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wyższa Szkoła administracji i Biznesu im. e. kwiatkowskiego w gdyni

BezpieczeńStwo puBliczne jako ważny element  
rozwoju regionalnego

wprowadzenie

tempo rozwoju regionalnego jest zdeterminowane wieloma czynnikami. niewątpliwie do 
tych czynników możemy zaliczyć bezpieczeństwo. rozumiane jako stan niezagrożenia, spo-
koju1, gwarantujący niezakłócony rozwój. elementem szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
jest bezpieczeństwo publiczne. na podstawie analizy literatury, ustawodawstwa i orzeczni-
ctwa Janina czapska zdefiniowała bezpieczeństwo publiczne jako „stan, w którym ogółowi 
ludzi nieoznaczonych indywidualnie, jak również innym podmiotom – w tym instytucjom 
państwa – nie zagraża niebezpieczeństwo, a zatem mają zapewnioną ochronę od zagrożeń 
pochodzących z jakichkolwiek źródeł z wewnątrz państwa”2. celem niniejszego referatu jest 
podsumowanie badań będących próbą ustalenia związków istniejących pomiędzy tempem 
rozwoju regionalnego a skutecznością działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa. 
Jako przykład ilustrujący tę problematykę wybrałem miasto Gdynię z uwagi na dynamiczny 
rozwój tej gminy. Praca na tzw. wyższych wartościach ułatwia obserwatorowi i badaczowi 
wychwycenie związków zachodzących pomiędzy tempem rozwoju a stanem bezpieczeństwa. 
Ocena tempa rozwoju miasta została oparta na wynikach, jakie osiągnęło ono w rankingach 
i konkursach organizowanych przez profesjonalne podmioty. ich omówienie znalazło się  
w i rozdziale referatu. w ii rozdziale referat został poświęcony podmiotom wchodzącym  
w skład systemu bezpieczeństwa w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem policji jako 
podmiotu o największym potencjale w tej dziedzinie. w  iii rozdziale omówione zostało poro-

1 mały słownik języka polskiego, red. e. sobol, wydawnictwo Pwn, warszawa 1994, s. 44.
2 J. czapska, Bezpieczeństwo obywateli. studium z zakresu polityki prawa, kraków 2004, s. 56.
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zumienie podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa realizowane w ramach Gdyńskiego 
Policyjnego Programu Prewencyjnego „Bezpieczna Przystań Gdynia”. w iV rozdziale 
przytoczono dane statystyczne dotyczące poziomu przestępczości w Gdyni i jego wpływu na 
rozwój miasta.

1. gdynia jako miasto dynamicznego rozwoju

Gdynia należy do miast bardzo dynamicznie się rozwijających. ten rozwój jest dostrzegany 
przez  podmioty zajmujące się profesjonalnie monitorowaniem tej problematyki. Od kilku lat 
Gdynia znajduje się wśród jednostek samorządu terytorialnego, które lokowane są na czołowych 
pozycjach różnorodnych rankingów w kraju albo znajdują się w gronie laureatów konkursów. 

w latach 2004–2009 były to między innymi następujące wyróżnienia3:
1. Gmina Gdynia została laureatem konkursu „europrodukt – inicjatywa samorządowa 

– 2004”, organizowanego w ramach Programu Promocyjno-Gospodarczego pod patronatem 
honorowym Premiera rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Pol-
skiej Agencji rozwoju Przedsiębiorczości. celem konkursu Promocyjno-Gospodarczego 
"europrodukt" organizowanego przez Polskie towarzystwo Handlowe w warszawie  
w kategorii inicjatywa samorządowa jest wyróżnianie i promowanie działań podej-
mowanych przez samorządy gmin, miast, regionów na rzecz rozwoju gospodarczego. nagro-
dzona inicjatywa to program „Przedsiębiorcza Gdynia”, którego otwartość, kompleksowość,  
a także efektywność dla lokalnego rozwoju gospodarczego zostały wysoko ocenione przez 
kapitułę konkursu. tym samym wyróżniono strategię działania władz samorządowych 
Gminy Gdynia na rzecz rozwoju gospodarczego i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

2. w 2005 r. Gdynia zajęła ii miejsce w rankingu Pisma samorządu terytorial-
nego „wspólnota”, dotyczącym poziomu życia w miastach (w kategorii miast na prawach 
powiatu). Podstawowymi kryteriami rankingu były: zamożność, dostęp do infrastruktury 
społecznej, warunki mieszkaniowe, warunki środowiska, migracje, wykształcenie. w przy-
padku większości wskaźników zostały wykorzystane dane obrazujące sytuację w 2003 roku. 

3. w 2005 r. Gdynia zajęła iii miejsce w iV ogólnopolskim konkursie „Bez-
pieczna Gmina”, ogłoszonym przez Ministra spraw wewnętrznych i Administracji. 
został on skierowany do wszystkich gmin w Polsce. Jego celem było wyłonienie  
i nagrodzenie gmin, które wyróżniają się skutecznym i sprawnym działaniem w zapewnieniu 
bezpieczeństwa swoim mieszkańcom. Bezpośredni wpływ na tak dobre wyniki Gdyni miała 
intensywna współpraca gdyńskiego samorządu z wymiarem sprawiedliwości: sądami, 
prokuraturą, policją i strażą miejską, jak również pogotowiem, strażą pożarną, MOPs-em, 
placówkami szkolno-edukacyjnymi i mediami. nagrody przyznawane były w czterech 
kategoriach: gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich, gmin o statusie miast oraz miast na 
prawach powiatów. w konkursie startowało 230 gmin z całej Polski.

3 Dane na temat rankingów i konkursów, http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/nagrody, 29.10.2009 r.
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4. w listopadzie 2006 r. Gdynia zajęła iii miejsce w kategorii miast na prawach powiatu 
w rankingu Pisma samorządu terytorialnego „wspólnota” – „sukces kadencji 2002–2006”. 
w rankingu tym porównana została sytuacja na początku i na końcu kadencji, wyróżniono 
zatem samorządy, w których dokonał się największy skok rozwojowy. Pod uwagę zostały 
wzięte i zsumowane trzy aspekty sukcesu: finansowy (wzrost dochodów budżetowych 
ogółem i wzrost dochodów własnych), ekonomiczny (wzrost dochodów firm i ludności)  
i infrastukturalny (np. budowa dróg).

5. według rankingu miesięcznika „Forbes” opublikowanego 4 czerwca 2007 r. wśród  
miast średniej wielkości Gdynia jest najlepsza. Badanie, na którym oparto wyniki 
rankingu miejsc najatrakcyjniejszych do prowadzenia biznesu, objęło wszystkie miasta  
w Polsce. Podzielono je na trzy kategorie: poniżej 100 tys. mieszkańców, od 100 do 300 tys. 
mieszkańców i powyżej 300 tys. mieszkańców. Głównym kryterium była liczba nowo za-
rejestrowanych spółek pomniejszona o liczbę upadłości i likwidacji. Pod uwagę brano okres 
ostatnich pięciu lat. z analizy wynika, że Gdynia i sopot łącznie przyciągnęły prawie tyle 
samo firm, co dwukrotnie większy Gdańsk. w oddzielnym rankingu sklasyfikowano miasta 
najatrakcyjniejsze dla zagranicznego kapitału. wśród średnich również zwyciężyła Gdynia.

6. 23 listopada 2007 r. w warszawie Prezydent Miasta Gdyni odebrał złotą statuetkę 
dla miasta – zwycięzcy konkursu „samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” w kategorii 
Gmina Miejska. Gdynia otrzymała tę nagrodę za liczne zrealizowane inicjatywy samorządu 
pobudzające lokalną przedsiębiorczość i zachęcające biznes do lokowania kapitału właśnie 
w Gdyni. Organizatorami konkursu byli: związek Pracodawców warszawy i Mazowsza 
(zPwiM), Polska konfederacja Pracodawców Prywatnych (PkPP) oraz stowarzyszenie  
Organizacji Biznesowych stolic europejskich (O.P.c.e.). Organizacje te realizują swe 
główne cele, wspierając i ułatwiając kontakty polskich przedsiębiorców z samorządem. 

14 lutego 2008 r. w warszawie prezydent Gdyni odebrał nagrodę dla miasta za zajęcie  
i miejsca w najnowszych rankingach miesięcznika „Forbes”. Gdynia zajęła i miejsce  
w kategorii: „najlepsze miasto dla biznesu” według liczby nowo zarejestrowanych spółek 
w grupie miast od 100 do 300 tysięcy mieszkańców oraz i miejsce w kategorii: „najlepsze 
miasto dla biznesu” według atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych w grupie miast od 
100 do 300 tysięcy mieszkańców. Gdynia po raz kolejny potwierdza pozycję lidera – miasta, 
które najskuteczniej przyciąga biznes i stwarza najatrakcyjniejsze warunki do inwestowania. 

17 lipca 2008 r. w warszawie odbyła się uroczystość przyznania nagród dla najlepszych 
samorządów w rankingu „rzeczpospolitej”. Gdynia w kategorii miast zdobyła trzecie 
miejsce, zaraz po zwycięskim Poznaniu oraz sopocie. konkurs składał się z kilku etapów: 
w pierwszym z nich o przyznaniu punktów decydowała sytuacja finansowa i nakłady in-
westycyjne w danym mieście. następnie, w drugim etapie, oceniano dynamikę rozwoju, 
wielkość zadłużenia (zbyt małe świadczyło o bierności działań inwestycyjnych, zbyt duże 
– o zbyt nonszalanckim wydawaniu pieniędzy), wydatki na infrastrukturę oraz ochronę 
środowiska, wysokość dotacji unijnych. nie bez znaczenia dla jurorów były także wyniki 
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egzaminów gimnazjalnych oraz maturalnych. ważnym kryterium wyboru najlepszych pols-
kich miast była również jakość zarządzania gminą. czynnikiem, który nie decydował zaś o 
punktacji w konkursie, była liczba mieszkańców. w rankingu samorządów brano pod uwagę 
kondycję miasta/gminy z ostatnich kilku lat, ale i tak najwięcej punktów można było uzyskać 
za pozytywne zmiany w ostatnim czasie – zwłaszcza w okresie po wyborach samorządowych, 
które w wielu miejscowościach wyłoniły nowe władze.

7. w 2009 r. Gdynia ponownie zajęła pierwsze miejsce w kategorii „miast od 150 do 300 
tys. mieszkańców” w rankingu magazynu „Forbes” „Miasta najatrakcyjniejsze dla biznesu” 
opublikowanym w wydaniu 04/2009. Gdynia zwyciężyła w kategorii miast od 150 do 300 tys. 
mieszkańców m.in. dzięki największej liczbie zarejestrowanych nowych spółek. Miasto zajęło 
także i miejsce w kategorii „co wybiera zagranica” (także wśród miast od 150 tys. do 300 tys. 
mieszkańców). sukces Gdyni wśród dużych ośrodków w zestawianiu „Forbesa” był bezdyskusy-
jny, a liczba punktów była znacznie wyższa niż można było oczekiwać po liczbie mieszkańców. 
warto dodać, że w rankingu najatrakcyjniejszych miast od 150 do 300 tys. mieszkańców znalazło 
się 13 ośrodków miejskich. ranking był opracowywany przez niezależnych ekspertów. 

Oceniając rozwój miasta przez pryzmat dochodów prognozowanych w uchwałach 
budżetowych, znajdujemy dobitne potwierdzenie dynamicznego rozwoju Gdyni. z dostępnych 
danych statystycznych wynika, że w przeciągu 8 lat dochody wzrosły ponaddwukrotnie4. 
w przedstawionej tabeli zaprezentowano wysokość prognozowanych dochodów wskazanych 
w uchwałach budżetowych w poszczególnych latach z wyliczonymi wskaźnikami dynamiki.

tabela 1. wysokość prognozowanych dochodów wskazanych w uchwałach budżetowych 
w poszczególnych latach z wyliczonymi wskaźnikami dynamiki

rok Planowane dochody Dynamika rok do roku (%) Dynamika w stosunku do 2003 r. (%)

2003 472 929 030 100,0 100,0

2004 486 318 280 102,8 102,8

2005 625 964 588 128,7 132,4

2006 895 457 144 143,1 189,3

2007 886 616 684 99,0 187,5

2008 884 459 850 99,8 187,0

2009 924 958 471 104,6 195,6

2010 994 889 152 107,6 210,4

Źródło: uchwały budżetowe Gminy Gdynia za lata 2003–2010, http://www.gdynia.pl/
bip/budzet,  29.10.2009 r.

wymienione wyróżnienia oraz wskazany progres dochodów budżetowych pozwalają 
zakwalifikować Gdynię do liderów w zakresie rozwoju. to powoduje, że ta jednostka 
samorządu terytorialnego jest dobrym przykładem, na którym można dokładnie zilustrować 
związki zachodzące pomiędzy badanymi zjawiskami.

4 http://www.gdynia.pl/bip/budzet,  29.10.2009 r.
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2. policja jako ważny element systemu bezpieczeństwa 

wartość bezpieczeństwa i porządku publicznego legła u podstaw organizacji państwa 
i należy do najstarszych dziedzin organizatorskich i wykonawczych działań władz 
państwowych5. kwestia zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 
znajduje swoje odbicie w prawach podstawowych zawartych w konstytucji, a także egzem-
plifikacje w prawie cywilnym, karnym, lecz przede wszystkim jest to przedmiot regulacji 
administracyjno-prawnej”6. tę sferę działań państwa określa się mianem działalności poli-
cyjnej. Określenie „policja” w rozwoju historycznym rozumiane było co najmniej w trojaki 
sposób i oznaczało:

 – całokształt wewnętrznej działalności administracyjnej państwa;
 – działalność państwa polegającą na utrzymywaniu istniejącego stanu prawnego oraz 

przeciwdziałaniu jego naruszeniom7;
 – organ państwowy powołany do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

działający jako specjalny korpus osobowy, zorganizowany w sposób wojskowy8.

w niniejszym referacie pojęcie „policja” będzie używane w tym trzecim znaczeniu, 
wyłącznie w ujęciu formalnym9. zgodnie z ustawą10 policja jest umundurowaną i uzbrojoną 
formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz 
do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego11. nazwa „policja” przysługuje 
wyłącznie formacji, o której mowa w ustawie o policji12. z przytoczonej definicji wynika, że 
jest to instytucja zorganizowana na wzór wojskowy o wyraźnym paramilitarnym charakterze. 
zauważalna jest jednak tendencja do zmiany tego wizerunku. Projekt ustawy o policji13, 
mającej zastąpić dotychczasową regulację, policję określano jako służbę publiczną w miejsce 
obecnej nazwy „uzbrojona formacja”. zaproponowana zmiana, jak wynika z uzasadnienia 
projektu ustawy, jest zgodna z Deklaracją o Policji, przyjętą w 1979 r. przez zgromadzenie 
Parlamentarne rady europy jako rezolucja nr 690 i odpowiada prawdziwej funkcji policji 
5 J. Dobkowski, o prawie policyjnym inaczej, „Przegląd Policyjny” 2002, nr 3–4, s. 139.
6 Idem.
7 Podobnie J. Dobkowski, op.cit., s. 139 i n, który pojęciu „policja” przypisuje dawne znaczenie określające funkcję 
państwa w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
8 z. Galicki, prawo policyjne – temat do dyskusji, „Palestra” 1991, nr 1–2, s. 8.
9 z. Leoński, Istota i rodzaje policji administracyjnej (zagadnienia wybrane) w: administracja publiczna u progu 
XXI wieku. prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi szerniawskiemu z okazji 45-lecia pracy naukowej, praca 
zbiorowa pod redakcją z. niewiadomskiego, J. Buczkowskiego, J. Łukasiewicza, J. Posłusznego, J. stelmasiaka, 
Przemyśl 2000, s. 345, który wyróżnił dwa znaczenia terminu „policja” – materialne i formalne. Pierwsze ze znaczeń 
obejmuje wszystkie organy zajmujące się ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochroną ładu i spokoju 
publicznego i ochroną przed zagrożeniami życia i zdrowia bez względu na to, jak ustawodawca nazywa organy 
powołane do ochrony tych wartości. Drugie ze znaczeń dotyczy organów wyłącznie tak nazwanych przez ustawę.
10 ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (tekst jednolity Dzu 2007 nr 43, poz. 277, z późn. zm.).
11 Art. 1 ust. 1 ustawy o policji.
12 Art. 1 ust. 1a ustawy o policji.
13 Projekt ustawy o Policji z dnia 30 września 2004 r. przesłany przez komendę Główną Policji do konsultacji 
jednostkom policji, niepublikowany.
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wobec obywateli i jej roli oraz usytuowania w systemie państwa demokratycznego14. „Funk-
cje przypisywane policji na przestrzeni dziejów ulegały stałemu zawężaniu. upraszczając 
tę obserwację,można powiedzieć, że przyrost swobód obywatelskich, praw jednostki czy 
umacnianie porządku demokratycznego odbywały się i odbywają się kosztem uprawnień 
aparatu administracyjnego państwa, w którym niepoślednią rolę odgrywa policja. Aparat ten, 
tracąc wiele swych dotychczasowych atrybutów, jest więc ofiarą przemian. Jest jednak też 
ich beneficjentem, gdyż swoje funkcje może realizować w symbiozie ze społeczeństwem, 
zamiast zajmować wobec niego pozycje konfrontacyjne. Dla policji tego rodzaju zmiana ról 
jest wartością wprost bezcenną...”15.

Aktualnie do podstawowych zadań policji należą16: 
 – ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi 

te dobra, 
 – ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miej-

scach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej,  
w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,

 – inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym 
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 

 – wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców17.

Jak trafnie zauważają autorzy uzasadnienia projektu ustawy o policji18 w głównym 
polu odpowiedzialności policji winno znajdować się bezpieczeństwo powszechne, a nie jak 
obecnie bezpieczeństwo publiczne. Bezpieczeństwo powszechne jest jednym z elementów 
bezpieczeństwa publicznego19, na rzecz którego działa nie tylko policja, „ale cały system 
organów, instytucji i służb państwowych, a także obywatelskiej samoobrony. Policja to tylko 
jeden z elementów tego systemu, aczkolwiek najważniejszy i o największym potencjale, 
ponoszący podstawową odpowiedzialność przede wszystkim za porządek publiczny będący 
podstawową przesłanką bezpieczeństwa publicznego”20. 

w Gdyni zadania, o których tutaj mowa, realizuje komenda Miejska Policji w Gdyni, 
w skład której wchodzi sześć komisariatów: i – Śródmieście, ii – wzgórze św. Maksy-
miliana, iii – chylonia, iV – karwiny, V – Oksywie, Vi – witomino21. Oprócz policji do 
podmiotów dbających o bezpieczeństwo w mieście zaliczyć należy również Państwową 

14 uzasadnienie  do projektu ustawy  o policji z dnia 30 września 2004 r., niepublikowane.
15 w. Dzieliński, recenzja książki J. czapskiej i J. wójciekiewicza pt. policja w społeczeństwie obywatelskim, 
„Przegląd Policyjny” 1999, nr 4(56), s. 231.
16 Art. 1 ust. 2 ustawy o policji.
17 Art. 1 ust. 3 ustawy o policji.
18 uzasadnienie  do projektu ustawy  o policji z dnia 30 września 2004 r., s. 2.
19 szerzej J. czapska, op.cit., passim.
20 Idem.
21 http://www.gdynia.policja.gov.pl, 29.10.2009 r.
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straż Pożarną (komenda PsP w Gdyni), straż Miejską, straż Graniczną (Placówka sG  
w Gdyni), Żandarmerię wojskową (Oddział Żw w Gdyni), służbę celną (izba celna  
w Gdyni i uc w Gdyni), straż Ochrony kolei (sOk Posterunek w Gdyni i sOk skM 
w Gdyni). Odpowiedzialny za bezpieczeństwo w mieście jest Prezydent Miasta Gdyni, 
który zadania realizuje za pośrednictwem wydziału zarządzania kryzysowego i Ochrony 
Ludności oraz swojego Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa.

3. porozumienie podstawą współpracy podmiotów działających na rzecz bezpie-
czeństwa w mieście gdynia

komenda Miejska Policji w Gdyni, przy akceptacji i współdziałaniu Prezydenta 
Miasta Gdyni, od 2005 r. realizowała Gdyński Policyjny Program Prewencyjny „Bezpieczna 
Przystań Gdynia”, który zakładał trzyletni okres trwania programu, tj. do 2007 r. 

Finansowany był ze środków samorządowych Gdyni. składał się szeregu podprogramów 
zmierzających do zrealizowania założonych celów, tj.:

 – poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gdyni;
 – poprawy poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i osób przyjezdnych;
 – poprawy wizerunku policji.

uwzględniając wnioski wypływające z przeprowadzonej oceny realizacji Gdyńskiego Poli-
cyjnego Programu Prewencyjnego „Bezpieczna Przystań Gdynia”, stwierdzono, że praktycznie 
wszystkie określone tam zadania zostały zrealizowane, a przede wszystkim uzyskano znaczną 
poprawę stanu bezpieczeństwa. Świadczy o tym m.in. znacznie mniejsza liczba stwierdzonych 
przestępstw zaistniałych na terenie Gdyni w kategoriach najbardziej dokuczliwych społecznie. 

w 2007 r. wszedł w życie rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych 
zachowań „razem bezpieczniej”22. Jego cele to:

 – wzrost realnego bezpieczeństwa;
 – wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców;
 – zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie  

i zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją 
samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną;

 – poprawienie wizerunku policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych służb 
działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

założenia programowe ujęte w programie „Bezpieczna Przystań Gdynia” realizowanym 
w latach 2005–2007 były w dużej części zbieżne z przyjętym rządowym programem 
ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „razem bezpieczniej”. Można 
powiedzieć, że program ten wyprzedził o trzy lata swój rządowy odpowiednik. Mając 
pozytywne doświadczenia z realizacji programu w latach 2005–2007, komendant Miejski 
Policji w Gdyni podjął decyzję o kontynuowaniu przedsięwzięć skutecznie wpływających 

22 http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/, 29.10.2009 r.



16 marek chrabkowski

na poprawę bezpieczeństwa w mieście, a wynikających z tego programu, oraz zdecydował 
się na wprowadzenie nowych elementów, dostosowujących działania do specyfiki zagrożeń 
występujących bądź nasilających się w rejonie działania komendy. realizację programu 
rozłożono na trzy następne lata, czyli na okres 2008–2010.

za podstawę modyfikacji programu przyjęto założenie, że funkcjonowanie systemu 
bezpieczeństwa obywateli i zapewnienie porządku publicznego na poziomie lokalnym uwa-
runkowane jest jakością współpracy władz samorządowych, służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz społeczności lokalnych. Dlatego też po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez komisję Bezpieczeństwa rady Miasta Gdyni prezydent podjął się zadania 
koordynowania działań wszystkich podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa w Gdyni.

w programie przyjęto, że za bezpośrednie zapobieganie przestępczości i walkę z podsta-
wowymi zagrożeniami odpowiedzialne są powołane w tym celu odpowiednie służby, w tym 
przede wszystkim policja. natomiast władze samorządowe zostały wskazane jako ten podmiot, 
który może skutecznie zapobiegać przestępczości i zagrożeniom, eliminując ich przyczyny 
(takie jak: bezrobocie, brak opieki nad małoletnimi, złe rozwiązania architektoniczne),  
a także wpływać na ograniczanie niektórych przestępstw (np. przez właściwe oświetlenie 
ulic, parkingów). w celu zapewnienia skuteczności działań za niezbędną uznano współpracę 
z lokalnymi społecznościami i ich organizacjami. Jak trafnie zauważyli autorzy programu, 
tylko wspólne i szybkie reagowanie na powstające zagrożenia jest gwarancją uzyskania po-
zytywnych opinii o pracy policji, a przede wszystkim – spełnieniem oczekiwań społecznych. 

Modyfikacja Gdyńskiego Policyjnego Programu Prewencyjnego „Bezpieczna Przystań 
Gdynia” objęła w sposób kompleksowy całokształt działań na rzecz bezpieczeństwa w celu 
powstrzymania niekorzystnych zjawisk i patologii. Objęła swoim działaniem najbardziej 
zagrożone sfery bezpieczeństwa:

 – bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania;
 – bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej;
 – bezpieczeństwo w szkole;
 – przemoc w rodzinie; 
 – bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 – bezpieczeństwo w działalności gospodarczej;
 – ochrona dziedzictwa narodowego.    

Jako główne cele strategii działań profilaktycznych na terenie Gdyni wskazano 
następujące:

 – wzrost świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa,
 – wzrost poczucia bezpieczeństwa umożliwiającego właściwe – bezpieczne funk-

cjonowanie w strukturach społecznych,
 – ograniczenie przestępczości,
 – stworzenie bezpiecznego miasta (osiedli, dzielnic, rejonów) do prowadzenia 

działalności gospodarczej i życia społecznego,
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 – aktywna forma działalności policji, organów państwowych i samorządowych oraz 
innych organizacji i instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa,

 – partnerstwo z mieszkańcami i innymi służbami,
 – zapewnienie społecznego poparcia i udziału mieszkańców w realizacji za-

planowanych działań.
Do programu na zasadzie dobrowolności przystąpiły wszystkie służby działające na 

rzecz bezpieczeństwa w  mieście, co niewątpliwie stanowiło wartość dodaną w porównaniu 
z poprzednim programem, który był realizowany indywidualnie przez policję. Do służb 
tych należą: Państwowa straż Pożarna (komenda PsP w Gdyni), straż Miejska, straż 
Graniczna (Placówka sG w Gdyni), Żandarmeria wojskowa (Oddział Żw w Gdyni), służba 
celna (izba celna w Gdyni i uc w Gdyni), straż Ochrony kolei (sOk Posterunek w Gdyni  
i sOk skM w Gdyni). uroczyste podpisanie protokołu uzgodnień przez prezydenta Gdyni 
i kierowników wszystkich służb potwierdziło dużą dbałość wszystkich władz o ten element, 
istotny z punktu widzenia rozwoju miasta.

4. zagrożenie przestępczością a rozwój miasta23

w latach 1992–2008 liczba mieszkańców Gdyni ustabilizowała się i wynosi aktualnie ok. 
250 000 mieszkańców. Bardzo dużą liczbę, bo aż po kilkanaście zabójstw rocznie, gdyńska 
policja odnotowywała w latach 1992–1994 i 2000–2001. w tym okresie nawet dziesięciokrotnie 
zwiększyła się liczba popełnionych przestępstw rozbójniczych w stosunku do lat 1945–1989. 
znacząco wzrosła też liczba odnotowywanych kradzieży i włamań. wzrost przestępczości 
oraz kryminalizacja pewnej kategorii czynów spowodowały wzrost liczby odnotowywanych 
przestępstw z poziomu około 3000 zdarzeń do poziomu około 10 000 zdarzeń rocznie. Do wiel-
kich sukcesów omawianego okresu należy zaliczyć konsekwentne obniżenie liczby zdarzeń  
z poziomu 19 461 przestępstw w 2000 r. do poziomu 9 047 w 2008 r. 

rys. 1. Liczba przestępstw w latach 1992–2008

Źródło: Policyjny system statystyczny teMiDA.

23 Dane statystyczne z Policyjnego systemu statystycznego teMiDA.
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rys. 2. kradzieże w latach 1992–2008

Źródło: Policyjny system statystyczny teMiDA.

rys. 3. kradzieże samochodów w latach 1998–2008

Źródło: Policyjny system statystyczny teMiDA.

rys. 4. kradzieże z włamaniem w latach 1992–2008

Źródło: Policyjny system statystyczny teMiDA.

Jak wynika z przedstawionych wykresów, od 2000 r. liczba odnotowywanych przestępstw 
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mowania działań o charakterze nieszablonowym. Omawiane już wcześniej utworzenie koalicji 
na rzecz bezpieczeństwa, jako działanie niestandardowe, wpływa na systematyczne obniżanie 
zagrożenia przestępczością. zauważalna jest zależność pomiędzy poziomem przestępczości 
mającej kluczowy wpływ na poczucie bezpieczeństwa a dynamiką rozwoju miasta.  
z pewnością nie znajdzie się dowodów istnienia bezpośredniego przełożenia stanu zagrożenia 
na rozwój miasta, gminy czy regionu. Jedno możemy jednak stwierdzić, dynamiczny rozwój  
miasta idzie w parze z ograniczaniem przestępczości. z pewnością stan ten pozytywnie 
wpływa na tempo tego rozwoju. 

nie bez znaczenia pozostaje coroczne dofinansowywanie przez władze samorządowe 
podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa. rok 2009 będzie w tym zakresie rekor-
dowy, gdyż na przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem zaplanowano środki na pozio-
mie 29,6 mln24 zł, co stanowi ok. 3% planowanych przychodów gminy. tak zaprojektowany 
budżet potwierdza dużą dbałość władz miasta o tę sferę. włodarze zdają sobie bowiem 
sprawę, że zakłócenia w sferze bezpieczeństwa mogą odbić się na tempie rozwoju miasta.

podsumowanie

Dynamiczny rozwój Gdyni odbywa się w warunkach systematycznego ograniczania 
liczby odnotowywanych zdarzeń przestępczych. Osiągnięte w 2008 r. najlepsze wyniki  
w walce z przestępczością na przestrzeni ostatnich 16 lat determinują konieczność wprowa-
dzania działań niestandardowych, które pozwolą utrzymać pozytywny trend obniżania 
poziomu zagrożeń. niewątpliwie do tych nieszablonowych działań można zaliczyć Gdyński 
Policyjny Program Prewencyjny „Bezpieczna Przystań Gdynia”, który stanowi podstawę 
utworzenia i funkcjonowania koalicji na rzecz bezpieczeństwa. skuteczność tych niestan-
dardowych działań została dostrzeżona i w lipcu 2009 r. komenda Miejska Policji w Gdyni 
została wyróżniona przez komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku jako najlepsza 
jednostka województwa pomorskiego25. sukcesy prężnie rozwijającego się miasta idą w parze 
z sukcesami odnoszonymi w sferze bezpieczeństwa. Można pokusić się o stwierdzenie, że 
wysoki poziom bezpieczeństwa w określonym regionie tworzy przyjazny klimat sprzyjający 
jego rozwojowi.

24 http://www.gdynia.pl/g2/2009_01/24234_fileot.pdf, 29.10.2009 r.
25 http://www.gdynia.policja.gov.pl/index.php?strona=newsa&slowo=&id=1317, 29.10.2009 r.
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puBlic Safety aS an important part of regional development

summary

regional development rate is determined by many factors. undoubtedly these factors can 
include safety. safety understood as safety status, calm. the state guarantees uninterrupted 
development. the aim of the paper is a summary of research to determine the relationship 
existing between the rate of regional development and the effectiveness of actions taken to 
safety. For example illustrating this time became the city of Gdynia in view of the dynamic 
development of the municipalities. success strongly expanding city go hand in hand with 
success in the sphere of safety. On the basis of studies can follow a statement that the high 
level of safety in a specified region creates a friendly environment for its development.

translated by marek chrabkowski
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Samorząd wojewÓdztwa jako podmiot regionalnej 
polityki SpoŁeczno-goSpodarczej1

wprowadzenie

reforma administracyjno-samorządowa, która weszła w życie 1 stycznia 1999 r., 
stworzyła nowe uwarunkowania dla rozwoju regionalnego w Polsce. utworzono 16 dużych 
województw o dualnym charakterze: rządowym i samorządowym. Jednocześnie zasad-
niczo zostały zmienione kompetencje poszczególnych organów administracji publicznej. 
województwo stało się upodmiotowioną jednostką samorządu terytorialnego – regionalną 
wspólnotą samorządową. 

samorząd województwa prowadzi regionalną politykę społeczno-gospodarczą  
i określa strategię rozwoju regionu. znaczenie samorządu terytorialnego współcześnie rośnie  
w związku z dążeniem do realizacji konstytucyjnej zasady decentralizacji władzy, która 
oznacza przekazywanie władzy (kompetencji, uprawnień, zadań) podmiotom innym niż 
administracja państwowa, zwłaszcza podmiotom władzy samorządowej, autonomicznym  
w stosunku do administracji rządowej2. celem pracy jest wskazanie na samorząd wojewódz-
twa jako podmiot regionalnej polityki społeczno-gospodarczej.

1 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009–2011 jako projekt badawczy nr n n114 297137.
2 Do warunków decentralizacji można zaliczyć: wyposażenie organu niższego we własne kompetencje, brak 
hierarchicznego podporządkowania, faktyczną samodzielność organu niższego stopnia, przede wszystkim finansową. 
wierzbowski M., wiktorowska A., decentralizacja i centralizacja administracji, w: prawo administracyjne, red. 
M. wierzbowski, wyd. Prawnicze Lexisnexis, warszawa 2008, s. 95.
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1. istota samorządu województwa

istotę województwa samorządowego można określić, wykorzystując ustawę o samorządzie 
województwa3. zgodnie z zapisami tej ustawy przez samorząd województwa należy rozumieć 
„regionalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium”4, przy czym zaznacza się, 
że „mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową”5. 
Organami tego samorządu są sejmik województwa i zarząd województwa kierowany przez 
marszałka województwa. Do zakresu działania samorządu województwa przypisano wykony-
wanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz 
organów administracji rządowej. zakres działalności ogólnie dotyczy prowadzenia polityki 
rozwoju regionalnego i świadczenia usług na rzecz społeczności regionalnej.

wykorzystując ujęcie B. Dolnickiego, można zaznaczyć, że polskie województwo 
samorządowe to „jednostka o charakterze korporacyjnym, wyposażona w osobowość prawną 
o charakterze publicznym i prywatnym, wypełniająca, poprzez wyłonione w drodze wyborów 
organy, zadania administracji publicznej, na zasadach określonej prawnie niezależności, 
podlegająca przy tym nadzorowi państwowemu, sprawowanemu na podstawie kryterium 
legalności, której samodzielność podlega ochronie prawnej”6.

Jednocześnie za A. szewcem warto wskazać, że województwo jako jednostka samorządu 
terytorialnego ma osobowość prawną, ma określone zadania publiczne i kompetencje do 
ich wykonania, władze realizujące te zadania, mienie, finanse, może ustanawiać prawo 
obowiązujące na obszarze województwa, w tym określać swój ustrój, ustalać wysokość po-
datków i opłat lokalnych7. natomiast opierając się na podejściu z. niewiadomskiego, można 
zauważyć, że „samorząd wojewódzki zajmuje w państwie miejsce szczególne. Jest kreatorem 
rozwoju gospodarczego i przestrzennego w wymiarze regionalnym. Jest podstawowym og-
niwem absorpcji środków pomocowych ue. Od tego, w jakiej mierze staje się inkubatorem 
przedsiębiorczości i innowacyjności, zależy rozwój społeczno-gospodarczy kraju”8.

2. regionalna polityka społeczno-gospodarcza

samorząd województwa prowadzi regionalną politykę społeczno-gospodarczą, 
nazywaną również polityką intraregionalną lub polityką wewnątrzregionalną. wykorzystując 
ujęcie w. kosiedowskiego odnoszące się do polityki intraregionalnej można stwierdzić, że 

3 zob. obwieszczenie Marszałka sejmu rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dzu 2001 nr 142 poz. 1590 ze zm.).
4 Art. 1 ustawy o samorządzie województwa, jw.
5 Art. 1 ustawy o samorządzie województwa, jw.
6 B. Dolnicki, koncepcja województwa samorządowego, „samorząd terytorialny” 1999, nr 6, s. 22.
7 A. szewc, ustawa o samorządzie województwa. komentarz, wolters kluwer, warszawa 2008, s. 30.
8 z. niewiadomski, miejsce samorządu wojewódzkiego w systemie ustrojowym państwa – doświadczenia 
i perspektywy, referat na konferencję „10 lat funkcjonowania samorządu województwa – dokonania i perspektywy”, 
Fundacja rozwoju Demokracji Lokalnej, Pułtusk, listopad 2008, s. 7.
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regionalna polityka społeczno-gospodarcza to „całościowa polityka społeczno-gospodarcza 
prowadzona w danym regionie przez właściwe podmioty regionalne”9. Przyjmuje się, że 
w najszerszym podejściu podmiotem regionalnej polityki społeczno-gospodarczej powinno 
być aktywne społeczeństwo, wyrażające swoją wolę poprzez wybory, referenda i konsultacje. 
w praktyce politykę kształtują władze publiczne (państwo, ich organy) i inne podmioty, np. 
organizacje społeczne. należy podkreślić, że w regionalnej polityce społeczno-gospodarczej 
w Polsce decydującą rolę odgrywają pomioty samorządowe.

wyodrębnianie regionalnej polityki społeczno-gospodarczej wiąże się z podziałem poli-
tyki społeczno-gospodarczej i regionalnej na politykę interregionalną (międzyregionalną)  
i politykę intraregionalną (wewnątrzregionalną). Polityka interregionalna ogólnie jest 
polityką państwa wobec regionów, a polityka intraregionalna – polityką regionów  
w stosunku do samych siebie. Przedmiotem polityki interregionalnej są układy regionalne, 
natomiast polityki intraregionalnej – poszczególne regiony (województwa). Pogłębione 
definicje polityki interregionalnej i intraregionalnej  zaprezentowano w literaturze. zdaniem 
z. Gilowskiej, G. Gorzelaka, B. Jałowieckiego i k. sobczaka „Polityka interregionalna to 
usystematyzowane oddziaływanie na obszary będące wyodrębnionymi ponadlokalnymi 
jednostkami terytorialnymi podziału administracyjnego kraju (regiony). Polityka interre-
gionalna państwa to działania podejmowane przez rząd centralny oraz jego agendy, w tym 
także terenowe (...)”10. natomiast politykę intraregionalną autorzy ci definiują jako „usyste-
matyzowane oddziaływanie na procesy rozwoju społeczno-gospodarczego zachodzące na 
obszarze regionu. Polityką intraregionalną są działania podejmowane przez samorządowe 
władze regionu i ich agendy”11.

3. Samorząd województwa a administracja rządowa

według konstytucji12 Polska jest państwem jednolitym (unitarnym)13, a ustrój terytor-
ialny zapewnia decentralizację władzy publicznej. system polskiej administracji publicznej 
tworzą zasadniczo dwa segmenty: administracja rządowa i administracja samorządowa. 
w skład administracji rządowej wchodzą: rządowa administracja centralna i rządowa 

9 w. kosiedowski, między rynkiem a interwencją państwa. niektóre dylematy polityki regionalnej w okresie 
transformacji, w: gospodarka – przestrzeń – środowisko. restrukturyzacja transformacyjna i rozwój regionów 
w perspektywie procesu jednoczenia się europy, red. s. Bagdziński, M. Marszałkowska, uniwersytet Mikołaja 
kopernika w toruniu, toruń 1998, s. 157.
10 z. Gilowska, G. Gorzelak, B. Jałowiecki, k. sobczak, kierunki polityki regionalnej polski, uniwersytet 
warszawski, warszawa 1998, s. 16–17.
11 Ibidem.
12 konstytucja rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez zgromadzenie narodowe w dniu 
2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez 
Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dzu 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.).
13 Państwo unitarne charakteryzuje się między innymi: jednym systemem prawa i jednolitymi zasadami organizacji 
aparatu państwowego, co oznacza, że organizacja administracji publicznej na obszarze całego państwa oparta jest 
na tych samych zasadach.
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administracja terenowa14. samorząd funkcjonuje w oparciu o podział terytorialny kraju na 
trzech szczeblach: gminy, powiatu i województwa. zgodnie z zapisami ustawy zasadniczej 
ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa 
wspólnotę samorządową, a samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy pub-
licznej. Administrację publiczną w województwie wykonują dwa ogniwa władzy:

 – administracja rządowa odpowiada za realizację polityki rządu, zasadniczo składa 
się z wojewody sprawującego władzę administracji ogólnej oraz z organów admin-
istracji niezespolonej,

 – administracja samorządowa odpowiada za rozwój cywilizacyjny i gospodar-
czy regionu, tworzą ją sejmik województwa oraz zarząd województwa na czele  
z marszałkiem województwa.

istotne jest przybliżenie relacji między samorządem województwa a administracją 
rządową w województwie. w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w wojewódz-
twie określono, że zadania administracji rządowej w województwie wykonują15: wojewoda; 
organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespolonych 
służb, inspekcji i straży; organy niezespolonej administracji rządowej; jednostki samorządu 
terytorialnego i ich związki, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej 
wynika z odrębnych ustaw lub z zawartego porozumienia; starosta, jeżeli wykonywanie 
przez niego zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw.

należy podkreślić, że z punktu widzenia samorządu województwa bardzo ważne  
w tej ustawie są zapisy na temat: nadzoru wojewody nad działalnością jednostek samorządu 
terytorialnego; kontroli wojewody wykonywania przez organy samorządu terytorialnego 
zadań z zakresu administracji rządowej; wydawania przez wojewodę poleceń w sytuacjach 
nadzwyczajnych obowiązujących również organy samorządu terytorialnego. natomiast  
w ustawie o samorządzie województwa stwierdzono16, że nadzór nad działalnością samorządu 
województwa sprawuje Prezes rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finanso-
wych – regionalna izba obrachunkowa17, zaś organy nadzoru mogą wkraczać w działalność 
województwa tylko w przypadkach określonych ustawami. Podkreślono, że nadzór nad 
wykonywaniem zadań województwa jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności  
z prawem18.

14 zob. e. zieliński, administracja rządowa w polsce, Dom wydawniczy elipsa, warszawa 2001, s. 14.
15 ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dzu 2009 nr 31 poz. 
206), art. 2.
16 Obwieszczenie Marszałka sejmu rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dzu 2001 nr 142 poz. 1590 ze zm.), art. 78.
17 zob. obwieszczenie Marszałka sejmu rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dzu 2001 nr 55 poz. 577 ze zm.).
18 Obwieszczenie Marszałka sejmu rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dzu 2001 nr 142 poz. 1590 ze zm.), art. 79.
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4. organy samorządu województwa

Organami samorządu województwa są sejmik województwa i zarząd województwa19. 
Przepisy dotyczące tych organów są zawarte w ustawie o samorządzie województwa.

sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Organ ten 
zostaje wybierany w bezpośrednich wyborach samorządowych na kadencję. w jego skład 
wchodzą radni w liczbie trzydziestu w województwach liczących do 2 mln mieszkańców oraz 
po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 tys. mieszkańców. kadencja sejmiku trwa 
cztery lata, licząc od dnia wyborów20. sejmik wybiera ze swojego grona przewodniczącego 
oraz nie więcej niż trzech wiceprzewodniczących. Obraduje na sesjach zwoływanych przez 
przewodniczącego sejmiku w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał21. Może 
powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań22. 
kontroluje działalność zarządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych23.

Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy między innymi24: stanowienie aktów 
prawa miejscowego, w szczególności statutu województwa, zasad gospodarowania mieniem 
wojewódzkim; uchwalanie strategii rozwoju województwa; uchwalanie planu zagospodarowania 
przestrzennego; podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej; 
uchwalanie budżetu województwa; określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i pod-
miotowych z budżetu województwa; rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu wojew-
ództwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich 
programów województwa; podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolu-
torium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa; uchwalanie, w grani-
cach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych; podejmowanie 
uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu 
terytorialnego; uchwalanie priorytetów współpracy zagranicznej województwa; wybór i odwołanie 
zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa; powoływanie  
i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym 
księgowym budżetu województwa; podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń  
i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich; podej-
mowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa.

zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa liczącym pięć osób. 
w jego skład wchodzi marszałek województwa jako przewodniczący, jeden lub dwóch 

19 Art. 15 ustawy o samorządzie województwa, jw.
20 Art. 16 ustawy o samorządzie województwa, jw.
21 Art. 21 ustawy o samorządzie województwa, jw.
22 Art. 28 ustawy o samorządzie województwa, jw.
23 Art. 30 ustawy o samorządzie województwa, jw.
24 Art. 18 ustawy o samorządzie województwa, jw.
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wiceprzewodniczących oraz członkowie zarządu25. trzeba zaakcentować, że zarząd woje-
wództwa jest organem kolegialnym. uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu zarządu w głosowaniu jawnym, chyba 
że przepisy ustawy stanowią inaczej, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 
marszałka województwa26. Pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego orga-
nizuje marszałek województwa, który również kieruje bieżącymi sprawami województwa 
oraz reprezentuje województwo na zewnątrz27. Marszałek województwa wydaje decyzje 
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne 
nie stanowią inaczej; od tych decyzji służy odwołanie28.

należy podkreślić, że zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu  
województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych29. Do zadań tego organu należy między innymi30: wykonywanie 
uchwał sejmiku województwa; gospodarowanie mieniem województwa; przygotowywanie 
projektu i wykonywanie budżetu województwa; przygotowywanie projektów strategii ro-
zwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i regionalnych programów 
operacyjnych oraz ich wykonywanie; organizowanie współpracy ze strukturami samorządu 
regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi; ki-
erowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych; uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu 
marszałkowskiego.

warto wskazać, że zarząd województwa wykonuje swoje zadania przy pomocy 
urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 
lub wojewódzkich osób prawnych31. Do kompetencji zarządu należą czynności nadzorcze 
nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, takie jak kierowanie, 
koordynowanie i kontrolowanie ich działalności oraz powoływanie i odwoływanie ich 
kierowników. Akcentuje się, że „organy administracji publicznej nie mogą działać bez 
odpowiedniego aparatu pomocniczego, jak również bez różnego rodzaju innych jednostek 
organizacyjnych, w tym mających cechy zakładów administracyjnych (...), stanowiących 
instrumenty wykonywania zadań przypisanych odpowiednim organom; niektóre z tych 
jednostek organizacyjnych, jeżeli wynika to z ustaw, posiadają osobowość prawną”32.

25 Art. 31 ustawy o samorządzie województwa, jw.
26 Art. 31 ustawy o samorządzie województwa, jw.
27 Art. 43 ustawy o samorządzie województwa, jw.
28 Art. 46 ustawy o samorządzie województwa, jw.
29 Art. 41 ustawy o samorządzie województwa, jw.
30 Art. 41 ustawy o samorządzie województwa, jw.
31 Art. 45 ustawy o samorządzie województwa, jw.
32 H. izdebski, samorząd terytorialny. podstawy ustroju i działalności, wyd. Prawnicze Lexisnexis, warszawa 
2008, s. 190.
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5. zadania samorządu województwa

zadania samorządu województwa ogólnie dotyczą prowadzenia polityki rozwoju 
regionalnego i świadczenia usług na rzecz społeczności regionalnej, w znaczącym stopniu 
odnosząc się do kapitału ludzkiego. zdaniem z. niewiadomskiego zadania te „ograniczają 
się w zasadzie do trzech kategorii spraw: kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego, 
pobudzania aktywności gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego, choć we właściwości samorządu wojewódzkiego pozostaje też utrzymanie  
i rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu wojewódzkim oraz niektóre 
inne sprawy”33.

należy wskazać, że zadania samorządu województwa określono przede wszystkim 
w ustawie o samorządzie województwa34, w której stwierdzono, że do zakresu działania 
samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódz-
kim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów35. Podkreślono też, że samorząd wojew-
ództwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność36. Można wymienić kilkadziesiąt tego typu ustaw37. w tym kontekście 
trzeba zauważyć, że „zasada domniemania właściwości województwa stanowi podstawę 
rozstrzygania sporów kompetencyjnych między administracją rządową a samorządową”38.

według zapisów ustawy o samorządzie województwa na politykę rozwoju województwa 
prowadzoną przez samorząd składa się39: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, 
w tym kreowanie rynku pracy; utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i tech-
nicznej o znaczeniu wojewódzkim; pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: public-
znych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej; wspieranie 
i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli; racjonalne 
korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie  
z zasadą zrównoważonego rozwoju; wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą 
nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji; wspieranie  
rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne 
wykorzystywanie; promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa; wspi-
eranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu.

33 z. niewiadomski, miejsce samorządu wojewódzkiego..., op.cit., s. 3.
34 zob. obwieszczenie Marszałka sejmu rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dzu 2001 nr 142 poz. 1590 ze zm.).
35 Art. 2 ustawy o samorządzie województwa, jw.
36 Art. 6 ustawy o samorządzie województwa, jw.
37 A. szewc wymienia 43 ustawy tego typu. zob. A. szewc, ustawa o samorządzie województwa, op.cit., s. 47–48.
38 Ibidem, s. 37.
39 Obwieszczenie Marszałka sejmu rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dzu 2001 nr 142 poz. 1590 ze zm.), art. 11.
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Jednocześnie samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim 
określone ustawami, w szczególności w zakresie40: edukacji publicznej, w tym szkolnic-
twa wyższego; promocji i ochrony zdrowia; kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami; pomocy społecznej; polityki prorodzinnej; modernizacji terenów wiejskich; 
zagospodarowania przestrzennego; ochrony środowiska; gospodarki wodnej, w tym ochro-
ny przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich 
magazynów przeciwpowodziowych; transportu zbiorowego i dróg publicznych; kultury 
fizycznej i turystyki; ochrony praw konsumentów; obronności; bezpieczeństwa publicznego; 
przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

z punktu widzenia rozpatrywania zadań samorządu województwa istotne są też zapisy 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju41, w której stwierdzono, że politykę roz-
woju prowadzą42: rada Ministrów; samorząd województwa; samorząd powiatowy i gminny. 
w analizowanej ustawie wskazano również, że43: zarząd województwa we współpracy 
z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego przygotowuje oraz uzgadnia 
projekt regionalnego programu operacyjnego, przewidującego dofinansowanie pochodzące  
z budżetu państwa; zarząd województwa przyjmuje projekt regionalnego programu operacyj-
nego w drodze uchwały, przed skierowaniem do przyjęcia przez komisję europejską; mini-
ster właściwy do spraw rozwoju regionalnego zawiera z zarządem województwa kontrakt 
wojewódzki w celu realizacji programów lub przedsięwzięć wymagających dofinansowania 
ze środków krajowych budżetu państwa; zarząd województwa przekazuje sejmikowi woje-
wództwa, do dnia 30 czerwca każdego roku, informację o realizacji regionalnego programu 
operacyjnego w roku poprzednim44.

podsumowanie

w pracy wskazano na samorząd województwa jako podmiot regionalnej polityki 
społeczno-gospodarczej. Przedstawiono zagadnienia dotyczące istoty samorządu wojewódz-
twa i regionalnej polityki społeczno-gospodarczej. Przybliżono miejsce samorządu woje-
wództwa w systemie ustrojowym i jego relacje z administracją rządową. Opisano również 
organy i zadania samorządu województwa.

Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową, 
a ustawowo przez samorząd województwa należy rozumieć regionalną wspólnotę 

40 Art. 14 ustawy o samorządzie województwa, jw.
41 zob. obwieszczenie Marszałka sejmu rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego testu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dzu 2009 nr 84 poz. 712).
42 Art. 3 ustawy o zasadach prowadzenia..., jw.
43 Art. 20 ustawy o zasadach prowadzenia..., jw.
44 Dla polityki rozwoju w Polsce w warunkach integracji europejskiej ważne również było uchwalenie w 2004 r. 
ustawy o narodowym planie rozwoju, w której określono między innymi zasady koordynacji i współdziałania organów 
administracji rządowej, organów administracji samorządowej i partnerów społecznych i gospodarczych w ramach tego 
planu. zob. ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o narodowym Planie rozwoju (Dzu 2004 nr 116 poz. 1206 ze zm.).
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samorządową oraz odpowiednie terytorium. Organami samorządu województwa są sejmik 
województwa i zarząd województwa. ważne są relacje między samorządem województwa 
a administracją rządową w województwie, w tym wojewodą. nadzór nad działalnością 
samorządu województwa sprawuje Prezes rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw 
finansowych – regionalna izba obrachunkowa.

sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa, organ ten 
zostaje wybierany w bezpośrednich wyborach samorządowych na czteroletnią kadencję,  
w skład sejmiku wchodzą radni, którzy ze swojego grona wybierają przewodniczącego, se-
jmik wybiera i odwołuje zarząd województwa. zarząd województwa jest organem wykonaw-
czym województwa liczącym pięć osób, w jego skład wchodzi marszałek województwa jako 
przewodniczący, jeden lub dwóch wiceprzewodniczących oraz członkowie zarządu, pracę 
zarządu organizuje marszałek województwa. zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy 
urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych.

zadania samorządu województwa ogólnie dotyczą prowadzenia polityki rozwoju regio-
nalnego  i świadczenia usług na rzecz społeczności regionalnej. samorząd województwa prow-
adzi regionalną politykę społeczno-gospodarczą, określa strategię rozwoju regionu, uczest-
niczy w prowadzeniu polityki rozwoju kraju. Do zakresu działania samorządu województwa 
przypisano wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych 
ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

należy podkreślić, że rzeczywiste kompetencje samorządu województwa i wynikające 
z nich możliwości kształtowania polityki rozwoju regionalnego są mniejsze. Przekazywaniu 
kompetencji podmiotom innym niż administracja rządowa powinno towarzyszyć stwarzanie 
adekwatnych warunków do ich wykorzystania, co wiąże się z przekazywaniem narzędzi 
umożliwiających realizację zadań, w tym udostępnianiem niezbędnych środków i zasobów, 
zwłaszcza finansowych. Jednocześnie trzeba pamiętać, że ważne jest umiejętne łączenie 
tendencji decentralizacji struktur administracji publicznej ze sprawnością ich działania. De-
centralizacja powinna sprzyjać zwiększeniu trafności decyzji podejmowanych przez władze 
regionalne i lokalne, które znają miejscową specyfikę i działają pod bezpośrednią kontrolą 
społeczną.
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2009 nr 84 poz. 712).

voivodShip Self-government aS a SuBject of the regional  
Socio-economic policy

summary

in the paper the voivodship self-government is shown as a subject of the regional socio-
economic policy. the issues concerning the essence of voivodship self-government and 
regional socio-economic policy are presented. the voivodship self-government position in  
a political and government system as well as its relations with government administration are 
introduced. Also the agencies and tasks of voivodship self-government are described. 

translated by Ireneusz Jaźwiński
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koncepcja funkcjonowania inStytucji otoczenia BizneSu  
w aSpekcie wSpierania innowacyjności Sektora mSp  

w wojewÓdztwie zachodniopomorSkim

wprowadzenie

Pod względem stanu innowacyjności województwo zachodniopomorskie oceniane jest 
jako jeden z najsłabszych regionów w kraju. według publikacji i analiz Głównego urzędu 
statystycznego, Polskiej Agencji rozwoju Przedsiębiorczości, a także dokumentów i prac 
naukowych opracowanych w regionie, województwo zachodniopomorskie charakteryzuje 
jeden z najniższych w kraju odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych oraz posiadających 
porozumienia o współpracy w zakresie procesów innowacyjnych. Pesymistyczne są również 
bardzo niskie nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową i działalność 
innowacyjną. zatem problematyka dotycząca rozwoju proinnowacyjnych instytucji oto-
czenia biznesu w kontekście wpierania innowacyjności sektora MŚP wydaje się niezwykle 
interesująca z punktu widzenia gospodarki regionu zachodniopomorskiego. 

na regionalnej scenie innowacji coraz bardziej widocznymi aktorami stają się 
właśnie instytucje oto-czenia biznesu (iOB), których celem jest szeroko pojęte wsparcie 
przedsiębiorczości i innowacyjności. Liczba instytucji otoczenia biznesu oraz zakres ofero-
wanego przez nie wsparcia zwiększyły się w ostatnich latach, głównie za sprawą finansowej 
pomocy pochodzącej z unii europejskiej (fundusze przedakcesyjne i strukturalne). Pomimo 
wielu funkcjonujących oraz różnorodnych form infrastruktury wsparcia przedsiębiorczości 
i innowacyjności (inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, centra 
transferu technologii itp.), stan innowacyjności firm sektora MŚP w regionie jest niski  
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w porównaniu do pozostałych województw w kraju. Pojawia się zatem wiele ważnych pytań 
dotyczących funkcjonowania proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu, między in-
nymi:

 – czy dotychczas skutecznie wspierały innowacyjność w regionie?
 – czy oferowane przez nie usługi proinnowacyjne spotkały się z realnym zaintereso-

waniem ze strony firm?
 – czy można przeszczepiać krajowe i zagraniczne modele funkcjonowania proin-

nowacyjnych instytucji otoczenia biznesu bez dostosowania ich działalności do spe-
cyfiki regionalnej gospodarki i sektora MŚP?

celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji funkcjonowania instytucji 
otoczenia biznesu mającej sprzyjać tworzeniu środowiska innowacyjnego w kontekście 
specyfiki sceny innowacji województwa zachodniopomorskiego.

1. pojęcie i rodzaje instytucji otoczenia biznesu

istnienie wielu rodzajów instytucji otoczenia biznesu, odmienne podłoże polityczne  
i legislacyjne stanowiące o funkcjonowaniu instytucji otoczenia biznesu w różnych krajach, 
a także szerokie rozumienie idei wspierania przedsiębiorczości, rodzi chaos w nazewnictwie 
i definiowaniu instytucji otoczenia biznesu. Dlatego też, podejmując próbę scharaktery-
zowania instytucji oferujących usługi wspierające przedsiębiorczość, należy zwrócić uwagę 
na funkcjonowanie wielu nazw określających ten typ organizacji. Do najczęściej spotykanych 
zalicza się:

 – instytucje otoczenia biznesu. 
 – instytucje wsparcia przedsiębiorczości.
 – organizacje okołobiznesowe.
 – ośrodki wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności.

na potrzeby niniejszego artykułu postanowiono posługiwać się określeniem „instytucje 
otoczenia biznesu1” oraz wynikającym z niego skrótem „iOB”.

k.B. Matusiak2 określa je jako jednostki, których celem jest szeroko pojęte wsparcie 
przedsiębiorczości. Działanie tych jednostek odbywa się poprzez:

 – wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, ułatwianie startu i pomoc nowo 
tworzonym, prywatnym firmom; promocję i poprawę konkurencyjności MsP;

 – tworzenie warunków dla transferu nowych rozwiązań technologicznych do gospo-
darki i realizację przedsięwzięć innowacyjnych;

1 „instytucje otoczenia biznesu” jest tłumaczeniem, choć nieprecyzyjnym, określenia business support institutions. 
Dokładne tłumaczenie powinno brzmieć: „instytucje wsparcia biznesu” i w odróżnieniu od „instytucji otoczenia 
biznesu” bardziej konkretnie wskazywałoby na podmioty z otoczenia ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorczości. 
niemniej jednak to właśnie nazwa „instytucje otoczenia biznesu” przyjęła się w języku polskim i jest najczęściej 
stosowana.
2 Innowacje i transfer technologii. słownik pojęć, k.B. Matusiak (red.), Polska Agencja rozwoju Przedsiębiorczości, 
warszawa 2005, s. 107.
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 – podnoszenie jakości zasobów ludzkich przez edukację, szkolenia i doradztwo oraz 
upowszechnianie wzorów pozytywnego działania;

 – zagospodarowanie zasobów i realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych;
 – tworzenie sieci współpracy i partnerstwa różnych podmiotów działających na rzecz 

dynamizacji rozwoju, wzrostu dobrobytu i zasobności mieszkańców.
rodzaj usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu uwarunkowany jest ich 

wiodącą aktywnością (rys. 1), która może przybrać formę3:
 – ośrodka szkoleniowo-doradczego (szerzenie wiedzy i umiejętności), 
 – centra transferu technologii (pomoc w transferze i komercjalizacji technologii), 
 – parabankowego funduszu poręczeń kredytowych i pożyczkowych (pomoc finan-

sowa),
 – inkubatora przedsiębiorczości i centra technologicznego (szeroka pomoc doradcza, 

techniczna i lokalowa), 
 – parku technologicznego, strefy biznesu i parku przemysłowego (tworzenie skupisk 

przedsiębiorstw i wzmacnianie procesów innowacyjnych poprzez integrację usług 
biznesowych i różnych form pomocy na określonym terenie).

rys. 1. rodzaje wsparcia oferowanego przez instytucje otoczenia biznesu

Źródło: opracowanie własne.

3 szerz. k.B. Matusiak, kierunki rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w 2004 r., w: k.B. Matusiak (red.), 
ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polsce, sOOiPP–raport 2004, instytut ekonomii uniwersytetu Łódzkiego, 
sOOiPP, Łódź–Poznań 2004, s. 15.
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ze względu na formę prawną wśród iOB wyróżnić następujące rodzaje podmiotów4: 
 – fundacje i stowarzyszenia lub jednostki przez nie powołane, realizujące programy 

rozwoju przedsiębiorczości i transferu technologii oraz działające na rzecz rozwoju 
lokalnego;

 – spółki publiczno-prywatne powołane z inicjatywy i przy dużym zaangażowaniu or-
ganizacyjnym i finansowym władz publicznych, podejmujące działania prorozwoj-
owe i niezobligowane do generowania zysków do podziału między udziałowcami;

 – izby gospodarcze, organizacje rzemiosła, zrzeszenia i związki pracodawców oraz 
inne instytucje przedstawicielskie biznesu podejmujące inicjatywy i działania pro-
rozwojowe; 

 – wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki samorządowe, administracji 
publicznej, instytucji naukowo-badawczych zorientowane na wspieranie rozwoju 
lokalnej gospodarki,

 – prywatne spółki kapitałowe.
należy zaznaczyć, że cele statutowe iOB związane są z szeroko pojętym wsparciem 

przedsiębiorczości (zwłaszcza sektora MsP), przy czym szczegółowe zadania determinowane 
są głównym obszarem aktywności danej instytucji (edukacyjnej i doradczej dla ośrodków 
szkoleniowo-doradczych, transfer technologii dla centrów transferu technologii itp.). warto 
zauważyć, że cele zorientowane na wspieranie tworzenia i rozwoju firm, pozwalają mówić  
o instytucjach otoczenia biznesu jako o organizacjach, które, oprócz samego wsparcia 
na rzecz przedsiębiorstw, działają w szerszym spektrum, a mianowicie na rzecz rozwoju 
gospodarczego. takie ujęcie misji iOB jest szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju 
lokalnego i regionalnego, zasięg samego oddziaływania iOB jest bowiem najbardziej odczu-
walny dla tych podmiotów, w których otoczeniu działają dane instytucje otoczenia biznesu 
(co umiejscawia iOB w otoczeniu operacyjnym firmy).

Ponadto wsparcie realizowane przez iOB jest zazwyczaj (z wyjątkiem krajowych  
i międzynarodowych iOB) skorelowane ze specyfiką gospodarczą danego regionu: kierunka-
mi polityki regionalnej, sytuacją ekonomiczną i uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi. 
Działania instytucji otoczenia biznesu w danej (lokalnej, regionalnej)5 przestrzeni funk-
cjonowania przedsiębiorstw, wsparte zaangażowaniem lokalnej społeczności i władz, 
dają możliwość lepszego (efektywniejszego) wykorzystania potencjału i endogenicznych 
zasobów regionów, skutecznego wsparcia przedsiębiorstw (spełniającego oczekiwania firm, 
niwelującego/ograniczającego konkretne problemy), co w konsekwencji powinno prowadzić 
do rozwoju gospodarczego.

4 Por. k. B. Matusiak, rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. przesłanki, polityka i instytucje, itePiB, 
radom–Łódź 2006, s. 108.
5 wyniki badań PArP wskazują, że zdecydowana większość iOB koncentruje swoją działalność w wymiarze 
regionalnym (37,2%), a następnie powiatowym (19,7%), międzynarodowym (13%), ponadregionalnym (12,6%), 
lokalnym (4,1%). szerz: w. Burdecka, Instytucje otoczenia biznesu, Polska Agencja rozwoju Przedsiębiorczości, 
warszawa 2004, s. 11.
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2. funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu w województwie zachodniopomo-
rskim – wnioski z badań

wielopłaszczyznowe i wieloetapowe badanie empiryczne6, dotyczące aktywności 
innowacyjnej sektora MsP w województwie zachodniopomorskim oraz działalności insty-
tucji otoczenia biznesu, a także praktyczne doświadczenie autorki jako współpracownika 
jednej z zachodniopomorskich instytucji otoczenia biznesu, dają podstawę do sformułowania 
wniosków na temat roli iOB we wpieraniu aktywności innowacyjnej firm oraz zapro-
ponowania rekomendacji dotyczących lepszego wspierania innowacyjności sektora MsP 
w województwie. Do głównych konkluzji7 na temat funkcjonowania instytucji otoczenia 
biznesu w kontekście działalności innowacyjnej firm zaliczyć należy:

1. instytucje otoczenia biznesu pośrednio wpływają na aktywność innowacyjną 
firm. usługi oferowane przez iOB są jedynie źródłem/okazją do innowacji, która może 
być wykorzystana przez dane przedsiębiorstwo, czego przykładem jest choćby doradz-
two na temat możliwości pozyskiwa-nia środków unijnych, informacja o rynku czy też 
pośrednictwo kooperacyjne. wsparcie to może być dopiero przekształcone w konkretne 
działanie innowacyjne w samej firmie (na przykład wdrożenie nowego produktu/metody 
produkcji dzięki dofinansowaniu z funduszy ue, lepsze dostosowanie produktów/usług 
do potrzeb rynku dzięki uzyskanej informacji lub nawiązanie nowej współpracy poprzez 
uczestnictwo w giełdach kooperacyjnych). Można zatem stwierdzić, że instytucje otocze-
nia biznesu oddziaływają przede wszystkim na lokalne i regionalne otoczenia zewnętrzne 
przedsiębiorstwa, tworząc infrastrukturę wsparcia, którą można podzielić na tzw.:

 – miękką, oferowaną między innymi przez instytucje doradczo-szkoleniowe, centra 
transferu technologii, która polega głównie na usługach informacyjnych, doradz-
twie, działalności edukacyjnej (szkolenia, warsztaty), pośrednictwie kooperacyjnym 
(wymiany ofert kooperacyjnych, technologicznych);

 – twardą, zapewnianą przez inkubatory przedsiębiorczości i innowacyjności, parki 
naukowo-technologiczne i przemysłowe w postaci oferty lokalowej, budynków lub 
gruntów uzbrojonych w odpowiednie media;

 – finansową, świadczoną przez wszelkiego typu fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, 
a także organizacje pełniące funkcję jednostek zarządzających środkami pomoco-
wymi dla sektora MsP.

6 Analiza dostępnych danych na temat innowacyjności woj. zachodniopomorskiego, badanie ilościowe wśród 
przedsiębiorstw pt. oczekiwania msp na usługi ze strony instytucji otoczenia biznesu z zakresu szeroko pojętej 
innowacyjności w ramach  projektu: regionalny system innowacji zrealizowanego w ramach Działania 2.6  zPOrr 
dofinansowywanego z europejskiego Funduszu społecznego oraz badanie jakościowe pogłębione przedsiębiorstw 
i instytucji otoczenia biznesu zrealizowanego w ramach grantu promotorskiego Ministerstwa nauki i szkolnictwa 
wyższego pt. Instytucje otoczenia biznesu jako czynnik wzrostu innowacyjności sektora msp w województwie 
zachodniopomorskim (nr n n112 0635 33) – praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007–2008 
jako projekt badawczy.
7 szerz: J. Markiewicz, Instytucje otoczenia biznesu jako czynnik wzrostu innowacyjności sektora msp w województwie 
zachodniopomorskim. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra niedzielskiego, czerwiec 2008.
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2. Oczekiwania na usługi ze strony instytucji otoczenia biznesu są zróżnicowane ze 
względu na poziom rozwoju i innowacyjność firm. Przedsiębiorstwa tzw. liderzy biznesu, 
korzystają z prostych usług iOB (na przykład z informacji o dostępności funduszy unijnych, 
pomocy w poszukiwaniu partnerów kooperacyjnych), z kolei zaawansowane problemy 
innowacyjne rozwiązują same (dzięki wykwalifikowanej kadrze) lub poprzez komercyjną 
współpracę z wyspecjalizowanymi podmiotami. natomiast przeciętne pod względem 
innowacyjności firmy oczekują szerokiej pomocy zarówno pod względem zaangażowania 
instytucji otoczenia biznesu (np. wypełnianie wniosków o dotacje unijne), jak i specjalizacji, 
a więc wsparcia ukierunkowanego branżowo. 

3. Dotychczasowy wpływ działalności instytucji otoczenia biznesu na stricte innowacyjną 
aktywność sektora MsP nie jest duży. Do takiego wniosku skłaniają następujące argumenty:

 – niski odsetek innowacyjnych firm w regionie (dane Gus, badania w ramach rsi);
 – przedsiębiorstwa innowacyjne (tzw. liderzy biznesu) same rozwiązują wszelkie 

kwestie innowacyjne, jeżeli korzystają z usług instytucji okołobiznesowych, jest to 
proste wsparcie doradczo-informacyjne (wyniki badania pogłębionego);

 – niskie zadowolenie z korzystania z usług otoczenia biznesu w zakresie innowacji 
(jedynie 37% badanych podmiotów widzi przeciętne lub duże korzyści);

 – umiarkowany wpływ na innowacyjność w opinii samych instytucji otoczenia bi-
znesu (wyniki badania pogłębionego).

4. instytucje otoczenia biznesu oraz ich wsparcie należy rozpatrywać w kontekście 
funkcjonowania całej regionalnej sceny innowacji. rola stawiana instytucjom otoczenia  
biznesu jako ogniwa pośredniczącego między przedsiębiorstwami, samorządem i instytucjami 
naukowo-badawczymi oraz realizowane przez nie zadania (np. kanał redystrybucji środków 
publicznych i europejskich funduszy pomocowych), sprawia, że na funkcjonowanie iOB duży 
wpływ mają pozostali aktorzy regionalnej a nawet krajowej sceny innowacji. Oprócz firm, które 
powinny stanowić główny punkt koncentracji działań iOB, do grupy silnego oddziaływania 
zaliczyć należy instytucje naukowo-badawcze, które powinny zacieśniać współpracę  
z gospodarką między innymi poprzez właśnie iOB (informacja o potrzebach firm, transfer 
wiedzy ze strony nauki) oraz samorząd, który ma wpływ na redystrybucję pomocy publicznej, 
powstawanie i finansowanie instytucji otoczenia biznesu oraz tworzenie dogodnych warunków 
funkcjonowania firm (podatki i opłaty lokalne, powoływanie specjalnych stref ekonomicznych 
itp.). wspomnieć należy również o polityce gospodarczej i innowacyjnej kraju oraz instytucjach 
centralnych (jak Ministerstwo Gospodarki, Finansów, rozwoju regionalnego, Polska Agencja 
rozwoju Przedsiębiorczości itp.), które również oddziałują na wsparcie przedsiębiorczości 
i innowacyjności (powoływanie stref ekonomicznych, ustawy o pomocy publicznej, zasady 
korzystanie ze środków unijnych, programy wsparcia dla MsP itd.). układ ten jest na tyle 
złożony, że należy rozpatrywać go również w wymiarze międzynarodowym, odkąd Polska 
ubiegała się o członkostwo, a następnie weszła w struktury unii europejskiej.

5. Podnoszenie świadomości innowacyjnej oraz zacieśnienie powiązań kooperacyjnych 
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pomiędzy aktorami regionalnej sceny innowacji traktowane powinno być jako główny cel 
działalności instytucji otoczenia biznesu. innowacja jako proces społeczny, który opiera 
się na wartości bezpośrednich kontaktów oraz wymianie wiedzy, powoduje, że wsparcie 
innowacyjności powinno koncentrować się na całej lokalnej społeczności. to właśnie 
lokalna społeczność powinna być postrzegana jako najpoważniejsza siła sprawcza in-
nowacyjnego klimatu, dlatego też przy tworzeniu innowacyjnego środowiska niezbędna jest 
wysoka kultura innowacyjna ludzi będących pracownikami wszystkich podmiotów region-
alnej sceny innowacji (przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek B+r, władz 
samorządowych).

z kolei złożoność oraz istnienie szeregu interakcji związanych z relacjami popytowo-
-podażowymi zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi fazami procesu innowacyjnego 
sprawia, że zacieśnianie powiązań między aktorami regionalnej sceny innowacji wydaje się 
być kluczowe z punktu widzenia wspierania innowacyjności. instytucje otoczenia biznesu, 
pełniące funkcję platformy komunikacyjnej dla przedsiębiorców, stają się przez to wiary-
godnym partnerem dla pozostałych podmiotów regionalnej sceny innowacji, a tym samym 
stanowią one oś, na której rozbudowywać może się sieć współpracy, niezbędna do sprawnego 
funkcjonowania regionalnych systemów innowacji.

Powyższe wnioski na temat roli instytucji otoczenia biznesu stanowią podłoże do 
sformułowania rekomendacji, które mogą usprawnić wspieranie innowacyjności sektora 
MsP w województwie zachodniopomorskim. Mając na uwadze specyfikę i potencjał re-
gionalnej sceny innowacji oraz wyniki przeprowadzonych badań, można zidentyfikować 
główne obszary problemowe pojawiające się na styku działań instytucji otoczenia biznesu  
i aktywności pozostałych podmiotów, wokół których powinny koncentrować się pro-
ponowane zalecenia. Problematyka ta dotyczy:

1) niedopasowania oferty wsparcia do potrzeb firm,
2) niedostatecznej prorynkowej orientacji instytucji otoczenia biznesu,
3) biurokracji i skomplikowanych przepisów,
4) niskiej innowacyjności i świadomości innowacyjnej sektora MsP,
5) słabej współpracy między instytucjami otoczenia biznesu oraz pozostałymi uczestni-

kami regio-nalnej sceny innowacji.
należy zaznaczyć, że obszary te są ze sobą w dużej mierze powiązane, tzn. wpływają na 

siebie nawzajem oraz przenikają. Ponadto nie zawsze są zależne tylko od samych instytucji 
otoczenia biznesu, ale też są zdeterminowane czynnikami zewnętrznymi (na przykład kul-
turowymi, historycznymi, wymogami ue). 

niedopasowanie oferty wsparcia do potrzeb firm, a w szczególności oferowanie przez 
instytucje otoczenia biznesu w regionie usług informacyjno-doradczych o bardzo ogólnym 
i zbliżonym charakterze, to jeden z najważniejszych problemów. Brak jest specjalizacji 
iOB oraz profesjonalnej pomocy oferowanej przedsiębiorstwom. i tak, dla przykładu samo 
informowanie i szkolenia na temat ubiegania się o środki unijne jest usługą zbyt ogólną dla 
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firm, które nie mają wystarczających zasobów kadrowych, by oddelegować pracowników do 
zadań związanych z dotacjami unijnymi (z badania ilościowego wynika, że przedsiębiorcy 
oczekiwaliby raczej wypełnienia za nich wniosku). z drugiej jednak strony, co potwierdza 
wywiad pogłębiony, dla firm innowacyjnych doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy 
ue jest zadowalające. natomiast nie oczekują one bardziej zaawansowanego wsparcia, gdyż 
posiłkują się swoimi pracownikami lub znajdują rozwiązania na rynku (komercyjnie). Ponadto 
dla iOB wskazówką powinien być fakt, że firmy wskazują na rynek i potrzeby klientów jako 
główną przyczynę wprowadzanych innowacji. Dlatego też profesjonalna informacja o rynku, 
oparta na badaniach i opiniach ekspertów, powinna stanowić jedną z istotniejszych miękkich 
form wsparcia. 

w celu lepszego dopasowania oferty wsparcia dla przedsiębiorstw instytucjom otoczenia 
biznesu rekomenduje się:

 – stały i systemowy monitoring potrzeb sektora MsP, uwzględniający specyfikę po-
szczególnych branż, co powinno doprowadzić do ciągłego modyfikowania ofer-
owanego wsparcia;

 – przeprowadzanie badań lokalnego rynku i preferencji konsumentów oraz upow-
szechnianie wyników badań, co stanowi ważne źródło innowacji dla regionalnych 
firm (dominują innowacje ciągnione przez rynek);

 – dążenie do oferowania bardziej specjalistycznego i profesjonalnego wsparcia, wzbo-
gacenie prostych usług wsparciem złożonym wymagającym specjalistycznej wiedzy  
i większego zaangażowania kadr, czasu itp. (na przykład pomoc w wypełnianiu 
wniosków, porady z zakresu prawa i podatków);

 – wyodrębnienie usług wyspecjalizowanych branżowo (doradztwo branżowe, infor-
macja technologiczna ukierunkowana branżowo, branżowe giełdy kooperacyjne);

 – udzielanie kompleksowej informacji o możliwościach pozyskiwania kapitału 
zewnętrznego (dotacje unijne, pożyczki i poręczenia kredytowe, fundusze venture 
capital, business angels, oferta banków itp.) i/lub odsyłanie do odpowiednich insty-
tucji.

niedostateczna prorynkowa orientacja instytucji otoczenia biznesu jest częstym 
zjawiskiem i zazwyczaj skutkuje problemami kapitałowymi iOB. uzależnienie aktywności 
instytucji otoczenia biznesu od programów wsparcia finansowanych ze środków publicznych 
nie zapewnia ciągłości działania, a w konsekwencji rzutuje na jakość oraz efektywność 
świadczonych usług, strukturę organizacji oraz zaangażowanie zespołów ludzkich. Dlatego 
też istotne jest poszukiwanie i aktywność komercyjna instytucji otoczenia biznesu w nowych 
obszarach działalności (na przykład reklamowej, wydawniczej itd.), co pozwala zapewnić 
danej iOB stały dochód, ale również poznać specyfikę i potrzeby lokalnego rynku, a w efekcie 
stać się bardziej wiarygodnym partnerem dla przedsiębiorców. należy ponadto podkreślić, 
że działalność typu non-profit nie wyklucza częściowej aktywności komercyjnej i zakłada, 
że wszelki osiągany zysk przeznaczany jest na cele statutowe, a więc w przypadku iOB 
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na wspieranie przedsiębiorczości. Ponadto wizerunek prężnej i przedsiębiorczej organizacji  
(w tym jej pracowników) wydaje się niezbędny do świadczenia wiarygodnych usług na rzecz 
wpierania przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Dlatego instytucjom otoczenia biznesu 
zaleca się:

 – traktowanie przedsiębiorców jako klientów, o których trzeba zabiegać, a nie pe-
tentów, których wystarczy obsłużyć;

 – pozyskiwanie funduszy unijnych w celu polepszenia oferowanych usług (wzboga-
canie o nową ofertę, polepszenie jakości usług), a nie w celu uzależniania profilu 
działalności organizacji czy też samego istnienia;

 – poszukiwanie i aktywność komercyjną na różnych obszarach działalności jako 
sposób na finansowanie statutowej działalności;

 – dążenie do efektywnie funkcjonującej i sprawnie zarządzanej organizacji i działanie 
w myśl zasady „tylko przedsiębiorczy mogą pomagać w przedsiębiorczości”.

Biurokracja i skomplikowane przepisy to problem, z którym spotykają się same instytucje 
otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy korzystający z usług wsparcia i pomocy finansowej. Jest 
to problem niezależny od iOB, choć dotyka przede wszystkim te iOB, które świadczą usługi 
w ramach programów pomocowych dla firm. rzutuje na efektywność działalności instytucji 
otoczenia biznesu, a w konsekwencji na jakość świadczonych usług. Ponadto skomplikowane 
procedury związane z pozyskiwaniem pomocy publicznej niekiedy zupełnie zniechęcają 
przedsiębiorców od pozyskiwania takiego wsparcia (długotrwałe procedury związane  
z pozyskiwaniem dotacji, niejasne przepisy, przesłuchiwanie odbiorów pomocy udzielonej  
w ramach Punktów konsultacyjno-Doradczych itp.). Dlatego instytucje otoczenia biznesu, 
jako reprezentant trzeciego sektora, a więc inicjatywy społeczności związanej ze środowiskiem 
biznesu, powinny budować progospodarcze lobby na poziomie regionu i kraju na rzecz upro-
szczenia:

 – zasad udzielania pomocy publicznej organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom;
 – procedur związanych z realizacją programów pomocowych,
 – systemu prawnego, podatkowego związanego z prowadzeniem działalności gospo-

darczej.
niska innowacyjność sektora MsP i świadomość innowacyjna przedsiębiorców stawia 

wielkie wyzwania dla instytucji otoczenia biznesu w kontekście wpierania innowacyjności 
przedsiębiorstw z regionu. instytucje otoczenia biznesu pośrednio wpływają na aktywność 
innowacyjną firm, ponieważ oferowane przez nie usługi są jedynie źródłem/okazją do inno-
wacji, która może być wykorzystana przez dane przedsiębiorstwo. 
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Dlatego wszelkie wsparcie ze strony ośrodków wsparcia powinno koncentrować się na 
tworzeniu otoczenia przyjaznego innowacjom poprzez:

 – pobudzanie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności poprzez edukację8 (spot-
kania, konferencje, szkolenia, warsztaty) przede wszystkim wśród kadr sektora MsP 
(od pracowników niższego szczebla do menedżerów), ale także wśród całej lokalnej 
społeczności – ludzi będących pracownikami wszystkich podmiotów regionalnej 
sceny innowacji;

 – rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie realizowania projektów inno-
wacyjnych;

 – promocję nowoczesnych technologii i rozwiązań innowacyjnych (w tym w zakresie 
innowacji pozatechnologicznych);

 – ułatwienie dostępu do instrumentów finansowego wsparcia MsP;
 – przyciąganie zewnętrznych inwestorów oraz promowanie firm-liderów;
 – lobbing na rzecz efektywnej alokacji środków pomocowych związanych ze wspiera-

nia przedsiębiorczości i innowacyjności;
 – współtworzenie polityki regionalnej. 

słaba współpraca między instytucjami otoczenia biznesu oraz pozostałymi uczestnikami 
regionalnej sceny innowacji jest barierą dla tworzenia i funkcjonowania regionalnego sys-
temu innowacyjnego. konieczność zaangażowania i współdziałania jak największej liczby 
aktorów procesów innowacyjnych wynika w dużej mierze ze specyfiki tychże procesów, 
a więc ich interakcyjności oraz przenikania się wielu gałęzi wiedzy. Dotyczy to także 
społecznego wymiaru innowacji opierającego się na wartości bezpośrednich kontaktów, 
dzięki którym następuje wymiana informacji oraz dyfuzja wiedzy. kooperacja samych 
instytucji otoczenia biznesu rzutuje na zakres oraz jakość oferowanych usług, które przez 
przedsiębiorców powinny być odbierane jako kompleksowy system wsparcia. Ponadto cha-
rakter iOB pełniących funkcję platformy komunikacyjnej dla przedsiębiorców predestynuje 
je do bycia pośrednikiem w kontaktach między jednostkami B+r, samorządem i gospodarką. 
inicjowanie oraz zacieśnianie wspólnych działań między aktorami regionalnej sceny in-
nowacji powinno stanowić jedno z głównych zadań instytucji, a w konsekwencji prowadzić 
do kształtowania się sieciowych struktur kooperacyjnych. Dlatego też instytucjom otoczenia 
biznesu rekomenduje się:

 – promocję i wsparcie dla działań inicjujących realną współpracę pomiędzy 
MsP i innymi podmiotami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym  
i międzynarodowym (budowa zaufania między firmami, promocja dobrych praktyk 
w zakresie współpracy);

8 Jak wskazują analizy porównawcze rozwoju regionów, w regionach biednych najwyższą stopę zwrotu mają 
inwestycje w edukację, a w bogatszych – w twardą infrastrukturę. na podst. wystąpienia profesora G. Gorzelaka 
podczas iV konferencji naukowej z cyklu „wiedza i innowacje” (wystąpienie mity i fakty rozwoju regionalnego 
w polsce), która odbyła się 17–18 stycznia 2008 r. w krakowie. Ponadto edukacja uznawana jest za jeden z czterech 
filarów (oprócz reżimu bodźców ekonomicznych, infrastruktury informacyjnej i innowacji) gospodarki opartej na 
wiedzy. szerz: world Bank institute, interactive knowledge Assessment Methodology (kAM), wrzesień 2004.
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 – pośrednictwo w wymianie informacji między przedsiębiorstwami i jednostkami 
naukowo-badawczymi (pomoc w znalezieniu wspólnego języka, identyfikacja  
potrzeb ze strony firm oraz potencjału świata nauki) dążące do inicjowania i utrwa-
lania współpracy pomiędzy nauką i gospodarką;

 – zacieśnianie współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu (wspólne 
działania, wymiana informacji) oraz włączanie do platformy współpracy jak 
największej liczby ośrodków z obszaru całego regionu;

 – współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego (wymiana informacji, zgła-
szanie problemów, z którymi spotykają się przedsiębiorcy itp.).

Jak już wspomniano, powyższe obszary problemowe na styku działań ośrodków wspar-
cia i aktywności pozostałych podmiotów zachodniopomorskiej sceny innowacji są ze sobą 
skorelowane, a w konsekwencji zaproponowane rekomendacje również należy rozpatrywać 
w ujęciu kompleksowym. Ponadto istnienie wielu rodzajów instytucji otoczenia biznesu 
świadczących różnego typu formy wsparcia (niefinansowe i finansowe) wpłynęło na fakt, że 
sformułowane zalecenia mają charakter uniwersalny, a więc mogą być wykorzystane przez 
wszystkie instytucje otoczenia biznesu, niezależnie od ich specyfiki działania.

podsumowanie

rzetelne zrozumienie procesów innowacyjnych oraz roli aktorów regionalnej sceny in-
nowacji jest kluczowe dla efektywnego wspierania aktywności innowacyjnej sektora mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw. instytucje otoczenia biznesu – coraz bardziej widoczne 
na polskiej scenie, są naturalnym partnerem dla wielu firm w rozwoju ich działalności 
gospodarczej i budowaniu powiązań innowacyjnych. niestety, potencjał instytucji otoczenia 
biznesu w kreowaniu środowiska przyjaznego innowacjom wydaje się być często niedo-
ceniany przez uczestników procesów innowacyjnych. w artykule przedstawiono koncepcję  
funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu, która wspierać ma rozwój innowacyjny firm  
z regionu zachodniopomorskiego. Mimo iż studium empiryczne oraz konkluzje dotyczą 
ujęcia regionalnego, wiele wniosków oraz dokonanych uogólnień ma charakter ponadregio-
nalny i uniwersalny, odzwierciedlający problematykę funkcjonowania instytucji otoczenia 
biznesu w całym kraju.
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a concept of BuSineSS Support inStitutionS functioning 
in the aSpect of Supporting innovativeneSS of Sme in the 

weStpomeranian region

summary

the author indicates that business support institutions (Bsi), whose main aim is to 
support entrepreneurship and innovativeness, are becoming increasingly active players both 
on the national and regional innovation scene. Meanwhile, low innovation performance of 
the sMe sector from the westpomeranian region makes it essential to research the role of Bsi 
in supporting innovativeness of enterprises in the context of innovation activity of sMe, their 
expectations of Bsi services and the activity of Bsi in stimulating innovation processes. An 
in-depth study, both theoretical and empirical (research on companies and Bsi) has allowed 
a concept of business support institutions function, which will favour the development of the 
innovation environment, to be proposed. the concept covers problematic areas which appear 
at the point of contact where the activity of Bsi and other actors of the regional innovation 
scene, especially sMe sector, meet.

translated by Joanna markiewicz
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wyższa Szkoła administracji i Biznesu im. eugeniusza kwiatkowskiego w gdyni

udziaŁ Samorządu lokalnego we wSpieraniu policji  
w zarządzaniu BezpieczeńStwem na przykŁadzie powiatu 

wejherowSkiego w latach 2003–2006

wprowadzenie

transformacja ustrojowa z przełomu lat 80. i 90. wprowadziła decentralizację władzy 
publicznej, polegającą na utworzeniu na wszystkich stopniach zasadniczego podziału 
terytorialnego państwa jednostek samorządu terytorialnego i określenia stopnia zależności 
i podporządkowania niektórych organów ochrony prawnej, w tym policji, ww. jednostkom. 
w ramach tej zmiany samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, 
a nałożone ustawą zadania wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 
zakres działań samorządu w dziedzinie bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publi-
cznego został zróżnicowany na poszczególnych szczeblach tej administracji. na te kom-
petencje samorządów lokalnych nakłada się działająca równolegle z nimi grupa uprawnień 
wojewodów (jako organów administracji rządowej w województwie) oraz kierowników 
służb, inspekcji i straży należących do tzw. administracji zespolonej w województwie i pow-
iecie. Działania ich wszystkich często się przenikają, zazębiają, nakładają, a nawet dublują.  
w kształtowaniu stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego każda z tych jednostek ma 
swoje miejsce i rolę, lecz czy wszystkie one wykazują tę samą inicjatywę? czy zależy to 
wyłącznie od ustawowych zapisów, określających zadania w tej materii, czy też bardziej od 
osób, kierujących tymi jednostkami?

Policja jako organ rządowej administracji specjalnej jest wyodrębnioną, zhierar-
chizowaną służbą państwową, powołaną dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publi-
cznego w kraju, działając w jego regionach zarządzanych przez samorządy lokalne. Jest obar-
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czona rozlicznymi zadaniami ustawowymi, a z drugiej strony ciążą nań trudne wymagania, 
wyrażane przez media, sondaże opinii społecznej oraz właśnie władze samorządowe. istotny 
jest więc tu wątek skuteczności zarządzania bezpieczeństwem, sprawności, konsekwencji  
i umiejętności zjednywania sobie sojuszników przez menedżera bezpieczeństwa publicznego 
wewnątrz własnej organizacji oraz wśród menedżerów samorządowych.

Artykuł prezentuje wyniki badań działalności policji w zakresie współpracy z jednostka-
mi samorządu terytorialnego, ich relacji i osiągniętych rezultatów, ilustrując to przykładem 
powiatu wejherowskiego w latach 2003–2006. 

1. zarządzanie bezpieczeństwem

zapewnienie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych funkcji każdego pod-
miotu działania zorganizowanego, więc również każdego państwa. wielowymiarowość 
bezpieczeństwa rodzi potrzebę zarządzania nim. r. rutka1 w swych rozważaniach nad 
pojęciami kierowania, zarządzania, administrowania, dowodzenia itp. skonkludował m.in., 
że: „zarządzanie to rozporządzanie zasobami organizacji poprzez działania z ludźmi  
i poprzez ludzi, w zakresie określonym przez właściciela tych zasobów”.

Jednym z aspektów tego problemu będzie więc zarządzanie bezpieczeństwem rozumiane 
jako całokształt działań państwa, mających na celu zapewnienie bytu i rozwoju w zmiennych 
uwarunkowaniach środowiska bezpieczeństwa2. 

zarządzanie bezpieczeństwem jest procesem polegającym przede wszystkim na zapobie-
ganiu zagrożeniom, ale również przygotowania kraju do efektywnego funkcjonowania w wa-
runkach kryzysów, konfliktów i wojny, a później sprawnej odbudowy. Państwo pełni tu dwie 
zasadnicze funkcje: zewnętrzną i wewnętrzną. ta pierwsza oznacza utrzymywanie dobrych 
stosunków z innymi państwami, aktywne członkostwo w organizacjach międzynarodowych 
oraz kształtowanie środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego. Druga polega na 
wzmacnianiu potencjału militarnego państwa, rozbudowywaniu jego siły gospodarczej, op-
tymalizacji mechanizmów ustrojowo-politycznych oraz utrwalaniu stabilności politycznej3.

1 A. czermiński, M. czerska, B. nogalski, r. rutka, J. Apanowicz, zarządzanie organizacjami, tnOik, toruń 
2001, s. 86; por. też: J. zieleniewski, organizacja zespołów ludzkich. wstęp do teorii organizacji i kierowania, 
Pwn, warszawa 1978, s. 393.
2 A. Dawidczyk, J. Gryz, s. koziej, zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. teoria, praktyka, dydaktyka, wyd.
wsH-e, Łódź 2006, s. 5; por. też: M. Lisiecki, diagnoza i prognoza rozwiązań systemowych w zakresie organizacji 
i zarządzania bezpieczeństwem obywateli, w: zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, M. Lisiecki 
(red.), wyd. wsziP, warszawa 2008, s. 273 n.
3 k.A.wojtaszczyk, Bezpieczeństwo państwa – konceptualizacja pojęć, w: Bezpieczeństwo państwa. wybrane 
problemy,  k.A. wojtaszczyk i A. Materska-sosnowska (red.), wyd. AsPrA-Jr,warszawa 2009, s. 15; por. też: 
Bezpieczeństwo zewnętrzne rzeczypospolitej polskiej, t. Jemioła, k. Malak (red.), wyd. AOn, warszawa 2002, 
s. 91 i n; r. zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. koncepcje, struktury, funkcjonowanie, 
wyd. naukowe scHOLAr, warszawa 2004, s. 32 i n; r.Olszewski, Bezpieczeństwo współczesnego świata, 
wyd. Adam Marszałek, toruń 2006, s.9 i n; r. Bania, wyzwania i zagrożenia polityczno-militarne bezpieczeństwa 
rzeczpospolitej polskiej, w: Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych, w.J. Maliszewski (red.), wyd. 
Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005, s. 35 i n.
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całość organów władzy i administracji odpowiedzialnych za realizację zadań 
bezpieczeństwa państwa, powiązanych informacyjnie i pozostających w ustanowionych 
prawnie relacjach kompetencyjnych, wraz z ich aparatem pomocniczym (administracyjnym, 
sztabowym, organizacyjnym) oraz niezbędną infrastrukturą, stanowi więc system kierowania 
(zarządzania) bezpieczeństwem narodowym4.

zapewnianie bezpieczeństwa obywateli, społeczności lokalnych i wreszcie całego 
narodu należy więc do podstawowych funkcji wszystkich organów władzy i administracji 
publicznej (rządowej i samorządowej). 

2. rola i zadania administracji samorządowej w kształtowaniu bezpieczeństwa  
i porządku publicznego

konstytucja rzeczypospolitej Polskiej już w art. 5 stwierdza, że państwo polskie strzeże 
niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka  
i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. inny zapis ustawy za-
sadniczej, art.146 wskazuje m.in., że rada Ministrów w zakresie i na zasadach określonych  
w konstytucji i ustawach zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek 
publiczny5.

słusznie zauważa B. sprengel6, że wyłoniony przez większość parlamentarną rząd ma 
największy wpływ na kształtowanie polityki kryminalnej i bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa. Posiada wszystkie niezbędne do tego celu instrumenty.

transformacja ustrojowa z przełomu lat 80. i 90. wprowadziła decentralizację władzy 
publicznej, polegającą na utworzeniu na wszystkich stopniach zasadniczego podziału 
terytorialnego państwa jednostek samorządu terytorialnego i określenia stopnia zależności  
podporządkowania określonych organów ochrony prawnej, w tym policji, ww. jednostkom. 
w ramach tej zmiany samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, 
a nałożone ustawą zadania wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 
zakres działań samorządu w dziedzinie bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicz-
nego został zróżnicowany na poszczególnych szczeblach tej administracji (gmina, powiat  
i województwo)7. 

4 A. Dawidczyk, J. Gryz, s. koziej, op.cit., s. 55.
5 konstytucja rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Dzu 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
6 B. sprengel, służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. zarys problematyki, tnOik, toruń 2008, s. 29.
7 z. Leszczyński, Bezpieczeństwo i porządek publiczny na poziomie administracji samorządowej w: przemiany 
i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie bezpieczeństwa publicznego. materiały konferencyjne, 
red. k. rajchel, wyd.wsizA, warszawa 20-21 iX 2007, s.115.
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zwraca na to uwagę m.in. P. sarnecki8, wskazując sfery działania publicznej adminis-
tracji terenowej w tym zakresie, mianowicie:

 – wojewodę – bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, zapobieganie 
zagrożeniom dóbr prywatnych i publicznych oraz usuwanie ich skutków;

 – samorząd wojewódzki – bezpieczeństwo publiczne;
 – samorząd powiatowy – porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona 

przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa oraz przed innymi zagrożeniami;
 – samorząd gminny – porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa.

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należy więc do zadań własnych każdej 
jednostki samorządu terytorialnego. 

sprawy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego gminy mogą załatwiać 
poprzez rozstrzygnięcie problemu w drodze referendum9, poprzez zawarcie porozumi-
enia z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) policji w zakresie przekazania 
środków finansowych na ponadnormatywne służby i nagrody dla policjantów oraz komen-
dantem wojewódzkim policji w zakresie zwiększenia liczby etatów policyjnych w rewi-
rach dzielnicowych i posterunkach na terenie gminy10, poprzez stanowienie upoważnień 
ustawowych, przepisów powszechnie obowiązujących na terenie gminy (aktów prawa 
miejscowego), wydawanie w określonych warunkach przepisów porządkowych itd.11.

sprawy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego wykonywane przez samorząd 
powiatowy są zadaniami publicznymi o charakterze ponadgminnym. Dotyczy to również 
ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi i środowiska12. ich realizacja następuje w podobnych 
formach prawnych, jak w przypadku samorządu gminnego. Do zadań publicznych powiatu 
należy także zapewnienie warunków do wykonywania ustawowych zadań i kompetencji 
kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży. wiąże się to z wyznaczeniem powi-
atowi „roli podstawowego węzła zarządzania wykonawczego dla sytuacji kryzysowych”13 
we współdziałaniu zwłaszcza z komendantami powiatowymi policji i Państwowej straży 
Pożarnej, Powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, Powiatowym Lekarzem weteryna-
rii, zarządem Dróg Powiatowych.

8 P. sarnecki, właściwość organów terenowych w sprawach porządku i bezpieczeństwa publicznego w nowej 
strukturze lokalnej władz publicznych, w: zapobieganie przestępczości  w społecznościach lokalnych, J. czapska 
i w. krupiarz (red.), instytut spraw Publicznych, warszawa 1999, s. 36; por. też: r. chełchowski, Bezpieczeństwo 
obywateli jako zadanie samorządu, w: przemiany i perspektywy …, s. 12 i n; A. Porawski, Bezpieczeństwo publiczne 
jako zadanie własne samorządu terytorialnego, w: ibidem, s. 241.
9 Art.11 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity), (Dz u 2001 r. art. 142.1591 
z późn. zm.).
10 Art.13 ust.4 i 4a  ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dzu 2007.43.277 i 57.390).
11 Art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym…
12 Art.4 ust.1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dzu 2001.142.1592 z póżn.
zm.).
13 B. sprengel, op.cit., s. 50.
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Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie powiatowego programu 
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publi-
cznego14. ustawodawca zobowiązał więc samorząd powiatowy do zapoznawania się ze 
źródłami przestępczości i zjawisk patologicznych, a także wyposażył go w instrumenty do 
przeciwdziałania tymże, np. poprzez możliwość wydawania w tych sprawach aktów prawa 
miejscowego15.

starosta jest zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży16. zakres tego zwie-
rzchnictwa nie ma charakteru służbowego, co słusznie zauważa m.in. B. sprengel17, i jest 
określony w ustawach ustrojowych oraz aktach normatywnych dotyczących poszczególnych 
służb, inspekcji i straży18. w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad 
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakre-
sie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa  
i porządku19, do której zadań należy:

1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
2. opiniowanie pracy policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także 

jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3. przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji i innych powi-
atowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie 
powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

5. opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów  

w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7. opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4-6 

zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
w przypadku administracji na szczeblu wojewódzkim sprawy z zakresu bezpieczeństwa 

i porządku publicznego wykonywane są przez dwa podmioty: samorząd wojewódz-
twa i wojewodę. ten pierwszy wykonuje zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, 
niezastrzeżone ustawami na rzecz organów administracji rządowej20. zakres działania 

14 Art.12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym…
15 tamże, art. 12 pkt 1.
16 tamże, art. 35 ust. 3.
17 B. sprengel, op.cit., s. 52; por. też: s. Pieprzny, policja. organizacja i funkcjonowanie, wolters kluwer Polska sp. z o.o., 
warszawa 2007, s. 59.
18 Przepisu tego nie stosuje się do PsP i policji, gdzie uprawnienia starosty ograniczają się do opiniowania kandydata 
na stanowisko komendanta powiatowego i miejskiego; vide: art.6c ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji…
19 Art. 38a ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym …
20 Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dzu 2001.142.1590).
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samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy. w sprawach 
niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, 
zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu, oraz w sprawach mogących spowodować  
znaczne straty materialne marszałek województwa podejmuje niezbędne czynności, należące 
do właściwości zarządu województwa21. 

z kolei wojewoda jako organ administracji rządowej realizuje z działu „sprawy 
wewnętrzne” (na podstawie ustawy o działach administracji rządowej)22 zadania tej 
administracji, m.in. w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
województwa. Ma prawo wydawania poleceń wszystkim organom administracji rządowej 
działającym na terenie województwa, a w stanach szczególnego zagrożenia także kierować 
organami samorządu. w szczególności należy do niego zapewnienie współdziałania 
wszystkich jednostek organizacyjnych administracji publicznej w zakresie zapobiegania 
zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa 
państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapo-
biegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz usuwania ich 
skutków23. rola wojewody jako koordynatora jest nie do przecenienia, jednakże z uwagi na 
tematykę tego artykułu nie będzie pogłębiana.

2. korelacje policji i samorządu

wzajemną zależność między policją a jednostkami samorządu terytorialnego należy 
rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: uprawnień organów samorządu w stosunku do policji 
i obowiązków policji. uprawnienia te można podzielić na osobowe oraz rzeczowe. 

słusznie wylicza je s. Pieprzny24. Jego zdaniem sprowadzają się one do:
 – powoływania komendanta powiatowego policji po uzyskaniu opinii starosty25;
 – wydawania opinii przez właściwego terytorialnie wójta lub wójtów w sprawie 

powołania komendanta komisariatu26, kierownika rewiru i kierownika posterunku27;
 – rada powiatu (miasta) i rada gminy mogą określać, na podstawie przedłożonych 

im sprawozdań kierowników jednostek organizacyjnych policji, w drodze uchwały, 
istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publi-
cznego28;

21 Ibidem, art. 43 ust.2.
22 Art. 5 pkt 24 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej  (Dzu1997.141. 943 
z późn.zm.).
23 B. sprengel, op.cit., s.42.
24 s. Pieprzny, op.cit., s. 62 n.
25 Art. 6c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji…
26 Ibidem, art. 6d.
27 Ibidem, art. 8a ust. 2.
28 Ibidem, art.10 ust. 3.
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 – wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta mogą żądać od właściwego komen-
danta policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia 
działań zapobiegających; żądanie to nie może jedynie wskazywać sposobu wyko-
nania takiego zadania29;

 – jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu części kosz-
tów funkcjonowania policji30;

 – na wniosek rady powiatu lub rady gminy organy te mogą sfinansować 
ponadnormatywną liczbę etatów policji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach 
Policji, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem 
wykonawczym powiatu lub gminy, a właściwym komendantem wojewódzkim 
policji i zatwierdzonym przez komendanta Głównego Policji31.

s. Pieprzny słusznie też konstatuje32, iż wśród prawnych możliwości oddziaływania 
organów samorządu terytorialnego na administrację rządową (w tym policję) zasadnicze zna-
czenie mają porozumienia, opinie, uzgodnienia, a więc działania o charakterze niewładczym. 
Żądanie przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym jest tu nielicznym wyjątkiem, 
choć i ono ograniczone jest pewnymi warunkami33.

wśród obowiązków nałożonych na policję wymienić należy również składanie przez 
komendanta policji rocznych sprawozdań ze swojej działalności, a także informacji o sta-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego wojewodom, starostom, wójtom (burmistrzom, 
prezydentom miast), radom powiatu i radom gmin34. istotnym zadaniem policji jest również 
nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi), będącymi jednostkami organizacyjnymi gmin35. 
Poza nadzorem merytorycznym jednostki policji mają również obowiązek ściśle z nimi 
współpracować, co jest niezwykle korzystne dla każdej społeczności lokalnej36.

3. Bezpieczeństwo lokalne 

społeczność lokalna jest ważnym ogniwem w tworzeniu się jedności społecznej osób 
zamieszkujących określony obszar. e. Moczuk37 przytacza jedną z definicji bezpieczeństwa 

29 tamże, art.11 ust. 1 i 2.
30 tamże, art.13 ust. 3.
31 tamże, art.13 ust. 4.
32 s. Pieprzny, op.cit., s. 63.
33 Por. też: s. serafin, B. szmulik, organy ochrony prawnej rp, wyd. c.H.Beck, warszawa 2007, s. 278.
34 Art.10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji…
35 Art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dzu 1997.123.779 z późn.zm.).
36 Por. przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie bezpieczeństwa publicznego. materiały 
konferencyjne, k. rajchel (red.), wyd.wsizA, warszawa 20-21 iX 2007.
37 e. Moczuk, rola policji w tworzeniu bezpieczeństwa lokalnego, w: Bezpieczeństwo, administracja i biznes w 
kontekście członkostwa w unii europejskiej, B. nogalski i J. tomaszewski (red.), wsAiB, Gdynia 2005, s. 120; 
por. też: H. kołecki, pojęcie i rodzaje bezpieczeństwa na poziomie społeczności lokalnych z punktu widzenia straży 
miejskich i gminnych, w: przemiany i perspektywy…, s. 86 n.
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lokalnego, określającego go jako „stan wewnątrz gminy, regulowany przez zespół norm 
prawnych i pozaprawnych, których przestrzeganie umożliwia normalne współżycie ludzi  
w gminie w określonym miejscu i czasie”.

Podstawowym organem realizującym te zadania jest policja, która musi aktywnie 
uczestniczyć w działaniach zapobiegawczych wymagających rzetelnego jej współdziałania 
ze społecznościami lokalnymi i samorządowymi. Oznacza to, że policja musi dbać  
o względy swego partnera, liczyć się z jego oczekiwaniami, z uwarunkowaniami lokal-
nymi w zakresie zagrożeń przestępczością i patologią, z charakterystyką demograficzną 
obszaru itp. samorządy natomiast swoje ambicje w zakresie kształtowania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego powinny realizować we współdziałaniu z policją, nie wyręczając 
jej, lecz realizując wiele zadań z zakresu polityki społecznej, edukacyjnej, gospodarczej 
(np. urbanizacyjnej, infrastrukturalnej), które w istotny sposób wpływają na poprawę stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

e. Moczuk konstatuje słusznie, że: „Policja winna dążyć do otwierania się na 
społeczeństwo. istotne jest więc, aby skuteczność działań policyjnych była warunkowana 
współdziałaniem ze społeczeństwem, a współpraca policji ze społecznością lokalną 
gwarantowała sukcesy w tej skali mikro. Dla zachowania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, zachowania życia, zdrowia ludzi, jak również mienia, zapewnienie poczucia 
bezpieczeństwa, działania policji musza być uzupełnione działaniami społeczności lokalnych 
i wsparte przez samorządy lokalne. to nie tylko policja ma dbać o porządek i bezpieczeństwo, 
ale czynić to muszą także samorządy lokalne, a działania policji oraz działania samorządów 
i działania społeczności lokalnych muszą być ze sobą skoordynowane”38.

4. współpraca policji z jednostkami samorządu lokalnego w powiecie wejherowskim 
w okresie 2003–2006

wraz z wejściem w życie nowej ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. utworzono 
komendę rejonową Policji w wejherowie, a następnie w związku z reformą administracyjną 
kraju od dnia 1 stycznia 1999 r. powstała komenda Powiatowa Policji, w skład której 
wchodzą dziś następujące jednostki i komórki organizacyjne39:

1. komisariat Policji w wejherowie Śmiechowie;
2. komisariat Policji w rumi; 
3. komisariat Policji w redzie;
4. Posterunek Policji w Luzinie;
5. Posterunek Policji w Gniewinie;
6. Posterunek Policji w choczewie;
7. Posterunek Policji w Lini;

38 e. Moczuk, op.cit., s. 120.
39 Historia kPP wejherowo; 05.11.2009r.; http://www.wejherowo.policja.gov.pl/index.php?go=20;
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8. Posterunek Policji w szemudzie;
9. Posterunek Policji w Łęczycach.
komenda Powiatowa Policji  w wejherowie działa na obszarze największego w wojew-

ództwie pomorskim pod względem liczby ludności (prawie 180 tys. mieszkańców) powiatu 
ziemskiego, składającego się z trzech gmin miejskich i siedmiu wiejskich. Jest czwartą co 
do wielkości jednostką policji (po Gdańsku, Gdyni i słupsku), a jednocześnie największą 
spośród piętnastu komendą powiatową (w trójmieście i słupsku funkcjonują równorzędne 
komendom powiatowym komendy Miejskie Policji), działającą w bezpośrednim sąsiedztwie 
aglomeracji trójmiejskiej40.

uwarunkowania te mają istotne znaczenie dla charakterystyki przestępczości w powie-
cie wejherowskim. Bliskość trójmiasta to możliwości niekwestionowanego rozwoju oso-
bowego, kulturalnego, zatrudnienia, nauki, ale również wszelkie zagrożenia wielkomiejską 
przestępczością, patologią i anonimowością. Ogromny ruch osobowy związany z przem-
ieszczaniem się do pracy i szkół, na zakupy czy dla rozrywki powoduje, iż niemal zawsze 
policjanci wejherowscy, typując czy ścigając sprawców konkretnego przestępstwa, muszą 
penetrować nie tylko podległy im teren, ale i szukać w Gdyni czy Gdańsku. 

z kolei obok funkcjonuje rozległy teren wiejski, z wszelkimi dlań negatywnymi cechami 
demograficznymi spowodowanymi m.in. likwidacją PGr-ów i powstaniem bezrobocia, 
brakiem pomysłu na życie, demoralizacją, załamaniem funkcji wychowawczej, zagubieniem 
młodego pokolenia, ale i z siecią prężnych ośrodków turystycznych nad morzem i jeziorami, 
atrakcyjnymi zarówno dla wczasowiczów, jak i dla przestępców. stąd tak częste tu kradzieże 
z biedy czy głodu, np. złomu, linii energetycznych czy telefonicznych, rozkręcanie szyn  
z zamkniętych szlaków kolejowych, demontaż opuszczonych obiektów, kradzieże butli 
gazowych itd. więcej tu też, tak absorbujących policjantów, interwencji domowych, ekscesów 
chuligańskich, bójek, zatargów czy innych objawów agresji i przemocy.

zatem wejherowskie – z punktu widzenia zadań policji – to mieszanka wielkomiejskości 
z prowincjonalnością, to obszar występowania finezyjnych przestępstw kryminalnych  
i gospodarczych, penetracji i działalności zorganizowanych gangów samochodowych i nar-
kotykowych, ale również drobnych kradzieży dla przeżycia, włamań do komórek i piwnic, 
pobić i bójek z frustracji czy nudy, awantur rodzinnych i sąsiedzkich. Pełne spectrum zadań. 

Działalność komendanta Powiatowego Policji w wejherowie w latach 2003–2006 
ukierunkowana została zatem na powiększanie społecznego poczucia bezpieczeństwa oraz 
poprawę skuteczności zapobiegania przestępstwom i ścigania ich sprawców.

40 tamże; por. też: 85 lat komendy powiatowej policji w wejherowie – zeszyt okolicznościowy, wejherowo 2005.
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uwzględniając skalę oczekiwań społecznych oraz biorąc pod uwagę ocenę stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie pomorskim i powiecie wejherows-
kim, w okresie tym przyjmowano następujące cele strategiczne41:

1. zapewnienie bezpieczeństwa, spokoju i porządku powszechnego mieszkańcom  
i odwiedzającym powiat wejherowski w miejscach publicznych, rejonie zamieszkania i pobytu 
oraz na drogach.

2. Poprawa skuteczności w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości 
nieletnich.

3. Ograniczenie korupcji poprzez poprawę efektów ujawniania i wykrywalności spraw-
ców przestępstw korupcji.

4. zwiększenie skuteczności procesu dowodowo-wykrywczego oraz sprawności orga-
nizacyjnej policji w sprawach o przestępstwa kryminalne i gospodarcze.

5. Doskonalenie organizacji, zarządzania, skuteczności i efektywności pracy policji.
Przygotowanie zdolności policji wejherowskiej do realizacji zadań w ramach unii 

europejskiej.
wytyczając kierunki pracy brano również pod uwagę wnioski z badań opinii społecznej, 

przeprowadzonych w latach 2002–2004. wskazując zagrożenia w miejscu zamieszkania, 
mieszkańcy województwa pomorskiego wymienili chuligaństwo i wandalizm (69%), alko-
holizm oraz agresywne zachowania młodzieży (po 57%).

syntetyzując, założono osiągnięcie poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu poprzez aktywne, widoczne i zdecydowane działania wejherowskiej policji, srogą 
represję wykroczeń porządkowych w obliczu powszechnej znieczulicy społecznej, dalsze 
uspołecznianie działalności policji m.in. poprzez wciąganie do batalii o bezpieczeństwo 
wszelkich instytucji, podmiotów i środowisk mieszkańców ziemi wejherowskiej, walkę 
z najbardziej dotkliwymi i charakterystycznymi kategoriami przestępczości kryminal-
nej, zwłaszcza kradzieżami samochodów, przestępstwami rozbójniczymi, kradzieżami  
z włamaniem (zwłaszcza do mieszkań) oraz obrotem i posiadaniem narkotyków. 

koncentrowano się więc na poprawie komunikacji między policją a obywatelem; 
obecności pieszych patroli policyjnych w miejscach publicznych, szybkiej i profesjonalnej 
reakcji na zgłoszenia mieszkańców, kierowaniu represji karnej głównie wobec spraw-
ców wykroczeń o charakterze porządkowym i na działaniach związanych z poprawą 
stanu infrastruktury osiedlowej i drogowej, wpływającej na bezpieczeństwo mieszkańców 
i użytkowników dróg.

41 Opracowano na podstawie: sprawozdanie z działalności komendanta powiatowego policji w wejherowie oraz 
informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wejherowskiego w roku 2003; 
załącznik do uchwały nr ii/XVi/177/04 rady Powiatu wejherowskiego z dnia 26 marca 2004 r.; sprawozdanie 
z działalności komendanta powiatowego policji w wejherowie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie powiatu wejherowskiego w roku 2004; załącznik do uchwały nr ii/XXVii/303/05 rady 
Powiatu wejherowskiego z dnia 18 marca 2005 r.; sprawozdanie z działalności komendanta powiatowego policji 
w wejherowie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wejherowskiego 
w roku 2005; załącznik do uchwały nr ii/XXXViii/399/06 rady Powiatu wejherowskiego z dnia 31 marca 2006 r.
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Organizowano cykle spotkań ze środowiskami mieszkańców powiatu. współpracowano  
z taksówkarzami, właścicielami lokali gastronomicznych i rozrywkowych, listonoszami, 
radami osiedlowymi i wiejskimi, spółdzielniami mieszkaniowymi, działkowcami i innymi 
przedstawicielstwami. wymieniano informacje, organizowano wspólne działania.

kontynuowano współpracę z mediami, szczególnie pod kątem profilaktyki, zapobiega-
nia i wiktymologii. wykorzystywano własną stronę internetową.

Do najważniejszych efektów współpracy z samorządami w latach 2003–2006 trzeba 
zaliczyć42:

 – oddanie do użytku nowych siedzib komisariatów Policji w wejherowie Śmiechowie43 
oraz w redzie44, a także nowych posterunków w Luzinie i Gniewinie;

 – zakup 15 radiowozów oraz skutera; 
 – zakup radiowych stacji bazowych dla posterunków gminnych;
 – zakup znacznej ilości paliwa;
 – odnowienie posterunków w choczewie i Łęczycach;
 – sfinansowanie pobytu policjantów-słuchaczy szkoły Policji w słupsku na terenie 

gmin choczewo, Gniewino, szemud, wejherowo oraz w wejherowie, rumi i redzie;
 – pozyskanie środków na ponadnormatywne patrole na terenie rumi, choczewa, 

Gniewina i szemudu;
 – przygotowania do zmiany siedziby posterunku w szemudzie poprzez wybudowanie 

nowego obiektu i jego wyposażenie (oddano do użytku w 2008 r.);
 – pozyskanie nowego sprzętu komputerowego; 
 – uruchomienie studia operatorskiego monitoringu wizyjnego w komisariacie w rumi;
 – urządzenie kojców dla psów służbowych w komisariacie w rumi.

Do niezwykle cennych gestów należy zaliczyć ufundowanie przez wszystkie 11 samo-
rządów nagród rzeczowych dla najlepszych policjantów z okazji Powiatowego Święta 
Policji, którego główne uroczystości urządzano przy organizacyjnej i finansowej pomocy 
wejherowskich samorządowców45. 

wszystkie te działania, szczególnie widoczne w poprawie stanu infrastruktury wejherow-
skiej policji i jej sprzętowym doposażeniu, pozwoliły znacznie ograniczyć rozmiar przestęp-
czości w jej wszystkich kategoriach, a także uwrażliwić mieszkańców powiatu i wyraźnie 
wzmocnić reakcję funkcjonariuszy w stosunku do wykroczeń o charakterze porządkowym46. 

42 Jak wyżej.
43 Por. też: uchwała nr IVk/XI/114/2003 rady miasta wejherowa z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie pomocy 
dla komendy wojewódzkiej policji w gdańsku.
44 Por. też: uchwała nr XIX/195/2004 rady miejskiej reda w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości na rzecz skarbu państwa.
45 w charakteryzowanym okresie u starosty Powiatu wejherowskiego, wójta Gminy choczewo, wójta Gminy 
Gniewino oraz Burmistrza redy; wszystkie te uroczystości odbywały się w obiektach samorządowych i łączone 
były z dorocznymi imprezami kulturalno-rekreacyjnymi; na podstawie sprawozdań kpp w wejherowie w latach 
2003–2006.
46 na podstawie sprawozdań kpp w wejherowie w latach 2003–2006.
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rozmiar pozyskanych środków rzeczowych i pieniężnych w przeciągu trzech–czterech lat 
znacznie odbiegł od średniej osiąganej w innych powiatach Pomorskiego. szczególnie cenną 
„zdobyczą” były nowe obiekty dla czterech (z szemudem pięciu) spośród dziesięciu placówek 
policyjnych. umiejętne połączenie środków budżetowych ze środkami wyasygnowanymi  
przez lokalne samorządy pozwoliło na realizację nieplanowanych przez komendę woje-
wódzką Policji w Gdańsku inwestycji. ich głównym inicjatorem był komendant Powiatowy  
w wejherowie, który umiał doń przekonać właściwych samorządowców.

podsumowanie

każdym systemem kierują konkretne osoby, w omawianym przypadku, funkcjonariusze 
publiczni, którzy dysponując odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, kwalifikacjami 
oraz – co najistotniejsze – predyspozycjami zarządzają określoną instytucją czy jednostką 
administracyjną. czy zarządzanie bezpieczeństwem można uznać za wyodrębniony zawód 
– profesję? 

według M. Blima47 odpowiedź na tak postawione pytanie jest tylko pozornie prosta – 
można i trzeba, ale pod warunkiem uzupełnienia/dookreślenia poprzez przypisanie zakresu/
obszaru tego zarządzania, wypada bowiem jednoznacznie określić, jakie/czyje bezpieczeństwo 
tym zarządzaniem chcemy zapewnić.

zarządzanie, według r. rutki48, jako pewien specyficzny sposób pełnienia funkcji kier-
owniczych polega więc na:

 – decydowaniu lub współdecydowaniu o misji i celach organizacji jako podmiotu 
prawa,

 – decydowaniu lub współdecydowaniu o kierunkach i sposobach wykorzystania za-
sobów organizacji (ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych),

 – tworzeniu warunków rzeczowych, finansowych, kadrowych, organizacyjnych 
sprzyjających realizacji misji, celów i zadań organizacji.

czy pełnienie tej funkcji zagwarantuje skuteczność działania? czy wystarczy być  
inteligentnym, ciężko pracować i znać się na rzeczy, by osiągnąć sensowną skuteczność? 
Peter F. Drucker49 twierdzi, że nie spotkał nigdy choćby jednego menedżera „z natury”, który 
by po prostu skutecznym się urodził. wszyscy ci skuteczni musieli nauczyć się efektywności. 
i musieli ją praktykować tak długo, aż stała się ich drugą naturą. Ale też wszyscy, którzy 
pracowali nad tym, by stać się skutecznymi szefami, odnieśli w tym względzie sukcesy. 
efektywności można się nauczyć, a co więcej – uczyć się jej trzeba.

zaprezentowany przypadek zarządzania bezpieczeństwem publicznym jest tego 
najlepszym potwierdzeniem. Działalność w obrębie administracji specjalnej na gruncie 

47 M. Blim, profesjonalizm w zarządzaniu bezpieczeństwem firmy, 27.04.2009, http://www.zabezpieczenia.com.
pl/20090427905/artykuly/publicystyka/profesjonalizm_w_zarzadzaniu_bezpieczenstwem_firmy.
48 A. czermiński, M. czerska, B. nogalski, r. rutka, J. Apanowicz, op.cit., s. 86–87.
49 P.F. Drucker, menedżer skuteczny, nowoczesność Ae, kraków 1994, s. 11–12.
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tak wrażliwym jak bezpieczeństwo pozwala być równie efektywnym, jak menedżerowi 
kierującemu dużą firmą gospodarczą. nie każdy to jednak potrafi. wszędzie należy określać 
zasadnicze cele organizacji, dobrać doń optymalne metody i odpowiednio zmotywowanych 
wykonawców. Podczas realizacji zadania należy być niezwykle konsekwentnym w dotrzy-
mywaniu umów i elastycznym w obliczu pojawiających się odstępstw czy zmian. tego  
w istocie można się nauczyć.
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the local government participation in the police  
Supporting in the management of Safety on the example  

of  wejherowo diStrict 2003–2006.

summary

Political transformation from the late 80s and 90s introduced the decentralization of 
public authority. it consisted in the creation of local government units at all fundamental 
levels of the country territorial division and in determining the dependence degree and 
defining  subordination level of certain public organizations (eg. Police) to those entities. 
within the framework of changes the local government participates in exercising the public 
power. the range of its activities in the area of public safety and public order has been varied 
at different levels of government (municipality, district and province). 

the author of the article presents the results of his research, by discussing the action 
of the Police in cooperation with local government units. He describes their relations and  
achieved results, illustrating them with the example of wejherowo district in 2003-2006. 
Police, being a special part of government administration, created to ensure public safety 
and order, are working in the country areas managed by local authorities. they are charged 
with many tasks by the law, and on the other hand they need to meet difficult requirements 
expressed by the media, public opinion polls and local authorities. that is why, it is so vital in 
here the topic of  effectiveness of safety management, efficiency, consistency and the ability 
to  win  the favour of allies, by the manager of public safety within their own organization 
and among local government managers. 

translated by cezary tatarczuk
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dochody z nieruchomości w Budżecie gminy gruduSk

wprowadzenie

samorząd terytorialny stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy 
prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wykonywania  
administracji publicznej, wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację 
nałożonych zadań1. 

Gmina stanowi podstawową jednostkę samorządu terytorialnego, która była znana już 
w Xii w. Po latach licznych zmian i przekształceń, od roku 1990 gmina stanowi w Polsce 
wspólnotę samorządową, która może funkcjonować samodzielnie, gdy dysponuje własnym 
majątkiem, będącym jednocześnie źródłem różnego rodzaju uprawnień i obowiązków 
wiążących się z jego posiadaniem2. 

w strukturze gospodarki budżetowej państwa każdy organ władzy publicznej, na każdym 
jej szczeblu (centralnym, regionalnym i lokalnym) posiada swój własny budżet. według 
ustawy o samorządzie gminnym jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z prawa 
własności i innych praw majątkowych w odniesieniu do nieruchomości. w związku z tym, 
że nieruchomości są podstawowym składnikiem mienia komunalnego, gospodarowanie 
nimi ma wpływ na sytuację finansową samorządów terytorialnych. Dochody z gospodarki 
nieruchomości stanowią znaczną pozycję w budżetach gmin, wspomagają też prawidłowe 
realizacje zadań własnych3.

1 A. Borodo, samorząd terytorialny. system prawno-finansowy, Lexisnexis, warszawa 1997.
2 leksykon samorządu terytorialnego, M. chmaja (red.), Graf-Punkt, warszawa 1999.
3 z. Gilowska, system ekonomiczny samorządu terytorialnego w polsce, wyd. MuniciPiuM, warszawa 1998.
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nieruchomości stanowiące własność gminy oraz innych podmiotów znajdujących się na 
obszarze gmin mogą być źródłem dochodów, stanowiących poważne wpływy do budżetu. 
Gminy mogą je zwiększać poprzez aktywną gospodarkę nieruchomościami, której pod-
stawowymi instrumentami są: działania zmierzające do ulepszania nieruchomości poprzez 
inwestycje, scalenia, podziały oraz zmianę przeznaczenia w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego.

Prawa własności i inne prawa majątkowe umożliwiły gminom czerpanie korzyści 
z mienia komunalnego. Gmina może wykorzystać przekazane jej mienia do uzyskiwania 
dochodów, takich jak: wpływy ze sprzedaży mienia, czynsze z najmu lub dzierżawy majątku, 
dywidendy od komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, zyski z tytułu wniesio-
nych do spółek akcyjnych aportów rzeczowych w postaci określonych składników majątku 
gminy. Oprócz bezpośrednich dochodów z nieruchomości gminy mogą czerpać dochody 
pośrednie, jakimi są podatki z nieruchomości i nakładane na właścicieli opłaty adiacenckie. 
Gmina na własną odpowiedzialność musi podejmować decyzje o charakterze dochodów  
z majątku. Jej obowiązkiem jest określenie, czy będzie to dochód jednorazowy, uzyskany 
ze sprzedaży obiektu, czy też będą to dochody stałe, uzyskiwane w dłuższym okresie, jako 
dochody z najmu lub dzierżawy nieruchomości4.

celem opracowania jest wnikliwa analiza i próba oceny gospodarki nieruchomościami 
stanowiącymi własność gminy Grudusk oraz wykazanie, jak ważną rolę odgrywają dochody 
z nieruchomości poprzez zbadanie ich udziału w kształtowaniu się budżetu gminy.

Podstawą analizy były dane pozyskane od urzędu Gminy Grudusk, mianowicie 
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za lata 2004–2007, status gminy Grudusk, 
informacje o stanie oraz sprzedaży mienia komunalnego, wykaz gruntów komunalnych, 
studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz dane statystyczne 
Gus. Merytoryczny zakres badań obejmuje gospodarowanie nieruchomościami oraz  udział 
dochodów z nieruchomości w dochodach własnych gminy Grudusk. 

zakres przestrzenny badań obejmuje teren gminy Grudusk w woj. mazowieckim, nato-
miast zakres czasowy obejmuje lata 2004–2007.

1. charakterystyka terenu badań

Gmina Grudusk położona jest w północno-wschodniej części województwa mazowie-
ckiego, północnej części powiatu ciechanowskiego, na nizinie Północnomazowieckiej. 

Gmina Grudusk zajmuje 96,7 km2 powierzchni, co stanowi ok. 9% ogólnej powierzchni 
powiatu. sąsiaduje z gminą regimin (powiat ciechanowski), czernice Borowe (powiat pr-
zasnyski), Dzierzgowo, szydłowo i stupsk (powiat mławski). znaczną część, bo około 40% 
powierzchni gminy, stanowi Obszar chronionego krajobrazu, występują liczne obiekty 
historyczne (cenne z punktu widzenia kultury) np. Grodzisko w Grudusku „zielona Góra” 

4 Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej, M. Adamowicz (red.), sGGw, warszawa 2002.
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czy parki podworskie (w wiksinie i Grudusku). Przez teren gminy przebiegają ważne ciągi 
komunikacyjne – drogi wojewódzkie: nr 544 Brodnica – Białystok i nr 616 rębielin – 
ciechanów5.

Gminę zamieszkuje około 4000 mieszkańców tj, około 4,4% ludności powiatu. Średnia 
gęstość zaludnienia wynosi około 41 os/km2 i jest najmniejsza w powiecie ciechanowskim. 
w granicach gminy znajdują się 33 miejscowości, które tworzą 24 sołectwa i 23 obręby 
geodezyjne. sieć osadnicza gminy pod względem zaludnienia jest rozdrobniona, 31 
miejscowości to miejscowości małe o zaludnieniu do 200 mieszkańców. zamieszkuje w nich 
około 55% ludności gminy. największe miejscowości pod względem liczby mieszkańców 
to: Grudusk, rąbież Gruduski i Łysakowo6.

Liczba ludności gminy do roku 1999 była ustabilizowana i utrzymywała się na poziomie 
około 4200 mieszkańców. w latach kolejnych zauważalny był spadek liczby ludności, który 
kształtował się na poziomie około 3900 osób (rys. 1). 

rys. 1. Liczba ludności w gminie Grudusk w latach 1999–2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z urzędu statystycznego w warsza-
wie.

Grudusk to gmina rolnicza. na jej obszarze znajduje się około 759 indywidualnych 
gospodarstw rolnych i są to gospodarstwa różnej wielkości. Dane własne gminy wg stanu na 
sierpień 2007 r. wskazują, że gospodarstwa rolne zajmują ogółem 9104,38 ha powierzchni 
gminy, natomiast użytki rolne 8778 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gmi-
nie Grudusk wynosi ok. 15 ha.

ze struktury użytkowania gruntów wynika, że gmina Grudusk należy do gmin o charak-
terze wiejskim. struktura ta wskazuje na dominującą rolę produkcji rolnej w strukturze gos-
podarczej gminy, która odznacza się stosunkowo wysokim udziałem użytków rolnych – 90% 

5 strategia rozwoju Gminy Grudusk do roku 2013. załącznik nr 1 do uchwały nr 44/X/2007 rady Gminy Grudusk 
z dnia 5 grudnia 2007 r.
6 http://www.uggrudusk.bip.org.pl/.
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obszaru gminy (wobec średniego w powiecie ciechanowskim około 80%) oraz stosunkowo 
niskim udziałem gruntów pod lasami i zadrzewieniami ok. 4,8% (powiat – 15%). Około 93% 
użytków rolnych stanowią grunty orne, których powierzchnia w poszczególnych obrębach 
jest zróżnicowana. największym udziałem gruntów ornych (powyżej 95% użytków rolnych) 
odznaczają się obręby: Humięcino-koski, Leśniewo Górne i Żarnowo (tabela 1). 

tabela 1. struktura użytkowania gruntów i użytków rolnych w gminie Grudusk

wyszczególnienie
struktura użytkowania gruntów 

w ha w %

użytki rolne 8778 90,78

Lasy i zadrzewienia 457 4,73

tereny komunikacyjne 212 2,19

tereny osiedlowe 112 1,16

Grunty pod wodami 51 0,53

tereny różne i nieużytki 59 0,61

Ogółem 9669 100

wyszczególnienie
struktura użytków rolnych 

w ha w %

Grunty rolne 7906 90,07

sady 147 1,67

Łąki i pastwiska 725 8,26

użytki rolne 8778 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazu gruntów gminy Grudusk.

w strukturze użytków rolnych dominują grunty orne – około 90% użytków rolnych. 
w poszczególnych obrębach udział gruntów ornych w użytkach rolnych jest zróżnicowany, 
zależny głównie od ilości trwałych użytków zielonych (tabela 1).

najważniejszą dziedzinę gospodarczą gminy stanowi rolnictwo. wynika 
to z uwarunkowań przyrodniczych oraz jakości gleb. Dominują gleby dobre kl. i-iii, które 
zajmują 53% gruntów ornych, gleby kl. iV stanowią 23%, a pozostałe to kl. V i Vi.  

w gminie Grudusk tereny lasów i zadrzewień zajmują odpowiednio 404 ha i 53 ha, co 
stanowi 4,8% powierzchni gminy7.

w gminie Grudusk jest doskonale rozwinięta infrastruktura, gdyż zwodociągowane 
są niemal wszystkie gospodarstwa, bardzo dobrze jest też rozwinięta sieć telekomunika-
cyjna. Automatyczna centrala telefoniczna wykorzystująca przebiegający przez Grudusk 
światłowód warszawa – Olsztyn pozwala na błyskawiczne połączenie z każdym zakątkiem 
w kraju i za granicą. Gmina posiada nowoczesną  oczyszczalnię ścieków w Grudusku  

7 strategia rozwoju Gminy Grudusk do roku 2013. załącznik nr 1 do uchwały nr 44/X/2007 rady Gminy Grudusk 
z dnia 5 grudnia 2007 r.
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o przepustowości do 380 m3/dobę wraz z wybudowaną kanalizacją, ma unormowaną 
gospodarkę odpadami stałymi. wybudowane w 1996 roku wysypisko odpadów komunal-
nych w Humięcinie-koskach wraz z zapleczem do segregacji odpadów stwarza warunki do 
ich właściwego przechowywania oraz przyczynia się do znacznego podwyższenia czystości 
i porządku gminy. Gmina posiada znaczne zasoby wód głębinowych, duże zapasy energety-
czne. wybudowana stacja rozdzielcza 110/15 kV zapewnia pełne pokrycie mocy na terenie 
gminy dla potencjalnych inwestorów. korzystny jest też układ i stan dróg przebiegających 
przez teren gminy.

Do większych zakładów przemysłowych i instytucji istniejących na terenie gminy 
należą: zakład odzieżowy radex, zakład produkcji deski podłogowej Amenda, Gminna 
spółdzielnia „sch” w Grudusku, skr, szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Ośrodek  
zdrowia, Bank spółdzielczy, stacja Auto – Gaz, urząd Gminy, piekarnie, masarnia, zakład 
uboju zwierząt w Żarnowie, Mazowiecki zarząd Dróg wojewódzkich w warszawie – rejon 
Drogowy w ciechanowie – Obwód Drogowy w Grudusku8. 

2. Budżet gminy grudusk w latach 2004–2007

Przedstawiono oraz przeanalizowano budżet gminy Grudusk za lata 2004–2007. zbadano 
oraz porównano udział dochodów z podatku od nieruchomości w dochodach gminy. zbadano 
także wielkość i strukturę dochodów majątkowych w dochodach gminy. Przedstawiono 
również czynniki wpływające na poziom i zmienność podatku od nieruchomości.

wielkość dochodów budżetowych uzyskanych w latach 2004–2007 to wyłącznie 
stan po jednej stronie planu budżetowego gminy. Aby zatem w pełni przedstawić sytuację 
finansową gminy Grudusk, należy również ukazać poniesione wydatki w tym okresie, a także 
wynikające stąd różnice budżetowe. Dane te zamieszczone są na rys. 2.

rysunek. 2. wykonanie dochodów i wydatków gminy Grudusk w latach 2004–2007

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w gminie 
Grudusk.

8 http://www.ciechanow.powiat.pl/teksty/gm_grud.html 22.07.2007.
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Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 2, sytuacja finansowa gminy Grudusk 
była zróżnicowana na przestrzeni badanych lat. najwyższe dochody, jak również największy 
wzrost dochodów gmina Grudusk osiągnęła w 2006 roku i mimo najwyższych wydatków 
zamknęła ten rok nadwyżką budżetową w kwocie 225 032 zł. wpływ na to miał najwyższy 
udział dotacji i subwencji, który stanowił 78% ogólnych dochodów gminy (tabela 3). w roku 
2006 odnotowano również najwyż-sze wykonanie dochodów w stosunku do planowanych 
oraz najniższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych (tabela 2). 

największy deficyt w badanym okresie wystąpił w 2005 roku. niedobór budżetowy  
w niniejszym roku wynikał z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań 
inwestycyjnych i bieżących, które miały być spłacane w latach 2006–2010 z dochodów 
budżetu gminy. w 2005 roku wystąpił również najmniejszy udział dotacji i subwencji, który 
stanowił 67% ogólnych dochodów gminy (tabela 3). 

Analizując rok budżetowy 2004, należy stwierdzić, że został zamknięty deficytem  
w wysokości 227 583 zł, co stanowi 3,58% dochodów całkowitych. w 2005 roku deficyt 
budżetowy był najwyższy i wynosił 1 643 898 zł, co stanowi 26,28 % dochodów całkowitych. 
rok budżetowy 2006 wykazał przewagę dochodów nad wydatkami i zamknął się nadwyżką 
wynoszącą 225 032 zł. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu, stanowiącego różnicę między 
dochodami pomniejszonymi o spłatę kredytów i pożyczek a wydatkami, są przychody pochodzące 
z kredytów i pożyczek w wysokości 1 450 965,45 zł. z dochodów budżetu gminy spłacono kre-
dyty w wysokości 567 500 zł. 

rok 2007, podobnie jak 2006, wykazał przewagę dochodów nad wydatkami i zamknął 
się na plus kwotą wynoszącą 184 764 zł. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu w wysokości 
386 451 zł, stanowiącego różnicę między dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę pożyczki 
w wysokości 206 799 zł a wydatkami, był kredyt w wysokości 179 652 zł. z dochodów budżetu 
gminy spłacono pożyczkę w wysokości 206 799 zł, natomiast z wolnych środków w wysokości 
104 500 zł i z zaciągniętych kredytów w wysokości 422 267 zł spłacono kredyty w wysokości 
526 767 zł.

wszystkie zadania gminy, których wykonywanie wymaga zaangażowania środków 
finansowych, mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy zostały zaplanowane w budżecie.  
z kolei zakres realizacji zadań jest uwarunkowany wielkością dochodów uzyskiwanych 
przez gminy. Dlatego szczególnie ważne jest precyzyjne planowanie dochodów9. 

9 s. Owsiak, Finanse publiczne: teoria i praktyka, Pwn, warszawa 1998.
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tabela 2. wykonanie oraz plan budżetu gminy Grudusk po stronie dochodów i wydat-
ków w latach 2004–2007

wyszczegól-
nienie

Lata

2004 2005 2006 2007

Dochody 
(w zł) 

Plan wyko-
nanie Plan wykonanie Plan wyko-

nanie Plan wyko-
nanie

6 492 
726 6 359 346 7 637 

671 6 256 169 8 833 
332 8 921 605 8 284 

760 8 241 828

wykonanie 
planu (w %) 97,95 81,91 101 99,48 

wydatki
 (w zł)

Plan wyko-
nanie Plan wykonanie Plan wyko-

nanie Plan wyko-
nanie

7 235 
431 6 586 929 8 304 

997 7 900 067 9 689 
398 8 696 572 8 464 

412 8 057 064

wykonanie 
planu (w %) 91,04 95,12 89,75 95,19 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy 
Grudusk.

wykonanie budżetu gminy Grudusk w stosunku do planowanego przedstawiono  
w tabeli 2. realizacja budżetu w 2004 roku przebiegała prawidłowo. efekty w tym zakre-
sie uważać można za pozytywne, ponieważ budżet w stosunku do planu został wykonany 
w wysokości 97,95% po stronie dochodów i w wysokości 91,04% po stronie wydatków. 
Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową gminy, wykonanie budżetu w 2004 roku 
nie powinno budzić zastrzeżeń, gdyż przebiegało prawidłowo, zgodnie z wyznaczonymi 
zadaniami przez radę Gminy. Jeżeli chodzi o rok 2005, mimo że realizacja budżetu była 
najniższa w porównaniu z pozostałymi badanymi latami, również przebiegała prawidłowo. 
Dochody budżetowe stanowiły 81,91% planowanych dochodów, z czego dochody własne 
gminy stanowią 32,98 % w stosunku do ogółu wykonanych dochodów. Główną przyczyną 
niezrealizowania dochodów w odniesieniu do planowanych była likwidacja zakładu 
pracy, trudna sytuacja finansowa w dziedzinie działalności gospodarczej oraz w rolnictwie.  
zmniejszenia dochodów dotyczyły zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji 
zadań w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju regionalnego. również 
w 2006 roku realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Dochody budżetowe stanowiły 
największy udział, bo aż 101% planowanych dochodów, z czego dochody własne gminy 
stanowiły 22,20 % w stosunku do ogółu wykonanych dochodów. zrealizowane dochody 
własne były wyższe od planowanych o 68 614 zł. Po stronie wydatków wykonanie stanowiło 
89,75 % w stosunku do planu. zwiększony budżet obejmował głównie dotacje z budżetu 
państwa, środki pozyskane w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych, środki z funduszy 
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celowych oraz ponadplanowe dochody głównie z tytułu udziałów w podatku dochodowym 
od osób prawnych, dochodów z najmu i dzierżawy, podatku od środków transportowych, 
opłaty skarbowej, wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach oraz otrzy-
manych spadków i darowizn. Podobnie do lat poprzednich w 2007 roku realizacja dochodów 
przebiegała prawidłowo. Dochody budżetowe stanowiły 99,48 % planowanych dochodów,  
z czego dochody własne gminy stanowiły 28 % w stosunku do ogółu wykonanych dochodów. 
zrealizowane dochody własne były wyższe od planowanych o 51 965 zł.

strukturę dochodów gminy Grudusk w latach 2004–2007 przedstawiono w tabeli 3. 

tabela 3. Dochody budżetu gminy Grudusk według rodzajów w latach 2004-2007

wyszczególnienie

Lata

2004 2005 2006 2007

w zł % w zł % w zł % w zł %

Dochody własne 1 851 400 29 2 063 300 33 1 948 000 22 2 298 015 28

Dotacje 1 223 395 19 863 458 14 3 399 906 38 2 192 240 27

subwencje 3 284 551 52 3 329 411 53 3 573 699 40 3 751 573 45

Dochody ogółem
(w zł) 6 359 346 6 256 169 8 921 605 8 241 828

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy 
Grudusk.

Dane liczbowe przedstawione w tabeli 3 obrazują w analizowanym okresie wysoki 
wpływ do budżetu gminy Grudusk z tytułu subwencji (średnio 47,5 %), ponieważ gmina 
Grudusk opiera się głównie na bezzwrotnych formach pomocy finansowej ze strony państwa. 
w badanym okresie dochody własne, na które składają się wpływy z podatków uchwalonych 
przez radę Gminy, stanowią średnio 28% dochodów ogółem.

Pomimo najniższego w 2006 roku udziału dochodów własnych gmina uzyskała największe 
dochody całkowite. zwiększył się udział dotacji o 24% oraz subwencji o 7% w stosunku do 
roku poprzedniego. Główny wpływ na to miał fakt, że w roku tym w ramach porozumień za-
wartych z organami administracji rządowej przydzielona została dotacja w wysokości 40 000 zł 
z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach oraz na doposażenie jednego istniejącego 
punktu przygotowania lub wydawania posiłków. z zakresu dotacji celowych otrzymanych  
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych 
gminom przeznaczono środki w wysokości 1 247 729 zł w szczególności na świadczenia 
rodzinne. z zakresu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin przeznaczono również środki w wysokości 358 628 zł głównie na wyna-
grodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 
społecznej, zasiłki okresowe dla 61 rodzin, zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie 
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oraz świadczenia o charakterze socjalnym w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów. 
Dokonano zwiększeń dochodów głównie w wyniku zwiększenia subwencji oświatowych oraz 
otrzymania pomocy finansowej z urzędu Marszałkowskiego na ochronę przeciwpożarową.

3. dochody z nieruchomości w gminie grudusk w latach 2004–2007

Do dochodów własnych gminy należą przede wszystkim podatki i opłaty lokalne, jak 
również dochody z majątku. Jeśli są one wysokie, pozwalają gminom na niezależność 
finansową. w dochodach własnych gminy Grudusk dominują wpływy z trzech podatków 
– dochodowego od osób fizycznych, rolnego oraz od nieruchomości. wynika to z natu-
ralnego usytuowania gminy, rozmiarów gospodarki rolnej, a także poziomu ulg, zwolnień 
lub obniżeń w stosunku do ustawowych stawek jednostkowych. na wysokość i wielkość 
podatków wpływ mają decyzje samorządu gminnego. w grupie innych dochodów gminy 
największy udział mają subwencje i dotacje, których globalna wielkość jest uzależniona od 
zakresu zadań zleconych gminie.

Dochody z majątku gminy Grudusk przedstawiono w tabeli 4 i 5, z której wynika, że 
najwyższe dochody z majątku gmina osiągnęła w 2005 roku i stanowiły one 12,3% dochodów 
własnych. w pozostałych latach analizowanego okresu wynosiły one: 5,9% w 2004 roku, 
5,8% w 2006, oraz 6,7% w 2007 roku. największy wpływ na wielkość dochodów własnych 
miały wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. wyprzedaż mienia komunalnego nie 
jest dobrym rozwiązaniem, jednakże nie oznacza znacznego spadku wpływów do budżetu 
gminy w późniejszym okresie, ponieważ zbyte nieruchomości zostaną objęte podatkiem od 
nieruchomości.

tabela 4. wielkość i struktura dochodów z majątku gminy Grudusk w latach 2004–2007

wyszczególnienie

Lata

2004 2005 2006 2007

w zł % w zł % w zł % w zł %

wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 45 460 41,5 203 306 79,7 62 000 55 47 400 30,7

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych 58 359 53,3 49 258 19,3 49 042 43,5 73 985 47,9

wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste 
nieruchomości 2 171 2 1 682 0,7 1 695 1,5 1 668 1,1

Pozostałe 3476 3,2 668 0,3 23 0,02 31 467 20,3

razem (w zł) 109 466 254 914 112 760 154 520

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy 
Grudusk.
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w tabeli 5 został przedstawiony udział dochodów z majątku w stosunku do dochodów 
własnych w gminie Grudusk w latach 2004–2007. największy udział dochodów z majątku 
w stosunku do dochodów własnych wystąpił w 2005 roku, którego główną przyczyną była 
sprzedaż przez gminę działek o łącznej wartości 203 306 zł. Dochody z majątku w roku 2005 
wzrosły o 6,5% w stosunku do dochodów własnych roku poprzedniego.

tabela 5. udział dochodów z majątku w stosunku do dochodów własnych w gminie 
Grudusk w latach 2004–2007

wyszczególnienie

Lata

2004 2005 2006 2007

w zł % w zł % w zł % w zł %

Dochody z majątku 
gminy 109 466 5,9 254 914 12,3 112 760 5,8 154 520 6,7

Dochody własne (w zł) 1 851 400 2 063 300 1 948 000 2 298 015

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy 
Grudusk.

w 2006 roku nastąpił spadek o 6,6% w stosunku do 2005 roku, natomiast w 2007 roku 
nastąpił niewielki wzrost dochodów z majątku o 1% w stosunku do dochodów własnych roku 
2006.

4. analiza przychodów z opodatkowania nieruchomości w gminie grudusk w latach 
2004–2007

Podatek od nieruchomości należy do kategorii podatków i opłat lokalnych oraz jest 
jednym z głównych źródeł dochodów własnych gminy. Podatek od nieruchomości ma 
charakter majątkowy, ponieważ wiąże się z faktem posiadania nieruchomości. Podatek od 
nieruchomości stanowi bardzo ważny element dochodów, z którego wpływy wspomagają 
realizację zadań własnych gminy.

Dochody z tego tytułu stanowią jedną z głównych części budżetu gminy. udział po-
datków od nieruchomości w dochodach całkowitych gminy Grudusk w latach 2004–2007 
kształtował się średnio na poziomie 5,2%, natomiast udział w dochodach własnych wynosił 
średnio w tym samym okresie ok. 18,5%. największy udział w dochodach własnych gminy 
Grudusk zanotowano w 2005 roku i wynosił on 18,99%, natomiast najmniejszy w 2004  
i wynosił 17,4 %. udział podatku od nieruchomości w dochodach własnych oraz dochodach 
ogólnych gminy Grudusk przedstawiono w tabeli 6.
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tabela 6. wielkość i struktura podatku od nieruchomości w stosunku do dochodów  
gminy Grudusk w latach 2004–2007

wyszczególnienie
Lata

2004 2005 2006 2007

Dochody własne gminy (w zł) 1 851 400 2 063 300 1 948 000 2 298 015

Podatek od nieruchomości (w zł) 321 618 391 757 367 301 434 402

Ogólne dochody gminy (w zł) 6 359 346 6 256 169 8 921 605 8 241 828

udział podatku w dochodach 
własnych (w %) 17,4 18,99 18,85 18,9

udział podatku w dochodach 
całkowitych (w %) 5,06 6,26 4,12 5,27

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy 
Grudusk.

Przeważająca część dochodów z opodatkowania nieruchomości wpływa do budżetu od 
osób prawnych. stosunek udziałów we wpływach od osób prawnych i fizycznych w przycho-
dach ogółem przedstawiono w tabeli 7.

tabela 7. Przychody z opodatkowania nieruchomości w gminie Grudusk według za-
kresu podmiotowego w latach 2004–2007

wyszczególnienie

Lata

2004 2005 2006 2007

w zł % w zł % w zł % w zł %

Po
dm

io
ty

Osoby 
fizyczne 101 202 31,5 119 307 30,5 113 288 30,8 149 342 34,4

Osoby prawne 220 416 68,5 272 450 69,5 254 013 69,2 285 060 65,6

Przychody ogółem 
(w zł) 321 618 391 757 367 301 434 402

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy 
Grudusk.

w badanym okresie najwięcej przychodów z opodatkowania nieruchomości w gminie 
Grudusk zanotowano w 2005 roku. Główną tego przyczyną było coraz mniejsze obniżanie 
przez radę Gminy stawek podatkowych w stosunku do stawek maksymalnych ustalanych 
przez Ministra Finansów. z ekonomicznego punktu widzenia obniżanie stawek podatku jest 
dla gminy niekorzystne, gdyż pozbawia ją części potencjalnych dochodów.
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podsumowanie 

Podsumowując przeprowadzone badania należy stwierdzić, że gmina Grudusk jest 
gminą wiejską, która jest znacznie uzależniona od budżetu państwa. Jest to spowodowane 
faktem, że budżet w głównej mierze opiera się na źródłach zewnętrznych, subwencjach  
i dotacjach, co świadczy o braku samodzielności ekonomicznej. Gminy wiejskie zajmują 
niewielkie terytoria, a tym samym nie posiadają znacznych zasobów nieruchomości, którymi 
mogłyby dysponować. niski udział dochodów własnych w dochodach całkowitych wynika  
z niskich dochodów uzyskiwanych z nieruchomości.

w gminach wiejskich podatki od nieruchomości są głównym składnikiem dochodów  
i gminy mają możliwości świadomego ich kształtowania. na realizację podstawowych zadań 
własnych pozwalają dochody z podatku od nieruchomości. w przypadku wystąpienia jakichś 
większych inwestycji gmina zmuszona jest ubiegać się o środki z kredytów bankowych lub 
z funduszy unijnych. Mimo pewnych dysproporcji w źródłach dochodów gmina Grudusk 
rozsądnie a zarazem ostrożnie dysponuje swoim majątkiem, jak również w zadowalający 
sposób radzi sobie z realizacją zadań, które musi wykonywać.

w wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że podstawowym składnikiem 
dochodów z nieruchomości w gminach wiejskich są podatki od nieruchomości, natomiast 
dochody z nieruchomości w gminach wiejskich stanowią zbyt mały procent dochodów 
całkowitych i tym samym uzależniają gminę od budżetu państwa:

1. Budżet gminy w głównej mierze opiera się na subwencjach i dotacjach. w badanym 
okresie subwencje stanowiły średnio 47,5%, a dotacje 24,5% dochodów gminy. z roku na 
rok wysokość subwencji wzrastała.

2. udział dochodów własnych w dochodach całkowitych w gminie Grudusk był na 
niskim poziomie. udział ten kształtował się w badanym okresie średnio na poziomie 28%.  
w roku 2005 udział ten był najwyższy i wynosił 33%. sytuacja ta świadczy o słabym rozwoju 
pozarolniczej działalności gospodarczej.

3. w dochodach własnych gminy Grudusk największy udział stanowią dochody  
z nieruchomości. Podatek rolny np. średnio w badanym okresie stanowił ok. 28%, podatek 
od nieruchomości ok. 19%, natomiast dochody z majątku gminy ok. 8%.
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revenue from propertieS in Budget gruduSk commune

summary

the project presents issues connected with finances of local government unit, which is 
a commune. the research was carried out on the example of commune in years 2004-2007. 
in particular, it was concentrated on own revenues as well as on their essential element, i.e. 
revenues connected with properties.

next research presents results of the research in which the commune’s budget is analyzed 
revealing the structure and dynamism of the revenues (in particular) as well as the budget 
expenditures of the commune. Furthermore, the formation of the revenues is presented, 
particularly from taxation of properties in Grudusk commune.

On the basis of the researches carried out in the project it has been proved that the 
fundamental element of revenues from properties in country communes are taxes from 
properties, whereas incomes from country communes are an insufficient per-cent of total 
revenues, and thereby make the commune dependent on national budget.

the most important conclusions resulting from the researches carried out in the project 
concern insufficient share of own incomes in total revenues. the biggest share in total revenues 
had the subventions, which constituted 48% on average. the most essential influence on 
the amount of own revenues had the incomes from properties. Among the incomes from 
properties the important role had taxes from properties, whose share in this group of taxes in 
the researched period amounted to 18,6% on average.

translated by Beata Bogulas
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infraStrukturalnych  

na przykŁadzie gminy Stawiguda

wprowadzenie

rozwój infrastruktury stanowi niezbędny element rozwoju gospodarczego naszego 
kraju. stan polskiej infrastruktury jest wciąż dalece niezadowalający, co staje się barierą 
na drodze dalszego postępu gospodarczego i społecznego1. urządzenia i obiekty infrastruk-
turalne pełnią funkcję dóbr publicznych, a usługi infrastrukturalne odgrywają decydującą rolę  
w jakości życia społeczeństwa. infrastrukturę publiczną możemy podzielić na infrastrukturę 
gospodarczą, do której zalicza się: transport, łączność, energetykę, gospodarkę wodną  
i ochronę środowiska, oraz infrastrukturę społeczną, obejmującą swoim zasięgiem naukę, 
oświatę, ochronę zdrowia, opiekę społeczną, kulturę oraz wypoczynek2.

inwestowanie w infrastrukturę podnosi znaczenie gminy w otoczeniu, jak i poziom życia 
zamieszkujących ją obywateli. Działania inwestycyjne przynoszą liczne korzyści ekonomiczne, 
społeczne oraz środowiskowe i są dla gminy źródłem napędzającym jej dalszy rozwój. im 
bardziej rozwinięta i zmodernizowana infrastruktura, tym jednostka samorządu staje się obszarem 
atrakcyjniejszym dla inwestorów z zewnątrz, a dzięki temu pojawiają się nowe miejsca pracy, 

1 Luka infrastrukturalna określa różnice między poziomem rozwoju infrastruktury Polski a krajami europy 
zachodniej. Luka w poszczególnych rodzajach infrastruktury w roku 2002 oceniona była na poziomie: urządzenia 
sieciowe z działu gospodarki wodnej – wodociągi i kanalizacja 13 lat, urządzenia oczyszczania ścieków 9 lat, 
gospodarka odpadami 37 lat, ciepłownictwo komunalne 55 lat, drogi lokalne i komunikacja miejska 40 lat.  
H. Janowska strategie finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w polsce, uniwersytet szczeciński, 
szczecin 2002, s. 10–15.
2 różnice między obiektami oraz usługami infrastrukturalnymi opisuje k. Brzozowska, Finansowanie inwestycji 
infrastrukturalnych, cedewu, warszawa 2005, s. 15–20.
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maleje bezrobocie, rośnie popyt konsumpcyjny. inwestycje infrastrukturalne należą do jednych  
z podstawowych czynników miastotwórczych. celem artykułu jest przedstawienie modelu 
analizy korzyści ekonomicznych oraz społecznych wynikających z realizacji inwestycji infra-
strukturalnych. Podstawową metodą badawczą w opracowaniu jest metoda analizy i porównań.

1. model oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych

istotną a zarazem otwartą kwestią empiryczną jest wdrożenie do praktyki zarządzania 
inwestycjami infrastrukturalnymi metodyki analizy korzyści, która oprócz wyceny ekono-
micznej będzie zawierała wycenę społeczną. idea modelu oceny efektywności ekonomiczno-
-społecznej sprowadza się do wyceny w wartościach pieniężnych korzyści społecznych  
(rys. 1). załącznikiem do modelu są definiowane korzyści ekonomiczno-społeczne uzyskane 
z inwestycji infrastrukturalnych z jednoczesnym wskazaniem mierników umożliwiających 
ich wycenę w ujęciu wartościowym (tab. 1).

O ile wycena korzyści ekonomicznych nie stwarza dużych problemów w doborze  
technik pomiaru, o tyle aspekty społeczne wymagają bardziej złożonej z punktu widzenia 
metodyki wyceny. Podstawową miarą wyceny korzyści społecznych wynikających z reali-
zacji inwestycji infrastrukturalnych jest tzw. cena dualna, określana jako wartość społeczna3.  
wycena cen dualnych dla wybranego kraju, regionu, gminy czy miasta jest dosyć złożonym 
procesem z uwagi na konieczność zebrania i opracowania bardzo dużej ilości informacji 
dotyczących danego zjawiska i przedstawieniu ich w wartościach liczbowych. 

rys. 1. Model wyceny korzyści inwestycji infrastrukturalnych

Źródło: opracowanie własne.

3 cena dualna (shadows prices) powszechnie wykorzystana jest jako indykator  kosztów i korzyści projektu z punktu 
widzenia gospodarki  jako całości. A. Drabiniak, zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów 
publicznych, Akademia ekonomiczna w katowicach 2002, s.107–108.
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w związku z rozwojem infrastruktury zasadna wydaje się wycena cen dualnych o cha-
rakterze ogólnokrajowym związanych z infrastrukturą, takich jak np. cena życia obywatela, 
koszty wynikające z wypadków drogowych, czas przejazdu, hospitalizacja rannych, zanie-
czyszczone powietrze i woda, koszty środowiskowe, korzyści społeczne itp.  

na bazie cen dualnych o charakterze ogólnokrajowym można opracować ceny dualne  
o charakterze regionalnym i gminnym. Dysponowanie przez samorządy lokalne miernikami 
korzyści społecznych umożliwia trafniejszą diagnozę niezbędnych potrzeb społecznych oraz 
pozyskanie aprobaty społecznej dla konkretnych inwestycji infrastrukturalnych.  istotną 
cechą cen dualnych jest ich wymiar pieniężny bardziej przemawiający do decydentów niż 
opisowe treści, dotyczące zasadności wybranych inwestycji.

na bazie ogólnego modelu możemy zdefiniować, a następnie skwantyfikować korzyści 
dotyczące badanej infrastruktury. w tabeli 1 zaprezentowano, jakie korzyści ekonomiczno- 
-społeczne może osiągnąć gmina przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

tabela 1. korzyści ekonomiczno-społeczne z wybranych rodzajów inwestycji infra-
strukturalnych

korzyści ekonomiczne korzyści społeczne
inwestycje w transporcie drogowym

– Vtts – oszczędność czasu
– mniej uszkodzonych samochodów

– spadek wydatków na naprawę samochodów
– nowa droga – ograniczenie częstych remontów starych, 

znisz-czonych nawierzchni
– odciążenie innych dróg, 

– szansa na rozwój działalności gospodarczej

– lepsza komunikacja
– łatwiejszy dojazd

– nowe miejsca pracy 
– zmniejszenie liczby stresogennych sytuacji

– zwiększenie bezpieczeństwa
– rozładowanie korków

– uporządkowanie stanu dróg osiedlowych, 
czyste, niezabłocone posesje

inwestycje wodno-kanalizacyjne
– korzyści dla prowadzenia działalności rolniczej

– zwiększone możliwości rozwoju lokalnych przedsiębiorstw
– nowe inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe, a co za 

tym idzie nowe miejsca pracy
– wpływy związane z opłatami za korzystanie z mediów

– inwestycje mają duże znaczenie dla rozwoju infrastruktury

– podniesienie standardu życia mieszkańców
– wzrost higieny osobistej i stanu zdrowia 

ludności
-zmniejszenie uciążliwości 

– tworzenie się większych skupisk ludzkich
– napływ nowych mieszkańców

inwestycje w oświatę i kulturę

– poziom wykształcenia wpływa na efektywność  
gospodarowania, wdrażania innowacji

– rozwój przedsiębiorczości
– spadek bezrobocia

– zrównoważenie szans edukacyjnych
– łatwiejszy dostęp do szkół i przedszkoli

– wzrost liczby ludzi wykształconych
– zwalczanie analfabetyzmu itp.

– poprawa sytuacji finansowej i standardu 
życia mieszkańców 

– możliwość korzystania ze stypendiów  
i innego typu dofinansowań

inwestycje w kulturę fizyczną i sport

– możliwość uprawiania sportu wpływa na poprawę zdrowia
– spadek obciążenia nFz z tytułu chorób krążenia 

– wzrost zainteresowania przedsiębiorstw – sponsoring  

– zrównoważenie szans w zakresie krzewie-
nia kultury  fizycznej

– spadek  patologii  wśród młodzieży

Źródło: opracowanie własne.
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2. analiza korzyści wynikających z realizacji inwestycji infrastrukturalnych w gminie 
stawiguda 

charakterystyka gminy Stawiguda 

Gmina stawiguda położona jest w województwie warmińsko-mazurskim, zajmuje 
powierzchnię 22 252 ha. Jest to gmina o charakterze rolniczo-turystycznym. na sieć osadniczą 
składa się 19 miejscowości o łącznej liczbie mieszkańców 5533, w tym 30% skupia siedziba 
władz gminy stawiguda. Przeciętna gęstość zaludnienia to 24,4 osoby/km2. 

Gmina znana jest z pięknych krajobrazów i wyjątkowej urody miejsc o charakterze 
środowiskowym. zgodnie z koncepcją krajowej sieci ekologicznej ecOnet-POLskA, 
południowa i środkowa część gminy została przyłączona do zachodnio mazurskiego obszaru 
węzłowego o znaczeniu międzynarodowym. Jest to typ obszarów o największym znacze-
niu w hierarchii krajowej sieci ekologicznej, ponieważ są to tereny stosunkowo najmniej 
przekształcone pod względem przyrodniczym. 

w celu ochrony środowiska naturalnego gmina konsekwentnie kanalizuje zabudowę 
mieszkalną oraz rekreacyjną i włącza je do gminnego systemu oczyszczania ścieków. 
wodociągi wiejskie posiada 10 z 19 miejscowości. Ogólna długość sieci kanalizacyjnej, 
do której podłączonych jest 876 gospodarstw domowych, wynosi 97 km. Aktualnie istnieje 
36 przepompowni wodnych oraz 4 oczyszczalnie ścieków. na badanym terenie odpady 
komunalne są odbierane przez wyspecjalizowaną firmę z gminy Olsztyn. w poszczególnych 
miejscowościach gminy stawiguda prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.

3. wartość inwestycji infrastrukturalnych w latach 2004–2008

Do badań wytypowano tylko te rodzaje infrastruktury, na które poczyniono w badanych 
latach nakłady inwestycyjne, tj. transport drogowy, wodociągi i kanalizacja, oświata i kul-
tura, ochrona zdrowia, kultura fizyczna i sport.  według danych za lata 2004–2008 całkowita 
wartość nakładów na badaną infrastrukturę wyniosła 20 806 626 zł.

najwyższe nakłady zostały poniesione w roku 2008 (8 932 081 zł), który okazał się 
rekordowy pod względem wartości inwestycji w całym badanym okresie. najniższe nakłady 
na infrastrukturę poczyniono w roku  2007 (1 382 794 zł) i był to wynik o 64, 03% niższy  
w stosunku do roku 2006 i aż o 84,52% niższy niż w roku 2008 (rys. 2). w badanym okresie 
2004–2008 można zauważyć dużą nierównomierność między wartością inwestycji a rodzajem 
infrastruktury.
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rys. 2. wartość inwestycji infrastrukturalnych w latach 2004-2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z urzędu Gminy stawiguda.

wartość nakładów na poszczególne rodzaje infrastruktury pokazuje rys. 3. 

rys. 3. wartość inwestycji wg rodzaju infrastruktury

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z urzędu Gminy stawiguda.
w badanym okresie najwyższą wartość miały inwestycje w wodociągi i kanalizację (11 797 

864 zł), co stanowiło blisko 56,7 % wartości wszystkich inwestycji. z kolei najniższe nakłady 
poniesiono na inwestycje w kulturę fi zyczną i sport (1 013 639 zł), co stanowiło 4,9% wszys-
tk  ich nakładów. struktura nakładów poniesionych w minionych pięciu latach na inwestycje 
w poszczególnych rodzajach infrastruktury wyraźnie wskazuje na skłonność władz lokalnych 
do inwestowania w infrastrukturę techniczną 89,1% (transport, kształtowanie środowiska). 
Pozostałe 10,9% wartości wszystkich poniesionych kosztów to inwestycje w infrastrukturę 
społeczną (oświata, kultura, kultura fi zyczna oraz sport). 
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4. wycena korzyści z inwestycji infrastrukturalnych  

korzyści ekonomiczno-społeczne wycenione w oparciu o ceny dualne umożliwiają 
dokładniejszą ocenę efektywności zrealizowanych inwestycji infrastrukturalnych w badanej 
gminie. każdy z badanych rodzajów infrastruktury został wyceniony w zakresie opisanym  
w tabeli nr 1. roczne korzyści ekonomiczne wyniosły 636 877 zł, natomiast korzyści 
społeczne 834 124 zł (tab. 2). Przy wycenie korzyści z zakresu infrastruktury wodno- 
-kanalizacyjnej uwzględniono: zysk z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków, spadek ilości 
zanieczyszczeń wód, spadek zanieczyszczeń w atmosferze, wzrost miejsc pracy. w zakre-
sie inwestycji infrastruktury transportu drogowego wyceniono korzyści w oparciu: Vtts 
– Value of travel time savings – wartość oszczędności czasu przewozu towarów i osób, 
wzrost zatrudnienia, wzrost produktywności firm. w zakresie infrastruktury kultury i oświaty 
do wycenionych korzyści zaliczono: poprawę jakości kształcenia, rozwój potencjału gminy, 
wzrost zatrudnienia, wynajem sal. Przy inwestycjach infrastruktury kultury fizycznej i sportu 
wyceniono takie korzyści jak: spadek zachorowalności na choroby, np. układu krążenia, 
poprawa dostępności do infrastruktury sportowej, wynajem. wartość wycenionych korzyści 
ekonomiczno-społecznych przedstawia tabela nr 2.

tabela 2. Analiza korzyści i kosztów inwestycji infrastrukturalnych w latach  
2004–2008

rodzaj 
inwestycji

wartość nakładów 
inwestycyjnych

2004-2008

korzyści ekonomiczne
rocznie

korzyści społeczne
rocznie

infrastruktura wodociągowa  
i kanalizacyjna - 11.797.864 zł   443 196 zł 245 000 zł

infrastruktura transportowa - 6 749 024 zł 120 116 zł 123 000 zł

infrastruktura
kultury i oświaty -1 246 099 zł  58 565 zł 15 666 zł

infrastruktura kultury  
fizycznej i sportu -1 013 639 zł 15 000 zł 450 458 zł

razem - 20 806 626 zł 636 877 zł 834 124 zł

Źródło: opracowanie własne.

Ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych w latach 2004–2008, 
przyjmując kryterium czasowe rozliczenia inwestycji wg wskaźników ue4, przedstawia 
tabela nr 3. 

4 Przewodnik  po  metodach  ewaluacji 2007–2013, eFrr 2006 r.
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tabela 3. Horyzont oceny inwestycji infrastrukturalnej ze względu na rodzaj infra-
struktury

rodzaj infrastruktury Horyzont czasowy oceny 
inwestycji

wodno-kanalizacyjny 30 lat

transport drogowy 25 lat

Oświata, kultura, sport 15 lat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Przewodnik po metodach ewaluacji 2007–
2013, eFrr 2006 r.

Ogólna ocena przeprowadzonych inwestycji infrastrukturalnych przeprowadzona  
w oparciu o wycenę korzyści ekonomicznych i społecznych, przy uwzględnieniu zakresów 
czasowych odpowiednich do rodzaju infrastruktury oraz stopie dyskontowej na poziomie 5% 
(społeczna stopa dyskontowa), wyniosła:

npve,s = nd+ cfde +cfds,

gdzie:
nPVpi – wartość projektów infrastrukturalnych
nd – zdyskontowane nakłady– wartość  nominalna
cFde – zdyskontowane przepływy ekonomiczne
cFds – zdyskontowane korzyści społeczne wyrażone w wartości pieniężnej  

npve,s  = - 20 806 626 zł + 9 401 114 zł+ 12 461 943 zł

npve,s= +1 863 058 zł

wyliczona formuła przedstawia ogólną ocenę efektywności inwestycji infrastruktural-
nych. uwzględniono w niej nakłady inwestycyjne w wartościach nominalnych (dotacje  
+ środki własne gminy). Przy uwzględnieniu wyłącznie własnych nakładów wartość nPV 
będzie o wiele wyższa. tak przeprowadzona analiza i ocena inwestycji infrastrukturalnych 
pozwoli na lepsze zobrazowanie polityki inwestycyjnej, jak również przekonanie społeczności 
lokalnej co do zasadności inwestycji, minimalizację oporu społecznego oraz pełniejszą ocenę 
efektywności, co przy standardowych metodach oceny jest niemożliwe.
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podsumowanie  

Powyższe rozważania stanowią wstęp do dyskusji na temat stworzenia modelu wyceny 
korzyści ekonomiczno-społecznych, który mógłby być wykorzystany zarówno przez nau-
kowców, jak i samorządy lokalne do dokładniejszej oceny inwestycji infrastrukturalnych.

w Polsce wycena korzyści społecznych wynikających z inwestycji infrastrukturalnych 
jest wykorzystywana w małym stopniu, czego przyczyną może być między innymi brak 
tradycji jej stosowania oraz brak odpowiednich regulacji prawnych, jak również zbyt 
mała baza informacyjna realnych zjawisk związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi. 
Przyczyną tego jest brak możliwości prowadzenia analiz społeczno-ekonomicznych na pod-
stawie transferu informacji. niemniej jednak rosnąca wiedza społeczeństwa oraz wymagania 
społeczne odnośnie do efektywności wykorzystania środków publicznych na inwestycje 
infrastrukturalne wymuszają na teoretykach, a przede wszystkim praktykach, wykorzystanie 
cen dualnych w formule wyceny danej inwestycji. Bardzo przydatne byłoby w tej materii 
stworzenie cen dualnych makroekonomicznych stanowiących podstawę wyliczenia tych 
wartości dla poszczególnych regionów czy gmin.  należy przy tym pamiętać, że korzyści 
społeczne wycenione w oparciu o ceny dualne jednostkowe czy zbiorowe ulegają zmianom 
wskutek zmian cen i usług oraz kosztów związanych z danym dobrem. Dlatego też należy je 
aktualizować.

Analiza przeprowadzona w niniejszym opracowaniu oraz perspektywy rozwoju na 
najbliższe dwa lata wskazują, że gmina stawiguda stawia na poprawę nastrojów społecznych  
i komfort życia lokalnej populacji. Poza tym w planach jest kontynuacja działań, zmierzających 
do realizacji inwestycji w obszarach pozwalających w znacznym stopniu uatrakcyjnić istniejące 
zagospodarowane tereny, jak i podnieść walory obszarów przeznaczonych pod zabudowę. 
wszystko to ma się przyczynić do ożywienia inwestycyjnego obszaru oraz przyciągnięcia 
nowych chętnych do osiedlania się na tym terenie. 
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the model of analySiS advantage with inveStment the 
infraStructure on example populaceS Stawiguda

summary

Goods create public infrastructure servants the whole society which condition correct 
economic development. the development of infrastructure economically - social the state 
the indispensable element of economic development our the country. the state of Polish 
infrastructure is discontent continually far, which becomes the barrier on road of more far 
economic progress and social. the creating the additional value is not the aim of infrastructure, 
and only making possible different economic areas. the basic measure pricing of advantage 
investment the infrastructure is the dual price defined as social value. is  enough connected 
with pricing of dual prices for chosen of country methodology,  region,  commune of city the 
folded process with methodological point of  sight, from  weight  on  necessity the meeting  
and the study of very large  quantity of information  relating the given phenomenon and the 
performance in numerical  values. 

translated by waldemar kozłowski
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ceny tranSferowe jako narzędzie oceny efektywności 
outsourcingu

wprowadzenie

w Polsce, z początkiem lat dziewięćdziesiątych, po systemowych zmianach w gospodarce 
i w związku z procesem prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych pojawiła się pilna potr-
zeba zmian struktur organizacyjnych firm. typowe duże przedsiębiorstwo, kładące wprawdzie 
nacisk na działalność podstawową, ma wiele wydziałów, działów i komórek pomocniczych.

wobec coraz bardziej nasilającej się konkurencji, będącej w szczególności konsekwencją  
wejścia Polski do unii europejskiej, strategią decydującą o pozycji na rynku jest specjalizacja 
i rozwijanie działalności podstawowej, kosztem aktywności w obszarach pomocniczych.

strategia ta polega na przekazywaniu zakresu działalności niektórych komórek orga-
nizacyjnych wraz z pracownikami i majątkiem nowo tworzonym spółkom prawa handlowego 
(outsourcing kapitałowy) lub wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym (outsourcing 
kontraktowy). 

1. możliwe formy outsourcingu

Możliwe drogi wydzielania jednostek i komórek organizacyjnych ze struktury 
przedsiębiorstwa przedstawia załączony poniżej rysunek.

z poniższego schematu wynika, iż outsourcing może być realizowany w drodze 
kapitałowego wydzielenia niektórych dziedzin działalności przedsiębiorstwa (spółki-córki), 
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albo kontraktowego zlecania operacji, z których się rezygnuje, odrębnym, niezależnym 
firmom zewnętrznym. 

nowy podmiot prawny, powstały na bazie wyodrębnionego ze spółki-matki majątku, 
może mieć różną strukturę własnościową. w praktyce najczęściej spotyka się spółki ze 
100% udziałem podmiotu macierzystego lub spółki z udziałem firm zewnętrznych. Możliwe 
jest także posiadanie pakietu udziałów (lub akcji) przez grupę byłych pracowników firmy 
macierzystej. 

rys. 1. Drogi outsourcingu

Źródło: opracowanie własne.

2. ocena efektywności procesu outsourcingu

następstwem realizacji koncepcji outsourcingu jest monitoring skutków realizacji pro-
cesu i ocena efektywności outsourcingu.

w ramach powyższych działań ma miejsce:
 – pomiar efektów zmian dokonanych w wyniku wdrożenia outsourcingu,
 – porównanie rzeczywistych wyników z zadaniami wyznaczonymi programem  

restrukturyzacji,
 – analiza odchyleń i wnioski,
 – długotrwałe utrzymanie efektów zmian,
 – monitorowanie i ocena efektywności prowadzonej działalności przez spółki zależne 

powstałe w drodze outsourcingu kapitałowego,
 – optymalizacja wykorzystania majątku będącego własnością spółek zależnych,
 – umocnienie pozycji rynkowej spółek zależnych.

h
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realizowanie powyższych aspektów oceny efektywności outsourcingu odbywa się przy 
pomocy następujących instrumentów:

1. w przypadku outsourcingu kapitałowego kluczowe znaczeniu z punktu widzenia 
oceny efektywności procesu mają instrumenty kontraktowe i towarzyszące im ceny transfero-
we, tj. ceny w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

2. Monitoring i ocena efektywności  działalności  wydzielonej w formie outsourcingu 
opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu cen transferowych określonych w umowie 
outsourcingowej.

3. istotną rolę w procesie oceny efektywności outsourcingu odgrywa w tym przypadku 
osoba koordynatora umowy ze strony przedsiębiorstwa macierzystego.

4. Podstawowym zadaniem koordynatora jest nadzór nad realizacją umowy, przejawiający się w 
szczególności  planowaniem warunków transakcji, w tym poziomu cen transferowych, uczestnicze-
niem w procesie negocjowania warunków współpracy, a także udział w opracowywaniu dokumentacji 
cen transferowych.

rys. 2. instrumenty oceny efektywności outsourcingu

Źródło: Por. M. trocki, outsourcing, Pwe, warszawa 2001, s.181.

Jednak zadaniem mającym największe znaczenie z punktu widzenia efektywności 
jest monitoring i analiza rzeczywistych kosztów wynikających z umowy outsourcingowej,  
z kosztami planowanymi na etapie przygotowywania projektu outsourcingu. w czasie 
trwania umowy koordynator monitoruje i analizuje aktualne ceny obowiązujące na rynku. 
Przeprowadzony w tym zakresie benchmarking jest wykorzystywany w procesie opracow-
ania podatkowych dokumentacji cen transferowych.

umowy outsourcingowe należą do umów o dość złożonym charakterze. Poza 
określeniem przedmiotu umowy i wynagrodzenia wykonawcy ich treść zawiera dużo do-
datkowych zobowiązań. wiele z nich ma wpływ na wielkość kosztów ponoszonych przez 
strony transakcji.

Jak z powyższego wynika, właściwa koordynacja umów outsourcingowych ma istotne 
znaczenie w ocenie efektywności outsourcingu. 



90 Joanna rzempała, artur rzempała

3. dokumentacja cen transferowych

Jednym z kluczowych czynników, które należy uwzględniać w ocenie efektywności 
outsourcingu, są korzyści możliwe do uzyskania w wyniku tzw. efektu tarczy podatkowej. 
Polega to na takim planowaniu cen transferowych w transakcjach pomiędzy podmiotami 
powiązanymi, aby obciążenia podatkowe podmiotów funkcjonujących w ramach grupy 
kapitałowej kształtowało się na optymalnym poziomie. realizując powyższe działania, 
należy mieć na uwadze obowiązujące od 01 stycznia 2001 r. przepisy znowelizowanej ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, w części dotyczącej obowiązku opracowania cen 
transferowych dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi.

Problematyka cen transferowych jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień  
w zakresie funkcjonowania grup kapitałowych. szacuje się, że ponad połowa obrotów hand-
lowych na świecie odbywa się w ramach transakcji wewnątrzgrupowych. ceny transferowe 
są związane z wieloma aspektami działalności firmy. wskazanie optymalnego rozwiązania 
wymaga szczegółowej analizy nie tylko od strony finansowej i podatkowej, ale przede 
wszystkim powinno uwzględniać uwarunkowania i cele biznesowe.

z dniem 1 stycznia 2001 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania dokumentacji 
transakcji zawieranych przez podmioty powiązane. na podstawie art. 9a ustawy z dnia 15 
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy dokonujący transakcji  
z podmiotami powiązanymi są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takich 
transakcji, obejmującej1:

 – określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji 
(uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);

 – określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz 
formę i termin zapłaty;

 – metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
 – określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku 

gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
 – wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przed-

miotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały 
te inne czynniki;

 – określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji 
korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących 
świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

w każdym podmiocie zobowiązanym do opracowania dokumentacji podatkowej 
powinny zostać ustalone ogólne zasady dotyczące jej sporządzania. zasady te powinny  
w szczególności regulować kwestie, określenia osób zaangażowanych w opracowanie 
dokumentacji, zakres ich kompetencji i obowiązków, terminy realizacji poszczególnych 
czynności, zasady zatwierdzania i archiwizacji dokumentacji. Podstawowe zasady związane 

1 ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dzu 2000 54.654 z późń. zm.).
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z opracowaniem dokumentacji transakcji realizowanych w ramach grupy kapitałowej  
powinny zostać uwzględnione w instrukcji sporządzania dokumentacji podatkowych.

podsumowanie

1. konsekwencją realizacji koncepcji outsourcingu kapitałowego jest konieczność 
oceny jego efektywności.

2. Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w ocenie efektywności jest 
wykorzystanie cen transferowych.

3. Problematyka cen transferowych jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień  
w zakresie funkcjonowania grup kapitałowych.

4. stosowanie cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi uregulowane 
zostało w bezwzględnie obwiązujących przepisach prawa podatkowego.

5. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulują zakres infor-
macji koniecznych do przedstawienia w dokumentacji cen transferowych.

6. Mając na względzie przedstawione powyżej argumenty, stwierdzić należy, że wa-
runkiem skutecznego i zarazem bezpiecznego stosowania cen transferowych jako narzędzia 
oceny efektywności outsourcingu jest rzetelnie opracowana dokumentacja podatkowa 
dotycząca transakcji z podmiotami powiązanymi.
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the tranSfer pricing aS an inStrument for eStimate efficiency 
of reStructuring company

summary

the text presents especially the idea of outsourcing as a form of restructuring an 
enterprise, which has influence on the increase of its value. 

Presented in this article are issues concerning the management by transfer pricing 
of services in capital groups, which are the as an instrument for  estimate efficiency of  
restructuring company.

the requirement to possess tax documentation is dependent on the subject and value 
of the transactions completed between the affiliated entities, with the contents of the tax 
documentation itself strictly defined. economic practice indicates a steady increase in 
awareness among management of transfer pricing issues.

translated by Joanna rzempała
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wprowadzenie

zaplanowanie i przewidzenie rozwoju sytuacji finansowej w przyszłości, podczas 
realizacji przedsięwzięć deweloperskich, ma zasadnicze znaczenie dla ich powodzenia. 
właściwa ocena efektywności potencjalnych projektów inwestycyjnych ułatwia dewelo-
perowi podjęcie decyzji o wyborze konkretnych przedsięwzięć do realizacji. 

celem niniejszego artykułu jest prezentacja przykładu metodologii oceny projektów in-
westycyjnych typu land development. schemat ten został wypracowany w firmie zajmującej 
się na co dzień projektami typu land development. O jego użyteczności i przydatności  
w praktyce decyduje możliwość sprawdzenia trafności podjętych decyzji inwestycyjnych po 
zakończeniu realizacji projektu. 

Pomimo istnienia wielu interesariuszy przedsięwzięć typu land development w artykule, 
z uwagi na objętość, skoncentrowano się jedynie na analizie opłacalności przedsięwzięcia 
z punktu widzenia właściciela nieruchomości oraz dewelopera realizującego projekt.  
w opracowaniu przedstawiono kolejno rodzaje możliwych przedsięwzięć deweloperskich, 
interesariuszy tych przedsięwzięć i ich korzyści płynące z realizacji tego typu projektów.  
w końcowej fazie omówiono najbardziej popularne metody oceny projektów inwestycyjnych 
oraz zaprezentowano własną metodologię oceny przykładowego przedsięwzięcia. 
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1. rodzaje przedsięwzięć deweloperskich 

realizacja każdego przedsięwzięcia deweloperskiego stanowi proces inwestycyjny. Przez  
proces rozumieć należy zbiór powiązanych ze sobą działań lub zadań, zmierzających do 
osiągnięcia określonego celu. Proces deweloperski jest procesem inwestycyjnym, mającym 
najczęściej na celu podniesienie wartości nieruchomości. najczęściej jest rozumiany jako 
jedność technologii budowlanej, finansowania, umiejętności marketingowych, kontroli ad-
ministracyjnej i wielu innych działań1. wybrane przykłady procesów deweloperskich przed-
stawiono na rysunkach i omówiono poniżej.

rys. 1. Przykład działań deweloperskich

Źródło: opracowanie własne.

w sytuacji powyższej przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy tylko gruntu. Granice 
projektu stanowią z jednej strony analizy przedinwestycyjne, poprzedzające decyzje o zaku-
pie gruntu. Ostatnim działaniem w tego typu projektach jest sprzedaż już „przetworzonych” 
nieruchomości gruntowych nowym inwestorom. Pomiędzy fazami pierwszą i ostatnią 
występuje wiele innych, najczęściej skomplikowanych działań. Proces powyższy może być 
modyfikowany, np. poprzez jego skrócenie, tj. sprzedaż jeszcze nie w pełni „przetworzonych” 
produktów.

1 e. kucharska-stasiak, nieruchomość a rynek, Pwn, warszawa 2004, s. 214.

Działania deweloperskie (land 
dewelopera) 

Zakup 
gruntu

Zmiana 
przeznaczeni

a gruntu  

Realizacja 
uzbrojenia 

Podział 
gruntu na  

działki 

Sprzedaż działek 
innym 

deweloperom 

Czas 

Np. Przygotowanie terenu pod budowę osiedla domków jednorodzinnych  
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rys. 2. inne przykłady działań deweloperskich

Źródło: opracowanie własne.

rys. 3. inne przykłady działań deweloperskich

Źródło: opracowanie własne. 

nierzadko procesy prowadzone w praktyce gospodarczej są kończone wcześniej niż 
wynika to z założeń przyjętych w projekcie. Powody takich sytuacji mogą być dobrowolne (tj. 
niezależna decyzja dewelopera) lub też wymuszone, najczęściej przez niekorzystny rozwój sy-
tuacji rynkowej, a tym samym niemożność samodzielnego dokończenia przedsięwzięcia przez 
dewelopera. niektórzy deweloperzy określają swoją strategię oraz pozycjonują działalność 
w sposób zakładający kupowanie rozpoczętych przez innych projektów inwestycyjnych  
i sprzedawanie projektów rozpoczętych przez siebie, ale jeszcze niezakończonych2. w tych 
przypadkach pamiętać należy o konieczności przeniesienia praw dewelopera na kolejne pod-
mioty i odwrotnie. chodzi tu przede wszystkim o decyzję pozwolenia na budowę umowy na 
korzystanie z mediów, ubezpieczenia placu budowy i inne.

2 strategię taką można było zaobserwować m.in. w działalności jednego z większych polskich deweloperów Polnord 
s.A. 

Działania deweloperskie (Przykład II)

Zakup 
gruntu

Rozpoczęcie 
realizacji 

inwestycji
Sprzedaż 

nieruchomoś
ci w trakcie 

realizacji

Np. realizacja budowy osiedla domków jednorodzinnych  

Czas 

Działania deweloperskie (Przykład III)

Zakup 
gruntu

Zrealizowanie 
przedsięwzięcia 
inwestycyjnego  

Sprzedaż 
zabudowanych 
nieruchomości 

nowym właścicielom

Np. realizacja budowy osiedla domków jednorodzinnych lub obiektów 
wielorodzinnych  

Czas 
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niezależnie od powyższych przykładów istnieje wiele innych sposobów realizacji 
przedsięwzięć deweloperskich, w tym również opcji bezzakupowych. Jeden z przykładów 
przedstawiono poniżej.

rys. 4. Przedsięwzięcie deweloperskie bez fazy zakupu gruntu

Źródło: opracowanie własne.

w przedsięwzięciu przedstawionym powyżej deweloper nie dokonuje zakupu gruntu.  
Jego rola sprowadza się do zorganizowania całości przedsięwzięcia na gruncie, który nie 
stanowi jego własności. Projekt taki oparty jest o umowy cywilno-prawne, zawarte pomiędzy 
deweloperem i innymi stronami, jakimi są np.: klienci, właściciele gruntu, finansujący 
przedsięwzięcie oraz pozostali kontrahenci niezbędni do przeprowadzenia projektu. inną 
formą realizacji podobnych projektów jest zorganizowanie przez dewelopera spółki celowej 
dla realizacji danego przedsięwzięcia.

inny przykład działań deweloperskich, które od lat są realizowane w krajach zachodnich, 
natomiast w Polsce będą nabierały coraz większego znaczenia, to projekty rewitalizacyjne. 

rys. 5. Przykład projektu rewitalizacyjnego

Źródło: opracowanie własne.

Działania deweloperskie (Przykład V)

Odzyskanie 
starych 
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Sprzedaż 
odnowionego zasobu 
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Np. realizacja rozbudowy, przebudowy, remontu starych zasobów 

Czas 

Działania deweloperskie (przykład IV) 
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ęcia 
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zapewniającej 
developerowi 
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przedsięwzięcia 

Sprzedaż 
wytworzonych 

produktów 
nabywcom

Czas 

Np. Przygotowanie terenu pod budowę osiedla domków jednorodzinnych  
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w przedstawionych powyżej procesach działania inwestycyjne dewelopera zmierzają do 
podniesienia wartości nieruchomości. najczęściej działania te następują poprzez realizację 
nowej zabudowy, rozbudowę czy przebudowę. specyfika projektów typu land development 
sprowadza się do podnoszenia wartości nieruchomości gruntowych poprzez wykonywanie 
określonych działań.   

2. interesariusze przedsięwzięć deweloperskich typu land development

wśród intersariuszy, czyli osób lub instytucji zainteresowanych rozwojem 
nieruchomości gruntowych, czyli realizacji przedsięwzięć typu land development, wyróżnia 
się: deweloperów, właścicieli nieruchomości, gminę, na terenie której jest realizowane 
przedsięwzięcie, zakłady – dostarczycieli mediów, tj. przedsiębiorstwa energetyczne, 
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne. 

Deweloper jako prowadzący całe przedsięwzięcie nie jest instytucją typu non profit, 
zatem jest działalność musi być wynagradzana. Może otrzymywać wynagrodzenie za 
przeprowadzenie i koordynację całości przedsięwzięcia, może również występować w roli 
współwłaściciela nieruchomości. 

właściciel nieruchomości jest zainteresowany przekształceniem, z uwagi na fakt, że 
wzrasta wartość jego nieruchomości, podczas gdy powierzchnia nieruchomości niekoniecznie.  

zainteresowanie gmin realizacją przedsięwzięć typu land development powinno wynikać 
z faku, że gmina, jako samorząd lokalny, jest beneficjentem różnego rodzaju podatków  
i opłat lokalnych. zatem gmina z tytułu realizacji przedsięwzięcia odniesie oprócz korzyści 
społecznych także korzyści ekonomiczne. wynikają one bezpośrednio z faktu, że w zmia-
na przeznaczenia gruntu stanowi podstawę do wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, co  
z kolei przekłada się na możliwość naliczania przez gminę podatku od nieruchomości zamiast 
podatku rolnego3. w ten sposób, tworząc warunki dla rozwoju inwestycji, gmina powiększa 
swoją przyszłą bazę podatkową. inne pośrednie korzyści ekonomiczne gminy będą tworzyć 
w przyszłości:

 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 39,34% od osób 
mieszkających na terenie gminy, 

 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych i innych nieposiadających 
osobowości prawnej w wysokości 6,71%, od jednostek posiadających siedzibę na 
terenie gminy, 

 – podatki od spadków i darowizn od mieszkańców gminy4, 
 – podatek do czynności cywilnoprawnych5, np. od transakcji kupna sprzedaży 

nieruchomości z terenu gminy, opłaty skarbowe6.
3 ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dzu z 2002 r. nr 9, poz. 31 ze zm).
4 ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dzu z 1997 r. nr 16, poz.89 z ze zm). 
5 ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dzu nr 86, poz. 959 ze zm).
6 ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dzu nr 86, poz. 9603 ze zm).  
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Oprócz powyższych, w toku przekształcenia nieruchomości gruntowych, gminy mogą 
naliczyć:

 – jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwale-
niem mpzp lub w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu7, 

 – opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej 
podziału8.  

warunkiem przesądzającym o możliwości stosowania powyższych opłat przez gminę jest 
uchwalenie przez radę gminy stosownych uchwał w tych sprawach i posiadanie prawomocnych 
uchwał upoważniających do ich pobierania. Maksymalna wysokość opłaty planistycznej nie 
może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą przezna-
czenia, natomiast opłaty adiacenckiej podziałowej nie większa niż 50% od wzrostu wartości 
nieruchomości spowodowanego jej podziałem. 

Gminy powinny być zatem zainteresowane realizacją przedsięwzięć typu land devel-
opment, gdyż w ten sposób mają wpływ na przyszły budżet oraz kształtowanie rozwoju 
przestrzeni na swoim terenie9. 

kolejnymi interesariuszami są przedsiębiorstwa dostarczające media, dla których 
każdy kolejny właściciel działki budowlanej, a w przyszłości domu, stanowi potencjalnie 
dodatkowy przychód. realizacja sieci wodnej i kanalizacyjnej stanowi ustawowo zadanie 
własne gminy. w praktyce gospodarczej gminy, pomimo że mają stosowne narzędzia do 
finansowania takich inwestycji10, nie realizują budowy i rozbudowy sieci na terenach pry-
watnych inwestorów. Ponadto wymaga to znacznych środków finansowych oraz planowania 
tych wydatków w budżetach na kolejne lata. 

w podobnej sytuacji są przedsiębiorstwa energetyczne, które rozbudowują, tj. dokonują 
inwestycji w swój majątek za pieniądze właścicieli nieruchomości, a następnie sprzedają 
energię elektryczną poprzez wykorzystanie tego majątku. Postępowanie takie jest zgodne  
z ustawą prawo energetyczne. Praktyka gospodarcza wskazuje na wykorzystywanie pozycji 
monopolistycznej przez przedsiębiorstwa energetyczne. zgodnie z przepisami przedsiębiorstwo 
samo projektuje sieć, występuje jako inwestor w procedurze uzyskania decyzji pozwolenia na 
budowę, a następnie samo zleca wykonawstwo inwestycji. 

7 Art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6, art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dzu nr 80, poz. 717 ze zm.). 
8 Art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dzu z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.).
9 więcej na temat instrumentów oddziaływania władzy lokalnej na społeczność, gospodarkę i przestrzeń  w gminie m.in. 
w: nowak M.J., skotarczak M., podatki i opłaty gminne w systemie dochodów komunalnych w polsce i w niemczech 
– porównanie, miesięcznik „samorząd terytorialny” 2009 nr 7–8, s. 69.
10 narzędziami tymi są opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania 
urządzeń infrastruktury technicznej, nie więcej niż 50% różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed i po 
wybudowaniu urządzeń infrastruktury. sprawy powyższych opłat adiacenckich regulują art. 143-148 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dzu z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm).
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Jak więc widać z przytoczonych przykładów, prowadzenie przedsięwzięć typu land de-
velopment jest korzystne ekonomicznie zarówno dla właścicieli, jak i pozostałych interesa-
riuszy tych przedsięwzięć. w kolejnym podrozdziale zaprezentowano w skrócie najbardziej 
popularne metody oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego z punktu widzenia 
właściciela nieruchomości i dewelopera prowadzącego przedsięwzięcie. 

3. metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Dla właściciela nieruchomości oraz dewelopera prowadzącego inwestycję zasadnicze 
znaczenie będzie miał rachunek ekonomiczny związany z realizacją przedsięwzięcia. klu-
czowym pojęciem w rachunku ekonomicznym jest efektywność gospodarowania. rozumieć 
ją można jako: 

 – osiąganie maksymalnych efektów ekonomicznych przy określonych zasobach 
środków gospodarczych (maksymalizacja efektu), lub

 – osiąganie określonych efektów ekonomicznych przy minimalnym zużyciu środków 
gospodarczych (minimalizacja nakładu)11. 

z punktu widzenia kryterium czasu i techniki rachunku wyróżnić można statyczne i dy-
namiczne formuły oceny inwestycji ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedstawia 
je poniższy rysunek.

rys. 6. klasyfikacja metod oceny przedsięwzięć inwestycyjnych

Źródło: opracowano na podstawie H. Gawron, ocena efektywności inwestycji, 
Ae Poznań, Poznań 1997, s. 40.

11 ocena przedsięwzięć gospodarczych, red. e. nowak, Ae we wrocławiu, wrocław 1998, s.13.
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statyczne metody oceny przedsięwzięć są z jednej strony stosunkowo proste i komuni-
katywne, z drugiej zaś wysoce nieprecyzyjne. nie uwzględniają bowiem rozkładu strumieni 
pieniężnych w czasie, czyli zmienności wartości pieniądza. w związku z tym są stosowane 
jako wstępne kryterium oceny, głównie w przypadku analizy przedsięwzięć inwestycyjnych  
realizowanych i eksploatowanych w krótkich okresach czasowych lub wówczas, gdy 
początkowe nakłady ponoszone są jednorazowo na początku okresu trwania przedsięwzięcia12. 

Do najbardziej rozpowszechnionych metod zalicza się następujące: 
 – okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych, 
 – rachunku porównawczego kosztów, 
 – rachunku porównawczego zysków,
 – rachunku rentowności. 

Formuła okresu zwrotu nakładów wyraża liczbę lat, w ciągu których roczne salda 
przepływów pieniężnych z inwestycji przyjmą wartość dodatnią. wskazuje więc na okres, 
jaki jest niezbędny dla pokrycia początkowych nakładów inwestycyjnych13. Metoda ta 
stanowi duże uproszczenie rzeczywistości, jednakże może być przydatna dla potrzeb 
wstępnej selekcji projektów. rachunek porównawczy kosztów stanowi natomiast narządzie 
wyboru najlepszego wariantu inwestycyjnego spośród rozpatrywanych wariantów realnych, 
cechujących się identycznością korzyści (przychodów, zysków, cen, wielkości popytu), 
lecz zróżnicowanych pod względem wielkości ponoszonych kosztów14. Ograniczenie jed-
nak analizy tylko do analizy kosztów może prowadzić do błędnych decyzji15. w związku 
z tym stosuje się jednocześnie rachunek porównawczy zysku, będący instrumentem 
oceny, wiążącym jednocześnie przychody z kosztami ich uzyskania16. z uwagi jednak 
na błąd porównania wynikający z braku uwzględnienia wielkości potrzebnego kapitału 
na zrealizowanie zysków, bardziej precyzyjny wydaje się rachunek rentowności in-
westycji17. w praktyce stosuje się różne konstrukcje miar rentowności przedsięwzięć 
inwestycyjnych. najczęściej przybierają one formę relacji zysku otrzymanego z inwestycji 
do zaangażowanych kapitałów18. Formuła powyższa, podobnie jak inne uproszczone 
metody rachunku, nie uwzględnia zróżnicowania poszczególnych wielkości rachunku  
w czasie. 

12 Por. e. Ostrowska, ryzyko projektów inwestycyjnych, Pwe, warszawa 2002, s. 64.
13 [PP – playback period]; PP = ni/s, gdzie s – roczne salda przepływów pieniężnych, ni – początkowe nakłady 
inwestycyjne; przedsięwzięcie charakteryzujące się krótszym okresem zwrotu poniesionych nakładów jest 
korzystniejsze dla przedsiębiorstwa.
14 Por. H. Gawron, ocena efektywności inwestycji, Ae Poznań, Poznań 1997, s. 44.
15 L. czchowski, k. Dziworska, t. Gostkowska-Drzewicka, A. Górczyńska, e. Ostrowska, projekty inwestycyjne, 
finansowanie, metody i procedury oceny, ODDk, Gdańsk 1997, s. 104.
16 w najprostszej formie przedstawia się następująco: G = e – k, gdzie: G– różnica między przychodami a kosztami, 
e – przychody, k – koszty; wariant wykazujący wyższy zysk jest korzystniejszy do realizacji.
17 Por. H. Gawron, ocena efektywności inwestycji, Ae Poznań, Poznań 1997, s. 58.
18 r = zn / kw, gdzie: r – rentowność, zn – zysk netto, kw – kapitały własne; wariant cechujący się wyższą 
rentownością jest korzystniejszy.
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Do bardziej zaawansowanych metod oceny efektywności inwestycji zalicza się formuły 
oparte na rachunku dyskontowym dla całego okresu realizacji i eksploatacji inwestycji (metody 
dynamiczne). są one bardziej złożone niż formuły statyczne, ponieważ dzięki korygowaniu 
stopą dyskontową różnych elementów wydatków i wpływów uwzględniają ryzyko zmienności 
pieniądza w czasie. Do podstawowych metod opartych na zdyskontowanych przepływach 
pieniężnych zalicza się metodę wartości bieżącej netto nPV net present value oraz metodę 
wewnętrznej stopy zwrotu irr internal rate of return. 

Metoda nPV wynika z podstawowej zasady, że podjęcie przez przedsiębiorstwo 
przedsięwzięcia inwestycyjnego jest uzasadnione wówczas, kiedy wartość otrzymanych z niego 
dochodów jest co najmniej równa lub większa od zaangażowanych w nie środków finanso-
wych19. wartość bieżącą netto (nPV) można więc określić jako różnicę między sumą zdyskon-
towanych przepływów pieniężnych netto osiąganych w okresie eksploatacji przedsięwzięcia 
a sumą zdyskontowanych na ten sam rok nakładów inwestycyjnych20. w przypadku gdy 
nPV > lub = 0, przedsięwzięcie może zostać zaakceptowane, gdyż zdyskontowane o stopę 
procentową dochody z przedsięwzięcia przewyższą zaangażowane w nie środki inwestycyjne 
(również zdyskontowane). Jeśli nPV < 0, przedsięwzięcie jest nieopłacalne przy danej stopie 
dyskontowej i nie powinno być realizowane. uniwersalność metody nPV polega m.in. na tym, 
że pozwala ona ocenić przedsięwzięcie z jednoczesnym porównaniem jego dochodowości do 
alternatywnych sposobów zainwestowania środków finansowych jak np. lokata bankowa. 

Metoda wewnętrznej stopy zwrotu irr, podobnie jak nPV, umożliwia dokonanie oceny 
przedsięwzięcia na podstawie strumienia przepływów pieniężnych. irr określa poziom stopy 
dyskontowej, przy której wartość bieżąca strumienia wpływów wyrównuje się z nakładami 
inicjującymi21. Jest to więc poziom stopy dyskontowej, przy której nPV = 0. Metoda irr 
pozwala obliczyć finansową stopę zwrotu z przedsięwzięcia, którą można porównać z ko-
sztem kapitału. Obliczoną wartość irr porównuje się ze stopą procentową „x”, wyrażającą 
koszt kapitału pozyskanego dla realizacji przedsięwzięcia i równocześnie zastosowaną do 
obliczenia nPV. Jeżeli irr > x, to przedsięwzięcie jest akceptowane, ponieważ stopa procen-
towa uzyskana z zaangażowanego kapitału jest wyższa od kosztu pozyskania tego kapitału. 
nierówność irr < x oznacza natomiast, że przedsięwzięcie zostanie odrzucone, gdyż nie 
jest w stanie pokryć kosztów pozyskanego kapitału. irr = x oznacza, że przedsięwzięcie jest 
neutralne. irr określa więc rzeczywistą stopę zysku uzyskaną z zainwestowanego kapitału, 
a tym samym wyraża maksymalną stopę oprocentowania kredytu, którą inwestor może 
zapłacić, nie powodując strat ani też nie osiągając zysku22. należy jednak mieć na uwadze, iż 

19 k. Marcinek, Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Ae w katowicach, katowice 
1998, s. 54.
20 nPV = ∑ cFt / [1+ i]ⁿ - ∑ it / [1 + i]ⁿ, gdzie: cFt – przepływy bieżące netto w kolejnych latach eksploatacji, 
nieuwzględniające nakładów inwestycyjnych; it – nakłady inwestycyjne w kolejnych latach analizy, i – stopa 
procentowa (dyskontowa), n – kolejne lata okresu objętego analizą.
21 k. Marcinek, op.cit, s. 60.
22 L. czchowski, k. Dziworska, t. Gostkowska-Drzewicka, A. Górczyńska, e. Ostrowska, op.cit., s. 134.
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jest zawodna w hierarchizowaniu przedsięwzięć, szczególnie gdy różnią się skalą wielkości 
oraz okresem eksploatacji. Ponadto nie powinna być stosowana w przypadku przedsięwzięć 
o niekonwencjonalnym strumieniu przepływów. 

kolejną z metod dynamicznych oceny przedsięwzięć inwestycyjnych jest metoda 
annuitetowa. Jest ona ściśle powiązana z metodą nPV. Pozwala na ustalenie wysokości 
przeciętnych stałych dochodów netto z tytułu realizacji przedsięwzięcia. Jest pomocna 
przy analizie kosztów i sposobów finansowania zewnętrznego, informując np. jakie stałe 
coroczne dochody netto są potrzebne dla zwrotu kapitału początkowego lub jak wielka musi 
być coroczna nadwyżka netto z inwestycji, aby przy założonej stopie procentowej zapewnić  
w ciągu „n” lat zwrot zaangażowanego kapitału23. 

Omówione wyżej metody mają zastosowanie przede wszystkim dla porównania kilku 
różnych przedsięwzięć. w przypadku gdy do oceny zostanie zastosowane tylko jedno kry-
terium, procedura podjęcia decyzji o realizacji projektu jest prosta. Projekty należące do 
grupy niezależnych, jeżeli spełniają warunek opłacalności, mogą zostać zakwalifikowane 
do wdrożenia w granicach możliwości finansowych inwestora i dewelopera24. w dalszej 
części artykułu zaprezentowano przykład oceny przedsięwzięcia typu land development  
z wykorzystaniem właśnie rachunku rentowności projektu. 

4. przykład oceny projektu land development 

Projekt polega na zakupie przez dewelopera części gruntu będącego własnością osoby 
fizycznej, a następnie przygotowaniu i sprzedaży produktów w postaci w pełni uzbrojonych 
działek budowlanych. czynności do wykonania przestawiono w tabelach finansowych. 
Grunt ma status gruntu budowlanego, gdyż zgodnie z uchwalonym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe  
jednorodzinne. Podstawowe dane ilościowe przedstawia poniższa tabela. 

tabela 1. informacje podstawowe

nr działki Powierzchnia w m2  

Działka nr „x” 31 733  

Działka nr „y” 3049  

razem 34 782  

z tego: udziały w m2 Partytet w %

deweloper 10 000 29%

właściciel 24 782 71%

razem 34 782 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektu.

23 Por. H. Gawron, F. Janicek, zarządzanie nieruchomościami, wydawnictwo Ae, Poznań 1995, s. 97.
24 A. stabryła, zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Pwn, warszawa 2006, s. 147.
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Projekt zakłada partycypację kosztową w proporcji do posiadanych udziałów w proje-
kcie. w toku analizy przedsięwzięcia dokonano zestawienia prac przewidzianych do wyko-
nania, niezbędnych dla osiągnięcia celów projektu. następnym krokiem było oszacowanie 
kosztów na podstawie dostępnych danych. 

tabela 2. zestawienie prac niezbędnych do wykonania wraz z ich szacunkową wyceną

PrzewiDywAne kOszty 

szacowane zestawienie kosztów 
koszty 
ogółem 

w zł

Ponoszone przez 
właściciela w zł 

(71%)

Ponoszone przez 
dewelopera w zł 

(29%)

Prace związane z przeprowadzeniem podziałów nie-
ruchomości na działki (koncepcja, projekt, procedura, 
prace geodezyjne studialne i terenowe) 

10 000 7125 2875

uzyskanie warunków technicznych przyłączenia, 
opracowanie koncepcji projektów oraz projektów 
technicznych sieci wodnej i kanalizacyjnej

15 000 10687 4 313

uzyskanie warunków technicznych przyłączenia, 
opracowanie koncepcji i projektu technicznego oraz 
wykonawstwo sieci elektroenergetycznej  

50 000 35625 14 375

uzyskanie warunków technicznych, opracowanie 
koncepcji i projektu technicznego dróg oraz zjazdów 

3 000 2137 863

wybudowanie dróg dojazdowych i zjazdów 50 000 35625 14 375

wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej 75 000 53437 21 563

Opłaty publiczno-prawne 0 0 0

Pozostałe koszty (nieprzewidziane) 20 000 14250 5 750

razem 223 000 158 886 64 114

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektu.

Otrzymany z oceny wynik 223 000 zł jest szacunkiem. nie wiemy dokładnie, jak wielkość ta 
będzie kształtowała się w rzeczywistości. rzeczywista wysokość kosztów będzie znana dopiero 
po wykonaniu wszystkich zadań i czynności w projekcie, czyli praktycznie po jego zakończeniu. 
Analizy prowadzone przez nas sprowadzają się do znalezienia wielkości kosztów najbardziej 
prawdopodobnej, na podstawie posiadanych informacji oraz doświadczenia. wydaje się, iż  
w wycenie, oprócz określenia wielkości kosztowych, zasadnicze znaczenia ma również po-
prawna identyfikacja koniecznych do wykonania zadań. Pominięcie istotnego zadania może mieć 
znaczny wpływ na opłacalność bądź nieopłacalność projektu. w celu lepszego przygotowania 
się do nieprzewidzianych okoliczności zaleca się przeprowadzenie analizy wrażliwości kosztów.  
w tym celu przygotowano dwa warianty optymistyczne i dwa warianty pesymistyczne, podnosząc 
lub obniżając poziom kosztów o 10 i 20%. sugeruje się w dalszych, bardziej szczegółowych 
rozważaniach, poddanie dokładnej analizie wariantów typowo pesymistycznego rozwoju sytuacji 
rynkowej.
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tabela 3. Analiza wrażliwości kosztów

Analiza wrażliwości (koszty)

inne potencjalne poziomy 
kosztów (+/- 10 lub 20%)

zakładane koszty  
ogółem (w zł)

Ponoszone przez  
właściciela w zł (71%)

Ponoszone przez  
dewelopera w zł (29%)

warianty bardziej 
optymistyczne

178 400 127 109 51 291

200 700 142 998 57 702

Poziom najbardziej 
prawdopodobny 

223 000 158 886 64 114

warianty bardziej 
pesymistyczne 

245 300 174 775 70 525

267 600 190 664 76 936

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektu.

Po oszacowaniu poziomu kosztów należy przystąpić do szacowania przychodów. 
Aby jednak zachować realistyczność prowadzonych analiz, należy urealnić przewidywaną 
do sprzedaży powierzchnię całkowitą. Powierzchnia ta będzie mniejsza od powierzchni 
nominalnej całego projektu, ze względu na konieczność wydzielenia dróg dojazdowych 
wewnętrznych wraz z pasami technicznymi dla infrastruktury technicznej. Można dokonać 
tego w dwojaki sposób. Po pierwsze – poprzez przyjęcie odpowiedniego wskaźnika 
procentowego, który zazwyczaj oscyluje w przedziale od 10% do 25% ubytku powierzchni. 
Po drugie, co miało zastosowanie w niniejszej analizie, poprzez odjęcie od powierzchni 
nominalnej odpowiedniej ilości m2 przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego pod drogi dojazdowe i pasy techniczne. 

tabela 4. urealnienie powierzchni przewidzianej do sprzedaży

korekty powierzchni ze względu na drogi

korekta powierzchni sprzedaży
Powierzchnia 
ogółem w m2

Powierzchnia  
właściciela w m2

Powierzchnia  
dewelopera w m2

Powierzchnia nominalna całości projektu 34 782 24 782 10 000

straty powierzchni na drogi i pasy techniczne 4 800 3 469 1 400

Powierzchnia netto do sprzedaży 29 982 21 313 8 600

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektu.

Będąc w posiadaniu dokładnej informacji o powierzchni przeznaczonej do sprzedaży, 
można dopiero przystąpić do szacowania przychodów ze sprzedaży. z uwagi na fakt, że ceny 
transakcyjne, które jesteśmy w stanie osiągnąć, nie są do końca znane, należy bazować na średnich 
cenach sprzedaży podobnych nieruchomości w najbliższym otoczeniu. w celu zabezpieczenia 
interesów inwestora i w celu przezwyciężenia ewentualnych trudności z płynnością finansową  
w projekcie zaleca się przeprowadzenie projekcji przychodów, podobnie jak projekcji kosztów, 
także przy różnym poziomie potencjalnych przychodów. 
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Jako realny poziom transakcyjnych cen sprzedaży dla nieruchomości będących produ-
ktami końcowymi w omawianym projekcie przyjęto poziom 95 zł/m2. następnie dokonano 
korekt przychodów dla pesymistycznego i optymistycznego rozwoju sytuacji rynkowej, która 
będzie miała wpływy na popyt oraz ceny transakcyjne. Do obliczeń przyjęto powierzchnię 
netto, tzn. po odjęciu strat powierzchni przewidzianych na drogi dojazdowe. 

tabela 5. szacowane poziomy przychodów ze sprzedaży w projekcie

Przychody ze sprzedaży przy założonych poziomach cen transakcyjnych

Przychody ze sprze-
daży [+/- 10 i 20%]

Powierzchnia  
całkowita działek 

w m2

cena transak-
cyjna w zł/m2

Przychód ogó-
łem, w tym:

przychód 
właściciela

przychód  
dewelopera

ceny niskie / wa-
riant pesymistyczny

29 982 76 2 278 632 1 623 514 655 118

29 982 86 2 563 461 1 826 453 737 008

cena realna 29 982 95 2 848 290 2 029 392 818 898

ceny wysokie / wa-
riant optymistyczny 

29 982 105 3 133 119 2 232 332 900 787

29 982 114 3 417 948 2 435 271 982 677

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektu.

Posiadając wiarygodne dane dotyczące kosztów projektu oraz przychodów, które projekt 
może wygenerować, można dokonać podsumowania przedsięwzięcia. z obliczeń wynika, że 
projekt generuje dodatnie stopy zwrotu. stopy zwrotu są inne dla właściciela i dewelopera. 
wynika to z różnych cen zakupu nieruchomości przez obu uczestników projektu. 

tabela 6. stopy zwrotu z inwestycji

inwestycja

koszty 
dodat-
kowe 
łączne

(zł)

Przychód 
ze sprze-
daży przy 
założonej 
cenie (zł)

Przy-
chód po 

rozliczeniu 
kosztów 
zakupu 
działki  

i kosztów 
dodatko-
wych (zł)

Podatek 
docho-
dowy 
19%
(zł)

Przychód 
netto po 

uiszczeniu 
podatku 
dochod. 
19% (zł)

Prosta 
stopa 
zwro-

tu 
brutto
(%)

Prosta 
stopa 
zwro-

tu 
netto
(%)

rozlicze-
nie

cena 
zakupu 
nieru-

chomo-
ści (zł)

udział  
w 

prawie 
wła-

sności 
(%)

właściciel 
nierucho-

mości
495 640 71 158 886 2 029 392 1 374 866 261 225 1 113 641 277 225

Deweloper 300 000 29 64 114 818 898 454 784 86 409 368 375 152 123

razem 
projekt 795 640 100 223 000 2 848 290 1 829 650 347 634 1 482 017 230 186

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektu.
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Po przeprowadzeniu uproszczonej analizy opłacalności deweloper dla oddania w miarę 
pełnego obrazu przedsięwzięcia powinien zidentyfikować możliwe do wystąpienia ryzyka 
zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji, które mogą mieć negatywny wpływ na projekt. 

w praktyce gospodarczej deweloperów czynniki ryzyka są określane niezależnie dla 
każdego projektu. najczęściej występującymi czynnikami ryzyka w przedsięwzięciach typu 
land development są: 

 – ryzyko związane z procedurami administracyjnymi, tj. uzyskiwaniem pozwoleń, 
zezwoleń i zgód, dotyczących określonych czynności w projekcie,

 – ryzyko wzrastającej podaży nieruchomości dla klientów z podobnego segmentu rynku, 
 – ryzyko związane z odpowiedzialnością w dziedzinie ochrony środowiska,
 – ryzyko związane z dostępem do kredytów bankowych dla klientów,
 – ryzyko związane z niestabilnym prawem podatkowym,
 – ryzyko wystąpienia sezonowości sprzedaży,
 – ryzyko związane z funkcjonowaniem oraz budową zaprojektowanej infrastruktury 

technicznej,
 – ryzyko związane z konkurencją ze strony innych podmiotów,
 – ryzyko związane z kształtowaniem się popytu na rynku nieruchomości – cykl koni-

unkturalny,
 – ryzyko wzrostu kosztów operacyjnych i innych.

uświadomienie sobie powyższych rodzajów ryzyka oraz zaproponowanie działań 
zmierzających do ich minimalizacji jest kolejnym ważnym zadaniem dewelopera. zasadne 
wydaje się uwzględnienie możliwości wystąpienia niektórych rodzajów z ww. ryzyk, a co 
za tym idzie przygotowanie się na nie. Przykładowo, niestabilność w dziedzinie prawa po-
datkowego powodować powinna po stronie realizujących projekt dążenie do zabezpieczenia 
ewentualnych przyszłych roszczeń fiskusa. Możliwość wystąpienia sezonowości sprzedaży 
musi być zabezpieczona, np. możliwością czasowego zaprzestania sprzedaży bez większych 
negatywnych skutków dla efektów przedsięwzięcia. 

Autor zdaje sobie sprawę z uproszczenia prowadzonych analiz opłacalności przedsię-
wzięcia, które nie uwzględniają, m.in. wartości pieniądza w czasie. wychodząc jednak  
z założenia, że analizowany projekt jest możliwy do przeprowadzenia w ciągu 1 roku oraz że 
nie mamy do porównania alternatywnego projektu, analizy dyskontujące przepływy w czasie 
nie mają większego uzasadnienia. Biorąc pod uwagę roczny koszt kapitału obcego nawet 
na poziomie 10%, przedsięwzięcie jest opłacalne do realizacji, bowiem prosta stopa zwrotu  
z projektu wydaje się być zadowalająca.
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podsumowanie 

w ostatnich latach w Polsce zapoczątkowano realizację znacznej liczby projektów 
deweloperskich, w tym m.in. projektów typu land development. ze względu na swoją 
strukturę przedsięwzięcia land development nie zaliczają się do projektów szczególnie 
skomplikowanych. wymagają jednak od prowadzących je znacznej wiedzy z zakresu specy-
fiki funkcjonowania rynku nieruchomości, marketingu, prawa oraz zarządzania projektami. 

zaprezentowana metodologia prowadzenia analizy opłacalności jest przydatna w ocenie 
potencjalnych projektów oraz dla podjęcia decyzji o ich realizacji. zdaniem autora jednak 
zasadnicze znaczenie dla poprawności przeprowadzenia analiz ma właściwa identyfikacja 
i wycenienie czynników kosztotwórczych projektu, natomiast dla powodzenia projektu – 
zapewnienie rezerw na zidentyfikowane, potencjalne czynniki ryzyka. 
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analySiS of the profitaBility of land development projectS

summary

the aim of this article is to show examples of methodology for rating investment projects, 
especially land development projects. the authors of the article have concentrated on the 
analysis of profitability only for landowners and for the developers, who are responsible 
for the development project. this scheme of the methodology has been undertaken by  
a specialist development company, which is involved in land development projects. in 
the article some examples of development projects, institutions and the advantage of land 
development projects are illustrated. in the conclusion of the article the authors have presented 
some traditional methods of rating investments projects and have also presented (our own)
methodology for rating investments projects.

translated by Jarosław szreder
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wprowadzenie

Przedmiotem opracowania są rozważania dotyczące znaczenia podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego w generowaniu dochodów gmin województwa pomorskiego w latach 2005-
2008. Ponadto w rozważaniach przedstawiono skutki obniżenia górnych stawek omawianych 
podatków i udzielonych ulg i zwolnień w potencjalnych1 wpływach z tych podatków.

1. zadania gmin oraz źródła ich finansowania

zadania, które wykonują gminy, a wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym  
i innych ustaw szczegółowych2, dotyczą następujących kategorii spraw związanych z:

 – infrastrukturą techniczną (gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu 
drogowego, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie 
ścieków, utrzymanie czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk utylizacji od-
padów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną),

 – infrastrukturą społeczną (szkoły, ochrona zdrowia, opieka społeczna itp.),
 – ładem przestrzennym i ekologicznym (gospodarka terenami, ochrona środowiska itp.),
 – porządkiem i bezpieczeństwem publicznym (ochrona przeciwpożarowa, bezpie-

czeństwo sanitarne itp.).
1 Potencjalne wpływy z poszczególnych podatków stanowią sumę faktycznych wpływów z podatku, kwot 
udzielonych ulg i zwolnień oraz kwot wynikających z obniżki górnych stawek podatku.
2  ustawa o podatku rolnym (Dzu z 1984 r., nr 52 z późn. zm.).
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Gminy realizują zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone dla innych pod-
miotów. zgodnie z przyjętymi rozstrzygnięciami prawnymi zadania wykonywane przez gminy 
można podzielić na:

 – zadania własne,
 – zadania zlecone.

z punktu widzenia rozważań stanowiących przedmiot opracowania istotne są rozwiązania 
kształtujące ramy i podstawy prawne dochodów gmin. zaliczyć do nich dwie ustawy: 
konstytucję rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., gwarantującą gminom 
udział w dochodach publicznych odpowiednio do zadań, oraz ustawę o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. (wcześniej ustawa o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego w latach 1999–2001), w której określono źródła dochodów gmin3.

Dochodami gmin, zgodnie z cytowanymi aktami prawnymi, są:
1. wpływy z podatków:

 – od nieruchomości,
 – rolnego,
 – leśnego,
 – od środków transportowych,
 – dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 – od posiadania psów,
 – od spadków i darowizn,
 – od czynności cywilnoprawnych;

2. wpływy z opłat:
 – skarbowej,
 – targowej,
 – miejscowej,
 – administracyjnej,
 – eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo 

geologiczne i górnicze (Dzu nr 27, poz. 96 z późn. zm.),
 – innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych prz-

episów;
3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gmin-

nych zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
4. dochody z majątku gminy;
5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
6. dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;

3 ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2001 (Dzu 
z 1998 r. nr 150, poz. 983, nr 162, poz. l 119, 2000 r., Dzu nr 95, poz.1041) oraz ustawa z 13 listopada 2003 r.  
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dzu nr 203, poz.l966).
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7. 5,0 % 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 stanowią inaczej;

8. odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią 
inaczej;

9. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody 
gminy;

10. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, 
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

11. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
12. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od po-

datników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wynosi 39,34%, zaś wysokość 
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego 
podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

2. podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w świetle regulacji 
prawnych

spośród podatków lokalnych podstawowe znaczenie odgrywa podatek od nieruchomości4. 
stanowi on źródło dochodów własnych gmin. w większości krajów podstawą wymiaru tego 
podatku jest najczęściej wartość kapitałowa (rynkowa wartość nieruchomości lub jej części) 
bądź wartość czynszowa (wg rynkowych cen wynajmu).

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w Polsce podlegają następujące 
nieruchomości lub obiekty budowlane:

 – grunty,
 – budynki i ich części,
 – budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 – grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty 

zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, na których prowadzona jest 
działalność gospodarcza.

Podmiotami tego podatku są właściciele, samoistni posiadacze, użytkownicy wieczyści 
nieruchomości i ich posiadacze bez tytułu prawnego. wysokość stawek określa rada gminy, 
z tym że ich poziom nie może przekroczyć maksymalnych stawek ustalanych corocznie 
przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia. Ponadto rada gminy może ustalić stawki 
niższe niż maksymalne oraz wprowadzić inne niż przewiduje ustawodawca zwolnienia. 
niektóre nieruchomości są ustawowo zwolnione z podatku od nieruchomości, przykładowo: 
nieruchomości lub jej części zajęte na potrzeby organów administracji samorządowej, 

4 ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dzu z 1991 r., nr 9, poz. 84 z późn. zm).
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budowę dróg publicznych oraz grunty zajęte pod drogi publiczne wraz z pasami drogowymi, 
grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, budowle i grunty wykorzystywane 
bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej i jej przesyłania. w omawianych latach 
stawki podatku od nieruchomości zmieniały się jak niżej: 

1. od gruntów:
 – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,66 zł od 1 m2 powie-
rzchni (2005 r.) do 0,71 zł (2008 r.),

 – pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne 
– 3,52 zł od 1 ha powierzchni (2005 r.) do 3,74 zł (2008 r.),

 – pozostałych – 0,325 zł od 1 m2 powierzchni (2005 r.) do 0,35 zł (2008 r.),
2. od budynków lub ich części:

 – mieszkalnych – 0,54 od 1 m2 powierzchni użytkowej (2005 r.) do 0,59 zł 
(2008 r.),

 – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej – 17,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (2005 r.) do 19,01 zł (2008 r.),

 – zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwali-
fikowanym materiałem siewnym – od 8,37 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej 
(2005 r.) do 8,86 zł (2008 r.)

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
Do 2002 r. (włącznie) stawki podatku od nieruchomości określone przez radę gminy nie 

mogły przekraczać 50% górnych granic stawek.
Od 2003 r. zostały wprowadzone zmiany polegające na:
 – wyróżnieniu dodatkowej stawki podatku od nieruchomości w odniesieniu do bu-

dynków, a mianowicie stawki podatku od budynków zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. wysokość 
tego podatku ustalono na poziomie 3,46 zł/l m2 powierzchni użytkowej;

 – w miejsce zapisu stwarzającego możliwość obniżenia przez radę gminy do 50% 
maksymalnej stawki podatku od nieruchomości wprowadzono zapis rozstrzygający, 
w jakich sytuacjach rada gminy może różnicować wysokość stawek dla po-
szczególnych rodzajów opodatkowania. Przy różnicowaniu stawek podatku od 
nieruchomości od gruntu (wymienione w ust. 1 pkt. 1) rada gminy może uwzględniać 
w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, 
przeznaczenie i sposób wykorzystywania. z kolei przy określaniu stawek podatku 
od nieruchomości w odniesieniu do budynków lub ich części (wymienione w ust. 
1 pkt. 2) rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów 
przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób 
wykorzystania, rodzaj zabudowy, stan techniczny, wiek budynku.
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Ponadto przy określaniu tych stawek z wyjątkiem budynków mieszkalnych rada gminy 
może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodat-
kowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności.

zasady obowiązującego podatku od nieruchomości zostały określone w ustawie o po-
datkach i opłatach lokalnych. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia gruntu oraz 
powierzchnia użytkowa budynków. Gminy mają wyznaczony górny pułap wysokości stawek 
kwotowych (corocznie podawanych w drodze obwieszczenia Ministra Finansów), którego 
nie mają prawa przekroczyć. większość gmin stosuje maksymalne lub zbliżone do górnego 
pułapu. niezależnie zatem od lokalizacji, standardu nieruchomości, stanu technicznego 
zabudowy i innych istotnych cech nieruchomości obciążenia podatkowe są jednakowe. nie 
ma też znaczenia fakt, czy jest to nowo zbudowany obiekt o atrakcyjnej lokalizacji, czy 
budynek w złym stanie technicznym na prowincji.

w obowiązującym stanie prawnym co prawda rady gminy mają możliwość różnicowania 
stawek podatkowych, jednakże z tej możliwości korzystają rzadko. trudno bowiem stworzyć 
system różnicujący sprawiedliwie stawki podatkowe.

Podatek rolny5 został wprowadzony w Polsce pod tą nazwą w 1984 r. Do 1991 r. podatek 
rolny składał się z dwóch części: podatku rolnego od gruntów i podatku rolnego od dochodów 
z działów specjalnych.

Podmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są właściciele i samoistni posiadacze go-
spodarstw rolnych. Podatek ten obciąża osoby fizyczne oraz prawne jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej. Przedmiotem opodatkowania – zgodnie z ustawą – są 
grunty gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub o powierzchni 
użytków rolnych przekraczających 1 ha przeliczeniowy. Podstawą opodatkowania jest liczba 
hektarów przeliczeniowych. 

Liczba hektarów przeliczeniowych jest uzależniona od:
 – rodzaju użytków rolnych,
 – okręgów podatkowych,
 – klas użytków rolnych.

Generalnie przyjęto zasadę, że im lepsza jest jakość użytków rolnych, tym wyższy 
przelicznik. Przeliczniki powierzchni użytków rolnych zawiera tabela nr 1.

5 ustawa o podatku rolnym (Dzu z 1984 r., nr 52 z późn. zm.).
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tabela 1. Przelicznik powierzchni użytków rolnych

rodzaje użytków rolnych Grunty orne Łąki i pastwiska 

Okręgi podatkowe i ii ii iV i ii iii iV

klasy użytków rolnych Powierzchnia przeliczeniowa

i 1,95 1,80 1,65 1,45 1,75 1,60 1,45 1,35 

ii 1,80 1,65 1,50 1,35 1,45 1,35 1,25 1,10

iiia 1,65 1,50 1,40 1,25

iii 1,25 1,15 1,05 0,95

iiib 1,35 1,25 1,15 1,00

iVa 1,10 1,00 0,90 0,80

iV 0,75 0,70 0,60 0,55

iVb 0,80 0,75 0,65 0,60

V 0,35 0,30 0,25 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15

Vi 0,20 0,15 0,10 0,05 0,15 0,15 0,10 0,05

Źródło: art. 4 pkt. 5 ustawy o podatku rolnym.  

Stawka podatku wyrażona jest w równowartości 2,5 kwintali żyta za trzy pierwsze 
kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. 

w podatku tym stosowane są zwolnienia przedmiotowe, na przykład: użytków rolnych 
klas V, Vi, Vtz, gruntów położonych w pasie drogi granicznej, gruntów ornych i łąk i pa-
stwisk objętych melioracją, gruntów pozostałych z zagospodarowania nieużytków. Ponadto 
podatnikowi przysługują ulgi z tytułu:

 – położenia gospodarstwa na terenach podgórskich i górskich,
 – klęsk żywiołowych,
 – nabycia gruntów na utworzenie bądź powiększenie gospodarstwa,
 – dokonania inwestycji związanych np. z odnową środowiska, z zakupem i zain-

stalowaniem deszczowni.
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Podatek leśny6 został wprowadzony w 1992 r. ustawą o lasach. Podmiotem podatku są 
osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
będące właścicielami lub samoistnymi posiadaczami lasów lub posiadaczami lasów będących 
własnością skarbu Państwa lub gminy.

Przedmiotem podatku są wszystkie lasy w rozumieniu art. 3 ustawy o lasach, z wyjątkiem 
niezwiązanych z gospodarką leśną, zajętych na ośrodki wypoczynkowe, działki budowlane 
oraz rekreacyjne i lasów wyłączonych decyzjami administracyjnymi z gospodarki leśnej na 
cele inne niż leśne. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi liczba hektarów 
przeliczeniowych, ustalona na podstawie powierzchni głównych gatunków drzew w drze-
wostanie i klas bonitacji drzewostanu dla głównych gatunków drzew. stawka podatku wynosi 
równowartość 0,2 m drzewa tartacznego iglastego, obliczoną według średniej ceny sprzedaży 
drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok 
podatkowy.

udział dochodów z ww. źródeł jest zróżnicowany, zależy bowiem od typu gminy, za-
sobu i rodzaju nieruchomości oraz skali i specyfiki prowadzonej działalności. Podatek rolny 
zwykle odgrywa większą rolę jako źródło dochodów w gminach o charakterze rolniczym 
(wiejskich) niż np. podatek od nieruchomości. ten z kolei jest poważnym źródłem dochodów 
w gminach, w których zlokalizowanych jest wiele podmiotów prowadzących zróżnicowaną 
działalność gospodarczą.

3. udział podatków (od nieruchmości, rolnego i leśnego) w dochodach gmin

w latach 2005–2008 zaznaczyła się wyraźna tendencja wzrostu dochodów gmin  
w Polsce, zarówno w przypadku dochodów ogółem, jak również dochodów własnych. nie 
ulega wątpliwości, że jednym z elementów istotnie wpływających na kształt dochodów gmin 
są podatki: rolny, leśny oraz od nieruchomości, przy czym wielkość ich udziału zależna jest 
nie tylko od ustalonej wysokości płaconego podatku i specyfiki gmin, biorąc pod uwagę 
podział na gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie, ale także od osiąganego pozio-
mu dochodów własnych i dochodów ogółem w poszczególnych gminach. uwzględniając 
tematykę opracowania, dalsze rozważania zostaną ograniczone do analizy zmian w poziomie 
udziału tych podatków w wyróżnionych typach gmin województwa pomorskiego. Ponadto  
w opracowaniu przeanalizowano zmniejszenie wpływów do budżetów gmin z tytułu 
obniżenia stawek podatków oraz  udzielonych ulg i zwolnień. 

Łączne zestawienie opisywanych wielkości w odniesieniu do określonych typów gmin 
zawierają tabele 2, 3, 4, i 5.

6 5 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dzu z 1991 r., nr 101).
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4. gminy miejskie 

tabela 2. udział podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w dochodach własnych 
i ogółem oraz udzielonych ulg i zwolnień w potencjalnych wpływach

2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%)

Po
da

te
k 

od
 n

ie
ru

ch
om

oś
ci

udział podatku od nieruchomości 
w dochodach własnych 30,9 28,60 23,88 23,9

udział podatku od nieruchomości  
w dochodach ogółem 18,6 17,51 15,22 15,0

udział  obniżenia  górnych stawek podatku  
od nieruchomości w Pw 11,8 11,81 11,40 10,4

udział skutków ulg i zwolnień w Pw 2,2 1,65 1,49 1,6

Po
da

te
k 

ro
ln

y udział podatku rolnego w dochodach własnych 0,19 0,13 0,12 0,16

udział podatku rolnego w dochodach ogółem 0,10 0,07 0,06 0,09

udział  obniżenia  górnych stawek podatku 
rolnego w Pw 0,5 0,50 1,96 3,9

udział skutków ulg i zwolnień w Pw 0,6 0,56 0,57 0,6

Po
da

te
k 

le
śn

y

udział podatku leśnego w dochodach własnych 0,07 0,07 0,07 0,07

udział podatku leśnego w dochodach ogółem 0,04 0,05 0,04 0,04
udział obniżenia górnych stawek podatku 

leśnego w Pw 2,0 2,27 2,11 2,1

udział skutków ulg i zwolnień w Pw 0,1 0,00 0,00 0,0

udział podatków od nieruchomości, rolnego, 
leśnego w dochodach własnych 31,2 28,8 24,1 24,1

udział podatków od nieruchomości, rolnego, 
leśnego w dochodach ogółem 18,7 17,6 15,3 15,1

Źródło: opracowano na podstawie danych z regionalnej izby Obrachunkowej w Bydgo-
szczy.

z analizy danych zawartych w tabeli 2 wynika, że w latach objętych analizą:
 – zmniejszył się udział wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego  

w dochodach własnych (z 31,2% w 2005 r. do 24,1% w 2008 r.) oraz w dochodach ogółem  
(z 18,7% w 2005 r. do 15,1% w 2008 r.),

 – spośród analizowanych podatków największy udział w generowaniu dochodów 
własnych i ogółem odgrywa podatek od nieruchomości (30,9% i 18,6% w dochodach 
własnych i ogółem w 2005 r. oraz 23,9% i 15,0% w dochodach własnych i ogółem 
w 2008 r.), w poszczególnych gminach udziały te są zróżnicowane. Przykładowo: 
w 2005 r. prawie połowa gmin (10 spośród 21 analizowanych) osiągnęła udział po-
datku od nieruchomości w dochodach własnych powyżej średniej (powyżej 30,9%), 
a w roku 2008 wskaźnik udziału powyżej średniej (23,9%) osiągnęło 8 gmin,

 – udział podatku rolnego i leśnego kształtuje się na zdecydowanie niższym poziomie 
(0,19% i 0,16% w dochodach własnych odpowiednio w 2005 i 2008 roku oraz 0,10% 
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i 0,09% w dochodach ogółem) z kolei udział podatku leśnego w dochodach własnych 
i dochodach ogółem pozostał na tym samym poziomie w omawianych latach i wynosił 
0,07% w 2005 r., a w 2008 r. 0,04%,

 – analizowane gminy korzystały z obniżenia z górnych stawek podatku od 
nieruchomości. Potencjalne wpływy do budżetu gmin z tytułu obniżenia górnych 
stawek tych podatków były mniejsze w 2005 r. o około 11,8% (podatek od 
nieruchomości), 0,5% (podatek rolny), 2,0% (podatek leśny). z kolei w 2008 r. 
wielkości te kształtowały się odpowiednio: 10,4%, 3,9%, 2,1%.

 – skutki przyznanych ulg i zwolnień spowodowały zmniejszenie potencjalnych wpływów 
z omawianych źródeł podatkowych w 2005 r. o 2,2 % (podatek od nieruchomości), 
0,6% (podatek rolny), 0,1% podatek leśny. w 2008 r. wpływy te zmniejszyły się 
odpowiednio o 1,6%, 0,6% a w przypadku podatku leśnego nie wystąpiły.

5. gminy wiejskie

tabela 3. udział podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w dochodach własnych 
i ogółem oraz udzielonych ulg i zwolnień w potencjalnych wpływach

2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%)

Po
da

te
k 

od
 

ni
er

uc
ho

m
oś

ci

udział podatku od nieruchomości  
w dochodach własnych 30,9 29,66 27,89 26,2

udział podatku od nieruchomości  
w dochodach ogółem 12,8 11,67 11,30 10,6

udział obniżenia  górnych stawek podatku  
od nieruchomości w Pw 20,5 20,31 18,70 17,8

udział skutków ulg i zwolnień w Pw 33,7 3,27 3,11 3,3

Po
da

te
k 

ro
ln

y udział podatku rolnego w dochodach własnych 9,13 7,52 7,45 8,79

udział podatku rolnego w dochodach ogółem 3,42 2,59 2,66 3,19
udział obniżenia górnych stawek podatku rolnego 

w Pw 88,2 1,01 8,62 2,4

udział skutków ulg i zwolnień w Pw 22,0 0,37 0,08 0,0

Po
da

te
k 

le
śn

y

udział podatku leśnego w dochodach własnych 2,31 2,53 2,33 2,34

udział podatku leśnego w dochodach ogółem 0,84 0,81 0,78 0,78

udział  obniżenia górnych stawek podatku 
leśnego w Pw 0,0 1,01 0,00 0,0

udział skutków ulg i zwolnień w Pw 0,1 0,01 0,00 0,0

udział podatków od nieruchomości, rolnego, 
leśnego w dochodach własnych 42,3 39,7 37,7 37,3

udział podatków od nieruchomości, rolnego, 
leśnego w dochodach ogółem 17,1 15,1 14,7 14,5

Źródło: opracowano na podstawie danych z regionalnej izby Obrachunkowej w Bydgo-
szczy.
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Analiza wskaźników opisujących gminy wiejskie nasuwa poniższe spostrzeżenia:
 – udziały podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, zarówno w dochodach 

własnych jak i dochodach ogółem, są wyższe, chociaż wykazują podobną tendencję 
(malejącą). udziały te zmniejszyły się w dochodach własnych z 42,3% (2005 r.) do 
37,3% (2008 r.), natomiast w dochodach ogółem spadły z 17,1% (2005 r.) do 14,5% 
(2008 r.),

 – w gminach wiejskich, podobnie jak w analizowanych wyżej typach gmin, największe 
znaczenie ma podatek od nieruchomości. Jednakże udział tego podatku, zarówno  
w dochodach własnych, jak i ogółem, jest niższy. ukształtował się odpowiednio 
30,9% (2005 r.) i 26,2% (2008 r.) oraz 12,8% (2005 r.) i 10,6% (2008 r.),

 – udział podatku rolnego jest wyższy niż w gminach miejsko-wiejskich i wynosi około 
9% w dochodach własnych i ponad 3% w dochodach ogółem. na względnie stałym 
poziomie kształtuje się udział podatku leśnego w dochodach własnych (ponad 2%) 
i dochodach ogółem (ok. 0,8%),

 – skutki zmniejszenia wpływów z tytułu obniżek górnych stawek podatku od nieruchomości 
oraz udzielonych ulg i zwolnień z tego podatku są wyższe niż w gminach miejskich  
i miejsko-wiejskich,

 – udzielone ulgi i zwolnienia w podatku rolnym spowodowały zmniejszenie wpływów 
z tytułu podatku rolnego i leśnego ponad 23%. w omawianych latach nastąpił 
ponadtrzykrotny wzrost (z 8,2% w 2005 r. do 22,4% w 2008 r.) udziału obniżenia 
górnych stawek w potencjalnych wpływach z podatku rolnego.

6. gminy miejsko-wiejskie

tabela 4. udział podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w dochodach własnych 
i ogółem oraz udzielonych ulg i zwolnień w potencjalnych wpływach

2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%)

Po
da

te
k 

od
 

ni
er

uc
ho

m
oś

ci

udział podatku od nieruchomości  
w dochodach własnych 29,8 28,55 27,68 25,2

udział podatku od nieruchomości  
w dochodach ogółem 11,7 10,86 10,85 10,1

udział  obniżenia  górnych stawek podatku od 
nieruchomości w Pw 17,6 16,51 15,78 15,3

udział skutków ulg i zwolnień w Pw 6,6 6,30 4,79 4,3

Po
da

te
k 

ro
ln

y

udział podatku rolnego w dochodach własnych 7,63 5,77 6,38 7,85

udział podatku rolnego w dochodach ogółem 2,85 2,15 2,41 3,02

udział  obniżenia  górnych stawek podatku 
rolnego w Pw 7,3 1,2 7,07 16,4

udział skutków ulg i zwolnień w Pw 3,4 1,78 1,67 0,1
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2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%)

Po
da

te
k 

le
śn

y

udział podatku leśnego w dochodach własnych 1,52 1,44 1,37 1,38

udział podatku leśnego w dochodach ogółem 0,52 0,49 0,47 0,48

udział  obniżenia  górnych stawek podatku 
leśnego w Pw 0,0 0,00 0,00 0,0

udział skutków ulg i zwolnień w Pw 0,1 0,07 0,02 0,5

udział podatków od nieruchomości, rolnego, 
leśnego w dochodach własnych 39,0 35,8 35,4 34,5

udział podatków od nieruchomości, rolnego, 
leśnego w dochodach ogółem 15,1 13,5 13,7 13,6

Źródło: opracowano na podstawie danych z regionalnej izby Obrachunkowej w Bydgo-
szczy.

w gminach miejsko-wiejskich, podobnie jak w gminach miejskich, można zaobserwować:
 – zmniejszenie się udziału podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego  

w dochodach własnych (z 39,0% w 2005 r. do 34,5% w 2008 r.) i dochodach ogółem 
(z 15,1% w 2005 r. do 13,6% w 2008 r.),

 – zmniejszenie się udziału podatku od nieruchomości w dochodach własnych (z 30,9% 
w 2005 r. do 25,2% w 2008 r.) i dochodach ogółem (z 11,7 % w 2005 r. do 10,1% 
w 2008 r.). wpływy z tego podatku w dochodach gmin są zróżnicowane. najniższy 
poziom tego wskaźnika w 2005 r. wynosił 17% (w 2008 r. – 18,4%) zaś najwyższy 
udział ukształtował się 41,9% w 2005 r. i 35,2% w 2008 r.,

 – udział podatku rolnego i leśnego, zarówno w dochodach własnych, jak ogółem, jest 
wyższy niż w gminach miejskich. udział podatku rolnego w dochodach własnych 
ukształtował się na poziomie 7,63% w 2005 r. (7,85% w 2008 r.) i 2,85% w docho-
dach ogółem (3,02% w 2008 r.); nastąpił niewielki wzrost tych wskaźników,

 – w analizowanych gminach skutki obniżek górnych stawek podatku od nieruchomości 
oraz udzielonych ulg i zastosowanych zwolnień w podatku od nieruchomości były 
wyższe niż w gminach miejskich. Łączne skutki z tych dwóch tytułów spowodowały, 
że do budżetu tych gmin nie wpłynęła co piąta złotówka podatku od nieruchomości,

 – gminy te udzielały obniżek górnych stawek podatku rolnego i udzielały ulg w tym 
podatku. najbardziej istotny wzrost (ponaddwukrotny) odnotowano w odniesieniu 
do podatku rolnego.

tabela 4. udział podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (cd.)
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7. miasta na prawach powiatu 

tabela 5. udział podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w dochodach własnych 
i ogółem oraz udzielonych ulg i zwolnień w potencjalnych wpływach

2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%)

Po
da

te
k 

od
 

ni
er

uc
ho

m
oś

ci

udział podatku od nieruchomości  
w dochodach własnych 15,4 13,73 12,25 13,7

udział podatku od nieruchomości  
w dochodach ogółem 10,5 9,49 8,62 9,2

udział  obniżenia górnych stawek podatku od 
nieruchomości w Pw 4,5 5,14 4,78 4,9

udział skutków ulg i zwolnień w Pw 4,1 1,22 1,18 1,3

Po
da

te
k 

ro
ln

y

udział podatku rolnego w dochodach własnych 0,04 0,03 0,02 0,04

udział podatku rolnego w dochodach ogółem 0,02 0,02 0,02 0,03

udział  obniżenia górnych stawek podatku 
rolnego w Pw 0,0 0,00 0,00 0,0

udział skutków ulg i zwolnień w Pw 1,3 0,00 0,00 0,0

Po
da

te
k 

le
śn

y

udział podatku leśnego w dochodach własnych 0,01 0,01 0,01 0,01

udział podatku leśnego w dochodach ogółem 0,01 0,01 0,00 0,00

udział  obniżenia  górnych stawek podatku 
leśnego w Pw 0,0 0,00 0,00 0,0

udział skutków ulg i zwolnień w Pw 0,0 0,00 0,00 0,0

udział podatków od nieruchomości, rolnego, 
leśnego w dochodach własnych 15,4 13,8 12,3 13,7

udział podatków od nieruchomości, rolnego, 
leśnego w dochodach ogółem 10,5 9,5 8,6 9,3

Źródło: opracowano na podstawie danych z regionalnej izby Obrachunkowej w Bydgo-
szczy.

ta grupa gmin obejmuje cztery największe miasta województwa: Gdańsk, Gdynię,  
sopot, słupsk. Omawiane wskaźniki obrazujące udział podatków (od nieruchomości, rol-
nego, leśnego) w dochodach własnych i ogółem, przedstawiają się jak niżej:

 – podatek od nieruchomości odgrywa mniejsze znaczenie w kształtowaniu dochodów 
tej grupy gmin. udział ten wynosił w dochodach własnych 15,4% (2005 r.) i 13,7% 
(2008 r.), zaś w dochodach ogółem ukształtował się na poziomie 10,5% (2005 r.)  
i 9,2% (2008 r.),
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 – spośród analizowanych podatków największy udział w generowaniu dochodów 
własnych i ogółem odgrywa podatek od nieruchomości, zaś podatek rolny i leśny 
mają marginalne znaczenie,

 – omawiane miasta obniżały górne stawki podatku od nieruchomości, jednakże 
skutki tych obniżek dla budżetu były zróżnicowane. Można zaobserwować pewną 
zależność: im miasto bogatsze, tym rzadziej korzystało z tej możliwości,

 – podobna zależność występuje w zakresie skutków ulg i zwolnień w podatku od 
nieruchomości.

podsumowanie

z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że:
 – udział podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego jest najwyższy w dochodach 

własnych gmin wiejskich. Oznacza to, że prawie co czwarta złotówka dochodów 
własnych pochodzi z tego tytułu. udział ten w 2008 r. kształtował się od 37,3% 
(gminy wiejskie) do 13,7% (gminy miasta na prawach powiatu),

 – udział podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego w dochodach ogółem  
w analizowanych gminach jest mniej zróżnicowany i kształtuje się w 2008 r. na 
poziomie 15,5% (gminy miejskie) i 9,3% (miasta na prawach powiatu),

 – spośród rozpatrywanych podatków w każdym typie gmin, największe znaczenie 
odgrywa podatek od nieruchomości. Jego udział w dochodach własnych kształtuje 
się na podobnym poziomie (od 23,95 do 26,2% w 2008 r.), z wyjątkiem miast na 
prawach powiatu (13,7% w 2008 r.),

 – Podatek rolny i leśny odgrywają zdecydowanie mniejsze znaczenie w generowaniu 
dochodów własnych i ogółem. Jedynie w gminach wiejskich udział wpływów z tych 
podatków w dochodach własnych przekroczył w 2008 r. 11,13% zaś w miastach 
ukształtował się w 2008 r. na poziomie ok. 0,05%,

 – Gminy wprowadzały obniżki górnych stawek podatków oraz udzielały ulg  
i zwolnień. z porównania danych zawartych w tabelach (2-5) odnośnie do obniżki 
górnych stawek podatku od nieruchomości wynika, że udział obniżenia tych stawek 
w potencjalnych wpływach z tego podatku był w 2008 r. stosunkowo najwyższy  
w gminach wiejskich (17,8%), zaś najniższy w miastach (4,9%).

 – największy udział skutków ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wystąpił  
w gminach miejsko-wiejskich (4,3%).
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property, agricultural and foreSt taxeS aS SourceS  
of income for communeS in pomorSkie (pomeranian)  

province in the period 2005–2008

summary

The research presents the significance of particular types of taxes (property, agricultural 
and forest tax) in generating communes’ revenues in Pomorskie (Pomeranian) Province in 
the period 2005 - 2008. On the basis of conducted studies it was determined that property 
tax constitutes the most important source of own, as well as general income among the taxes 
concerned. Approximately every fourth zloty of own revenues amounts from property tax. 
communes exercised their legal right to lower the upper tax rates and to grant tax allowances 
and exemptions. Due to the favourable tax regime the relatively lower income (in relation to 
potential income) was generated from the above mentioned taxes in rural communes.
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proBlemy wdrażania innowacji w prywatnych 
gaBinetach lekarSkich wojewÓdztwa 

zachodniopomorSkiego

wprowadzenie

Prywatna praktyka lekarska jest takim samym podmiotem gospodarczym jak każda inna 
działająca na rynku firma. Podlega ona tym samym prawom i w takim samym stopniu wpływa 
na wysokość produktu krajowego brutto. Oczywiście prowadzenie tego typu działalności 
wymaga określonych kwalifikacji i zezwoleń i pociąga za sobą określone zobowiązania 
podatkowe, jednakże nie to jest przedmiotem niniejszego referatu.

w gabinetach lekarskich również stosuje się rozwiązania innowacyjne, mające na celu 
usprawnienie pracy lekarza. stąd też występują tu analogiczne problemy jak w tradycyjnych 
firmach. 

Pierwszym rodzajem takich problemów są niewątpliwie finanse. Dochody nie zawsze 
pozwalają na kupno nowoczesnego sprzętu lub oprogramowania. Pojawia się też inny 
kłopot. niejednokrotnie zdarza się sytuacja, w której dany podmiot może sobie pozwolić na 
innowacje, ale nie osiąga satysfakcjonującej stopy zwrotu. 

kolejny problem to świadomość innowacyjna samych lekarzy. niejednokrotnie nie są 
oni świadomi istnienia narzędzi, które mogą usprawnić ich pracę. O ile nie jest to zauważalne 
w kwestii sprzętu medycznego, to świadomość istnienia np. oprogramowania do zarządzania 
gabinetem lekarskim jest bardzo niska. 
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rys. 1  ilustracja problemów przy wdrażaniu innowacji w gabinetach lekarskich

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnia i często najważniejsza kwestia to rozbudowana biurokracja. zakłada się, że 
połowę czasu wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim lekarz poświęca na wypisanie recept, 
skierowań czy zwolnień. warto zastanowić się nad polepszeniem jakości tej pracy. 

1. problemy finansowe 

zasadniczym problemem we wdrażaniu innowacji w gabinetach lekarskich bez wątpienia 
jest bariera finansowa. Dochodzi tu często do sytuacji, w której przykładowo kupno nowego 
urządzenia jest nieopłacalne. istnieją wprawdzie formy finansowania takich inwestycji, 
jak np. kredyty czy leasing, jednakże jej okres zwracania się nie jest satysfakcjonujący. 
na podstawie wywiadu przeprowadzonego w kilku szczecińskich gabinetach lekarskich 
wywnioskowano, że na kupno nowego sprzętu medycznego decydują się głównie młodzi, 
posiadający szeroką wiedzę z zakresu innowacji i nowych technologii. 

rysunek 2 przedstawia zestawienie kosztu leasingu urządzenia o wartości 30 000 PLn. 
Pominięto  jednak takie czynniki jak czynsz inicjalny (na poziomie 10%), koszt wykupu urządzenia 
(oszacowany na 300 PLn). sumy opłat wyrażone w procentach wynoszą odpowiednio:

 – 107,34% dla okresu 12 miesięcy
 – 112,74% dla okresu 24 miesięcy
 – 118,37% dla okresu 36 miesięcy

Aby kupno urządzenia było opłacalne, należy uwzględnić takie czynniki jak:
 – koszty ubezpieczeń oraz składek zus,
 – ewentualne koszty wynajmu / dzierżawy pomieszczeń,
 – koszty zakupu różnego rodzaju przyrządów jednorazowego użytku (szpatułki, 

strzykawki itp.),
 – przychody uzyskiwane z prowadzenia działalności gospodarczej,
 – inne pomniejsze czynniki.
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rys. 2. Przykładowe koszty leasingu urządzenia o wartości 30 000 zł

Źródło: www.polrentgen.pl.

urządzenia medyczne należą do dóbr trudno zbywalnych. stąd ich wysokie koszty, 
często sięgające nawet kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych. w polskich warunkach 
pojawia się zatem kłopotliwa bariera finansowa. Po prostu pacjenci (czyli klienci gabinetu 
lekarskiego) nie są w stanie partycypować w takich kosztach, a jak wiadomo są oni głównym 
i najczęściej jedynym źródłem finansowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych. 

Do najczęściej spotykanych urządzeń w prywatnych gabinetach lekarskich o wysokim 
stopniu zaawansowania technologicznego w województwie zachodniopomorskim należą m.in.:

 – ultrasonografy,
 – elektrokardiografy,
 – pulsoksymetry,
 – aparaty rentgenowskie.

2. aspekty prawne 

według informacji, jakie można było znaleźć w „Dzienniku zachodnim” w lipcu 2009 
roku, lekarze poświęcają około pięciu minut w czasie wizyty pacjenta na wypisanie zwolnienia 
lekarskiego. robi się to na drukach ścisłego zarachowania zus zLA. Poza podstawowymi 
danymi pacjenta (jak imię, nazwisko, PeseL, liczba dni zwolnienia, numer statystyczny 
choroby) na zwolnieniu lekarskim, lekarz zobowiązany jest również do umieszczania takich 
informacji jak niP płatnika czy osoby ubezpieczonej, miejsce pracy pacjenta itd. Lekarz nie 
jest w stanie weryfikować takich informacji. wskutek tego często dochodzi do pomyłek. 
Problemy z zakładem ubezpieczeń społecznych ma potem zarówno lekarz, jak i pacjent. 
Druki zus zLA zostały opracowane na potrzeby systemu informatycznego, który nigdy nie 
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powstał. stąd istnieje potrzeba uproszczenia tych druków, a także rozważenie możliwości 
wypełniania ich komputerowo. Obecnie żaden program komputerowy nie obsługuje 
możliwości drukowania formularzy zus zLA. 

innym problemem są zmieniające się wzorce recept. w przeszłości zmiany te 
następowały dość często i niekiedy były one jedynie kosmetyczne. uniemożliwiało to 
jednak prawidłowe drukowanie recept przez programy komputerowe (jest to znacznie 
wygodniejsze dla lekarza oraz dla farmaceuty realizującego daną receptę). Można 
również spotkać przypadki, kiedy lekarz zamawiał większą liczbę druków recept  
w drukarni, a po krótkim okresie czasu zmieniał się wzór tego dokumentu i nakłady finan-
sowe poniesione na druk zostały zmarnowane. taka sytuacja miała miejsce np. w nzOz 
Allergicus w szczecinie. 

Jak łatwo można zatem wywnioskować, niepotrzebna biurokracja i niejasne, zmieniające 
się przepisy mogą znacznie utrudniać podejmowanie działalności innowacyjnej w gabine-
tach lekarskich. Pomimo postępu technologicznego wypełnianie większości druków nadal 
musi się odbywać ręcznie. Lekarz nie może wtedy poświęcać swojego czasu nowym pacjen-
tom, którzy również są jego klientami. skutecznie zniechęca to lekarzy do inwestowania  
w narzędzia informatyczne. 

naturalnie istnieje jeszcze wiele innych barier związanych z usługami medycznymi. 
Obserwuje się, że istnieje potrzeba uproszczenia wielu procedur. 

3. świadomość innowacji 

Jak wspomniano już wcześniej, nie ma większych problemów ze świadomością 
innowacyjną u lekarzy, jeśli idzie o urządzenia medyczne, nowe sposoby leczenia itd. 
Dotyczy to głównie wysoko wykwalifikowanych specjalistów1. Pewne problemy można 
spotkać głównie w mniejszych ośrodkach, np. wsiach czy małych miastach. istotnym as-
pektem wspomagającym innowacje jest stosunkowo bliskie sąsiedztwo klinik czy akademii 
medycznych. 

inaczej ma się natomiast sprawa dostępności oprogramowania czy innych narzędzi 
wspomagających organizację pracy lekarza. Można łatwo wykazać, że podnoszą one 
znacznie wydajność pracy i pozwalają się skupić na tym, co najważniejsze dla pacjenta. ze 
względu na skomplikowane przepisy nie ma na rynku oprogramowania, które spełniałoby 
wszystkie wymagania stawiane przez lekarzy. winni tej sytuacji są również twórcy takiego 
oprogramowania. Przykładowo często można spotkać programy, w których zawarto całość 
międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych icD-10. Obejmuje ona 
wszystkie spotykane schorzenia i dysfunkcje, jakie można spotkać u pacjentów. klasyfi-
kuje także problemy, które jeszcze dotąd nie zostały nazwane (najczęściej jest to opis „inne 
schorzenia związane z…”). Producenci oprogramowania często nie uwzględniają, że np. 

1 raport Grupy roboczej na rzecz innowacji w Opiece zdrowotnej, dostęp polskich pacjentów do innowacji 
w ochronie zdrowia, warszawa 2008.
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lekarz laryngolog nie musi znać klasyfikacji dla specjalności ginekologicznej czy stomato-
logicznej. Generalnie problemem jest brak udziału lekarza w tworzeniu oprogramowania,  
a jest to podstawa przy tworzeniu wszelkiego rodzaju systemów eksperckich, które wymagają 
obecności osoby mającej dokładne rozeznanie w danej dziedzinie i nie musi ona mieć wiedzy 
ściśle informatycznej. 

Brak porozumienia na linii producenci oprogramowania–lekarze owocuje tym, że sys-
temy informatyczne obecne na rynku nie odzwierciedlają rzeczywistych wymagań pracy 
lekarza. często zawierają one skomplikowane procedury, które już dziś nie są używane np.  
z powodu zmieniających się przepisów.

sami lekarze również nie mają świadomości istnienia pewnych rozwiązań, zwłaszcza 
na poziomie lokalnym. w grę wchodzi tu nie tylko brak komunikacji czy słaby dostęp do 
informacji, ale także chęci zainteresowanych.

4. przykładowe istniejące rozwiązania informatyczne  

Do najczęściej spotykanych istniejących rozwiązań dla medycyny należy przede 
wszystkim zaliczyć systemy wspomagające pracę różnego rodzaju przychodni. ciekawym 
podejściem jest system zaimplentowany przez prywatną kasę chorych MeDiMAX2. Jest to 
stosunkowo proste i niedrogie rozwiązanie. wymaga ono jednak połączenia z siecią internet 
(co niekiedy jednak jeszcze jest problemem) oraz zakupu czytnika kart z chipem. starsze 
wersje tego czytnika podłączane są do komputera poprzez port rs232c. Jest to rozwiązanie 
przestarzałe i w obecnych komputerach łącze szeregowe jest już niezwykle rzadko spo-
tykane. częściej można je spotkać w wysoko wyspecjalizowanych urządzeniach, ale nie  
w komputerach osobistych. 

istnieją także rozwiążania online. Przykładem takiego systemu jest serwis iGabinet.pl3. 
wymaga on jednak od lekarza dość wysokiej opłaty za przyłączenie – 2499 PLn oraz 
późniejszego opłacania abonamentu w wysokości 199 PLn miesięcznie. 

Poza tym na rynku istnieje wiele innych propozycji mniejszych firm informatycznych 
oferujących różnego rodzaju oprogramowanie. 

najlepszym oprogramowaniem dla specjalistów jest takie, które powstaje z ich udziałem4. 
nikt przecież nie zna lepiej specyfiki pewnych dziedzin działalności niż ludzie wykonujący 
je. niestety takie indywidualne podejście ma też swoje wady. Głównym zasadniczym prob-
lemem jest wzrost kosztów produkcji takiego oprogramowania. Firmy informatyczne wolą 
wytwarzać duże, skomplikowane systemy dla dużych odbiorców. na rynku istnieje potrzeba 
wprowadzenia oprogramowania prostego, ale spełniającego podstawowe wymagania lekarza 
prowadzącego swój prywatny gabinet lekarski. 

2 www.medimax.org.pl.
3 www.igabinet.pl.
4 M. Dramski, J. czerniak, przetwarzanie danych w gabinecie lekarskim, Materiały Viii sesji naukowej informatyki, 
szczecin 2003.
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Some proBlemS in innovationS applying in private medical 
clinicS in weSt pomerania region

summary

in this paper some problems in innovations’ applying in private medical clinics in west 
Pomerania region are described. we focused mainly on small medical businesses which 
employ maximum 1-2 workers. 
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Jednym z istotnych problemów współczesnej ekonomii jest problem pomiaru  
i oceny potencjału innowacyjnego w wymiarach terytorialnym, regionalnym i lokalnym. 
innowacyjność będąca jednym z kluczowych determinantów kształtowania konkurencyjności 
przedsiębiorstw1 oraz jednym z najbardziej progresywnych czynników rozwoju i wzrostu 
społeczno-gospodarczego2 jest wypadkową szeregu procesów o charakterze społecznym, 
gospodarczym oraz przestrzennym.

Powszechnie uznaje się, że innowacyjność w ujęciu krajowym jest wynikiem  
innowacyjności regionalnej, zaś innowacyjność w ujęciu regionalnym jest determinowana 
między innymi innowacyjnością przedsiębiorstw działających w danym regionie, funk-
cjonowaniem sfery badawczo-rozwojowej, jakością kapitału społecznego oraz regulacjami  
w obszarze polityki innowacyjnej. Duża część czynników istotnie wpływających na potencjał 
innowacyjny ma trudno mierzalny czy też niekwantyfikowany charakter. 

Dodatkowym problemem jest słabość systemów monitorowania regionalnego potencjału 
innowacyjnego, co skutkuje złą dostępnością, jakością i ilości danych a to z kolei powoduje, 
że:

 – informacje związanie z rozwojem regionu są niepełne, niespójne, rozproszone i często 
sprzeczne z sobą,

1 P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. praktyka i zasady, warszawa 1992.
2 w. Błasiak, Innowacyjność jako warunek rozwoju regionu i układów lokalnych. Formy i instrumenty innowacyjności 
w rozwoju regionalnym i lokalnym, instytut studiów i Projektów rozwoju, Będzin 2005.
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 – informacje udostępniane są ze znacznym opóźnieniem czasowym,
 – występuje wiele trudności w porównywaniu informacji dla kolejnych okresów cza-

sowych.
wskazana wieloaspektowość i złożoność zjawisk kształtujących potencjał innowacyjny 

zmusza do poszukiwania optymalnych metod oceny potencjału innowacyjnego. Opisywane 
w literaturze przedmiotu i wykorzystywane w praktyce metody pomiaru innowacyjności 
często przynoszą różne wyniki, co zmusza do prowadzenia pogłębionych analiz mających na 
celu uchwycenie rzeczywistego potencjału innowacyjnego regionów.

Bez względu na zastosowaną metodę pomiaru i oceny innowacyjność polskiej gospo-
darki w ujęciu krajowym jest na stosunkowo niskim poziomie. w opublikowanym w 2008 
roku przez innoMetrics  raporcie „european innovation scoreboard 2007” polska gospo-
darka pod względem innowacyjności wyrażanej wskaźnikiem sii (ang. summary Innovation 
Index) znalazła się na 31. miejscu na 37 badanych. krytyczną ocenę innowacyjności naszej 
gospodarki potwierdzają także analizy przeprowadzone przez Bank Światowy – w 2006 roku 
pomiar innowacyjności polskiej gospodarki w oparciu o wskaźnik kei (ang. knowledge 
economy Indicator) ulokował nas na 26. miejscu na 31 badanych krajów3.

w Polsce (podobnie jak w większości krajów europy środkowo-wschodniej) występuje 
duże zróżnicowanie w potencjale innowacyjnym poszczególnych regionów4. Problematyka 
zróżnicowania potencjału innowacyjnego regionów czy oceny i identyfikacji barier rozwoju 
działalności innowacyjnej jest przedmiotem licznych badań i studiów, co ewidentnie ukazuje 
wagę i znaczenie problemu5. 

celem artykułu jest próba klasyfikacji aktualnego potencjału innowacyjnego regionu  
zachodniopomorskiego na tle innych regionów Polski. na tle aktualnej sytuacji gospodarczej re-
gionu zachodniopomorskiego (w kontekście oceny potencjału innowacyjnego) autor zaprezentuje 
w sposób syntetyczny wybrane aspekty determinujące rozwój potencjału innowacyjnego regionu. 

z uwagi na objętość i charakter publikacji autor celowo zrezygnował ze szczegółowego opisu 
metodologii pomiaru oraz konstrukcji narzędzi pomiarowych czy też próby uchwycenia  i oceny 
związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między determinantami wpływającymi na 
potencjał regionu czy wykazania barier rozwoju innowacyjności w regionie. Pierwszy aspekt jest 
szeroko opisywany w literaturze, drugi zaś jest przedmiotem innych publikacji autora.

3 Innowacyjność w polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, s. Pangis-kania, 
k. Piech (red.), instytut wiedzy i innowacji, warszawa, 2008, s. 250.
4 A. Żołnierski, potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PArP, warszawa 
2005
5 polska regionalna i lokalna w świetle badań euroreg, G. Gorzelak (red.), wydawnictwo naukowe scholar, warszawa, 
2007, knowledge and innovation precesses In central and east european economies, k. Piech (edited), the knowledge & 
innovatin institiute, warsaw 2007.
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w artykule wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne oraz wyniki badań empiry-
cznych przeprowadzonych przez katedrę efektywności innowacji wydziału zarządzania uniwer-
sytetu szczecińskiego w ramach realizacji projektów wspierających innowacyjność regionalną6.

1. charakterystyka gospodarcza regionu zachodniopomorskiego

specyfika związana ze strukturą gospodarki oraz uwarunkowania geograficzne istotnie 
wpływają na potencjał innowacyjny regionu. województwo zachodniopomorskie zajmuje 
powierzchnię 22,9 tys. km2 (12 miejsce pod względem wielkości, 7,3% pow. kraju). Liczba 
ludności wynosi 1 692 271 (6 miejsce pod względem liczby mieszkańców, dane z roku 2007). 

według danych Gus, w roku 2006, 9% pracujących w zachodniopomorskim było za-
trudnionych w rolnictwie (16,6% w Polsce), 28,1% w przemyśle (28,5% w Polsce), 62,9% 
w usługach (54,9% w Polsce). stopa bezrobocia na koniec września 2009 wynosiła w woje-
wództwie zachodniopomorskim 14,5% (10,9% w Polsce). struktura zatrudnienia według 
sektorów stawia region zachodniopomorski w korzystnej sytuacji na tle innych województw.

w ostatnich kilkunastu latach gospodarka województwa zachodniopomorskiego 
przeżywała okres dekoniunktury i ewidentnego spadku aktywności. sytuacja gospodar-
cza regionu zachodniopomorskiego była w ostatnich latach źródłem wielu badań, które 
potwierdzały fakty kryzysu7. znacząco zmalał udział województwa zachodniopomorskiego 
w strukturze PkB kraju, plasując go dopiero na 9. miejscu8. Mimo potencjalnej atrakcyjności 
inwestycyjnej bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionie w 2006 roku wyniosły 101 
mln dolarów, co stanowiło zaledwie 3,2% inwestycji zagranicznych w skali kraju i dawało 
regionowi 10. miejsce w Polsce. 

nastąpiła wyraźna zmiana profilu gospodarczego w regionie województwa zachodniopo-
morskiego. wzrosła ranga sektora usług, a na znaczeniu zyskały przedsiębiorstwa małe i średnie, 
które stanowią obecnie ponad 99% podmiotów gospodarczych w regionie9. zgodnie z danymi 
reGOn 2,9% podmiotów działa w sektorze rolnym i wydobywczym (w Polsce 2,6%), 20,1% 
w przemyśle i budownictwie (w Polsce 21%) oraz 77% w usługach (w Polsce 76,4%) – struktura 
sektorowa podmiotów gospodarczych jest zbliżona do przeciętnej w kraju. 

Do mocnych stron województwa można zaliczyć: położenie na skrzyżowaniu dróg 
wodnych (dające szansę na rozwój sektora usług transportowo-spedycyjno-logistycznych), 

6 uniwersytet szczeciński w latach 2006–2008 uczestniczył w realizacji projektów inMor i Btt, w ramach których 
zrealizowano badania mające na celu identyfikację aktualnego stanu innowacyjności branż: morskiej, budowlanej, 
turystycznej i transportowej regionu zachodniopomorskiego oraz określenie możliwości współpracy i transferu 
innowacji między firmami regionu.
7 Innowacje w działalności przedsiębiorstw integracji z unią europejską, red. w. Janasz, Difin, warszawa 2005, s. 275.
8 Dane Gus dla województwa zachodniopomorskiego 2007, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/szczec/Assets_
woj_2007_rachunki_regionalne_01.pdf.
9 regionalny Program Operacyjny województwa zachodniopomorskiego 2007–2013, s. 24.
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bliskość Berlina, a także poprawiający się ustawicznie poziom wykształcenia ludności. Jako 
dodatkowy atut województwa można wskazać walory przyrodnicze wpływające na dyna-
miczny rozwój turystyki.

rys. 1. struktura wielkościowa i sektorowa podmiotów gospodarczych zarejestro-
wanych w województwie zachodniopomorskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego urzędu statystycznego.

Do najistotniejszych słabości regionu należy zaliczyć w pierwszej kolejności nierówno-
mierne rozmieszczenie zasobów gospodarczych (w strukturze ekoomicznej dominują dwa 
miasta: szczecin i koszalin – pozostałe obszary są na niższym poziomie rozwoju gospodar-
czego) oraz struktura gospodarcza, w której ciągle dominującą pozycję zajmuje przeżywająca 
kryzys branża morska.

2. analiza i ocena potencjału innowacyjnego regionu zachodniopomorskiego

Potencjał innowacyjny regionu może być analizowany i oceniany za pomocą różnych metod  
i związanych z nimi wskaźników, np. metodologia OecD, metodologia Frascati, metodolo-
gia Oslo czy też za pośrednictwem systemów statystycznych, takich jak eurostat czy Gus10. 

w dalszej części artykułu zostaną zaprezentowane wybrane wskaźniki opisujące 
potencjał innowacyjny polskich regionów w następujących aspektach:

 – nakładów i efektów działalności badawczo-rozwojowej podmiotów gospodarczych 
(w tym szkół wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych),

 – innowacji wprowadzanych przez podmioty gospodarcze w sektorze produkcyjnym  
i usługowym,

10 Problem metodyk pomiaru innowacyjności jest szeroko opisywany w literaturze, por. M. Górzyński, przegląd 
wskaźników monitorowania i systemów wspierania innowacyjności w krajach ue i wybranych krajach 
pozaeuropejskich – wnioski i rekomendacje dla polski, cAse – Doradcy, warszawa 2005.
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 – innowacji nabytych przez podmioty gospodarcze w sektorze produkcyjnym  
i usługowym,

 – zakresu współpracy w zakresie działalności innowacyjnej między firmami w regionie.
taki zestaw wskaźników pozwoli na dokonanie analiz i oceny potencjału innowacyjnego 

regionu zachodniopomorskiego oraz wskazanie głównych determinantów jego rozwoju. 
Prezentowane wskaźniki zostały obliczone dla danych z 2007 r.

tabela 1. Działalność B+r w polskich regionach

województwo

Odsetek firm, które prowadziły 
działalność B+r w 2007 r. 

Odsetek firm, które wdrożyły  
innowacje w latach 2002-2007 

małe średnie małe średnie 

dolnośląskie 9 14 16 35 

kujawsko-pomorskie 6 13 17 36 

lubelskie 6 14 19 46 

lubuskie 3 10 11 33 

łódzkie 2 16 15 39 

małopolskie 7 16 23 43 

mazowieckie 5 17 16 44 

opolskie 6 14 17 41 

podkarpackie 5 15 21 41 

podlaskie 4 13 13 32 

pomorskie 12 14 16 39 

śląskie 8 16 23 49 

świętokrzyskie 3 17 20 44 

warmińsko-mazurskie 3 17 20 43 

wielkopolskie 2 9 13 35 

zachodniopomorskie 3 13 15 29 

średnia krajowa 5 14 17 40 

Źródło: opracowania własne na podstawie danych Gus.

Odsetek firm, które prowadziły działalność B+r: region zachodniopomorski – pozycja 
14. (lider: region pomorski– 26%). 

Odsetek firm, które wprowadziły innowacje: region zachodniopomorski – pozycja 16. 
(lider: region śląski – 72%).
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tabela 2. nakłady na innowacje w polskich regionach

województwo

nakłady na innowacje firm 
 innowacyjnych w 2007 r. w tys. zł

nakłady na B+r firm  
innowacyjnych w 2007 r. 

tys. zł

średnie małe średnie małe

dolnośląskie 1692 228 80 84

kujawsko-pomorskie 1572 895 38 2

lubelskie 1312 238 75 12

lubuskie 1541 740 36 7

łódzkie 1604 278 163 6

małopolskie 1828 249 44 4

mazowieckie 2416 492 154 43

opolskie 1041 473 28 14

podkarpackie 1071 198 65 19

podlaskie 1148 213 40 9

pomorskie 1295 612 60 27

śląskie 1616 295 75 21

świętokrzyskie 1298 248 40 2

warmińsko-mazurskie 772 312 26 2

wielkopolskie 1368 515 86 22

zachodniopomorskie 1260 309 25 4

średnia krajowa 1570 384 80 23

Źródło: opracowania własne na podstawie danych Gus

nakłady na innowacje: region zachodniopomorski – pozycja 10. (lider: region mazowiecki). 
nakłady na B+r w firmach innowacyjnych: region zachodniopomorski – pozycja 15. 

(lider: region mazowiecki).
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tabela 3. Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych w polskich regionach

województwo
udział przedsiębiorstw innowacyjnych 
w liczbie przedsiębiorstw ogółem [%] 

mazowieckie 26,9 
podlaskie 25,7 

pomorskie 23,7 
śląskie 23,4 
wielkopolskie 22,9 
kujawsko-pomorskie 22,0 
świętokrzyskie 20,7 
dolnośląskie 20,3 
lubelskie 19,6 
małopolskie 19,6 

opolskie 18,3 
warmińsko-mazurskie 18,1 
łódzkie 16,3 
podkarpackie 15,6 

zachodniopomorskie 12,0 
lubuskie 7,6 
średnia krajowa 19,5 

Źródło: opracowania własne na podstawie danych Gus.

Odsetek fi rm innowacyjnych w ogólnej liczbie działających przedsiębiorstw: region 
zachodniopomorski – pozycja 15. (lider: region mazowiecki – 26,9%).

rys. 1. udział sektora MsP w regionalnych nakładach innowacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gus.
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udział sektora MsP w regionalnych nakładach innowacyjnych: region zachodniopomor-
ski – pozycja 16. (lider: region łódzki – 53%).

rys. 2. specyfi ka działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez MsP w pol-
skich regionach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gus.

region zachodniopomorski – pozycja 15.; lider: region opolski – 56% działań o chara-
kterze ciągłym.

Pod względem poziomu innowacyjności województwo zachodniopomorskie zajmuje na 
tle kraju pozycję poniżej przeciętnej, zaś potencjał innowacyjny regionu zachodniopomor-
skiego jest nieadekwatny do jego ogólnego potencjału gospodarczego.

zaprezentowane wskaźniki oraz wiele wskaźników dodatkowych posłużyły do obliczenia 
sumarycznego wskaźnika ris pozwalającego na dokonanie syntetycznej oceny potencjału 
innowacyjnego regionu zachodniopomorskiego na tle innych regionów kraju. wyniki zostały 
zaprezentowane w tabeli nr 4.

tabela 4. sumaryczna wartość wskaźnika ris

Lp województwo
wartość 

wskaźnika
1 mazowieckie 0,8866

2 dolnośląskie 0,5716

3 małopolskie 0,4565

4 śląskie 0,4405

5 pomorskie 0,4288

6 wielkopolskie 0,4071

7 łódzkie 0,403
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Lp województwo
wartość 

wskaźnika

8 warmińsko-mazurskie 0,3916

9 podlaskie 0,3794

10 świętokrzyskie 0,3567

11 opolskie 0,3182

12 zachodniopomorskie 0,2894

13 lubuskie 0,2544

14 kujawsko-pomorskie 0,1942

15 lubelskie 0,1922

16 podkarpackie 0,1083

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gus.

region zachodniopomorski w klasyfikacji eu jest klasyfikowany pod względem 
innowacyjności na pozycji 42. z takimi regionami jak: kampania, sycylia, Molise, kentri, 
Macedonia, Malta, Baleary.

niski poziom innowacyjności regionu zachodniopomorskiego potwierdzają również inne 
badania. Poziom innowacyjności województwa zachodniopomorskiego, mierzony syntetyc-
znym wskaźnikiem, uwzględniającym informację nt. działalności innowacyjnej podmiotów 
gospodarczych, poziomu nakładów na B+r, zasobów ludzkich w sektorze B+r, poziomu 
wykształcenia społeczeństwa oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, liczby szkół 
wyższych oraz studentów (w tym studentów kierunków technicznych), w 2006 roku plasował 
region zachodniopomorski na 11. miejscu w kraju (pozycja obliczona przy pomocy metody 
Perkala) lub na 10. miejscu w kraju (pozycja obliczona przy pomocy metody Hellwiga)11. 

Jako główne determinanty wpływające na niski potencjał innowacyjny regionu zachod-
niopomorskiego należy wskazać: 

 – minimalny udział sektora MsP w regionalnych nakładach na działalność 
innowacyjną,

 – minimalny odsetek firm, które wprowadzają innowacje w swojej działalności,
 – niski poziom nakładów na działalność B+r w regionie w relacji do PkB (w za-

chodniopomorskim wskaźnik ten wynosi 0,27% przy średniej krajowej 0,65%  
i 2% w unii europejskiej; nakłady na działalność B+r w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca (53 zł w zachodniopomorskim przy średniej krajowej równej 120 zł), 

 – dorywczy charakter prac o charakterze innowacyjnym prowadzonych  
w przedsiębiorstwach regionu,

 – niską liczbę zgłoszonych patentów,

11 zdolności innowacyjne polskich regionów, ranking potencjału innowacyjnego polskich regionów z wyko-
rzystaniem miar syntetycznych, A. nowakowska (red.), wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

tabela 4. sumaryczna wartość wskaźnika ris (cd.)
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 – małą liczbę działających w regionie firm z nowoczesnych branż gospodarki, brak 
sprawnie działających jednostek i organizacji, których zadaniem jest tworzenie  
i transfer technologii (województwo zachodniopomorskie zajmuje ostatnie miejsce 
w kraju pod względem udziału prac rozwojowych w wydatkach na B+r. Podobnie 
niekorzystny jest udział środków przeznaczanych przez przedsiębiorstwa regionu 
na finansowanie nauki, wynoszący 0,6% przy średniej krajowej 9,9%. Mimo że 
zwiększyła się liczba uczelni wyższych i studentów, jednak transfer wiedzy i tech-
nologii między sektorem naukowo-badawczym a praktyką gospodarczą w regionie 
pozostał na bardzo niskim poziomie). 

Oprócz analizy głównych wskaźników determinujących rozwój potencjału in-
nowacyjnego regionu zachodniopomorskiego można również wskazać dodatkowe czynniki 
wpływające na niską innowacyjność regionu. Badania prowadzone w katedrze efektywności 
innowacji wydziału zarządzania i ekonomiki usług wskazują, że innymi czynnikami istot-
nie determinującymi rozwój potencjału innowacyjnego regionu zachodniopomorskiego są:

1. niedostateczny przepływ informacji o możliwych źródłach finansowania działalności 
innowacyjnej,

2. niewystarczające zaufanie przedsiębiorstw do innych firm regionu (brak odpowiedniej 
wiedzy o innych podmiotach działających w regionie zachodniopomorskim, ich potrzebach  
i ofertach),

3. trudności z określeniem własnych potrzeb technologicznych i organizacyjnych,
4. brak wiedzy wśród przedsiębiorstw o badaniach prowadzonych przez jednostki B+r 

regionu zachodniopomorskiego,
5. brak współpracy z jednostkami B+r lub zła ocen tej współpracy,
6. niewystarczające wsparcie organizacyjne ze strony instytucji okołobiznesowych dla 

przedsiębiorstw regionu zachodniopomorskiego.

Streszczenie

Powszechnie uznaje się, że innowacyjność jest jednym z podstawowych elementów 
kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz jednym z najbardziej progresywnych 
czynników rozwoju i wzrostu społeczno-gospodarczego w wymiarze lokalnym i regionalnym. 

znaczenie innowacyjności dla rozwoju gospodarczego jest wyraźnie akcentowane  
w kreowaniu polityki gospodarczej unii europejskiej i znajduje potwierdzenie w założeniach 
strategii Lizbońskiej, której jednym z celów jest budowa europejskiej gospodarki opartej na 
wiedzy.

w artykule opisany został aktualny poziom innowacyjności regionu zachodniopomorskiego 
oraz przeprowadzona analiza i ocena głównych determinantów rozwoju potencjału innowacyj-
nego regionu.  
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development of the weSt pomerania

summary

it is widely recognized that, innovation is one of the key elements shaping the 
competitiveness of enterprises and one of the most progressive factors of development and 
socio-economic growth in the local and regional dimension.

the importance of innovation for economic development is clearly emphasized in the 
creation of the economic policy of the european union and supported by the assumptions of 
the Lisbon strategy which aims is to build a european knowledge-based economy.

the article described the current level of innovation will be the region of west and will be 
carried out to analyze and evaluate the major determinants of the development of the region.

translated by tomasz norek



zeszyty  naukowe  uniwersytetu  szczecińskiego
nr 582     ekonoMiczne ProBLeMy usŁug nr 48     2010

aleksandra nowakowska
uniwersytet Łódzki

Budowanie regionalnych SyStemÓw  
innowacji – polSkie doświadczenia

wprowadzenie

Jedną z najczęściej eksponowanych cech procesów innowacji zachodzących we 
współczesnej gospodarce jest ich systemowy charakter. w literaturze przedmiotu podkreślany 
jest fakt, iż proces tworzenia zasobów wiedzy i innowacji uwarunkowany jest współpracą 
wielu podmiotów, jest procesem kolektywnym. innowacja jest pochodną interakcji 
powstających w wyniku współdziałania wielu aktorów, jest efektem działania synergicznego 
i kolektywnego, nie zaś indywidualnego. 

Literatura przedmiotu dostarcza różnorodnych interpretacji i typologii systemów in-
nowacyjnych. wąska (pierwotna) interpretacja tego zjawiska definiuje system innowacji jako 
powiązanie i współpracę głównych aktorów procesu innowacji: sektora nauki, publicznych 
i prywatnych instytutów naukowo-badawczych oraz dużych korporacji gospodarczych. 
to podejście szczególnie wykorzystywane jest do analizy procesów innowacji na poziomie 
ponadregionalnym, głównie krajowym, i odzwierciedla odgórny (top-down) model tworzenia 
innowacji1. w szerokim ujęciu koncepcja systemów innowacji łączy w sobie wszystkie el-
ementy i aspekty struktury gospodarczej oraz układu instytucjonalnego oddziaływającego na 
proces uczenia się, poszukiwania i wykorzystywania innowacji2. w tej perspektywie system 
bazuje na interaktywnym modelu tworzenia procesów innowacji. Podkreślany jest tu społeczny 

1 B. Asheim, differentiated knowledge bases and varieties of regional innovation systems, w: “innovation. the 
european Journal of social sciences”, september 2007, Vol. 20, issue 3, p. 230.
2 B. A. Lundvall, national systems of innovation: towards a theory of innovation and interactive learning, London 
Printer 1992, s. 12.
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i kulturowy kontekst systemu innowacji, w którym innowacje są rezultatem społecznych inter-
akcji między aktorami3. 

Ph. cooke, twórca koncepcji regionalnych systemów innowacji, podkreśla współistnienie  
w literaturze przedmiotu dwóch różnych koncepcji systemów innowacji, tzw. systemy opera-
cyjne oraz systemy koncepcyjne4. system operacyjny odnosi się do prawdziwego fenomenu, 
naturalnego zjawiska społeczno-gospodarczego, wykształconego samoistnie. system 
koncepcyjny jest zaś logiczną abstrakcją, teoretyczną konstrukcją, która składa się z zasad  
i praw tłumaczących związki pomiędzy zmiennymi i elementami systemu. w tym znaczeniu 
termin „system” nawiązuje do metodologicznego podejścia, stanowi on narzędzie analizy. 
korzystając z tego ujęcia, konstruowane są struktury nieoddające w pełni prawdziwego 
fenomenu systemów innowacji. 

celem prezentowanej analizy jest ocena działań podejmowanych w ramach regionalnej 
polityki innowacyjnej na rzecz budowania regionalnych systemów innowacji. Artykuł opisuje 
istotę koncepcji regionalnych systemów innowacji, by na tak zarysowanym tle problemu 
dokonać oceny działań i świadomości proinnowacyjnej podmiotów polityki regionalnej. 

1. istota regionalnych systemów innowacji

Ogólnie ujmując, regionalny system innowacji interpretowany jest jako zbiór 
różnorodnych podmiotów (aktorów) oddziałujących na procesy innowacji oraz powiązań 
(relacji) zachodzących między nimi. Jest to system podmiotów, interakcji i zdarzeń, które 
w wyniku synergii powstają w konkretnym terytorium i prowadzą do zwiększenia zdolności 
tworzenia, absorpcji i dyfuzji innowacji w regionie. regionalny system innowacji jest 
układem interakcji zachodzących między sferą nauki, sektorem B+r, podmiotami gospodar-
czymi, systemem edukacji, finansów i władz publicznych, sprzyjający procesom adaptacji 
i zbiorowego uczenia się. Podstawą jego działania jest istnienie powiązań sieciowych oraz 
środowiska innowacji5. koncepcja regionalnego systemu innowacji bazuje na ekonomii 
wiedzy oraz nowej koncepcji innowacji jako rezultatu – produktu współdziałania społecznego 
i terytorialnego, stymulowanego nie tylko poprzez zasoby zakotwiczone lokalnie, ale także 
podlegający ewolucji kontekst społeczny i kulturalny6.

3 F. Moulaert, A. Hamdouch, new views of innovation systems. agents, rationes, networks and spatial scales in the 
knowledge infrastructure, „the european Journal of social sciences”, Vol. 19, issue 1, Mars 2006, p.11–13.
4 Ph. cooke, origins of the concept, w: H.J. Braczyk, Ph. cooke, M. Heidenreich, regional innovation systems. the 
role of governances in a globalized world, university college London 1998, p. 11.
5 A. nowakowska, regionalny system innowacji, w: k.B. Matusiak (red), Innowacje i transfer technologii. słownik 
pojęć, wyd. Polskiej Agencji rozwoju Przedsiębiorczości, warszawa 2008, s. 302–303. zob. też: t. Markowski, 
regionalne systemy innowacji w aspekcie strategii rozwoju regionalnego polski 2000–2005, w: narodowa 
strategia rozwoju regionalnego, J. szlachta (red.), Biuletyn kPzk PAn, z. 191/2000, s. 321–323; e. stawasz, 
uwarunkowania i przesłanki wspierania innowacji i przedsiębiorczości, w: k.B. Matusiak, e. stawasz (red.), 
przedsiębiorczość i transfer technologii. polska perspektywa, Łódź 1998, s. 28–33.
6 D. Doloreux, s. Dione, evolution d’un systeme local d’innovation en region rural, collection cahiers du GriDeQ, 
universite du Quebec, 2007, s. 11.
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na regionalny system innowacji składają się komplementarne i współzależne podsys-
temy złożone z grup aktorów regionalnych, do których zaliczamy:

 – podmioty gospodarcze (podsystem produkcyjno-usługowy) uczestniczące w proce-
sie tworzenia innowacji, transferze technologii, wdrożeniu i komercjalizacji nowych 
rozwiązań;

 – instytucje nauki i sektor B+r (podsystem edukacyjno-naukowo-badawczy), w skład 
którego wchodzą różnego rodzaju podmioty badawczo-rozwojowe, jednostki szkolnictwa 
wyższego i inne instytucje nauki działające w sferze innowacji i transferu technologii;

 – instytucje wspierania innowacyjności i transferu technologii (podsystem infrastruk-
turalny) tworzone przez całą gamę podmiotów wspomagających przebieg procesów 
innowacyjnych, m.in. takich jak: parki naukowo-technologiczne, inkubatory in-
nowacyjne, centra transferu technologii;

 – władze publiczne (lokalne i regionalne) stanowiące ogniwo spinające i pobudzające 
działanie poszczególnych podsystemów poprzez efektywną politykę innowacyjną 
określaną w ramach regionalnej strategii innowacji7.

regionalny system innowacji jest systemem przedsiębiorstw i organizacji publicznych 
oraz publiczno-prywatnych, które w wyniku swojej aktywności tworzą innowacje na bazie 
interakcji i kolektywnego uczenia się. Fundamentem działania regionalnych systemów in-
nowacji jest środowisko społeczno-kulturowo-instytucjonalne. wspólne działanie aktorów 
w systemie nacechowane jest instytucjami – normami, wartościami, procedurami, zachow-
aniami specyficznymi dla danego terytorium. uwarunkowania społeczno-kulturowe, takie 
jak: charakterystyczne i specyficzne dla danego regionu cechy kulturowe (tradycja, historia), 
systemy wartości, formy i kanały komunikacji, poziom zaufania – układ specyficznych spo-
sobów zachowań oraz niepowtarzalnych cech kulturowych i strukturalnych danego regionu 
stanowią serce regionalnego systemu innowacji.

regionalny system innowacji odzwierciedla kompleksowe, terytorialne i systemowe 
spojrzenie na problemy innowacyjności gospodarki. Jego funkcjonowanie sprzyja redukcji 
ryzyka innowacyjnego dla konkretnego podmiotu gospodarczego, ułatwia absorpcję różnego 
rodzaju wiedzy, daje możliwość interaktywnego uczenia się i wymiany doświadczeń. Jest 
podstawą budowania konkurencyjności regionu w globalizującej się gospodarce, gdzie in-
nowacja, wiedza i proces uczenia się są kluczowymi czynnikami sukcesu gospodarczego. 
umożliwia adaptację regionalnych gospodarek do procesu globalizacji8.

istotę regionalnego systemu innowacji stanowi:
 – interaktywny i kolektywny charakter procesów innowacji – szeroko interpretowane 

procesy innowacji oraz procesy uczenia są wynikiem interakcji zachodzących 
między różnymi aktorami środowiska oraz interakcji zachodzących między syste-
mem a jego dalszym i bliższym otoczeniem. 

7 zob. A. nowakowska, regionalny system…, op. cit., s. 302.
8 tamże, s. 303.
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 – Pozaekonomiczny charakter procesów innowacji – procesy innowacji w dużej mi-
erze są procesami społecznymi. 

 – Geograficzna bliskość podmiotów tworzących system umożliwiająca bezpośrednie 
kontakty, wymianę wiedzy, doświadczeń oraz zaistnienie procesów interaktywnego 
uczenia się9.

 – centralność instytucji rozumianych jako układ zasad, wartości i „reguł gry”, wyt-
worzonych i przynależnych do konkretnego środowiska – terytorium. 

 – Otwartość i współzależność od procesów zachodzących w jego otoczeniu – region-
alny system innowacji współzależy od innych systemów innowacji, tak branżowych, 
jak i regionalnych czy narodowych10.

 – ewolucyjny charakter procesów innowacji–regionalny system innowacji nie jest 
sztywną strukturą, jest raczej elastycznym układem podmiotów i procesów silnie 
zdeterminowanych i przywiązanych do „ścieżki rozwoju” danej przestrzeni. 

w większości badań i analiz regionalny system innowacji jest raczej systemem kon-
cepcyjnym, strukturą analityczno-metodologiczną umożliwiającą zrozumienie zjawiska 
innowacyjności w regionalnym kontekście. Liczni autorzy podkreślają brak jednoznacznej 
definicji regionalnego systemu innowacji, gdzie podstawowym problemem jest dowolność 
skali przestrzennej przyjętej w analizach i interpretacjach pojęcia region11.

2. modele regionalnych systemów innowacji

istniejąca różnorodność konceptualna oraz bogactwo empiryczne dostarcza wielu 
typologii regio-nalnych systemów innowacji. Ph. cooke zaproponował typologię region-
alnych systemów innowacji ze względu na dwa kryteria: sposób organizacji i koordynacji 
działania systemu (tzw. wymiar governance) oraz strukturę podmiotów i wewnętrzne relacje 
biznesowe12. Przyjmując pierwsze z wymienionych kryteriów dokonał wyodrębnienia trzech 
modeli regionalnych systemów innowacji:

 – zakorzenione regionalne systemy innowacji. ten typ systemu innowacji jest zor-
ganizowany oddolnie, lokalnie. zdominowany jest przez wewnętrzną koordynację 
i funkcjonuje, opierając się na lokalnych źródłach finansowania (lokalne fundusze, 
granty, pożyczki). Jest to system spontanicznie, naturalnie wytworzony. kompe-
tencje badawcze zgromadzone w systemie są bardzo wysokie i bliskie potrzebom 

9 n. Massard, A. torre, O. crevoisier, proximite geographique et innovation, w: B. Pecqueur, economie de 
proximites, J.-B. zimmermann (red.), Hermes science Publications, Paris 2004, p. 156–177.
10 r. sternberg, entrepreneurship, proximity and regional innovation systems, „Journal of economic and social 
Geography”, november 2007, Vol. 98, issue 5, p. 653–655.
11 D. Doloreux, s. Dione, evolution …, op.cit.,. p. 12, oraz Bunnell, n. coe, spaces and scales of innovation, 
„Progress in Human Geography” 25/2001, p. 575.
12 Ph. cooke, origins of the concept, w: H. J. Braczyk, Ph. cooke, M. Heidenreich, regional innovation systems. the 
role of governances in a globalized world, university college London 2008, p. 19 oraz P. cooke, M. G. uranga, G. 
etxebaria, regional system of innovation: an evolutionary perspectives, environment and Planning, Vol. 30/1998.
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rynku. charakteryzuje się on niskim poziomem specjalizacji technicznej oraz uki-
erunkowaniem bardziej na rozwiązywanie konkretnych problemów niż na duże pro-
jekty naukowo-badawcze czy ekspertyzy. 

 – sieciowe regionalne systemy innowacji. tworzenie wiedzy, innowacji i transfer 
technologii w tego rodzaju systemie są wielopoziomowe, łączą poziom lokalny, 
regionalny, krajowy i międzynarodowy. w konsekwencji, finansowanie działania 
systemu odbywa się poprzez umowy zawarte między innymi z bankami, agencjami 
rządowymi oraz firmami. kompetencje badawcze w systemie sieciowym są wysokie 
i pochodzą zarówno ze świata nauki i jednostek B+r, jak i są konsekwencją potrzeb 
i działań rynkowych. koordynacja działania tego systemu jest wysoka zarówno ze 
względu na dużą skalę, jak i różnorodność podmiotów tworzących system (m.in. 
małe firmy, duże korporacje transnarodowe, stowarzyszenia, agencje, kluby bizne-
su). systemy te charakteryzują się dużą elastycznością działania.

 – regionalne systemy innowacji oparte na odgórnym sterowaniu. ten model region-
alnego systemu innowacji mocno zdominowany jest przez zewnętrzne decyzje  
i działania, wynikające w dużej mierze z polityki krajowej i decyzji władz central-
nych. również finansowanie działania podmiotów tworzących system pochodzi 
głównie ze środków centralnych. Badania prowadzone przez aktorów systemu 
koncentrują się na badaniach podstawowych. systemy te charakteryzują się wyso-
kim stopniem  specjalizacji i poziomem koordynacji.

uwzględniając strukturę podmiotów oraz wewnętrzne relacje i sieci innowacji, Ph. cook 
wskazała na13:

 – zlokalizowane – regionalne systemy innowacji. systemy te zdominowane są przez 
sektor małych i średnich firm, duże podmioty zaś pełnią drugorzędne funkcje. kul-
tura i zdolności innowacyjne lokalnych podmiotów gospodarczych nie są dobrze 
rozwinięte, ale zarazem lokalne jednostki badawcze są otwarte i zdolne do wchodze-
nia w sieci współpracy z podmiotami funkcjonującymi w regionie. w systemach 
tych istotną rolę odgrywa publiczny sektor innowacji i B+r, sektor prywatny zaś ma 
mniejsze znaczenie. występują tu silne tendencje do tworzenia sieci i różnego rodzaju 
stowarzyszeń między podmiotami gospodarczymi oraz władzami publicznymi.

 – interaktywne regionalne systemy innowacji. w systemach tych współistnieją zarów-
no duże, jak i małe firmy, w samym zaś systemie występuje rozsądna równowa-
ga między poszczególnymi podmiotami i duża ich komplementarność (podmioty 
sektora MŚP, duże korporacje transnarodowe, jednostki B+r, władze publiczne). 
występuje tu zbalansowana struktura mieszana z punktu widzenia pochodzenia 
firmy (podmioty rdzenne i zewnętrzne bezpośrednie inwestycje), sektora własności 
(publiczne i prywatne podmioty i instytucje) czy źródeł finansowania aktywności 
innowacyjnej i działalności badawczo-rozwojowej. systemy te charakteryzują 

13 Ph. cooke, origins …, op. cit., p. 22–24.
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się interaktywną kulturą działania oraz wyższymi niż przeciętne tendencjami do 
tworzenia relacji sieciowych i różnych form współpracy mających odzwierciedlenie 
w liczbie stowarzyszeń, regionalnych sieciach przemysłowych czy klubach biznesu.

 – Światowe regionalne systemy innowacji. w tego typu regionalnych systemach 
występuje dominacja globalnych korporacji, wspieranych przez lokalny sektor 
MŚP (np. sieci dostawców tworzących klastry), mocno zależny od dużej korporacji. 
Źródła innowacji i działalność badawczo-rozwojowa są w dużej mierze pochodną 
wewnętrznych struktur B+r, ale zarazem systemy te charakteryzują się dobrze 
rozwiniętą publiczną infrastrukturą wspierania innowacyjności, adresowaną do sek-
tora MŚP. w systemie tym dominują prywatne źródła finansowania działalności in-
nowacyjnej i badawczo-rozwojowej. 

rozwinięciem tej klasyfikacji jest typologia regionalnych systemów innowacji wskazana 
przez B. Asheima, który wyodrębnił trzy logiki działania systemów innowacji14:

 – terytorialnie zakorzeniony – regionalny system innowacji. w systemie tym w pro-
cesie tworzenia innowacji firmy bazują na zlokalizowanych interakcjach i uczeniu 
się, stymulowanych geograficzną bliskością i bezpośrednimi relacjami między pod-
miotami tworzącymi system innowacji. Jest to rynkowy model, gdzie czynniki popy-
tu determinują kierunki innowacji. ten system przypomina dystrykt przemysłowy, 
bazuje na silnych relacjach sieciowych i oddolnych czynnikach rozwoju.

 – regionalnie usieciowiony system innowacji. Jest to także model „zakorzeniony”, 
wykorzystujący zlokalizowane uczenie się i regionalną specyfikę. system ten moc-
no bazuje na regionalnej infrastrukturze instytucjonalnej i charakteryzuje się (w 
porównaniu do terytorialnego) bardziej zaplanowanym i koordynowanym układem 
działań publiczno-prywatnych. istotną rolę w funkcjonowaniu systemu odgrywa 
polityka władz regionalnych – wzmacnianie zdolności innowacyjnych i współpracy 
podmiotów. ten typ systemu często określany jest jako „idealny model” regional-
nego systemu innowacji. 

 – zregionalizowany narodowy system innowacji – zdominowany przez duże, 
międzynarodowe podmioty gospodarcze. infrastruktura instytucjonalna jest mocno 
zintegrowana i współzależna od krajowego systemu innowacji. regionalne środowisko 
innowacji mocno powiązane jest i uzależnione od partnerów zewnętrznych. Bada-
nia ukierunkowane są na potrzeby dużych podmiotów gospodarczych. w systemie 
dominują relacje wertykalne i zewnętrzna logika współpracy15.

zaproponowane typologie eksponują różne struktury i mechanizmy działania region-
alnych systemów innowacji. są to między innymi: relacje wewnątrz systemu, stopień 
wewnętrznej koordynacji i organizacji systemu, znaczenie i struktura podmiotów gospodar-

14 B. Asheim, differentiated knowledge bases and varieties of regional innovation systems, w: Innovation. “the 
european Jourlnal of social sciences”, september 2007, Vol. 20, issue 3, p. 230–232.
15 Por. D. Doloreux, s. Dione, evolution d’un systeme local d’innovation en region rural, collection cahiers du 
GriDeQ, universite du Quebec, 2007, s. 22–23.
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czych źródła finansowania aktywności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, poziom kom-
petencji badawczych czy funkcje władz publicznych. wielość współzależnych elementów 
tworzących regionalne systemy innowacji implikuje ich różnorodność oraz indywidualność 
działania każdego z nich. 

regionalny system innowacji nie jest prostym przełożeniem koncepcji narodowego 
systemu innowacji i odwrotnie. cechą wspólną tych koncepcji jest wielowymiarowe i inter-
aktywne ujęcie procesów innowacji. są to komplementarne i współzależne ujęcia procesów 
tworzenia, absorpcji i dyfuzji innowacji. w koncepcjach tych akcent położony jest jednak na 
inne elementy procesu tworzenia i rozwoju innowacji. 

w regionalnym systemie innowacji eksponowana jest bliskość przestrzenna sprzyjająca 
bezpośrednim interakcjom, co stanowi fundament tworzenia wiedzy i innowacji oraz procesów 
uczenia się. istotną rolę w tej koncepcji odgrywa środowisko społeczno-kulturowo-instytucjonalne 
będące rdzeniem regionalnych systemów innowacji. w większości modeli regionalnych sys-
temów innowacji eksponowane są także umiejętności samoorganizacji, oddolnego charakteru 
procesów zachodzących w systemie oraz sieciowego charakteru relacji między podmiotami.

w narodowym systemie innowacji pierwszoplanową rolę odgrywa sektor publiczny oraz 
ramy polityki państwa bezpośrednio i pośrednio oddziałujących na procesy innowacji (m.in. 
polityka fiskalna, przemysłowa, naukowo-badawcza, edukacyjna itp.). ważnym ogniwem 
tego systemu jest sfera regulacji i układ podmiotów publicznych kształtujących politykę 
innowacyjną na poziomie kraju (np. publiczny sektor jednostek naukowo-badawczych, 
publiczny sektor wyższych uczelni czy podmioty, których bezpośrednim celem działania 
jest wspomaganie procesów innowacji. narodowy system innowacji ma bardziej charakter 
koncepcyjny, tworzy on odgórnie określone ramy stymulowania procesów innowacji. Jest 
raczej narzędziem kształtowania procesów innowacji na poziomie kraju niż naturalnym  
i sieciowym systemem innowacji. 

koncepcja regionalnych systemów innowacji jest zakorzeniona w kilku głównych, 
a zarazem równoległych nurtach teoretycznych. Fundamentalne znaczenie dla rozwoju 
interpretacji regionalnego systemu innowacji ma nurt prac naukowo-badawczych prowa-
dzonych przez grupę GreMi nad środowiskiem innowacyjnym. istotny wkład w rozwój 
teoretycznej podbudowy procesów innowacji ma także koncepcja regionów „uczących się”. 
Podejście to zakłada, że czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw, które umożliwiają im 
funkcjonowanie na rynkach światowych, jak: innowacja, elastyczność, gęste sieci powiązań, 
powstają w warunkach rozwoju lokalnego. wątek terytorialnego i systemowego kontek-
stu procesów innowacyjnych prezentuje także koncepcja klastra spopularyzowana przez  
M. Portera. klaster jako jedna z terytorialnych form organizacji środowiska przedsiębiorczości 
znacząco zwiększa zdolność podmiotów do absorpcji, produkcji i dyfuzji innowacji16. szcze-
gólne znaczenie w tworzeniu tych procesów i zasobów mają klastry innowacyjne określane 
także mianem klastrów badawczych czy klastrów opartych na wiedzy. 

16 Innovative clusters: drivers of national innovation systems, OecD Publication, Paris 2001.
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3. Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów 

Potrzeba zwiększenia konkurencyjności europejskiej gospodarki stała się podstawą do 
reorientacji polityki unii europejskiej na lata 2007-2013. nowa filozofia polityki wspól-
notowej akcentuje konieczność przyspieszenia i wzmocnienia budowania gospodarki opartej 
na wiedzy, ofensywnego dążenia do efektywnego wykorzystania zasobów oraz wzmacniania 
regionalnych systemów innowacji. w konsekwencji podstawowym wyzwaniem, przed 
jakim stoją polskie regiony, jest wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności. szansę 
na wypracowanie i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej posiadają jednak jedynie 
te regiony, w których następuje dynamiczny i ustawiczny rozwój zdolności innowacyjnych 
oraz zachodzą współzależne procesy adaptacji, kreacji i uczenia się, tak indywidualnego, jak 
i zbiorowego. wyzwaniom tym mogą sprostać jedynie regiony zdolne do tworzenia proin-
nowacyjnych zasobów i postaw oraz innowacyjnego środowiska regionalnego. 

Fundamentalną rolę w procesie budowaniu regionalnych systemów innowacji odgrywają 
władze samorządowe. Pełnią one funkcję katalizatora i koordynatora proinnowacyjnych postaw 
i działań podejmowanych w regionie. regionalna polityka innowacyjna postrzegana jest jako 
płaszczyzna i platforma spinająca i koordynująca innowacyjne działania poszczególnych aktorów17.

Polska regionalna polityka innowacyjna jest stosunkowo nowym obszarem aktywności 
władz samorządowych. Budowanie zdolności innowacyjnych gospodarki regionalnej ma 
dziesięcioletnią praktykę i jest konsekwencją powołania samorządu regionalnego. w nowej 
strukturze terytorialno-administracyjnej wspieranie innowacyjności stało się jednym z pod-
stawowych zadań i obszarów aktywności władz regionalnych 18. w dziesięcioletnim okresie 
kształtowania polityki innowacyjnej można wyodrębnić cztery główne etapy tego procesu:

 – Pierwsze lata funkcjonowania samorządu regionalnego, w których problem 
innowacyjności gospodarki regionalnej był niedostrzegany i zepchnięty na margines 
aktywności władz regionalnych. Ogólnie ujmując, był to martwy okres w realizacji 
regionalnej polityki innowacyjnej. 

 – etap inicjacji polityki innowacyjnej w regionach będący konsekwencją tworzenia 
regionalnych strategii innowacji. Aktywność ta nie była konsekwencją oddolnej 
potrzeby i inicjatywy władz regionalnych. Była ona pochodną szansy, jaka stwo-
rzona została poprzez możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych 
na realizacje i implementacje strategii innowacji. Był to bez wątpienia pierwszy  
i bardzo ważny krok w kierunku budowania regionalnych zdolności innowacyjnych 
regionów. Proces tworzenia regionalnych strategii innowacji był impulsem do zwró-
cenia uwagi i ożywionej dyskusji nad problemem innowacyjności polskich regionów. 

17 w rzeczywistości polityka innowacyjna jest domeną działania zarówno administracji rządowej, jak i samorządu 
regio-nalnego. Dualizm polityki innowacyjnej uwidacznia się przede wszystkim w odmienności celów i instrumentów. 
w myśl zasady subsydiarności, władze samorządowe wraz z regionalną polityką innowacyjną odgrywają 
pierwszoplanową rolę, zaś polityka państwa powinna pełnić funkcję uzupełniającą i wspomagającą w tym zakresie.
18 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dzu 1998, nr 91, poz. 575, art. 11.
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 – Początki implementacji regionalnej polityki innowacyjnej związane w dużej mierze  
z zaistnieniem możliwości wsparcia finansowego w postaci środków unijnych na 
lata 2004-2006. Jest to etap tworzenia regionalnych struktur i zdobywania pier-
wszych doświadczeń w sferze polityki innowacyjnej. 

 – etap dynamizacji realizacji regionalnej polityki innowacyjnej będący pochodną 
dużej dostępności zewnętrznej pomocy finansowej na działania proinnowacyjne  
(w ramach okresu programowania 2007–1013). Jest to bezprecedensowa sytuacja,  
a zarazem wyzwanie dla polskich regionów, bowiem zakres i wielkość pomo-
cy unijnej na rzecz wzmacniania innowacyjności gospodarki może okazać się 
niepowtarzalną szansą rozwojową.

Przeprowadzone w ramach projektu „Budowanie zdolności innowacyjnych polskich re-
gionów” badania (jakościowe i ilościowe) umożliwiły uchwycenie głównych cech i tendencji 
w regionalnej polityce innowacyjnej19. zgromadzone wyniki pozwalają na zarysowanie 
następujących wniosków:

1. regionalna polityka innowacyjna wciąż pozostaje drugoplanowym obszarem interwencji 
władz regionalnych. wzmacnianie innowacyjności regionów jest słabo dostrzegane i akcentowane  
w polityce regionalnej, a działania w tym zakresie zajmują przeciętną rangę i pozycję na tle innych 
działań i polityk sektorowych. 

2. widocznym zjawiskiem jest przenoszenie odpowiedzialności za politykę innowacyjną na 
po-ziom państwa. władze regionalne z jednej strony mocno eksponują znaczenie działań władz 
rządowych w budowaniu zdolności innowacyjnych regionów, z drugiej zaś w braku tych działań 
upatrują podstawową barierę rozwoju innowacyjności regionów.

3. w środowisku regionalnym dominuje tradycyjne postrzeganie regionalnej polityki 
innowacyjnej, tradycyjne narzędzia i obszary wsparcia, często nieadekwatne do wymogów 
współczesnej gospodarki. niedostrzegane w polityce regionalnej pozostają między innymi 
takie obszary jak: przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka, kształcenie ustawiczne czy 
finansowe wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych o dużym potencjale ryzyka.

4. równocześnie występuje propubliczna orientacja regionalnej polityki innowacyjnej. 
zdaniem władz regionalnych, działania i instrumenty adresowane powinny być głównie do 
sektora publicznego (np. szkół wyższych czy jednostek B+r). w konsekwencji marginali-
zowane jest znaczenie sektora prywatnego i wzmacnianie innowacyjności przedsiębiorstw.

5. Podstawową barierą budowania zdolności innowacyjnych regionów jest niska edukacja 
i świadomość proinnowacyjna podmiotów publicznych odpowiedzialnych za kształtowanie 
regionalnej po-lityki innowacyjnej. Mocno eksponowana jest przy tym potrzeba edukacji 
proinnowacyjnej w sektorze publicznym. Podkreślana jest zarazem luka kwalifikacyjna wśród 
pracowników administracji samorządowej. 

19 Projekt Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego realizowany w katedrze Gospodarki regionalnej 
i Środowiska uniwersytetu Łódzkiego w latach 2007-2009 (nr grantu: 11402232/1867). wyniki badań opublikowane 
zostały w: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, A. nowakowska (red.), wyd. Biblioteka, Łódź 2009 oraz 
zdolności innowacyjne polskich regionów, A. nowakowska (red.), wyd. Biblioteka, Łódź 2009.
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6. w implementacji regionalnej polityki innowacyjnej zaobserwować można dominację 
projektów „miękkich” związanych z działaniami edukacyjnymi oraz informacyjnymi. 
Działanie te mają na celu przede wszystkim wzrost wiedzy i świadomości innowacyjnej 
podmiotów regionalnych, poprawę komunikacji i wymiany informacji w systemie regional-
nym oraz rozwój zasobów ludzkich (m.in. poprzez stypendia naukowe). Drugim obszarem 
koncentracji aktywności regionów są przedsięwzięcia klastrowe skupiające się na promocji 
i pobudzaniu współpracy terytorialnej jako źródłach poprawy innowacyjności podmiotów 
regionalnych. Projekty te zaowocowały utworzeniem wielu inicjatyw sieciowych w re-
gionach oraz wzmocnieniem współpracy, partnerstwa i zaufania w środowisku regionalnym 
(pomiędzy sektorem B+r, uczelniami, przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu). 

7. wyraźną cechą regionalnej polityki innowacyjnej jest relatywnie niewielka skala 
„twardych” przedsięwzięć i działań proinnowacyjnych (np. przedsięwzięć z zakresu trans-
feru technologii), projektów trwale zmieniających regionalny system innowacji. Dominują 
projekty pośrednie, okołoinnowacyjne, których efekty są ulotne i trudno mierzalne. w wielu 
przypadkach wraz z zakończeniem zewnętrznego finansowania tych przedsięwzięć działania 
te zamierają, stając się martwymi inicjatywami.

8. cechą regionalnej polityki innowacyjnej jest rozproszenie i rozdrobnienie pro-
jektów wzmacniających regionalny system innowacji. Brak hierarchizacji i integracji 
proinnowacyjnych działań wraz z dużą ich fragmentarycznością powoduje niespójność  
w tworzeniu regionalnego systemu innowacji. 

9. Foresight regionalny jako narzędzie budowania zdolności innowacyjnych regionów 
nie znalazł dużego zastosowania w polskich regionach. w nielicznych tylko województwach 
podjęto próby realizacji badań i analiz foresightowych. Mają one jednak w przeważającej mierze 
bardziej technologiczny i branżowy niż regionalny charakter. wykorzystywanie foresightu dla 
wzmacniania innowacyjności gospodarki regionalnej nie znalazło powszechnego zastosowania  
w realiach polskich, a zdobyte w trakcie realizacji dotychczasowych badań foresightowych wiedza 
i doświadczenia nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w regionalnej polityce innowacyjnej.

10. istotne znaczenie w budowaniu zdolności innowacyjnych regionów odegrał etap 
tworzenia regionalnych strategii innowacji. rola i znaczenie tych strategii, z perspektywy 
czasu, oceniana jest pozytywnie. szczególnie korzystnie eksponowana jest funkcja eduka-
cyjna i informacyjna strategii. Jednocześnie najsłabiej oceniana jest funkcja koordynacyjna 
– jedna z najważniejszych i podstawowych funkcji strategii innowacji. równocześnie bada-
nia jednoznacznie potwierdziły dość powszechny wniosek, że bezpośrednia partycypacja  
w procesie budowania strategii rozwoju istotnie zmienia zrozumienie i postrzeganie pro-
cesów innowacyjnych zachodzących w regionie. Proces tworzenia strategii innowacji 
spełnił więc istotne funkcje edukacyjno-informacyjne i przyczynił się do zmiany wiedzy  
i świadomości innowacyjnej w regionach.

11. w budowaniu regionalnych systemów innowacji występuje duża różnorodność 
struktur zarządzania i realizacji rsi. są regiony, w których powołano zewnętrzną jednostkę 
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zarządzającą, w innych powołano wyodrębnioną jednostkę i zespół w ramach urzędu 
Marszałkowskiego czy też pozostawiano regionalną strategię innowacji bez wyraźnego 
wskazania podmiotowej struktury jej realizacji. częstym rozwiązaniem stosowanym  
w regionach jest przenoszenie odpowiedzialności za zarządzanie ris na jednostki wdrażające 
najpierw zPOrr, a teraz struktury zarządzające wdrażaniem rPO. istniejące w większości 
regionów rozwiązania organizacyjne cechują się niestabilnością struktur i tymczasowością 
rozwiązań, co istotnie osłabia budowanie zdolności innowacyjnych regionów.

12. Powszechnym problemem w budowaniu regionalnego systemu innowacji jest brak 
regionalnego lidera i inicjatora działań, podmiotu pełniącego motoryczne funkcje w regio-
nalnym systemie innowacji. w wielu regionach z funkcji tej wycofały się władze regionalne, 
zaś słabość innych instytucji i podmiotów regionalnych nie wypełnia zaistniałej luki. w kon-
sekwencji w wielu regionach występują dezintegracja i pasywność polityki innowacyjnej. 
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że regiony, w których wyraźnie zarysowany jest 
lider działań proinnowacyjnych, cechują się większą efektywnością w budowaniu zdolności 
innowacyjnych.

13. regionalna polityka innowacyjna cechuje się słabą koordynacją działań, co 
skutkuje rozproszeniem decyzji, fragmentarycznością oraz niespójnością decyzji i działań 
podejmowanych w regionach.

14. Ostatnie lata przyniosły wzrost aktywności władz regionalnych w sferze polityki 
innowacyjnej. Dość powszechnie uważa się, że jest to zmiana w dużym stopniu zdetermi-
nowana możliwościami uzyskania znacznych środków finansowych na politykę innowacyjną,  
w okresie programowania finansowego 2007–2013. Duże środki finansowe, jakie oferuje 
nowy okres programowania, spowodował w wielu regionach centralizację realizacji regional-
nej polityki innowacyjnej. w konsekwencji nastąpiła marginalizacja partnerów regionalnych 
oraz rozluźnienie relacji sieciowych w regionach. 

15. istotne znaczenie w kształtowaniu regionalnej polityki innowacyjnej mają 
procesy integracji Polski z unią europejską. Akcesja Polski do struktur unijnych z jednej 
strony wymusiła na władzach samorządowych reorientację polityki regionalnej i zwiększone 
zainteresowanie budowaniem zdolności innowacyjnych regionów, z drugiej zaś stworzyła 
ogromne możliwości wsparcia działań podejmowanych w tym obszarze. Powstaje jednak 
wrażenie, że polska polityka regionalna ogranicza się tylko i wyłącznie do działań mogących 
uzyskać wsparcie finansowe z unii europejskiej. w regionach trudno zidentyfikować jest 
inne projekty proinnowacyjne niż te współfinansowane ze środków unijnych. uzależnienie 
i ograniczenie regionalnej polityki innowacyjnej do działań wspieranych ze środków 
zewnętrznych pokazuje z jednej strony niską świadomość proinnowacyjną władz regional-
nych, z drugiej wciąż niską rangę polityki innowacyjnej. realizacja polityki innowacyjnej 
mocno podporządkowana jest ramom i zasadom zewnętrznego wsparcia finansowego, co 
może okazać się dużym zagrożeniem dla realizacji wielu przedsięwzięć w przyszłości.
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Proces tworzenia regionalnej polityki innowacyjnej przebiega w polskich regionach 
w odmiennym tempie i sile. Przeprowadzone badania pokazały wyraźne zróżnicowanie 
regionalnej aktywności i świadomości proinnowacyjnej władz regionalnych, co w długiej 
perspektywie czasowej może prowadzić do dywergencji innowacyjności regionów. 

podsumowanie

efektywność wzmacniania zdolności innowacyjnych regionów w dużej mierze 
uzależniona będzie od stabilności regionalnych struktur wdrażania rsi i realizacji polityki 
innowacyjnej. tymczasowość stosowanych rozwiązań i spychanie polityki innowacyjnej 
na margines aktywności władz regionalnych stanowi zagrożenie dla poprawy pozycji 
konkurencyjnej polskich regionów. Duża zmienność struktur i zasad tworzenia regionalnego 
systemu innowacji często niweluje zdobyte w poprzednich latach doświadczenia i efekty 
współdziałania, wprowadzając zarazem dezintegrację i niestabilność funkcjonowania pod-
miotów regionalnych.

Fundamentalnym obszarem interwencji władz regionalnych staje się wzmocnienie koor-
dynacji i integracji działań na rzecz budowania zdolności innowacyjnych regionów. Brak  
w wielu regionach silnego i aktywnego koordynatora i inicjatora proinnowacyjnych działań 
powoduje pasywność polityki innowacyjnej, rozproszenie decyzji i fragmentaryczność 
podejmowanych przedsięwzięć regionalnych. 

Powszechnym i podstawowym wyzwaniem, przed jakim stoją polskie regiony, jest in-
tensyfikacja działań z zakresu regionalnej polityki innowacyjnej. Polska regionalna polityka 
innowacyjna wymaga wzmocnienia i reorganizacji oraz stworzenia ram systemowych dla 
wykorzystania możliwości, jakie niesie integracja europejska i możliwości finansowania 
działań proinnowacyjnych. zadaniem koniecznym wydaje się przeniesienie punktu ciężkości 
z przedsięwzięć „miękkich” na tzw. działania „twarde”, bezpośrednio zorientowane na 
poprawę potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu. nie umniejszając wagi 
projektom „miękkim” podnoszącym wiedzę, informację i świadomość proinnowacyjną, 
położenie większego akcentu na przedsięwzięcia bezpośrednie i trwale zmieniające strukturę 
systemu i zdolności innowacyjne regionów postrzegane powinny być jako działania funda-
mentalne w budowaniu regionalnego systemu innowacji.

wyzwaniem dla polskiej polityki regionalnej wydaje się być upowszechnienie  
i szersze wykorzystanie foresightu regionalnego. Powszechnie opracowane regionalne 
strategie innowacji wydają się dziś niewystarczającym instrumentem budowania zdolności 
innowacyjnych regionów. Dostarczają one zbyt ograniczonej informacji dotyczącej 
przyszłości innowacyjności gospodarki regionalnej. Dlatego też foresight regionalny powin-
ien stać się powszechnym i kluczowym narzędziem stymulowania przemian gospodarczych. 
również zwiększenie monitoringu zasobów i procesów innowacji wraz z upowszechnieniem  
i udostępnieniem tych informacji szerokiemu kręgowi podmiotów powinno stać się funda-
mentalnym przedsięwzięciem w budowaniu regionalnych systemów innowacji. zgromadzona 
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w wyniku foresightu i monitoringu wiedza o mechanizmach zachodzących w regionalnym 
środowisku jest niezbędna nie tylko dla zrozumienia tychże procesów, ale również powinna 
istotnie determinować decyzje i działania podejmowane w ramach regionalnej polityki in-
nowacyjnej. 

Budowanie trwałych podstaw regionalnego systemu innowacji wymaga położenia ak-
centu na przedsięwzięcia partnerskie, wielopodmiotowe, oparte na współpracy i relacjach 
sieciowych. Budowanie przestrzeni współdziałania i postaw zaufania wśród regionalnych 
partnerów postrzegane jest jako podstawowa determinanta efektywności działania sys-
temów innowacji. Dotychczasowe przedsięwzięcia podejmowane na rzecz budowania 
zdolności innowacyjnych cechują się w wielu regionach dużą indywidualizacją działania, 
postawą konkurencji i niechęci do współpracy. w konsekwencji w licznych regionach 
obserwujemy proces powstawania wyspowych projektów i przedsięwzięć, wyizolowanych  
z otoczenia regionalnego, charakteryzujących się niską gęstością relacji sieciowych.

Proces kreowania regionalnej polityki innowacyjnej w Polsce jest w dużej mierze proce-
sem wymuszonym przez zewnętrzne uwarunkowania (m.in. przez dostępność środków z fun-
duszy europejskich). w mniejszym stopniu jest on wynikiem oddolnej potrzeby i reorientacji 
polityki regionalnej na problemy związane z innowacyjnością gospodarki. Polska regionalna 
polityka innowacyjna wydaje się być wciąż w fazie „raczkującej”. Brak wiedzy i doświadczeń 
w tym zakresie, niska świadomość proinnowacyjna władz publicznych, tradycyjne i konser-
watywne podejście do kształtowania zdolności innowacyjnych regionów, słaba koordynacja 
proinnowacyjnych przedsięwzięć są ogromnym problemem i wyzwaniem w kształtowaniu 
regionalnych systemów innowacji. Polityka ta wymaga większego zaangażowania władz 
regionalnych, wzmocnienia i głębokiej reorganizacji dla pełnego wykorzystania możliwości, 
jakie niesie integracja europejska. 
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Building regional innovation SyStemS − the poliSh experience

summary

systemic nature is one of the most frequently exhibited features of innovation processes 
taking place in the modern economy. in the literature on of the most emphasized is the fact, 
that the process of knowledge creation and innovation is contingent upon the cooperation of 
many actors – it’s a collective process. innovation is a consequence of interaction of multiple 
actors, it is the result of a synergistic and collective action rather than individual one. 

Literature provides a variety of interpretations and typologies of innovation systems, but 
the leading role is played by national and regional systems of innovation. this papers interprets 
the essence of the functioning of these systems, shows their various aspects, typology as well 
as gaps and shortcomings in theoretical concepts. Article review the activities of the regional 
innovation policy to build a regional innovation systems in Poland.

translated by aleksandra nowakowska
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wprowadzenie

Problem rozwoju regionalnego jest przedmiotem wielu rozważań i analiz. w pracy 
przedstawiono ustalony porządek tworzenia mechanizmu rozwoju regionalnego, którego klu-
czowym elementem jest dokument strategii rozwojowej samorządu terytorialnego. zwrócono 
szczególną uwagę na kwestie tworzenia sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości 
prywatnej w ramach polityki regionalnej i lokalnej.

1. porządek kreowania polityki rozwoju regionalnego

ważnym problemem przy ustalaniu i realizacji celów polityki regionalnej i lokalnej jest 
rola sektora publicznego. chodzi o władze centralne, regionalne i lokalne – kwestia wyboru 
wariantu między polityką interregionalną a intraregionalną. istotną rolę odgrywają zagadnienia 
związane z upodmiotowieniem władz samorządów terytorialnych w ramach procesów decyzy-
jnych, zarządczych i finansowych. Przyjęta orientacja będzie zależała od opcji partii politycznej 
sprawującej władzę, kultury, historii danego państwa i mieszkańców (unitaryzm, federacja, 
autorytaryzm, komunizm). nie przekreśla to możliwości zmian (ewolucji) w poszukiwaniu 
oraz wyborze celów i metod rozwoju regionalnego i lokalnego.

istotnym czynnikiem skutecznej polityki regionalnej wydaje się być decentralizacja 
samorządów terytorialnych zgodnych z założeniem polityki intraregionalnej.Polityka intra-
regionalna jest to polityka prowadzona przez instytucje publiczne w regionach i jednostkach 
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lokalnych. Jednostki samorządów terytorialnych wyposażone są w kompetencje i środki 
finansowe, decydując samodzielnie o formach działań wspierających rozwój gospodarczy. 
regiony i ośrodki lokalne są prawnie i funkcjonalnie oddzielone, uniezależnione od central-
nych władz państwowych. w przypadku niemożności realizacji niektórych zadań samorządy 
terytorialne mogą zwrócić się o pomoc do wyższych szczebli władzy (centralne władze 
publiczne)1. 

Podejście intraregionalne wydaje się być efektywniejszym i skuteczniejszym 
rozwiązaniem w ramach polityki regionalnej i lokalnej. władze regionalne i lokalne 
wyposażone w szeroki zakres kompetencji decyzyjnych i finansowych mogą prowadzić 
własną i niezależną od władz centralnych politykę rozwoju na określonym terytorium. 
na szczeblu regionalnym i lokalnym władze samorządowe lepiej identyfikują problemy 
rozwoju i specyfikę poszczególnych oszarów. władze centralne nie są w stanie rozpoznać 
wszystkich problemów regionów i ośrodków lokalnych w kraju. skraca się proces pode-
jmowania decyzji, ponieważ niepotrzebna jest konsultacja z władzami centralnymi, co 
zwykle spowalnia podejmowanie decyzji i realizację przedsięwzięć. kompetencje decyzyjne 
będące w gestii władz samorządów terytorialnych pozwalają mieszkańcom regionów na 
szybszy i łatwiejszy kontakt w sprawach związanych z powinnościami sektora publicznego. 
władza znajduje się w pobliżu ich miejsca zamieszkania (załatwianie spraw nie wymaga 
podróży do stolicy lub oddalonej centralnej aglomeracji). Przeniesienie na poziom budżetów 
regionalnych i lokalnych środków finansowych z budżetu centralnego sprzyja racjonalności 
ich wykorzystania – pieniądze publiczne są efektywniej wydawane na poziomie jednostek 
samorządów terytorialnych. Pozwala to władzom samorządów terytorialnych na niezależne 
podejmowania działań i swobodę przyjmowania programów rozwojowych. 

spełnieniu tych zasad służy zasada subsydiarności, inaczej pomocniczości (podejście 
zastosowane w ue), według której władze niższego szczebla (region, jednostka lokalna) odpow-
iedzialne są za sprawy rozwojowe i publiczne społeczności zamieszkałej na danym terytorium. 
Podstawowe potrzeby obywateli powinny być zaspokajane na możliwie najniższym poziomie 
władzy–wyższy poziom władzy może przejąć aktywność w sferze spraw publicznych, jeżeli 
niższy nie potrafi tego dokonać. niedomaganiami podnoszonymi przez krytyków tej poli-
tyki jest problem pojawienia się dużych różnic rozwojowych i dysproporcji międzyregionalnych  
w skali kraju lub ugrupowań państw. Powstałe zróżnicowanie może stać się problemem, którego 
władze jednostek terytorialnych nie będą  w stanie samodzielnie wyeliminować. Przez to może 
powstać układ terytorialny kraju o asymetrycznym tempie rozwoju – regiony rozwinięte gospo-
darczo będą wzmacniały swoją pozycję, natomiast regiony doświadczające stagnacji i depresji 
będą jeszcze bardziej odczuwały niedorozwój. należy jednak wskazać na problemy państw,  
w których dominowało lub dominuje podejście centralistyczne władz wobec polityki gospodar-
czej i regionalnej. Państwa, które prowadziły taką politykę, charakteryzowały się problemami 
natury ekonomicznej (np. inwestycje państwowe w nieefektywne branże i sektory o statusie 

1 polityka ekonomiczna, A. Fajferek (red.), wydawnictwo Akademii ekonomicznej w krakowie, kraków 1999, s. 271.
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monopolistycznym, tworzone na podstawie złych prognoz i w oderwaniu od potencjalnych 
uwarunkowań rozwojowych poszczególnych regionów)2. 

Po przyjęciu odpowiedniej orientacji polityki regionalnej następują ustalone działania 
zmierzające do osiągnięcia celów, które będą służyć rozwojowi terytorialnemu. Poniżej na 
rys. 1 przedstawiono kolejne fazy realizacji polityki regionalnej.

rys. 1. Fazy realizacji polityki rozwoju regionalnego i lokalnego

Źródło: J. chądzyński, A. nowakowska, z. Przygodzki, region i jego rozwój w wa-
runkach globalizacji, wydawnictwo ceDewu.PL, warszawa 2007, s. 90. 

Podmiotem, który zwykle wyznacza i stara się realizować opisane cele, będzie sektor 
publiczny na poziomie centralnym, regionalnym bądź lokalnym. Jednak najbardziej istotny 
w realizacji założonych celów będzie udział sektora prywatnego (podmioty gospodarcze), 
który dominuje w gospodarce rynkowej. to przede wszystkim inwestorzy, przedsiębiorcy 
prywatni kreują wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy jednostek terytorialnych, tworząc 
przedsiębiorstwa, miejsca pracy, sieci kooperacji i współpracy z innymi przedsiębiorstwami, 
płacą podatki zasilające budżety samorządów regionalnych i lokalnych (przez co tworzone 
są środki na inwestycje samorządowe – m.in. dobra i usługi publiczne), przyczyniają się 
do kontaktów handlowych z zagranicą, podnoszą jakość kapitału ludzkiego społeczności 
lokalnej i regionalnej (np. kwalifikacje, produktywność). 

Duże znaczenie w przedsięwzięciach władz samorządów terytorialnych (realizacja 
zadań i celów rozwojowych) powinny odgrywać takie podmioty jak: przedsiębiorstwa 
prywatne, organizacje społeczne (wspólnoty sąsiedzkie, stowarzyszenia konsumenckie, 
organizacje pozarządowe, wolontariaty), podmioty spółdzielcze. wszystko to umożliwia 
zwiększenie udziału i zainteresowania społeczności lokalnej wraz z funkcjonującymi 
podmiotami sprawami rozwojowymi regionu (jednostki lokalnej). wszystko to zwiększa 
efektywność i podmiotowość samorządu terytorialnego. kolejnym etapem polityki regional-
nej i lokalnej byłoby przekazywanie sektorowi prywatnemu większego udziału i kompetencji 
w sprawach rozwojowych bądź współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego  
w celu realizacji zadań i funkcji powierzonych samorządom terytorialnych. Może odbywać 

2 chodzi o sytuację rejestrowaną w krajach komunistycznych.
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się to przez prywatyzację lub powierzenie na czas określony firmom prywatnym (wybór firmy 
następowałby w formie przetargu) dostarczania dóbr lub usług publicznych mieszczących się 
w ramach zadań samorządów terytorialnych. Przy zwiększaniu udziału sektora prywatnego 
w funkcjonowaniu samorządów terytorialnych czynnikiem istotnym będzie zachowanie 
zasady deregulacji i konkurencji. wprowadzenie możliwości udziału przedsiębiorczości 
prywatnej w polityce regionalnej i lokalnej daje szanse na zyski sektorowi prywatnemu 
(udział i zlecenia w realizacji zadań i kompetencji samorządów terytorialnych). władze tery-
torialne, prowadząc działania w oparciu o udział firm prywatnych, sprzyjają ich przyciąganiu 
– zachęca to podmioty prywatne do funkcjonowania na danym obszarze.

istnieją również relacje między zdecentralizowanym administracyjnie krajem a napływem 
potencjalnych mieszkańców do jednostki samorządu terytorialnego. sama niezależność 
jednostki terytorialnej od władz centralnych nie jest warunkiem wystarczającym dla 
atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej jednostki lokalnej. władze regionalne i lokalne 
muszą prowadzić odpowiednią politykę, która sprzyjać będzie potencjalnym mieszkańcom 
i inwestorom. stąd można odwołać się do rozważań nad modelem zdecentralizowanego 
państwa c. tiebouta, który udowadniał tożsamość między wysokością obciążeń finanso-
wych oraz świadczeń na rzecz mieszkańców w danej jednostce terytorialnej i wpływem na 
ich zachowania. Biorąc pod uwagę różnorodność potrzeb mieszkańców, c. tiebout uważał, 
że jeżeli mieszkańcy spodziewają się znacznych wydatków związanych z otrzymywaniem 
większej ilości dóbr i usług publicznych na poziomie lokalnym, to zaakceptują wyższe 
podatki. w sytuacji odwrotnej mieszkańcy mogą żądać niskich podatków, spodziewając się 
obniżenia dostarczanych dóbr i usług publicznych. w związku z powyższym władze lokalne 
działają w odmienny sposób, przez co ludzie mają możliwość wyboru miejsca zamiesz-
kania zgodnego z ich oczekiwaniami. Przyczynia się to do powstania konkurencji między 
samorządami lokalnymi o potencjalnych mieszkańców. 

czynniki udowadniające model tiebouta sprowadzają się do następujących założeń:
 – mieszkańcy zachowują się jak konsumenci i mają możliwość wyboru miejsca za-

mieszkania, kierują się przy tym oceną usług, jakie zapewniają im władze lokalne, 
oraz wielkością podatków i opłat ustalonych przez władze;

 – istnieje dostęp do informacji o świadczeniach i podatkach lokalnych;
 – występuje określona liczba jednostek samorządowych, co stwarza możliwość 

wyboru miejsca zamieszkania;
 – mobilność społeczeństwa praktycznie nie jest niczym ograniczana;
 – polityka władz samorządowych ma charakter autonomiczny;
 – można ustalić wielkość wspólnoty samorządowej poprzez liczbę mieszkańców na 

poziomie uwzględniającym najniższy koszt gwarantowanych świadczeń lokalnych;
 – jeżeli wspólnota będzie mniejsza od poziomu optymalnego, to będzie starała się 

pozyskać mieszkańców, przez co zostaną obniżone koszty tworzonych świadczeń 
(odwrotna sytuacja będzie miała miejsce przy przekroczeniu pułapu optymalnej 
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wielkości wspólnoty, natomiast w przypadku poziomu optymalnego nastąpi dążenie 
do utrzymania mieszkańców na tym samym poziomie). 

Pomimo wprowadzonych przez c. tiebouta uproszczeń, takich jak uwzględnianie 
potencjalnych ograniczeń mobilności i swobody wyboru miejsca zamieszkania, model ten  
wskazuje na konieczność brania pod uwagę przez samorządy lokalne jakości świadczeń pub-
licznych oraz wysokości obciążeń fiskalnych. wskazane uwarunkowania mają duży wpływ na 
decyzje potencjalnych mieszkańców samorządów lokalnych. w przypadku niezadowolenia 
mieszkańców z funkcjonowania instytucji samorządów lokalnych, w obszarze świadczonych 
usług i ustalonych podatków, mogą oni przenieść się na terytorium innej jednostki lokal-
nej. Mobilność społeczności lokalnych, racjonalność procesu decyzyjnego mieszkańców 
i władz samorządowych sprzyja kreowaniu układu relacji między wielkością populacji  
a świadczeniem usług oraz wielkością obciążeń fiskalnych. Funkcjonowanie takiego systemu 
relacji wymaga określonej liczby zróżnicowanych jednostek samorządu lokalnego.

Jednostki regionalne i lokalne mogą wskazane zagadnienia ujmować w dokumentach 
programujących rozwój regionalny i lokalny. Jednym z takich dokumentów jest strategia 
rozwoju samorządy terytorialnego.

2. Strategia regionalna i lokalna

istotnym elementem programowania rozwoju regionalnego (lokalnego) będzie 
przyjęcie dokumentu strategii rozwoju terytorialnego. strategia jest głównym dokumentem 
długookresowej polityki regionalnej i lokalnej3. Mechanizm strategicznego programowania 
rozwoju odnosi się przede wszystkim do przyszłości, a elementami branymi pod uwagę jest 
otoczenie rynkowe, sytuacja społeczna, szanse i zagrożenia jakie otoczenie może przynieść 
dla rozwoju regionalnego i lokalnego.

strategia jest przesłaniem mówiącym o głównych intencjach polityki społeczno-
ekonomicznej samorządu terytorialnego. w wypracowaniu tego dokumentu powinien brać 
udział sektor prywatny, który spodziewa określenia jego roli w rozwoju regionu. Można 
zaznaczyć dwojakie znaczenie strategii dla podmiotów prywatnych. Po pierwsze, firmy pry-
watne będą bezpośrednio realizować zadania strategii (np. zlecenia na planowane inwestycje). 
Po drugie, realizacja strategii uwzględni jak najbardziej korzystne warunki dla działania 
sektora prywatnego i stworzy długookresowe programy wspierające funkcjonowanie firm 
prywatnych (np. niskie podatki, dostęp do infrastruktury transportowej i techni-cznej). Po-
szczególne etapy strategii muszą brać pod uwagę znaczenie sektora prywatnego dla kondycji 
samorządu terytorialnego. 

3 Pojęcie strategia wywodzi się z wojskowości (z języka greckiego strategos i agen – prowadzenie wojska). 
ustalone cele można realizować i osiągać różnymi metodami, dążenie do celów nie jest mechanizmem sztywnym, 
ale zakładającym możliwość zmian i korekt w zależności od pojawiających się zmian. Początkowo wykorzystywane 
było w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. w układzie terytorialnym planowanie strategiczne jest długookresową 
wizją rozwoju regionalnego (lokalnego); bierze pod uwagę otoczenie i rejestrowane zmiany.
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Poniżej w tablicy 1 określono główne etapy strategii rozwoju regionu (jednostki lokalnej).

tabela 1. etapy kreowania strategii rozwoju regionalnego (lokalnego)

etap i Analiza stanu istniejącego kryteria oceny

etap ii Analiza uwarunkowań rozwoju Analiza swOt

etap iii Misja i cele strategiczne rozwoju Hierarchizacja celów

etap iV Formułowanie scenariusza rozwoju Badanie wersji rozwojowych

etap V wybór optymalnej strategii Przyjęcie strategii przez władze regionu

etap Vi Programy zadań realizacyjnych
implementacja strategii Decyzje taktyczne

Źródło: J. woźniak, metodyka budowania strategii regionalnych, „regiony MBA” 
1/98, s. 22.

Biorąc pod uwagę wymienione w tablicy elementy można, cały model strategii rozwoj-
owej sprowadzić do trójetapowego uproszczenia:

 – diagnozowanie;
 – planowanie strategiczne;
 – planowanie operacyjne.

Pierwszy etap, związany z diagnozowaniem jednostki terytorialnej, polega na analizie 
potencjału rozwojowego, problemów oraz barier rozwoju. Jednocześnie bierze się pod 
uwagę otoczenie i jego wpływ na region (jednostkę lokalną). Diagnozowanie stanowi punkt 
wyjścia do budowania strategii. Podejmowana jest próba opisania przyszłości na bazie 
stanu obecnego i przeszłości. na podstawie analizy swOt (strenghts – atuty, weeknesses 
– słabości, opportunities – szanse, threats – zagrożenia)4 można zinterpretować specyfikę 
jednostki terytorialnej, czynniki pozytywne i negatywne rozwoju, określić stan rozwoju, 
opisać problemy rozwojowe wraz z ich przyczynami.

Drugi etap dotyczy planowania strategicznego, czyli ustanowienia długookresowego 
planu rozwoju wraz z celami strategicznymi i mechanizmami ich osiągnięcia. Punktem 
wyjścia do prac nad tym etapem jest sformułowanie wizji rozwoju – stan regionu lub jednostki 
lokalnej, jaki ma zostać osiągnięty w obszarze gospodarczym i społecznym, co związane 
będzie z przyszłością jednostki terytorialnej. następnie podejmowana jest próba wyboru 
celów rozwoju jednostki terytorialnej, które dokonywane będą na podstawie wcześniejszych 
ustaleń (pierwszy etap wraz z wizją rozwojową).

4 Atuty i słabości odnoszą się do uwarunkowań wewnątrz jednostki terytorialnej. natomiast szanse i zagrożenia to 
procesy zewnętrzne (bliższe i dalsze otoczenie), na które jednostki terytorialne nie mają wpływu.
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Po dokonaniu wyboru celów strategicznych powinna nastąpić próba ustalenia metod 
ich osiągnięcia wraz z wyznaczeniem celów operacyjnych i zadań strategicznych, które 
uszczegóławiają cele strategiczne, tworząc wizerunek rozwoju regionalnego i lokalnego.

Ostatnim etapem jest planowanie operacyjne, które polega na wdrażaniu i realizowaniu 
strategii. Powoduje to potrzebę przygotowania programów wykonywanych dla ustalonych 
zadań strategicznych. Do poszczególnych zadań strategicznych powinien być stworzony 
program operacyjny, w którym znajdą się: projekty cząstkowe, instytucja odpowiedzialna za 
realizację kolejnych etapów zadania, wpływ czynników środowiskowych i przestrzennych, 
określenie zasobów finansowych dla realizacji zadań (w tym wskazanie źródeł finansowych), 
harmonogram realizacji zadań, spodziewane efekty oraz mechanizm informacji o pracach 
nad wdrażaniem zadań strategicznych.

następnie program powinien podlegać sprawdzeniu oraz bieżącej aktualizacji  
w nawiązaniu do pojawiających się zmian zewnętrznych i wewnętrznych, oddziałujących 
na jednostkę terytorialną. wymaga to ustalenia systemu monitoringu, w którym znajdą się 
następujące pozycje:

 – zgromadzone i przeanalizowane dane statystyczne, dotyczące samorządu terytorial-
nego (w tym weryfikacja mechanizmów społeczno-gospodarczych);

 – analiza wpływu otoczenia na procesy społeczno-gospodarcze jednostki terytorialnej;
 – monitoring polityki regionalnej prowadzonej przez władze publiczne na szcze-

blu centralnym  lub międzynarodowym np. w ue i związane z tym ewentualne 
możliwości wsparcia;

 – monitoring realizacji w wymiarze całościowym w celu korekcji lub modyfikacji 
niektórych założeń strategii;

 – monitoring bieżący poszczególnych zadań strategicznych5.
w procesie tym monitoring powinien umożliwić obiektywną i przejrzystą weryfikację 

oraz ocenę zmian adaptowanych w ramach strategii. skuteczny monitoring prowadzony jest 
w oparciu o ustalone wskaźniki, umożliwiające właściwą weryfikację wprowadzanych zmian.

Poszczególnym etapom strategii powinno towarzyszyć założenie o konieczności 
uwzględniania wsparcia przedsiębiorczości prywatnej. 

3. działania aktywizujące sektor prywatny

Prywatne podmioty gospodarcze (szczególnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw) 
są istotnymi ogniwami rozwoju kraju, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Powinny za-
tem być przedmiotem szczególnej uwagi w kreowaniu polityki regionalnej i lokalnej – również 
w zakresie kształtowania strategii rozwojowej samorządów. zapewnienie przedsiębiorstwom 
prywatnym właściwych i sprzyjających warunków gospodarowania – istotne wydaje się 

5 J. chądzyński, A. nowakowska, z. Przygodzki, region i jego rozwój w warunkach globalizacji, wydawnictwo 
ceDewu.PL, warszawa 2007, s. 229–230.
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nieprzeszkadzanie firmom przez nadmiar regulacji ustanawianych przez sektor publiczny 
– jest szczególnym wyzwaniem dla polityki władz samorządów terytorialnych. w tablicy 2 
zostały przedstawione warunki, które firmy biorą pod uwagę przy prowadzeniu działalności 
gospodarczej i są punktami odniesienia przy wyborze lokalizacji inwestycji.

tabela 2. uwarunkowania regionalne (lokalne) wpływające na przedsiębiorstwa

czynniki ilościowe czynniki jakościowe

 – rejestrowany wzrost gospodarczy – dochody na 
mieszkańca
 – Dostępność kapitału (liczba instytucji rynku kapita-
łowego)
 – Produktywność, wydajność pracowników
 – koszty pracy
 – wysokość podatków
 – infrastruktura techniczno-komunikacyjna (np. drogi, 
porty, telefony, wodociągi, internet)
 – szlaki komunikacyjne
 – Przedsiębiorczość (liczba firm, innowacyjność)
 – Potencjalne nisze rynkowe i możliwości popytowe
 – zasoby naturalne i stan środowiska

 – rodzaj położenia (np. strategiczne, peryferyjne)
 – regionalne (lokalne) usługi i sieci pomocnicze
 – respektowanie i ochrona praw własności
 – kompetencje zawodowe i kwalifikacje pracowników
 – Poziom edukacji i kształcenia
 – Bliskość dużej aglomeracji
 – efektywność polityki władz samorządowych 
(zarządzanie samorządem terytorialnym)
 – kultura otoczenia biznesowego
 – Programy motywacyjne (wsparcie władz samorządo-
wych dla inwestorów)
 – elastyczność i dynamika
 – Jakość życia (zakres oraz jakość dóbr, usług publi-
cznych i ich dostępność)
 – elastyczność i dynamika rynku
 – Atrakcyjność turystyczna
 – Promocja terytorialna
 – Profesjonalizm w kontaktach z rynkiem
 – kontakty (możliwość tworzenia sieci – powiązań, 
kooperacji)

Źródło: opracowanie na podstawie c. Fredrikson, rozwój regionalny w świecie glo-
balnej konkurencji – potrzeba nowej strategii, „regiony MBA” 1/1998, s. 11, 
M. Angowski, ocena działalności władz samorządowych zakresie wspiera-
nia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w: gospodarka lokalna i regionalna 
w teorii i praktyce, red. r. Brol, Prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego 
we wrocławiu nr 3, wyd. ue wrocławiu 2008 oraz r. nawrocki, marketing 
a strategie rozwoju polskich gmin, op. cit., s. 332. 

w tab. 2 przedstawiono dwa rodzaje czynników szczególnie istotnych dla firm zakładających 
działalność ekonomiczną i weryfikujący korzyści z lokalizacji. są to elementy ilościowe 
i jakościowe. czynniki ilościowe, inaczej mierzalne, można opisać przez konkretne dane, 
wskaźniki i zobiektywizować (np. dochód na mieszkańca, koszty pracy). czynniki jakościowe 
są trudno mierzalne i podlegają subiektywnej ocenie (np. jakość życia, rodzaj położenia).

Jak wspomniano, zapewnienie firmom właściwych warunków (sprzyjających ich lo-
kalizacji) będzie w dużym stopniu zależeć od polityki władz samorządowych. Do takich 
przykładów można zaliczyć: wysokość podatków, infrastrukturę techniczno-komunikacyjną, 
promocję terytorialną i inne. uwzględnić należy również elementy niezależne, naturalne, 
które w wyniku długotrwałych procesów ukształtowały atrakcyjność i konkurencyjność 
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regionalną (lokalną). Przykładami mogą być: kultura otoczenia biznesowego, elastyczność  
i dynamika rynku czy atrakcyjność turystyczna. 

czynniki ilościowe i jakościowe wpływające na decyzje lokalizacyjne przedsiębiorstw 
mają przede wszystkim charakter endogeniczny. stąd potencjał rejestrowany w regio-
nie będzie miał duże znaczenie dla inwestorów szukających odpowiedniej lokalizacji. 
Potencjał rozwojowy danego terytorium kształtowany jest przez zmieniające się uwa-
runkowania wewnątrz regionu, jak i jego otoczenia – chodzi przede wszystkim o politykę 
władz państwa w zakresie gospodarki (polityka makroekonomiczna). kształtowanie tego 
potencjału jest procesem wymagającym czasu, konsekwentnych decyzji, powstałych  
w wyniku spójnej wizji rozwojowej, która nie może być zakłócana przez ciągłe zmiany  
i modyfikacje wywoływane najczęściej przez politykę (cykle wyborcze).

Fundamenty rozwoju gospodarczego danego terytorium (regionu lub jednostki lo-
kalnej) opierają się na zapewnieniu odpowiednich warunków dla jak największej liczby 
przedsiębiorstw decydujących się na prowadzenie działalności ekonomicznej.

podsumowanie

Podjęcie zadania mającego na celu zbudowanie skutecznego mechanizmu rozwoju 
regionalnego, który będzie wspierał przedsiębiorczość prywatną, jest wyzwaniem dla władz 
samorządów terytorialnych.

ważnym etapem jest upodmiotowienie samorządów terytorialnych. zdecentralizowany  
model państwa nadaje władzom regionalnym i lokalnym znaczną samodzielność w obszarze 
decyzyjnym, zarządczym i finansowym. niezależność samorządów terytorialnych nie jest 
gwarantem sukcesu rozwojowego. warto jednak zwrócić uwagę na fakt większej elastyczności 
decyzyjnej i wiedzy władz terytorialnych od centralnej. Ponadto negatywne doświadczenia  
państw komunistycznych, kiedy samomianujące się rządy scentralizowały władzę, skłaniają do 
wyboru rozwiązania zdecentralizowanego.

Proces prowadzenia polityki regionalnej wymaga ustalonego porządku. chodzi  
o identyfikację celów, opracowanie i przyjęcie strategii oraz sterowanie rozwojem. wszystko 
to warunkowane jest współdziałaniem wielu podmiotów i instytucji związanych z daną 
jednostką samorządową. w tym procesie poważna rola przypada sektorowi publicznemu  
z uwzględnieniem jego ram działania.

w kształtowaniu regionalnej polityki gospodarczej duże znaczenie przypisywane jest 
dokumentowi strategii rozwojowej samorządu terytorialnego. wymaga to dokładnego opra-
cowania strategii z uwzględnieniem określonego porządku – kolejno postępujące po sobie 
etapy przygotowania i realizacji strategii.  

wszystkie działania podejmowane na różnych etapach rozwoju regionalnego powinny 
uwzględniać tworzenie jak najlepszych warunków dla przedsiębiorstw prywatnych. w gospodarce 
rynkowej to firmy sektora prywatnego kreują wzrost gospodarczy, zapewniają miejsca pracy, stąd 
samorządy regionalne powinny stworzyć dla nich jak najlepsze warunki funkcjonowania.



168 andrzej paczoski

literatura

Angowski M., ocena działalności władz samorządowych w zakresie wspierania rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości, w: gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. r. Brol, 
Prace naukowe ue we wrocławiu nr 3, wydawnictwo ue we wrocławiu, wrocław 2008.

Brol M., decentralizacja a efektywność sektora publicznego, w: gospodarka lokalna i regio-
nalna w teorii i praktyce, red. r. Brol, Prace naukowe ue we wrocławiu nr 3, wydaw-
nictwo ue we wrocławiu, wrocław 2008.

chądzyński J., nowakowska A., Przygodzki z., region i jego rozwój w warunkach globali-
zacji, wydawnictwo ceDewu.PL, warszawa 2007.

Fredrikson c., rozwój regionalny w świecie globalnej konkurencji – potrzeba nowej strate-
gii, „regiony MBA” 1/98.

Fundusze strukturalne i polityka regionalna ue, red. k.A. wojtaszczak, Oficyna wydawni-
cza AssPrA – Jr, warszawa 2004.

Łokucijewski k., wartości i funkcje łączone ze zjawiskiem samorządności terytorialnej 
w anglosaskich naukach społecznych, „studia europejskie” tom ii, toruń 1998.

nawrocki r., marketing a strategie rozwoju polskich gmin, w: gospodarka lokalna i regio-
nalna w teorii i praktyce, red. r. Brol, Prace naukowe ue we wrocławiu nr 3, wydaw-
nictwo ue we wrocławiu, wrocław 2008.

polityka ekonomiczna, red. A. Fajferek, wydawnictwo Akademii ekonomicznej w krako-
wie, kraków 1999.

polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, wydawnictwo uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
woźniak J., metodyka budowania strategii regionalnych, „regiony MBA” 1/98.

managing of the regional policy Supporting private 
enterprises

summary

Paper concerns the problem how tu build an effective mechanism of the regional 
development chich suport private enterprises. One of the most important step is decentralization 
the territorial administration of the country.

then the author considers phases of managing the process of the regional development. 
the significant problem of this process is forming the strategy for regional and local 
development.

every of these factors in regional development need paying attention on private 
enterprises, which are the most important parts of regional and local economy. support the 
private business is the key to success in regional and local economic policy.

translated by andrzej paczoski
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audyt innowacyjności i kapitaŁu intelektualnego  
jako narzędzie rozwoju przedSięBiorczości

wprowadzenie

Modne dzisiaj hasło „innowacyjność”, prócz funkcjonowania w środowisku stricte nau-
kowym, znajduje zastosowanie w wielu płaszczyznach życia gospodarczego. szczególnie 
znane jest przedsiębiorcom, którzy walczą o dotacje unijne na rozwój swoich innowacyjnych 
pomysłów. Pytanie zatem – jak efektywnie powiązać te dwa, wydawać by się mogło, 
odległe bieguny – naukę i gospodarkę w kontekście oceny postępów w obszarze innowacji? 
tryb przypuszczający jest tu zdecydowanie wskazany, ponieważ już niejednokrotnie  
w naszym regionalnym otoczeniu okazywało się, iż takie tandemy osiągają sukces. zresztą 
kwestia analizy oraz pomiaru innowacyjności nurtuje i jednych, i drugich – projekt audytu 
stanowi między innymi pochodną doświadczeń zdobytych w trakcie wdrażania inicjatyw 
wspierających rozwój innowacyjności regionalnych podmiotów gospodarczych, co pozwala 
trafniej zdefiniować ów problem badawczy1.

wsparcie rozwoju innowacyjności determinowane jest znajomością potencjału  
i efektywności działań innowacyjnych wśród podmiotów funkcjonujących w danej gospo-
darce, zwłaszcza na poziomie regionalnym, gdzie oddziaływanie na dobrze znane obszary 
życia gospodarczego winno być szczególnie skuteczne. Audyt innowacyjności stanowi 
zatem propozycję metody oceny innowacyjności, w tym kapitału intelektualnego – platformy 

1 zespół zaangażowany w realizację projektu „Audyt innowacyjności” wdrażał przedsięwzięcia mające na celu 
wsparcie rozwoju innowacyjności wśród regionalnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu:„Branżowe 
wsparcie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, „innowacje i współpraca siłą gospodarki 
morskiej regionu”.
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informacji na temat rozwoju podmiotów z możliwością anonimowego porównania swych 
osiągnięć w skali regionu.

Projekt audytu jest o tyle cenny, że już poniekąd sprawdzony – w podobnej konfiguracji 
wdrożony bowiem został w Hamburgu w niemczech przez konsorcjum naukowo-biznesowe, 
w tym izbę Gospodarczą (Handelskammer Hamburg) i uniwersytet w Hamburgu (univer-
sität Hamburg), zyskując aprobatę najbardziej zainteresowanych, czyli przedsiębiorców 
(Hamburger innovations audit). Przeszczepienie pomysłu na grunt regionu zachodniopomor-
skiego jest efektem współpracy katedry efektywności innowacji (uniwersytet szczeciński, 
wydział zarządzania i ekonomiki usług) z centrum innowacji i Patentów izby Gospodarczej 
w Hamburgu oraz tamtejszym uniwersytetem.

skala powodzenia inicjatywy wiąże się przede wszystkim z aktywnością przedsiębiorstw, 
które audytując się, zyskują opinię odnośnie do swego potencjału rozwojowego, jak również 
zasilają bazę na potrzeby analizy porównawczej. właśnie możliwość usytuowania siebie na 
tle innych wydaje się być największą zaletą tego mechanizmu. istotnym produktem tego 
przedsięwzięcia jest przydatne narzędzie, które pozwala firmie dokonać wewnętrznego 
audytu z możliwością oceny dynamiki rozwoju firmy.

1. narzędzie audytu innowacyjności

Audyt, który w zasadzie stanowi narzędzie samooceny, opiera się na 43 pytaniach, 
podzielonych na dziewięć kategorii – etapów procesu rozwoju innowacyjności. udzielenie 
odpowiedzi na każde z nich pozwala na wygenerowanie raportu podsumowującego badanie, 
łącznie z anonimowym porównaniem kondycji przedsiębiorstwa w stosunku do innych 
podmiotów zgodnie z wybranymi kryteriami doboru tła porównań.

struktura audytu (rysunek 1) odpowiada analizie kolejnych faz procesu wdrożenia pro-
jektów o charakterze innowacyjnym, począwszy od analizy sytuacji i otoczenia podmiotu, 
poprzez umiejętne szukanie nowych pomysłów, trafne szacowanie przyszłych wyników, 
pozyskanie źródeł finansowania, a skończywszy na skutecznym i efektywnym wdrożeniu 
inicjatyw wraz z niezbędną kontrolą ich produktów i rezultatów.

rys. 1. struktura audytu innowacyjności

Źródło: opracowanie własne.
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Analiza podstawowa według metodyki audytu innowacyjności odnosi się do ogólnej 
oceny klimatu innowacyjności w audytowanej firmie. Poziom innowacyjności jednostki 
określany jest jako udział liczby nowych produktów bądź usług w jej ofercie w okresie 
ostatnich trzech lat, bez względu na to, czy odniosły one sukces rynkowy. Pod pojęciem 
„wskaźnika sukcesu” należy natomiast rozumieć udział liczby nowych produktów względnie 
usług w ofercie firmy w ostatnich pięciu latach, które po wdrożeniu zyskały akceptację 
rynku. Dopełnieniem oceny są tu wskaźniki odnośnie do relacji  przychodów oraz zysków 
ze sprzedaży nowych produktów/usług w stosunku do obrotów firmy w okresie ostatnich 
trzech lat. za wyróżniające się w tym względzie firmy należy uznać te, dla których wartości 
powyższych wskaźników przekroczyły poziom 30%, jeśli natomiast oscylują one w grani-
cach 1%, podmioty plasuje się w najsłabszej grupie badanych. uzupełnienie stanowią tu 
informacje odnośnie do akceptacji ze strony rynku względem nowej oferty oraz następstw 
jej wprowadzenia w postaci wejścia w nowy obszar działalności bądź też wdrożenia nowej 
kompleksowej linii produktowej.

Analiza sytuacji i otoczenia koncentruje się z kolei na ocenie relacji przedsiębiorstwa 
z jego interesariuszami, w tym wykorzystywaniu przez firmę bodźców zewnętrznych 
celem przełożenia ich na nowe pomysły biznesowe, chociażby w postaci wykorzystania 
systemów wczesnego rozpoznania typu: banki danych technologicznych względnie analizy 
trendów w stosunku do planów wprowadzenia na rynek nowego produktu. Oprócz badanej 
wcześniej liczby wdrożonych nowości warto też przyjrzeć się częstotliwości ich pojawiania 
się, również w odniesieniu do dywersyfikacji dotychczasowych działań czy też zdobywania 
nowych rynków zbytu oraz skali tego zjawiska. 

Źródłem nowych inspiracji mogą być również opinie klientów, stąd pytanie, jak często 
firma korzysta z tego typu podpowiedzi w procesie doskonalenia swojej oferty. istotna jest 
tutaj również kreatywność pracowników badanego podmiotu, dlatego i ta kwestia poruszana 
jest w badaniu. 

według kategorii oceny „szacowania i planowania” za rozwojowe uznaje się firmy, 
którym trafnie udaje się rozpoznać potencjał nowych pomysłów, chociażby ze względu na 
fakt zarządzania procesem ich oceny, w tym sporządzania biznesplanów dla przedsięwzięć 
innowacyjnych. istotne jest również to, czy dany podmiot – na potrzeby wdrażania tychże 
projektów – wprowadza specyfikację zadań i zakres odpowiedzialności zaangażowanych 
osób. Ponadto w procesie planowania powinny być wyznaczane symptomy sugerujące 
ewentualne zaniechanie dalszych prac.

Pomysł rzetelnie przeanalizowany, również w kontekście warunków panujących  
w otoczeniu firmy, nie zostanie sfinalizowany bez ustalenia źródeł finansowania jego reali-
zacji, a te w przypadku projektów o charakterze innowacyjnym są zazwyczaj stosunkowo 
wysokie. Dlatego też audyt odnosi się do stanu wiedzy kierownictwa danej jednostki co do 
możliwości pozyskania kapitału na wdrożenie projektów rozwojowych.
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za proinnowacyjne należy tu uznać przedsiębiorstwa, które z definicji dysponują budżetem 
na badania i rozwój.  

istotnym etapem procesu rozwoju firmy jest umiejętne wdrożenie wcześniej opracow-
anego pomysłu połączone z systematyczną kontrolą osiąganych wyników – monitoring 
pod względem czasu, jakości i kosztów działań. Do tego niezbędne są odpowiednio wyk-
walifikowane zasoby kadrowe, stanowiące pochodną warunków panujących na rynku pracy. 
nowe rozwiązania mogą zostać wypracowane wewnętrznie przez pracowników firmy. cenne 
jest również obce know-how, które przedsiębiorstwo może wykorzystać, uwzględniając 
własne potrzeby i specyfikę działalności.

rozwój innowacyjności odnosi się przede wszystkim do zmian w zakresie oferty, 
jak również procesu jej tworzenia. niemniej istotne są także innowacje w obszarze mar-
ketingu, niejednokrotnie determinujące osiągnięcie sukcesu na rynku2. Audyt porusza i tę 
kwestię, odnosząc się do istnienia budżetu na cele marketingowe związane z wdrażaniem 
innowacyjnych produktów bądź usług. Prócz tego oceniany jest kontakt firmy z kluczowymi 
jej klientami, również na potrzeby przeprowadzania testów rynkowych.

Analizie innowacyjności w obszarze organizacji firmy służy zestaw pytań z kategorii 
„komunikacja i organizacja”, gdzie szczególną rolę przypisuje się przepływowi wiedzy, 
doświadczenia i informacji pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa – nie powinien mieć 
on charakteru selektywnego. trwałe budowanie kultury innowacji wiąże się z odpowiednim  
zaangażowaniem menedżera przedsiębiorstwa w planowanie i realizowanie przedsięwzięć 
prorozwojowych, jego skłonności do podejmowania ryzyka, które w tym przypadku 
jest nieco wyższe. rolą menedżera jest również umiejętne motywowanie pracowników 
zwłaszcza w zakresie wynagradzania ich pomysłowości i pracy na zasadach przejrzystych 
i wszystkim znanych. istotne jest to, by jednym z kryteriów rekrutacji pracowników były 
kompetencje w zakresie innowacyjności, aczkolwiek muszą być one sukcesywnie rozwijane 
poprzez efektywny system szkoleń.

Przywołany problem oceny kapitału intelektualnego oraz jego rola w budowaniu prze-
wagi konkurencyjnej poprzez rozwój innowacyjności to kolejny obszar, który badać można 
z wykorzystaniem narzędzia audytu. stąd w dalszej części opracowania uwaga skupiona 
została na możliwości oceny kapitału intelektualnego właśnie w ramach tworzonej i rozwi-
janej platformy audytorskiej. 

2 w literaturze przedmiotu wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje innowacji: produktowe, procesowe, 
marketingowe i organizacyjne. warto dodać, że te ostatnie pojawiły się dopiero w trzeciej – aktualnej wersji oslo 
Manual – podręcznika w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw, wydanego w 2005 roku przez OecD. Podobnie 
jest w przypadku innowacyjności rozwijanej w sektorze usług – przed wspomnianą datą koncentrowano się jedynie 
na innowacjach w odniesieniu do przemysłu, co było stosunkowo łatwiejsze ze względu na materialny charakter 
efektów działalności produkcyjnej. Por. oslo Manual: guidelines for collecting and Interpreting Innovation data, 
OecD/european communities 2005. 
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2. moduł audytu kapitału intelektualnego jako kierunek rozwoju platformy 
badawczej

w nowoczesnej gospodarce kapitał intelektualny jest najcenniejszym zasobem i podsta-
wowym trwałym źródłem przewagi konkurencyjnej firm. Pomiar kapitału intelektualnego 
jest koniecznym elementem systemu zarządzania wiedzą. celem tego pomiaru jest badanie, 
czy środki finansowe zainwestowane w aktywa niematerialne przynoszą oczekiwane 
korzyści dla organizacji. ze względu na specyficzne cechy kapitału intelektualnego, takie 
jak nieuchwytność, trudności w skwantyfikowaniu jego wartości oraz wpływu na wartość 
przedsiębiorstwa i przewagę konkurencyjną, pomiar kapitału intelektualnego jest procesem 
złożonym. w praktyce stosuje się kilka rodzajów metod pomiaru kapitału intelektualnego, tj.: 

 – metody oparte o kapitalizację rynkową,
 – metody oparte o zwrot na aktywach,
 – metody bezpośredniego pomiaru kapitału intelektualnego,
 – metody kart punktowych.

niemniej jednak wciąż poszukiwane są nowe sposoby badania wielkości aktywów niema-
terialnych. również w Polsce pojawiło się kilka koncepcji narzędzi, badających poziom tego 
niewątpliwie bardzo cennego majątku przedsiębiorstwa. Jedną z takich koncepcji jest audy-
towanie organizacji w zakresie zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego. Audyty te badają 
poziom świadomości istnienia poszczególnych części kapitału intelektualnego tj. kapitału ludz-
kiego, kapitału strukturalnego, w tym kapitału relacyjnego, innowacyjnego, organizacyjnego. 
tworzone są koncepcje pomiaru efektywności inwestycji w aktywa niematerialne. 

Ostatnio ukazały się wyniki badania, jakie przeprowadziła firma Hay Group  
i opublikowała w swym raporcie „nawigator Hr”, mówiące o rentowności wydatków na 
kapitał ludzki. Badanie przygotowano na podstawie badań 43 dużych przedsiębiorstw, które 
inwestując w pracowników, zwracają uwagę na rentowność tych wydatków. ich największą 
część tych wydatków, bo ponad 93 proc, stanowią wynagrodzenia. Dużo mniej, bo tylko 
ok. 2,5 proc. budżetów Hr, przedsiębiorstwa przeznaczają na świadczenia dodatkowe oraz 
szkolenia. Jak wynika z raportu, najwyższy średni zwrot z inwestycji w kapitał ludzki mają 
firmy z branży FMcG działające na rynku dóbr codziennego użytku, gdzie wydatki związane 
z Hr mają stosunkowo niewielki, bo 11 proc., udział w kosztach operacyjnych. niemniej 
jednak przedstawiciele firm FMcG są liderami we wdrażaniu programów rozwojowych dla 
swojej kadry menedżerskiej, w inwestowaniu w jakość „przywództwa” w organizacjach. styl 
menedżerski ma bezpośrednie przełożenie na klimat organizacyjny, który z kolei pomaga 
osiągać lepsze wyniki biznesowe. Firma Hay Group opublikowała, iż w dużych polskich 
firmach wydatki związane z pracownikami sięgają przeciętnie 17,5 proc. wszystkich kosz-
tów bieżącej działalności. Jest to opłacalna inwestycja, ponieważ obliczono, że średni zwrot  
z tych nakładów w 2008 r. wyniósł 86 proc3.

3 Por. A. Błaszczak, zysk z inwestycji w pracownika, „rzeczpospolita” 10-11 listopada 2009.
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w opracowanie koncepcji pomiaru kapitału intelektualnego i kapitału innowacyj-
nego w przedsiębiorstwach jest zaangażowana również Giełda Papierów wartościowych sA  
w warszawie. zakłada się, że zadanie to będzie przeprowadzane cyklicznie dla spółek 
notowanych na rynku papierów wartościowych. inicjatywy takie mają na celu aktywizację 
zainteresowania ze strony inwestorów, ale również dodatkowe wzmocnienie dla marek 
emitentów obecnych na rynku. Jak donosi prasa, projekt ten będzie realizowany w ramach 
„innowacyjnej gospodarki” i przewiduje on opracowanie standardów raportowania o kapi-
tale intelektualnym przez spółki giełdowe. GPw będzie prawdopodobnie pierwszą giełdą 
w unii europejskiej, która wprowadzi system raportowania o kapitale intelektualnym. na 
tej bazie powstaną zapewne kolejne produkty uwrażliwiające inwestorów na zagadnienie 
innowacyjności jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw4.

innym sposobem określenia wielkości i jakości kapitału intelektualnego, zwłaszcza 
firm sektora MsP, mógłby być audyt zarządzania kapitałem intelektualnym – internetowe 
narzędzie dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych firm. Po przeprowadzeniu 
anonimowego audytu swojej firmy (wypełnieniu zestawu ankiet dostosowanych do branży 
działania) przedsiębiorca uzyska zestawienie wyników (zwane raportem) w kontekście danych 
innych organizacji z tej samej lub innych branż. narzędzie oprócz wygenerowania certyfikatu 
zawierałoby zestaw dobrych praktyk, z których audytowany przedsiębiorca mógłby skorzystać. 

korzyści dla przedsiębiorstw z pomiaru kapitału intelektualnego można pogrupować  
w następujący sposób:

 – Możliwość odpowiedniego ukierunkowania rozwoju kapitału intelektualnego, tj. 
określenie obszarów priorytetowych ze względu na wysoki lub niski stopień roz-
woju, tj. np. w obszarze kapitału ludzkiego: wykształcenia pracowników, fluktuacji 
zatrudnienia, liczby osób objętych mentoringiem pracowniczym, liczby zgłaszanych 
przez pracowników inicjatyw; w obszarze kapitału organizacyjnego np.: benchmark-
ing, kapitał relacyjny, kultura organizacji, poziom informatyzacji, wdrożenie sys-
temów jakości, liczba patentów, wewnętrzny system informowania pracowników, 
lojalności klientów, stopy wzrostu udziału w rynku itp.

 – Pomoc w formułowaniu strategii przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w bu-
dowaniu i realizacji strategii personalnej,

 – Pomoc w zarządzaniu personelem – motywowanie, nagradzanie, ale również re-
strukturyzacja zatrudnienia,

 – uświadomienie roli i znaczenia kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości 
przedsiębiorstwa, istotne w wielu zdarzeniach mających miejsce w praktyce gospo-
darczej funkcjonowania przedsiębiorstwa (np. wycena firmy dla potrzeb ubiegania się 
o kredyt bankowy, pozyskania inwestora strategicznego, przypadki fuzji i przejęć),

 – Pomoc w oszacowaniu wpływu kapitału intelektualnego na wzrost wartości 
przedsiębiorstw.

4 Por. k. krasuski, wzrasta znaczenie kapitału intelektualnego firm, „rzeczpospolita” 1 grudnia 2009.
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nie ulega wątpliwości, że większość uczestników rynku jest zainteresowana efektywnością 
zrealizowanych inwestycji, również w odniesieniu do kapitału niematerialnego, takiego jak: 
kapitał ludzki, relacyjny i organizacyjny. Jak dowodzi praktyka, wciąż trwają prace, aby możliwe 
stało się publikowanie i korzystanie przez wszystkich interesariuszy z ujednoliconej informacji  
o przedsiębiorstwie, zawierającej rzetelne dane również o aktywach niematerialnych.

3. czemu służy audyt?

Przeprowadzony „samoaudyt” pozwala wyłuskać i usystematyzować wiedzę na 
temat firmy, jak również usytuować ją wśród innych wybranych do porównania w ramach 
dostępnych kryteriów doboru próby badawczej (rysunek 2). samoocena może nieco 
zniekształcać wyniki audytu w przedstawionej wyżej formie, aczkolwiek przyjąć należy, 
iż oceniającemu zależy na realnej ocenie, dlatego też manipulowanie wynikiem będzie tu 
bezcelowe. niewątpliwie do zalet mechanizmu zaliczyć należy:

 – ogólnodostępność platformy internetowej pod adresem: www.ai.wzieu.pl;
 – prostotę, przejrzystość i bezpłatny udział w badaniu, trwającym niedłużej niż 20 minut; 
 – mechanizm pozwala na ocenę dynamiki zmian w firmie, bowiem audyt można 

przeprowadzać cyklicznie;
 – kondycja innowacyjna firmy może być różnie postrzegana w zależności od 

udzielającego odpowiedzi – narzędzie pozwala zatem na konfrontację różnych 
stanowisk i opinii na temat rozwoju przedsiębiorstwa; 

 – każdy audyt to informacja dla firmy, jak również kolejne badanie zarejestrowane 
w bazie, poszerzające jednocześnie spektrum porównawcze, dzięki czemu audyt 
stanowić może żywy mechanizm badawczy.

tabela 1. Przykład doboru kryteriów porównawczych

Profil działalności wszystkie

siedziba obszar miejski

Obszar działania wszystkie

Branża wszystkie

Obroty wszystkie

zatrudnienie do 9 pracowników

Park naukowo-technologiczny nie

specjalna strefa ekonomiczna nie

Akademicki inkubator 
przedsiębiorczości tak

Dotacja inwestycyjna nie

Dotacja w kapitał ludzki tak

Okres audytowania ostatni 1 rok

Źródło: opracowanie własne.
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raport audytu koncentruje się na porównaniu poszczególnych kategorii oceny 
innowacyjności z innymi przeaudytowanymi podmiotami (rysunek 3). i tak uzyskany wynik 
znajduje odniesienie względem:

 – liderów innowacyjności, czyli 10% podmiotów, które uzyskały najlepsze wyniki  
w ramach analizowanych obszarów;

 – konserwatystów, czyli 10% badanych z najsłabszymi rezultatami;
 – graficzna interpretacja odzwierciedla także uśrednione wyniki aktualnej próby 

badawczej.
Mechanizm pozwala dokonywać licznych analiz, podmioty uczestniczące w projekcie 

można bowiem różnicować ze względu na miejsce ich działalności (park naukowo-techno-
logiczny, specjalna strefa ekonomiczna czy inkubator przedsiębiorczości). Ponadto możliwa 
jest również analiza przedsiębiorstw, które korzystały bądź też nie z szeroko pojmowanych 
dotacji rozwojowych. 

rys. 2. Graficzna interpretacja wyników audytu innowacyjności

Źródło: opracowanie własne.

wyniki audytu wskazują, który z etapów procesu rozwoju innowacyjności jest przez 
przedsiębiorstwo najefektywniej realizowany, jaki zaś stanowi dla firmy wąskie gardło. 
Porównanie z innymi podmiotami gospodarczymi – znajomość słabych i mocnych stron 
konkurencji – stanowi bodziec do rozwoju, pozwala ponadto nakreślić kierunki inwestowania, 
zarówno w kapitał „twardy”, jak i „miękki” celem zyskania przewagi konkurencyjnej. 
Procesowe podejście do rozwoju innowacyjności, zaprezentowane w niniejszym audycie, 
wskazuje wiele uwarunkowań budowania trwale silnej pozycji rynkowej.

0
1
2
3
4
5

analiza sytuacji i 
otoczenia

Szukanie pomysłów

Szacowanie i 
planowanie

Finansowanie

Wdrożenie i kontrola 
projektu

Urynkowienie projektu

komunikacja i 
organizacja projektu

Kultura innowacji i 
dalsze kształcenie

ty Lider Konserwatysta statystyk



177audyt innowacyjności i kapitału intelektualnego...

podsumowanie

kwestia analizy oraz pomiaru innowacyjności nurtuje zarówno naukowców, jak 
i przedsiębiorców – projekt audytu jest próbą opisania potencjału firmy na tle środowiska, 
w którym wzrasta. Jest pochodną doświadczeń zdobytych w trakcie wdrażania inicjatyw 
wspierających rozwój innowacyjności regionalnych podmiotów gospodarczych, co pozwala 
trafniej zdefiniować ów problem badawczy.

wsparcie rozwoju aktywów niematerialnych, w tym zasobów innowacyjnych, de-
terminowane jest znajomością potencjału i efektywności działań innowacyjnych wśród 
podmiotów funkcjonujących w danej gospodarce, zwłaszcza na poziomie regionalnym, gdzie 
oddziaływanie na dobrze znane obszary życia gospodarczego winno być szczególnie skute-
czne. Audyt innowacyjności stanowi zatem propozycję metody oceny innowacyjności, w tym 
kapitału intelektualnego – platformy informacji na temat rozwoju podmiotów z możliwością 
anonimowego porównania swych osiągnięć w skali regionu.
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innovation audit and intellectual capital aS a tool  
for development enterpriSe

summary

the issue of analysis and measurement of innovation pervades both the scientists and 
entrepreneurs - the draft of audit is an attempt to describe the potential of the company. 
the  “Audit of innovation” is the result of experience gained during the implementation 
of initiatives to support the development of regional economic innovation. support the 
development of intangible assets in this innovative resource is determined by knowledge 
of the potential and effectiveness of innovative activities. “Audit of innovation” is therefore 
proposed method of evaluation of innovation, including intellectual capital - the information 
platform for the development of players who can compare their achievements in the region.

translated by małgorzata skweres-kuchta
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wprowadzenie

tworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy w tak zróżnicowanym regionalnie kraju jak 
Polska stanowi duże wyzwanie. Perspektywą na sprostanie wytycznym odnowionej strategii 
Lizbońskiej jest stworzony do ich realizacji Program Operacyjny kapitał Ludzki (PO kL). 
Pochodzące z tego źródła fundusze mogą przyczynić się do pełniejszego wykorzystania za-
sobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Funkcjonujący od dwóch 
lat program jest dla naszego kraju szansą, którą należy zweryfikować. celem artykułu jest 
analiza porównawcza wykorzystania środków z wybranych priorytetów PO kL.

1. podstawowe założenia programu operacyjnego kapitał ludzki

Program powstał w 2007 roku jako potwierdzenie głównych kierunków rozwoju  
i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu. zgodnie z założeniami strategii Lizbońskiej 
oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 
przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu 
konkurencyjności gospodarki. „Program oparty jest na jednym celu głównym, który dotyczy 
wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej, do osiągnięcia celu  nadrzędnego przyczynia się 
realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą: 

1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 
bezrobotnych i biernych zawodowo. 

2. zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. 
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3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zacho-
dzących w gospodarce. 

4. upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy 
równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu  
z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. 

5. zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk 
i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa.

6. wzrost spójności terytorialnej”1.
elementami składowymi programu jest 10 priorytetów, dziewięć o charakterze tema-

tycznym oraz jeden dodatkowy „Pomoc techniczna”, które realizowane są na poziomach 
centralnym i regionalnym. w ramach komponentu centralnego środki przeznaczane są 
przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, nato-
miast środki komponentu regionalnego w głównej mierze przekazuje się na wsparcie dla 
osób i grup społecznych. 

Priorytety realizowane od numeru Vi do iX określane mianem regionalnych stanowią 
wsparcie dla w następujących działaniach:

Priorytet Vi rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1 wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 
6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia
6.3 inicjatywy lokalne na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej na obszarach 

wiejskich
Priorytet Vii Promocja integracji społecznej
7.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Priorytet Viii regionalne kadry gospodarki
8.1 rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
8.2 transfer wiedzy 
Priorytet iX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług eduka-

cyjnych świadczonych w systemie oświaty
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
9.3 upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
9.4 wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Działania regionalne ukierunkowane na wzrost poziomu zatrudnienia i spójności 

społecznej mogą być realizowane w dwóch trybach. Pierwszy z nich, systemowy, doty-
czy projektów o charakterze ogólnokrajowym lub regionalnym realizowanych przez ściśle 

1 www.efs.gov.pl, wstęp do funduszy europejskich (stan na dzień 25.10.2009).
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określonych beneficjentów, którzy są wymienieni w szczegółowym Opisie Priorytetów PO 
kL. tryb konkursowy stanowią projekty, o dofinansowanie, których mogą się ubiegać wszyst-
kie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych, a w szczególności: organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe.

Program kapitał Ludzki realizowany jest ze środków unii europejskiej w ramach 
europejskiego Funduszu społecznego oraz środków krajowych. na realizację Programu 
kapitał Ludzki w latach 2007–2013 przewidziano ponad 11,4 mld euro. wkład finansowy 
europejskiego Funduszu społecznego to ponad 9,7 mld euro. Pozostałe środki, tj. ponad 
1,7 mld euro, stanowią wkład krajowy, który został oszacowany na minimalnym poziomie, 
tj. 15%. Podział środków w ramach priorytetów regionalnych, na realizację których zostało 
przekazane ok. 60 % całości środków, zaprezentowany jest w tabeli 1.

tabela 1. Podział środków

Priorytet wkład wspól-
notowy (eur)

wkład krajowy 
(eur)

Ogółem 
(eur)

udział procen-
towy

Vi. rynek pracy otwarty dla 
wszystkich 1 918 389 821 338 539 380 2 256 929 201 19,76%

Vii. Promocja integracji 
społecznej 1 319 970 145 232 935 908 1 552 906 053 13,60%

Viii. regionalne kadry 
gospodarki 1 350 207 670 238 271 942 1 588 479 612 13,91%

iX. rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach 1 447 911 629 255 513 817 1 703 425 446 14,92%

razem 6 036 479 265 1 065 261 047 7 101 740 312 62,19%

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.efs.gov.pl.

rozdzielenie środków finansowych pomiędzy poszczególne regiony dokonywany jest  
w oparciu o kilka kryteriów, takich jak: liczba mieszkańców województwa, stopa bezrobocia, 
liczba MsP zarejestrowanych w województwie, liczba osób utrzymujących się z rolnictwa 
oraz wskaźnik regionalnego zróżnicowania PkB na głowę mieszkańca. wysokość środków 
przeznaczonych dla obszaru zachodniopomorskiego oraz uwzględnionego w celach porów-
nawczych rejonu pomorskiego zaprezentowany jest w tabeli 2.

tabela 2. wysokość środków przeznaczonych na finansowanie komponentu regional-
nego

wojewódz-
two Priorytet Vi Priorytet Vii Priorytet Viii Priorytet iX Ogólem

Pomorskie 119 334 625,25 82 109 559,22 83 990 503,17 90 068 238,36 375 502 926,00

zachodnio-
pomorskie 97 410 454,41 67 024 381,72 68 559 758,44 73 520 891,43 306 515 486,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.efs.gov.pl.
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2. wykorzystanie funduszy po kl w wybranych regionach

Dokładniejsza analiza stopnia wykorzystania funduszy ukazana na rysunku 1 prezentuje jak 
z wyżej wymienionych środków przypadających na wybrane województwa  kształtuje się 
procentowy rozkład stopnia ich wykorzystania według danych na dzień 31.08.2009 roku. 

rys. 1. stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych obszarach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dokumentu wojewódzkiego urzędu 
Pracy w szczecinie, „stan wdrażania Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 
w województwie zachodniopomorskim”,  szczecin 2009.

region zachodniopomorski przez okres niecałych dwóch lat trwania programu uzyskał 
pozytywne decyzje o  wartości 31,1% z ogółu środków przypadających na program, co stanowi 
ponad 211 mln zł. wielkość ta, oznaczająca liczbę podpisanych umów i wydanych decyzji 
o dofi nansowanie, nie przekracza ogółu środków z priorytetu Vi. niemniej region uzyskuje 
drugą lokatę wśród województw z lepszym wynikiem od średniej komponentu regionalnego 
wynoszącej 22,6% o 8,5%. kolejna uwzględniona miara dotycząca średniej zatwierdzonych 
wniosków o płatność w Polsce wynosi 8,4%. region zachodniopomorski uzyskał poziom 
równy 14,9%, dla porównania województwo pomorskie uzyskało 9,0%.

istotne jest określenie wartości płatności dla poszczególnych priorytetów na tle ogółu 
funduszy wykorzystanych przez regiony. Analiza nieznacznego spożytkowania funduszy, 
jakie uzyskują poszczególne regiony, mogą stanowić temat odrębnej pracy. Podkreślić należy, 
że na tle ogółu region zachodniopomorski wypada zadowalająco, zajmując przeważnie 
3. lokatę. Procentowe ukazanie poziomu wartości płatności dla poszczególnych priory-
tetów w regionach zachodniopomorskim i pomorskim przedstawione jest na rysunku 2. 
Dysproporcje między uwzględnionymi obszarami są znaczne i nie odzwierciedlają liczby 
podpisanych umów o dofi nansowanie, których pomorskie, znajdujące się na dziewiątym 
miejscu, podpisało 585, a zachodniopomorskie jedynie 476. 

e
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rys. 2. wartość płatności w wybranych województwach

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych dokumentu wojewódzkiego urzędu 
Pracy w szczecinie, „stan wdrażania Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 
w województwie zachodniopomorskim”,  szczecin 2009.

w ramach komponentu regionalnego podpisano 9 781 umów. wartość środków pub-
licznych w ramach podpisanych umów bądź wydanych decyzji o dofi nansowanie to blisko 
6, 6 mld zł. natomiast wnioski o płatność, które zostały zatwierdzone w ramach programu, 
opiewają na kwotę bliską 2,5 mld zł. udział regionów pomorskiego  i zachodniopomorskiego 
w tej wielkości ukazany jest na rysunku 3.

rys. 3. umowy i wnioski o płatność w ramach komponentu regionalnego wybranych 
województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie: informacja miesięczna z realizacji PO kL 
2007–2013.

zaprezentowane regiony charakteryzują się skutecznością poniżej 50 procent.

3. wykorzystanie poszczególnych priorytetów w rejonie zachodniopomorskim

wdrażanie komponentu regionalnego w regionie zachodniopomorskim wypada ko-
rzystnie na tle pozostałych regionów, dlatego też warto ukazać, jak kształtuje się wdrażanie 
programu od początku jego funkcjonowania z uwzględnieniem poszczególnych etapów kon-
traktacji. wybrane dane zaprezentowane są w tabeli 3. zauważalna jest duża dysproporcja 
pomiędzy liczbą wniosków złożonych a zatwierdzonych do realizacji.
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tabela 3. wdrażanie PO kL

Priorytet

złożone wnioski o do-
finansowanie ( wartość 

ogółem w PLn oraz 
liczba)

wnioski o dofinanso-
wanie zatwierdzone 

do realizacji ( wartość 
ogółem w PLn oraz 

liczba)

wartość oraz liczba 
podpisanych umów

kontraktacja  
w PLn 2007-

2009

Vi-iX 1 972 502 201,19 (3326) 509 045 391,22 (719) 393 711 945,92 (476) 546 328 988,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dokumentu wojewódzkiego urzędu 
Pracy w szczecinie, „stan wdrażania Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 
w województwie zachodniopomorskim”,  szczecin, 2009.

kwota kontraktacji jest natomiast zmniejszona w stosunku do  możliwej wedle złożonej 
liczby wniosków niemal czterokrotnie.

wykorzystanie funduszy z PO kL przez region zachodniopomorski jest ukierunkowane 
zgodnie z tendencjami w całym kraju na priorytet Vi, niemniej występuje pewna aktywność  
w pozostałych priorytetach, którą również należy ukazać w analizie mimo małego procentowego 
udziału, który jednak  umiejscawia region zachodniopomorski w czołówce wykorzystujących 
szanse płynące z programu. tabela 4 znajdująca się poniżej  uwzględnia poszczególne działania 
komponentu regionalnego i proces wdrażania projektów, jakie w ramach tych działań były 
składane. Początkiem procesu było złożenie wniosku, a zakończeniem podpisanie umowy,  
w tabeli uwzględniono nie tylko wartości projektów, ale również ich liczbę.

kluczowym czynnikiem w procesie wykorzystywania funduszy jest „zdolność absorp-
cyjna” polskich regionów, tj. pozyskanie i efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych 
na rozwój regionalny. Program funkcjonujący do 2013 roku powinien być bezwzględnie 
spożytkowany, dlatego należy zmaksymalizować stopień i efektywność wykorzystywania 
dostępnych funduszy. nasza zdolność do absorpcji dodatkowo jest ograniczana w związku 
z zakończeniem dziewięciu konkursów, potencjalnych szans rozwoju regionalnego  
w różnych działaniach. rejon zachodniopomorski złożył w nich 70 projektów, które otrzymały 
dofinansowanie, wśród nich 31 wniosków dotyczyło poddziałania 9.1.2 poświęconego 
wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

warty podkreślenia jest fakt, że w większości przypadków wnioski, które przeszły do fazy do-
finansowania, nie stanowią nawet 75% złożonych wniosków, co nie jest charakterystyczne jedynie 
dla regionu zachodniopomorskiego. wskazuje to na nieumiejętne realizowanie pierwszego etapu 
procesu, a mianowicie wypełniania wniosków. skutkiem takiego stanu rzeczy jest nie tylko fakt 
tracenia okazji przez składających, ale zwiększające się zniechęcenie wynikłe z małej skuteczności 
w zatwierdzaniu wniosków. wartość kontraktacji w Polsce dla komponentu regionalnego wedle 
planu działania na rok 2009 w żadnym z regionów Polski nie przekroczyła 81%. Przyczyn należy 
upatrywać w słabym przygotowaniu do programu instytucji administracyjnych odpowiedzialnych 
za zarządzanie programem bądź nikłym zaangażowaniu grup docelowych programu.
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tabela 4. Działania komponentu regionalnego dla regionu zachodniopomorskiego
Pr

io
ry

te
t złożone wnioski o dofi-

nansowanie 
 (wartość ogółem w PLn 

oraz liczba)

wnioski o dofinansowa-
nie zatwierdzone do re-
alizacji (wartość ogółem 

w PLn oraz liczba)

wartość oraz 
liczba podpisa-

nych umów

kontraktacja  
w PLn 2007–2009

6.1 362 015 672,68
(364)

195 853 524,98
(125)

176 477 290,05
(58) 158 404 978,00

6.2 145 204 351,55 
(93)

34 195 834,20
(20)

27 736 364,00
(17) 42 137 233,00

6.3 145 204 351,55
(93)

736 245,72
(15)

610 335,04
(13) 2 076 444,00

7.1 42 245 124,69
(68)

46 065 927,53
(66)

42 043 575,83
(35) 45 031 437,00

7.2 339 872 018,26
(254)

42 365 096,93
(54)

24 965 455,41
(33) 30 095 542,00

7.3 11 167 913,99
(283)

2 285 858,91
(47)

1 870 054,84
(39) 7 523 886,00

8.1 457 955 437,71
(635)

86 125 456,89
(134)

49 080 769,32
(82) 100 451 233,00

8.2 52 409 744,63
(48)

13 991 836,81
(7)

8 962 732,84
(6) 25 394 232,00

9.1 339 489 949,22 
(496)

55 083 327,65
(83)

38 973 710,87
(59) 70 082 217,00

9.2 98 013 663,25 
(176)

15 815 748,44
(39)

13 856 780,45
(36) 35 693 185,00

9.3 52 283 449,48 
(77)

1 353 454,00
(3)

1 249 784,00
(3) 12 791 777,00

9.4 32 359 208,96 
(58)

10 064 343,76
(17)

3 808 021,56
(7) 6 264 605,00

9.5 28 666 894,35 
(607)

5 108 735,40
(109)

4 077 071,71
(88) 10 382 219,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dokumentu wojewódzkiej rady 
zatrudnienia w szczecinie, „stan wdrażania Programu Operacyjnego kapitał 
Ludzki w województwie zachodniopomorskim”,  szczecin 2009.

Poziomy kontraktacji w komponencie regionalnym przyjęte w planie działanie 
na rok 2009 nie zostały zrealizowane przez żaden rejon naszego kraju. występują woje-
wództwa, które nie wykorzystały szans płynących z programu nawet w 50%, co jest wręcz 
zatrważającym rezultatem. Alarmujący przypadek dwóch regionów jest  poważny i niebez-
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pieczny, w drugim roku funkcjonowania programu niedopuszczalny. warto zaprezentować 
procentowe wykorzystanie funduszy w stosunku do prognoz planu działania na rok 2009. 
region zachodniopomorski uzyskał najlepszy wynik  na poziomie 80,5% realizacji planu, 
natomiast region pomorski osiągnął 73,9%. wyniki poszczególnych priorytetów zaprezen-
towane są poniżej w tabeli 5.

tabela 5. Poziom osiągniętej kontraktacji w komponencie regionalnym ws. do założeń 
PD 2009

region zachodniopomorski 

Priorytety Osiągnięty poziom

Priorytet Vi 107,5 %

Priorytet Vii 81,1%

Priorytet Viii 51,1%

Priorytet iX 62,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: informacja miesięczna z realizacji PO kL 
2007–2013.

Poziom kontraktacji w rejonie dla priorytetu Vii jest najwyższy w kraju. region zachodnio-
pomorski jest obszarem dobrze wykorzystującym możliwości, jakie daje mu PO kL, niemniej 
nie należy wykazywać nadmiernej egzaltacji, gdyż dobre wyniki są odzwierciedleniem niskiego  
poziomu ogólnokrajowego. wizerunek wykorzystania PO kL tworzy mało optymistyczną wizję. 
Pomimo wyraźnie korzystnego stanu regionu zachodniopomorskiego niezbędne są zmiany po-
staw beneficjentów i koordynatorów. konsekwencją braku starań na rzecz zwiększenia aktywności 
interesariuszy może stać się pozyskanie znacznie mniejszej ilości środków niż przysługujące 
Polsce limity, a uzyskane transfery nie pozwolą na istotny rozwój polskich regionów. Pamiętać 
należy, że nie ma gorszej rzeczy niż niewykorzystana sposobność poprawy.

podsumowanie

Artykuł został poświęcony kwestii wykorzystania funduszy Programu Operacyjnego 
kapitał Ludzki w regionie zachodniopomorskim. Autor przedstawił podstawowe założenia 
funkcjonowania komponentu regionalnego. Artykuł przedstawia podział zasobów w wybranym 
komponencie, którego wykorzystanie jest analizowane. celem pokazania możliwie rzetelnie 
stanu wykorzystania funduszy regiony pomorski i zachodniopomorski zostały porównane.

Praca ukazuje, skalę wykorzystania środków, wartość umów i wniosków o płatność, 
oraz zatwierdzone wnioski w wybranych regionach. zauważalne jest prowadzenie regionu 
zachodniopomorskiego na liście beneficjentów programu, jednakże podkreślić należy ogólny 
niski poziom kontraktacji w kraju.



187wykorzystanie funduszy po kl dla rozwoju regionu zachodniopomorskiego

literatura

informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007–2013 (stan 
na dzień 1.09.2009) www.efs.gov.pl.

Program Operacyjny kapitał Ludzki 2007–2013.
szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007–2013, warszawa, 

2009.
wojewódzki urząd Pracy w szczecinie, „stan wdrażania Programu Operacyjnego kapitał 

Ludzki w województwie zachodniopomorskim”,  szczecin 2009. 
www.efs.gov.pl ( stan na dzień 25.10.2009).
www.funduszestrukturalne.gov.pl (stan na dzień 25.10.2009).
www.kapitalludzki.gov.pl (stan na dzień 25.10.2009).
www.wup.pl (stan na dzień 25.10.2009).

exploitation of foundS of operational programme human 
capital for the development of the zachodniopomorSki 

region

summary

the article was devoted to the issue of exploitation of funds of Human capital Operational 
Programme in the zachodniopomorski region. Author presented the fundamental assumptions 
of functioning of the regional component. the paper presents  an allocation of resources in 
chosen component, of which the application is being analysed. For showing the possibly 
accurate state of the utilization of funds a pomeranian/pomorski and zachodniopomorski 
region was compared. 

the paper is showing a rate of exploitation of resources, a value of the payment and 
agreements and applications approved in chosen regions. it is noticeable the leading of 
the zachodniopomorski region on list of beneficiaries of the programme, however is being 
emphasized the  low level of the general contracting in the country.

translated by weronika toszewska
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edward wIśnIewskI
wyższa hanzeatycka Szkoła zarządzania w Słupsku

analiza porÓwnawcza innowacyjności urzędÓw 
adminiStracji Samorządowej w SuBregionach 

wojewÓdztwa zachodniopomorSkiego

wprowadzenie

w literaturze przedmiotu obok terminu nowa ekonomia wprowadza się termin ekonomia 
innowacyjności, motywując to faktem, że współczesny rozwój gospodarczy jest determinowany 
przyspieszonym procesem zmian, którego główną siłą napędową są innowacje techniczne, 
technolo-giczne i organizacyjne.

celem pracy jest porównanie dwu subregionów województwa zachodniopomorskiego: 
szczecińskiego i koszalińskiego, z punktu widzenia jednego z najważniejszych kryteriów we 
współczesnym rozwoju gospodarczym, jakim jest innowacyjność. Badaniu poddano urzędy 
samorządów terytorialnych: starostw powiatowych i gmin miejskich oraz gmin miejsko-
wiejskich.

Autor wyodrębnił osiem grup – zespołów funkcjonalnych, uważając je za kryteria 
zawierające istotne czynniki wpływu na poziom innowacyjności w urzędach. zastosowano 
metodę AHP (Analytic Hierarchy Process) opracowano przez t.L. saaty’ego1. Otrzymano 
skwantyfikowany, syntetyczny obraz komparatywny urzędów dla dwu badanych obszarów 
regionu.

1 O.s. Vaida, s. kumar, analytic hierarchy process: an overview of applications „european Journal of Operational 
research”, Volume 169.1, new york 2006, s. 1–29.
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1. innowacyjność w administracji samorządowej

Administracja publiczna jest to przyjęte przez państwo i zrealizowane przez jego zawisłe 
organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidu-
alnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwach. stanowi 
ona całokształt struktur organizacyjnych w państwie oraz ludzi zatrudnionych w tych 
strukturach, spełniających zadania publiczne: zbiorowe i indywidualne, reglamentacyjne, 
świadczące  oraz organizatorskie podmiotów kierowniczych i decydenckich2. Administracja 
publiczna to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych 
prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i insty-
tucje (urzędy) na podstawie uchwały i w określonych formach prawnych3.

Administrację publiczną w Polsce można podzielić według kryteriów sposobu 
podporządkowania, zakresu działania oraz zakresu uprawnień. Pod względem sposobu 
podporządkowania wyróżnia się jednostki scentralizowane (rządowe) i zdecentralizowane. 
według kryterium zakresu działania istnieją organizacje centralne (organy naczelne, urzędy 
centralne) oraz organy terenowe (rządowa administracja ogólna, administracja specjalna). 
z punktu widzenia zakresu uprawnień wskazać należy decydujące (mające uprawnienia 
do władczego rozstrzygania spraw) i pomocnicze (bez takich uprawnień). Przedstawiciele 
administracji rządowej występują na szczeblu ogólnokrajowym (prezydent, rada ministrów, 
urzędy centralne) oraz wojewódzkim (wojewoda). Administracja samorządowa występuje 
na szczeblu województwa (marszałek, sejmik, zarząd), powiatu (starosta, rada powiatu) oraz 
gminy (prezydent, burmistrz lub wójt, rada gminy). szczególnym przypadkiem są miasta na 
prawach powiatu, gdzie znajduje się urząd miasta (prezydent i rada miasta).

Podstawy prawne działania administracji samorządowej na poszczególnych szczeblach 
opisują stosowne ustawy, tj. ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym 4, ustawa 
z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym5, ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
wojewódzkim6 oraz ustawa z 28 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego 
podziału terytorialnego państwa 7.

w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka występują m.in. :
1. Oś priorytetowa 7 – społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej admini-

stracji.
celem tej osi jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez 

zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług 

2 e. Ochendowski, prawo administracyjne. część ogólna, uMk, toruń 2004.
3 H. izdebski, M. kulesza, administracja publiczna. zagadnienia ogólne, Liber, warszawa 2004.
4 ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dzu z 1990 r., nr 16, poz. 94) – u.s.g.
5 ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dzu z 1998 r., nr 91, poz. 578) – u.s.p.
6 ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dzu z 1998 r., nr 91, poz. 576) – u.s.w.
7 ustawa z dn. 28 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dzu 
z 1998 r., nr 96, poz. 604).
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publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorstw. Beneficjentami są jednostki 
administracji rządowej i samorządowej, instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejes-
try. typowymi działaniami w tym zakresie są:

 – budowa współpracujących elektronicznych platform usług publicznych, na których 
będą dostępne e-usługi dla obywateli i przedsiębiorstw w zakresie: zabezpieczeń 
społecznych, podatków, zamówień publicznych, rejestracji działalności gospodarc-
zej, rejestrów sądowych, ochrony źródła, ochrony środowiska,

 – przebudowa i dostosowywanie rejestrów państwowych, zasobów i systemów infor-
matycznych administracji publicznej do współdziałania w celu ich usprawnienia, 
integracji i umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną,

 – zagwarantowanie zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej administracji 
publicznej dla jednostek administracji centralnej i samorządowej, rozwój systemów 
informacji,

 – rozwój systemów informacji publicznej (w tym prawnej),
 – projektowanie system zapewniających efekty synergii w zakresie e-administracji.

2. Oś priorytetowa 8 – społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gos-
podarki. celem osi jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspie-ranie 
tworzenia nowych, innowacyjnych e-usług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu 
oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania 
e-usług w społeczeństwie. Beneficjentami są tu: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek terytorialnego, konsorcja jednostek 
samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. 

typowe działania w osi:
 – wspieranie dla nowo tworzonych mikro- i MsP świadczących e-usługi,
 – wspieranie e-usług między przedsiębiorcami,
 – wspieranie działań w zakresie e-integracji poprzez dostęp do szerokopasmowego 

internetu.
Jednostki samorządu terytorialnego posiadają duży potencjał innowacyjności terytorial-

nej, m.in. poprzez sieci wpływów typu PPP oraz istnienie dobrych praktyk, sprzyjających 
szybszemu wdrażaniu strategii innowacyjnych. innowacyjność terytorialna jest stanem 
pożądanym w celu osiągania przewagi konkurencyjnej. Dobre praktyki w zakresie funkcjo-
nowania urzędu administracji samorządowej to przede wszystkim:

 – przedsięwzięcia reorganizacyjne zwiększające efektywność działania urzędu oraz 
jakość świadczonych usług,

 – działania na rzecz tworzenia systemu przepływu informacji między jednostkami ad-
ministracji terenowej oraz sektorem przedsiębiorstw (koordynacja działań wspólnych),

 – komputeryzacja urzędu,
 – tworzenie zespołów zadaniowych,
 – uzyskiwanie certyfikatów isO,



192 edward wiśniewski

 – dbałość o rozwój kapitału ludzkiego organizacji,
 – promocja nowych rozwiązań i własnych inicjatyw,
 – otwartość na współpracę z otoczeniem zewnętrznym,
 – współpraca i wymiana z zagranicą,
 – działania na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej,
 – innowacyjne metody promocji lokalnych walorów, produktów i usług,
 – stosowanie systemu ulg inwestycyjnych,
 – tworzenie systemu powiązań (związków i porozumień gmin i powiatów)8.

wzorowy, nowoczesny urząd to taki układ, w którym pracownicy są świadomi tego, 
że celem ich pracy jest wykonywanie w sposób efektywny i skuteczny określonych usług 
publicznych na rzecz mieszkańców, których traktuje się jako bardzo ważnych klientów, zaś 
beneficjenci tych usług są zadowoleni 9.

2. czynniki determinujące innowacyjność urzędu jSt

Dla przeprowadzenia analizy porównawczej stopnia innowacyjności dwu subregionów 
województwa zachodniopomorskiego wybrano osiem zespołów funkcjonalnych potencjal-
nych czynników określających innowacyjność (patrz tab. 1).

tabela 1. zespoły funkcjonalne i czynniki określające innowacyjność

Lp instrumenty zespołów 
funkcjonalnych czynnik

1 kształtowanie innowacyjnego  
personelu

1. zatrudnienie pracowników o kwalifikacjach adekwatnych do 
poziomu organizacyjnego.

2. Procedury udrażniające procesy aktywności innowacyjnej.
3. zatrudnianie pracowników o unikalnych kompetencjach w zakre-

sie wdrażanych systemów organizacyjnych.
4. szkolenia pracowników ukierunkowanych naprocesy.
5. Organizacja procesów benchmarkingu (staże, konferencje).
6. zatrudnianie doradców i konsultantów.
7. tworzenie zasobów wiedzy (bazy danych, bazy wiedzy).

2 tworzenie sprawnego systemu  
obsługi petenta

1. wdrożenie systemu zarządzania jakości (isO).
2. wprowadzanie komputerowych systemów ewidencyjnych.
3. wprowadzanie procedur i systemów analizy kosztów (control-

ling).
4. wprowadzanie systemów typu swD.
5. wprowadzanie systemów komunikacji elektronicznej.
6. wprowadzanie systemów wspomagania zarządzania.

8 J. zarębska, potencjał innowacyjny jednostek samorządu terytorialnego, zielona Góra 2007.
9 wzorowy urząd czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, red. w. Misiąg, 
Placet, warszawa 2005.
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Lp instrumenty zespołów 
funkcjonalnych czynnik

3 utrzymanie usług publicznych  
na dobrym poziomie

1. wprowadzanie systemu zarządzania jakością.
2. szkolenie pracowników do obsługi nowych systemów.
3. zatrudnianie kierowników realizujących cykl zarządzania wiedzą.
4. Projekty organizacyjne skracające czas obsługi petenta, 

zmniejszające czas załatwiania sprawy itp.

4 wykorzystywanie efektu syner-
gii z powiązań kooperacyjnych

1. wprowadzanie standardów międzynarodowych i branżowych.
2. umowy kooperacyjne.
3. umowy podwykonawcze i outsourcing.
4. Partnerstwo publiczno-prywatne.
5. kontakty z miastami partnerskimi.

5 wykorzystanie strategii  
instytucji biznesowych

1. usługi ekspertów w realizowanych projektach.
2. usługi firm konsultacyjnych i doradczych.
3. usługi firm marketingowych.
4. wykorzystanie programów pomocowych ue.
5. usługi instytucji informacyjnych.
6. usługi firm internetowych.
7. usługi firm konferencyjnych i wystawowych.
8. usługi firm lobbingowych.

6

korzystanie z oferty ośrodków  
innowacji, uczelni wyższych, 

instytucji  
badawczo-rozwojowych

1. wykorzystanie zespołów naukowych uczelni itp. do opracowania 
nowych rozwiązań.

2. korzystanie z patentów, wzorów użytkowych, licencji.
3. udział w wystawach, giełdach towarowych itp.
4. Przyjmowanie praktykantów, stażystów; realizacja prac dyplo-

mowych itp.
5. udział w konkursach.
6. wdrażanie systemów informatycznych wspomagających 

zarządzanie.
7. Partycypowanie w parkach naukowych, inkubatorach.

7 Oferty instytucji finansowych

1. kredyty na wzrost innowacyjności.
2. kapitał pozyskiwany drogą obligacji na inwestycje.
3. Leasing maszyn, urządzeń, infrastruktury.
4. udział funduszy typu venture-capital.
5. negocjacje z bankami w celu obniżki stóp procentowych.
6. wykorzystanie funduszy pomocowych ue na innowacje.
7. wykorzystanie specjalnych stref ekonomicznych.

8 komunikacja z rynkiem

1. Monitoring opinii petentów.
2. Analiza portfolio usług konkurencyjnych Jst.
3. wykorzystanie internetu w usługach publicznych.
4. wykorzystanie internetu w komunikacji z petentami.
5. Organizacja własnej sieci intranet.
6. Przynależność do krajowych i międzynarodowych organizacji 

Jst.

Źródło: opracowanie własne.

tabela 1. zespoły funkcjonalne i czynniki określające innowacyjność (cd.)
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3. metoda ahp (analytic hierarchy pprocess)

Dla porównania analizowanych urzędów w dwóch obszarach terytorialnych wykorzystano 
metodę analizy problemu decyzyjnego AHP, opracowaną przez t.L. saaty’ego10. Metoda 
przeznaczona jest głównie do wspomagania wyboru wariantów decyzyjnych, ale może być 
też zastosowana dla analizy porównawczej wariantów jako faza przeddecyzyjna. ujmuje ona 
podejście wielowariantowe, oparte na kompensacyjnej strategii modelowania preferencji, 
przy założeniu porównywalności wariantów. uwzględnienie preferencji oceniającego stanowi 
właśnie istotę podejścia wielokryterialnego. Metoda uwzględnia specyfikę psychologicznych 
procesów wartościowania, mających przede wszystkim charakter relacyjny i hierarchiczny.

celem zastosowania metody AHP jest ustalenie rankingu wariantów. Opiera się ona na 
porównywaniu par alternatywnych, każda z każdą, gdzie decydent wyraża intensywność  
i siłę jednej alternatywy w stosunku do innej, biorąc pod uwagę ważne dla niego kryteria.

Analiza problemu komparatywnego metodą AHP odbywa się w dwu fazach:
1. Opracowanie hierarchicznej reprezentacji problemu.
na najwyższym poziomie znajduje się cel nadrzędny, na poziomie najniższym – rozważane 

warianty. Poziomy pośrednie stanowią rozważane czynniki składowe problemu jako czyn-
niki wpływające na stopień realizacji celu nadrzędnego i wybór najlepszego wariantu. Liczba  
poziomów pośrednich zależy od złożoności problemu i przyjętego modelu decyzyjnego.

2. wygenerowanie ocen z wzajemnego porównania kryteriów wyboru (preferencji glo-
balnych) i rozważanych wariantów (preferencji lokalnych). wymaga to serii porównań parami 
elementów znajdujących się na każdym poziomie modelu hierarchicznego.

realizacja metody odbywa się w czterech następujących krokach:
1. Budowa modelu hierarchicznego; dekompozycja problemu decyzyjnego oraz bu-

dowa hierarchii kryteriów i czynników wpływających na rozwiązanie problemu.
2. Ocena przez porównania parami; zebranie ocen porównania parami kryteriów oraz wari-

antów kompatybilnych przez zastosowanie względnej skali dominacji przyjętej w metodzie AHP.
skala dominacji saaty’ego składa się z pięciu stopni i czterech wartości pośrednich.

tabela 2. skala dominacji saaty’ego

waga Ocena Opis
1 równoważność znaczeń dwa kryteria lub dwa warianty są tak samo ważne
3 umiarkowane znaczenie jedno kryterium lub wariant jest ważniejsze nieznacznie
5 silne znaczenie jedno z kryteriów jest silniej preferowane
7 bardzo silne znaczenie dominacja znaczna jednego kryterium lub wariantu
9 ekstremalne znaczenie jedno kryterium lub wariant jest ekstremalnie preferowany

2,4,6,8 międzywartości

Źródło: t.L.saaty, the seven..., op.cit.

10 t.L. saaty, the seven pillars of the analytic hierarchy process, 4922 ellsworth Avenue, Pittsburgh 1982, PA 
15213.
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3. wyznaczenie preferencji globalnych i lokalnych. Określenie wzajemnych 
priorytetów (istotności) w odniesieniu do kryteriów i wariantów decyzyjnych. Obliczenia 
za pomocą arkusza kalkulacyjnego eXceL lub oprogramowania specjalistycznego, np. eX-
Pert cHOice lub oprogramowania ze strony AHProject.com – Free Online AHP software.

4. klasyfikacja wariantów decyzyjnych (komparatywnych); wyznaczenie uporządko-
wania wariantów z uwzględnieniem ich udziału w realizacji celu nadrzędnego.

Matematyczny algorytm procedur metody jest następujący:
założenia: n – liczba obiektów podlegających ocenie
  wi – wartość obiektu w skali liczbowej (użyteczność)
  aij – stosunek wartości obiektów:  wi / wj

  a – macierz z elementami aij

Podstawowa zależność saaty’ego jest   a w = n w
gdzie: w – wektor własny macierzy a związany z wartością własną n.
w praktyce wi nie są znane. Metoda ankietowa pozwala wyznaczyć oszacowania subiek-

tywne aij czyli macierz a. Można stwierdzić, że wektor własny związany z maksymalną 
wartością własną (wszystkich wartości własnych może być n) dobrze przybliża hierarchię 
ocen wi . Przy czym prawdziwe są dwa twierdzenia:

1. Jeżeli a x = L x  i istnieje n liczb L1, L2....Ln  spełniających to równanie oraz aii = 1 
dla wszystkich i oraz Σ Li = n ( ponieważ w idealnym przypadku zgodnej macierzy Lmax = n to 
pozostałe L = 0).

2. Małe zmiany aij powodują niewielkie zmiany w wektorze własnym w.
Mając zatem macierz porównań parami a, znalezienie hierarchii priorytetów sprowadza 

się do znalezienia wektora w, który spełnia równanie a w = Lmax w . Odchylenie Lmax od  
n może być miarą zgodności ocen w macierzy a. wskaźnik zgodności, który oblicza się  
Wz = (Lmax – n)(n-1) powinien być mniejszy od 0,1.

4. wyniki i ich interpretacja

Badaniu poddano urzędy powiatowe i gminne w dwóch podregionach województwa 
zachodniopomorskiego na okoliczność stopnia innowacyjności. w 2009 roku przeprowa-
dzono badania ankietowe w urzędach, przy czym budowa ankiety odpowiada układowi 
zbioru grup funkcjonalnych innowacyjności, przedstawionemu we wcześniejszych treściach. 
na podstawie tego układu określono hierarchię kryteriów do metody AHP według schematu:

innOwAcyJnOŚĆ urzĘDÓw Jst

instruMenty POLityki innOwAcyJneJ

DiAGnOzA reALizAcJi POLityki innOwAcyJneJ

DiAGnOzA i kOMPArAtykA GenerALnA
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Drzewo kryteriów jest rozwijane na niższych poziomach jest według schematu instru-
mentów polityk innowacyjności (czynniki).

Dla określenia relacji preferencji zastosowano test walda–wolfowitza11.
Przykładowy zestaw wyników – wag dla subregionów, związanych z kryterium ii – in-

strumenty tworzenia sprawnego systemu obsługi petenta przedstawia tabela 3.

tabela 3. zestawienie wag dla subregionów szczecińskiego i koszalińskiego

kryterium ii – tworzenie sprawnego systemu obsługi petenta
Lp kryterium szczecin koszalin
1 wdrożenie systemu zarządzania jakością 0,56 0,44
2 wdrożenie systemów informatycznychewidencyjnych 0,45 0,55

3 wprowadzenie procedur i systemów analizy kosztów (controlling) 0,62 0,38

4 wdrożenie systemów komunikacji elektronicznej (poczta elektro-
niczna, harmonogramy itp.) 0,53 0,47

5 wprowadzanie systemów wspomagania decyzji swD 0,59 0,41
6 wdrażanie systemów wspomagania zarządzania 0,70 0,30

Źródło: opracowanie własne.

Ostateczny wynik analizy porównawczej (rankingu subregionów) przedstawia się 
następująco:

   suBreGiOn szczeciński 0,611

   suBreGiOn kOszALiński 0,389
co określa relację poprzez wskaźnik krotności:  φ = 1,571

podsumowanie

1. Badanie stopnia innowacyjności regionów i ich części stanowi istotną część 
diagnostyczną projektowanych strategii innowacyjności i realizacji Programu Operacyjnego 
innowacyjna Gospodarka.

2. Przedstawiona w pracy analiza porównawcza stopnia innowacyjności w urzędach 
jednostek terytorialnego województwa zachodniopomorskiego metodą AHP stanowi przy-
czynek dla weryfikacji zrównoważonego rozwoju regionu.

3. zastosowanie metody AHP w badanym obszarze ma wiele zalet, m.in.:
 – rozbicie złożonego problemu decyzyjnego na szereg prostszych,
 – możliwość pracy grupowej podczas podejmowania decyzji, np. tworzenia hie-

rarchii, określanie preferencji itp.,
 – możliwość integracji danych obiektywnych (dane statystyczne, wyniki testów)  

i subiektywnych (opinie ekspertów),
 – obiektywność analizy: oceny wariantów obliczane są poprzez algorytm 

matematyczny.

11 e. wiśniewski, podejmowanie decyzji. wybrane zagadnienia, Politechnika koszalińska, koszalin 1998, s. 134.
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4. uzyskane wyniki w dużej mierze uzupełniają wcześniejsze badania autora w za-
kresie wyznaczania dystansu ekonomicznego obu subregionów12. krotności potencjału 
i efektywności gospodarczej wynosiła odpowiednio: w 1990 roku (jako oddzielne woje-
wództwa) 1,6; w 1999 roku 2,1, natomiast ostatnie badania z 2007 roku dają 2,3 na korzyść 
zachodniej części województwa13.

5. interesującą konkluzją niniejszych badań jest stwierdzenie, że władze samorządowe 
w wielu powiatach i gminach bojąc się ryzyka niepowodzenia wdrożenia nowych rozwiązań 
i instrumentów innowacyjności, głównie ze względów politycznych, spowalniają świadomie 
procesy zmian.
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comparative analySiS of innovation for local govermment 
officeS in SuBregionS of weSt pomerania province 

summary

the notion of  innovation economy appears in modern literature next to the term new 
economy. this is motivated by the fact that economic development is currently determined 
by the accelerated process of changes whose main driving force are the innovations: 
technological, technical, organizational and others.

the aim of this work is to compare two subregions of the west Pomerania province: 
szczecin and koszalin, in terms of innovation in their offices of local administration. the 
author identified eight functional groups of analysis (criteria) containing detailed factors of 
impact on the degree of motivation.

in the empirical part was used the method AHP (Analytic Hierarchy Process) developed 
by t.L.saaty. it allows decomposition of complex decision problem and the creation of the 
final ranking for each criterion and synthetic comparison. the results of the study indicate 
varied degree of implementation and realization of innovative activities in both areas of the 
province at the observed offices.

translated by edward wiśniewski
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Badanie zapytań kierowanych do wySzukiwarek 
internetowych jako element zarządzania witryną www

wprowadzenie

internet to zdecentralizowana sieć sieci, składająca się z równoprawnych węzłów, 
przekazujących sobie wzajemne informacje zgodnie z określonymi procedurami1. Pod ko-
niec ubiegłego wieku, w oparciu o internet, zbudowana została sieć www. wyszukiwanie, 
utożsamiane przez wielu z ruchem w sieci www,  stało się siłą napędową wszystkiego, co 
ma związek z internetem. Obecnie miliony osób, zasiadając każdego dnia przed monitorami 
komputerów, wpisują w okna wyszukiwarek zapytania, by po sprawdzeniu kilku wyników 
wyszukiwania odnaleźć poszukiwane informacje. wyszukiwarki internetowe stają się więc 
interfejsem do ogromnego bogactwa sieci – witryn www2. Mimo że z założenia wyszuki-
warki internetowe służą wyszukiwaniu informacji, stanowią też doskonałe źródło danych 
niezbędnych do zarządzania witryną internetową.

natura wyszukiwania sprawia, że jest to jeden z ciekawszych problemów badawczych 
w informatyce. twierdzi się, że prowadzone badania pozwolą w przyszłości na stworzenie 
komputerów potrafiących działać jak istoty ludzkie3.

1 t. Maciejowski, Firma w internecie, Oe, kraków 2004.
2 J. nielsen, H. Loranger, optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych, Helion, warszawa 2007.
3 J. Battle, Jak google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję, Pwn, warszawa 2007.



202 ewa Białek

1. Sformułowanie problemu

z roku na rok zmienia się nie tylko liczba użytkowników internetu, lecz także ich 
zachowania. Dziś z komputerów korzysta 95% przedsiębiorstw i 59% gospodarstw domo-
wych. Dostęp do internetu posiada 93% firm oraz 48% gospodarstw. internauci najczęściej 
korzystają z sieci w celu prowadzenia korespondencji za pomocą poczty elektronicznej 
(38%), wyszukiwania informacji (33%), udziału w czatach i forach dyskusyjnych (31%)4. 

użytkownicy internetu, szukając czegoś konkretnego, przeważnie używają w zapytaniu 
więcej niż jednego słowa kluczowego, gdyż stosowanie trój-, cztero- i pięciowyrazowych 
wyrażeń w wyszukiwarkach pomaga uzyskać dokładniejsze wyniki5. Podczas usability 
week 2008 Jakob nielsen przedstawił dane pochodzące z badań zapytań użytkowników 
przeprowadzonych w latach 1994, 1997, 2004 i 2008. Okazuje się, że w 1994 roku wyrażenia 
zawierające jedno słowo stanowiły aż 91% zapytań, a w roku 2008 już tylko 20%. w tym 
samym czasie ilość zapytań cztero– i pięciowyrazowych znacząco wzrosła: w roku 1994: 
1% – czterowyrazowe, 0% – pięciowyrazowe, w roku 2008: 16% – czterowyrazowe, 18% 
– pięciowyrazowe6. Firma iProspect opublikowała informacje, z których wynika, że w 2002 r. 
ponad połowę wszystkich zapytań stanowiły wyrażenia jednowyrazowe (51%), natomiast  
w 2004 r. największy procent stanowiły wyrażenia dwuwyrazowe (49%)7. najnowsze badania 
Hitwise, firmy experian8 pokazują wzrostową tendencję długości zapytań w ciągu ostatniego 
roku. ilość długich zapytań (pięcio- i więcej wyrazowych) w okresie od stycznia 2008 r. do 
stycznia 2009 r. wzrosła średnio o 12% w tym samym czasie ilość krótszych zapytań zmalała 
średnio o 2%. 

Przytoczone powyżej wyniki badań dotyczą zapytań kierowanych do wyszukiwarek  
w języku angielskim. Obserwując polski rynek, można zauważyć, że na etapie projektowania, 
tworzenia i promocji witryny internetowej często zapomina się o potrzebie prowadzenia 
badań nad słowami kluczowymi, uwzględniającymi język poszczególnych stron tej witryny. 
Biorąc pod uwagę specyfikę języka polskiego, niezbędne jest przeprowadzenie badań 
dotyczących zapytań do wyszukiwarek internetowych zadawanych w tym języku. należy 
uzyskać odpowiedzi na pytania: ile wyrazów wpisują internauci, tworząc zapytania do 
wyszukiwarek, kierujące ich na polskojęzyczne witryny www? Jaka jest tendencja długości 
tych zapytań? Jaka jest ich skuteczność?

4 http://www.stat.gov.pl/, wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, 
gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r. (stan na dzień 1.10.2009 r.).
5 s. turow, pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych, Helion, warszawa 2004.
6 http://www.ittechnology.us/dane-z-badania-jakoba-nielsena/ (stan na dzień 1.10.2009 r.).
7 t. Frontczak, marketing internetowy w wyszukiwarkach, Helion, warszawa 2006.
8 http://www.hitwise.com/us/press-center/press-releases/google-searches-jan-09/ (stan na dzień 1.10.2009 r.).
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2. opis badań

Możliwości technologiczne internetu pozwalają na prowadzenie z jego pomocą badań 
zarówno ruchu jak i zachowań użytkowników w sieci. rozróżnia się dwa typy tych badań: 
od strony serwera (site/server centric) i od strony użytkownika (user centric)9. uznano, że 
dla przeprowadzenia badań związanych z długością zapytań kierowanych do wyszukiwarek 
internetowych odpowiednie będą badania od strony serwera. Ponieważ dla badań tego typu 
niezbędne jest stworzenie witryn www i umieszczenie ich w sieci internet (badanie opiera 
się na aktywności serwera), za obszar badań wybrano pięć, ze wszystkich 75, niekomer-
cyjnych witryn w domenie ewa.bicom.pl. Jedna z witryn jest sześcioletnia, dwie czteroletnie 
i dwie trzyletnie. wszystkie witryny zbudowano w oparciu o statyczne strony www. Do 
promocji tych witryn w sieci internet nigdy nie wykorzystywano płatnych form reklamy. 

Ponieważ dla wybranych do badań witryn najlepszym źródłem odwiedzin jest wyszuki-
warka Google i popularność jej wśród internautów utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie 
– we wrześniu 2009 roku jej udział w liczbie wizyt dokonywanych z terenu Polski wyniósł 
97%10, do realizacji badań wybrano: 

 – wyszukiwarkę Google,
 – statystyki Google Analytics.

Dane przedstawione w badaniu obejmują dwa okresy:
 – a – od 1 grudnia 2007r. do 31 stycznia 2008 r.,
 – b - od 1 grudnia 2008r. do 31 stycznia 2009 r.

Przy pomocy wybranych narzędzi, dla każdej z witryn biorących udział w badaniu, 
uzyskano następujące dane:

1) charakterystyka witryny:
 – Lp. – numer przyporządkowany witrynie, stanowiący jej identyfikator,
 – tematyka – opis witryny,
 – wiek – okres czasu, jaki upłynął od umieszczenia witryny na serwerze www,
 – ilość stron – liczba pojedynczych stron www wchodzących w skład witryny.

2) Odwiedziny:
 – wszystkie – całkowita liczba zdarzeń polegających na wyświetleniu strony 

www wchodzącej w skład witryny,
 – z wyników wyszukiwania – liczba odwiedzin, które pochodzą z wyników 

wyszukiwarek internetowych,
 – źródło Google/organic – procent odwiedzin z wyników wyszukiwania, 

pochodzących z organicznych (naturalnych) wyników wyszukiwarki Google.
zestawiono je w tab. 1.

9 P. sztabiński, F. sztabiński, z. sawiński, nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, wyd. 
iFis PAn, warszawa 2004.
10  Biuletyn ranking.pl z dnia 30.09.2009.
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tabela 1. charakterystyka witryn w domenie ewa.bicom.pl, stan z dnia 1.10.2009 r.

Lp.

charakterystya witryny Odwiedziny

tematyka wiek ilość 
stron

wszystkie z wyników 
wyszukiwania

źródło Google/
organic

a b a b a b

1 chwile  
z poezją 6 lat 102 2 653 1 766 905 975 91% 92%

2 życzenia 
ślubne 4 lata 40 1 379 2 041 952 1 638 65% 77%

3 życzenia 
dobranoc 4 lata 30 8 570 11 388 7 715 10 719 86% 92%

4 piosenki 
biesiadne 3 lata 78 8 917 11 192 6 993 9 580 76% 80%

5 poezja 
kobryńczuk 3 lata 37 555 466 282 348 51% 75%

Źródło: opracowanie własne.

w tab. 2 i tab. 3 przedstawiono wyniki dotyczące zapytań, które skierowały internautów 
na poszczególne witryny biorące udział w badaniu:

zapytania:
 – Lp. – numer przyporządkowany witrynie, stanowiący jej identyfikator,
 – wszystkie (liczba): – liczba wszystkich zapytań, za pośrednictwem których doszło 

do odwiedzenia witryny,
 – wszystkie (liczba odwiedzin): – liczba odwiedzin witryny, do których doszło za 

pośrednictwem wszystkich zapytań (równa liczbie odwiedzin z wyników wyszuki-
wania – tabela 1),

 – jeden wyraz (ilość %) – % wszystkich zapytań, za pośrednictwem których doszło do 
odwiedzenia witryny przy  użyciu zapytań jednowyrazowych,

 – jeden wyraz (% odwiedzin) – % wszystkich odwiedzin, do których doszło przy 
użyciu zapytań jednowyrazowych.

Dla zapytań dwu-, trój-, cztero- itd. wyrazowych przyjmuje się analogiczny opis, jak dla 
wyrażeń jednowyrazowych.

tabela 2. wyniki badań wszystkich zapytań dla witryn 1-5

Lp. 1 2 3 4 5

Okres a b a b a b a b a b

za
py

ta
ni

a

w
sz

ys
tk

ie ilość 235 280 161 289 206 380 634 1 102 111 183

ilość 
odwiedzin 905 975 952 1 638 7 715 10 

719 6 993 9580 282 348

Źródło: opracowanie własne.
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tab. 2 oraz rys. 1 pokazują liczbę oraz skuteczność (liczbę odwiedzin) wszystkich 
zapytań w wybranych okresach a i b. za skuteczne uważa się to zapytanie, które powoduje 
generowanie odwiedzin na witrynie www.

rys. 1. Liczba oraz skuteczność wszystkich zapytań

Źródło: opracowanie własne.
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tabela 3. wyniki badań zapytań według liczby użytych w nich wyrazów dla witryn 1-5

Źródło: opracowanie własne.

w tab. 3 pokazano liczbę oraz skuteczność zapytań o określonej długości w okresach  
a i b. wartości średnie przedstawiono w postaci wykresu (rys. 2).
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rys. 2. Liczba oraz skuteczność zapytań określonej długości

Źródło: opracowanie własne.

3. opis wyników i wnioski końcowe

z danych przedstawionych w tab. 1 wynika, że:
 – głównym źródłem odwiedzin witryn znajdujących się w domenie ewa.bicom.pl są 

wyszukiwarki internetowe, wśród nich Google, której udział w kierowaniu inter-
nautów na tę witrynę w ciągu badanego okresu wzrósł,

 – na większości witryn zauważa się wzrost liczby wszystkich odwiedzin,
 – spadek liczby odwiedzin na pozostałych witrynach mógł zostać spowodowany fak-

tem, że  w badanym okresie przepustowość łącza dla opisywanych witryn nie wzrosła 
(zarówno w okresie a, jak i w okresie b w godzinach największej oglądalności było 
ono obciążone niemal w 100%).
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Analizując wyniki z tab. 2, przedstawione na wykresie (rys. 1) zauważa się, że:
 – wzrosła liczba wszystkich zapytań kierujących internautów na poszczególne witryny 

przedstawione w badaniu,
 – wzrosła również liczba wszystkich odwiedzin, których źródłem były wyszukiwar-

ki internetowe, co jest dowodem prawidłowego przebiegu procesu promocji tych 
witryn w internecie.

wyniki przedstawione w tab. 3, umieszczone na wykresie 2 (rys. 2) pokazują, że:
 – największą grupę w obu badanych okresach stanowiły wyrażenia trójwyrazowe,
 – najdłuższe z zanotowanych wyrażeń miały osiem słów,
 – zmalała liczba zapytań jedno-, dwu- i trójwyrazowych,
 – wzrosła liczba zapytań długich: cztero-, pięcio-, sześcio-, siedmio- i ośmiowyra-

zowych,
 – zauważa się widoczny spadek liczby odwiedzin generowanych przez wyrażenia jed-

nowyrazowe,
 – mimo spadku liczby wyrażeń dwu- i trójwyrazowych ich udział w kierowaniu inter-

nautów na witryny wzrósł, co świadczy o bardzo dużej ich skuteczności.
słowa kluczowe, występujące na witrynach www, z których swoje zapytania budują 

internauci, są podstawą rankingów wyszukiwarek internetowych11. wyniki badań przed-
stawione powyżej powinny więc być brane pod uwagę w procesie projektowania, tworzenia, 
promocji, a przede wszystkim zarządzania witryną www. Jakie będą z tego wymierne 
korzyści i jak zostaną wykorzystane, zależy od kreatywności osób zajmujących się tymi 
zagadnieniami.

podsumowanie

w artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zapytań do wyszukiwarek, które 
kierują użytkowników internetu na polskojęzyczne witryny www. szczególną uwagę 
zwrócono na tendencje wzrostowe liczby słów tworzących te zapytania oraz liczby wizyt 
na witrynie pochodzących z długich zapytań. Jako obszar badań wybrano pięć witryn in-
ternetowych, których głównym źródłem odwiedzin są wyszukiwarki. Dane do badań  
w postaci słów kluczowych, liczby i źródeł odwiedzin na opisywanych witrynach pochodzą 
ze statystyk Google.

zwrócono uwagę, że głównym elementem uwzględnianym przez wyszukiwarki do 
tworzenia swoich rankingów są słowa kluczowe, znajdujące się na witrynie internetowej. Fakt 
ten powoduje, iż prowadzenie badań związanych ze słowami kluczowymi jest niezbędnym 
elementem zarządzania witryną www.

11 e. Białek, teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, kryteria oceny relewantności wyników 
wyszukiwania, wHsz słupsk, słupsk 2007.
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Study on the inquirieS referred to internet Search engineS aS 
an element of www portal menagement

summary

in the article results concerning the study on the inquiries referred to www searching 
engines redirecting internet users to Polish language www portal sites are presented. 
Particular attention has been paid to the growing tendencies of the number of words used to 
formulate such inquires and the number of entries to a site when the inquiry is rather long. As 
the study area five portals have been selected the entries in which are motivated mainly by the 
intention of using search engines. the data for the study, as keywords, the number and entry 
sources concerning the described portals originate from the Google statistics.

it has been emphasised that the main element taken into consideration by search engines 
when they form their own rankings are keywords occurring in the portal. this makes the 
study related to keywords an indispensable element of www portal management.

translated by ewa Białek
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wejście Polski do unii europejskiej otworzyło możliwości korzystania z funduszy struk-
turalnych, które mają wspomóc rozwój kraju i poszczególnych regionów. Aby zapewnić stały 
wzrost konkurencyjności w strategii rozwoju kraju1 na lata 2007–2015 pojawił się zapis o tym, 
że rozwój Polski nie jest możliwy bez nowoczesnych technologii informatycznych i szeroko-
pasmowych usług sektora publicznego i biznesowego. wspierane zatem będą przedsięwzięcia 
rozwijające różne modele komunikacji oraz szybkiego i bezpiecznego dostępu do internetu 
(zwłaszcza szerokopasmowego) a także budowa punktów dostępu i zwiększenie pokrycia siecią 
łączności. zapis o strategicznym znaczeniu rozwoju usług teleinformatycznych znajduje się 
również w strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego. 

1. rola samorządu w tworzeniu i dystrybuowaniu usług szerokopasmowych

Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w europie z punktu widzenia liczby nowoczesnych 
łączy szerokopasmowych. taka sytuacja zwiększa ryzyko wykluczenia cyfrowego pewnej część 
społeczeństwa. Budowa infrastruktury teleinformatycznej jest procesem złożonym i bardzo 
kosztownym. samorządy powinny przemyśleć, czy optymalne jest dla nich podejmowanie takich 

1 strategia rozwoju kraju 2007–2015 jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety 
w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić.



212 piotr gutowski, monika tomczyk

działań samodzielnie. Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość tworzenia infrastruk-
tury sieci szerokopasmowej, by zaspokoić swoje własne potrzeby (e-administracja), a pozostałe 
niewykorzystane środki przeznaczyć do obsługi mieszkańców. w tym przypadku elementy 
aktywne i pasywne są własnością Jst. Jednostki samorządu terytorialnego mogą również przyjąć 
inny model i zostać operatorem infrastruktury. w tym przypadku jednostka samorządowa buduje 
i utrzymuje infrastrukturę szkieletową i dostępową, czyli elementy pasywne są własnością Jst, 
natomiast sama nie świadczy usług. samorząd udostępnia jedynie infrastrukturę dostawcom.  
w takim modelu samorząd powinien być neutralny  w stosunku do dostawców, prowadzić zasadę 
równości dostępu i żadnemu operatorowi nie bronić dostępu do infrastruktury.

z punktu widzenia projektów możliwych jest jeszcze kilka wariantów tworzenia infra-
struktur:

 – przy współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi,
 – przy współpracy z isP,
 – partnerstwa publiczno-prywatne2,
 – operator usługowy (Jst jako operator operatorów),
 – agregator popytu i/lub agregator ruchu (tak zwane grupowanie zamówień przez 

Jst),
 – model mieszany.

w tabeli 1 przedstawiono możliwe formy współpracy przy budowie infrastruktury 
teleinformatycznej.

tabela 1. wybrane modele współpracy przy budowie infrastruktury sieciowej

2 Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest to świadczenie usług pożytku publicznego przez podmioty prywatne. Jest 
usankcjonowaną prawnie formą  współpracy przedsiębiorczości prywatnej wspartej prywatnym kapitałem, z sektorem 
publicznym na wszystkich szczeblach. taka kooperacja ma służyć realizacji zadania publicznego, wykonywanego przez 
podmiot prywatny przy udziale lub na rzecz instytucji publicznej. komisja europejska podaje następującą definicję: 
„Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest formą współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w celu 
realizacji projektu lub świadczenia usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. uznaje się, iż w PPP obie strony 
osiągają pewne korzyści, odpowiednie do stopnia realizowanych przez nie konkretnie wskazanych zadań. ideą przewodnią 
PPP jest umożliwienie każdemu z uczestniczących w przedsięwzięciu sektorów robienia tego, co potrafi najlepiej, a dzięki 
temu publiczne usługi oraz budowa danej infrastruktury, w tym na przykład infrastruktury teleinformatycznej, są realizowane 
w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. Głównym celem tak rozumianego PPP jest zatem kształtowanie takich 
stosunków pomiędzy stronami, aby dany typ ryzyka ponosiła ta strona, która najlepiej potrafi je kontrolować”. 



213rola samorządu w tworzeniu technicznych możliwości ...

Źródło: k. Buczkowski, sieć komputerowa w gminie. wybrane problemy organizacji 
i zarządzania, Fundacja wspomagania wsi, 2007 r., s. 27., 31, 33 i 36, podręcznik 
dostępny również w internecie pod adresem: http://www.witrynawiejska.org.pl/im-
ages/19233_sieci_calosc_opt.pdf, (online, dostęp: 26 październik 2009 r.).

tabela 1. wybrane modele współpracy przy budowie infrastruktury sieciowej (cd.)
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2. przegląd programów pomocowych mogących wspierać rozwijanie szerokopasmo-
wej infrastruktury

w perspektywie finansowej 2007–2009 funkcjonują cztery programy operacyjne 
umożliwiające finansowanie infrastruktury szerokopasmowej:

 – Program Operacyjny innowacyjna Gospodarka,
 – 16 regionalnych programów operacyjnych,
 – Program Operacyjny rozwój Polski wschodniej,
 – Program Operacyjny kapitał Ludzki.

2.1. program operacyjny innowacyjna gospodarka

Program ten w największym stopniu wpisuje się w realizację strategii Lizbońskiej, 
ponieważ aż 90 procent funduszy przeznaczonych jest na działania badania + rozwój 
(B+r), innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne. w ramach PO iG projekty 
realizować mogą przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie, instytucje otoczenia biznesu oraz 
ich sieci, wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze 
oraz jednostki administracji centralnej.

za pieniądze pozyskane w ramach osi priorytetowej 8. społeczeństwo informacyjne  
– zwiększanie innowacyjności gospodarki, podziałania 8.1 „wspieranie działalności 
gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, mikro- i mali przedsiębiorcy mogą 
realizować indywidualne projekty prowadzące do rozwoju gospodarki elektronicznej przez 
świadczenia usług drogą elektroniczną. 

rezultatem wdrożonych projektów mogą być również produkty cyfrowe, niezbędne 
do świadczenia e-usług, oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu. na cel 
ten przewidziano ok. 1,416 mln euro (ze środków europejskich i krajowych). w ramach 
działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion” wspierane będą 
zadania, które zapewnią dostęp do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym  
z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Penetracja szerokopasmowego 
internetu w Polsce jest znacznie niższa od średniej europejskiej (szczególnie niekorzystnie 
sytuacja wygląda na obszarach wiejskich oraz wśród osób o najniższych dochodach). 

w perspektywie długoterminowej spodziewany jest pozytywny wpływ działania na 
rozwój ekonomiczny regionów i grup obecnie zagrożonych wykluczeniem społecznym 
poprzez stworzenie możliwości aktywnego udziału w nowoczesnym życiu gospodarczym. 
Działanie  będzie miało charakter dotacji przekazywanej jednostkom samorządu terytorial-
nego (Jst) lub konsorcjom Jst i organizacji pozarządowych, które będą odpowiedzialne za 
kompleksową realizację działań związanych z udzieleniem wsparcia uprawnionym gospo-
darstwom domowym na terenie danej gminy.
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Grupami docelowymi projektu mogą być:
 – mieszkańcy gminy spełniający warunki dochodowe do udzielenia pomocy,
 – dzieci i młodzież ucząca się pochodząca z rodzin o trudnej sytuacji finansowej,
 – osoby niepełnosprawne.
 – wsparciem mogą zostać objęte następujące działania:
 – całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów dostępu do internetu,
 – pokrycie kosztów zakupienia, instalacji i serwisowania sprzętu komputerowego  

i/lub niezbędnego oprogramowania,
 – zakupu usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz internetu.

na ten cel przeznaczono ze środków krajowych i europejskich 54 611 765 euro.
Działanie 8.4 „zapewnienie dostępu do internetu na etapie ostatniej mili” ma na celu 

stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu 
do internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (dostarczanie internetu 
bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców 
zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności 
na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo. Działanie to przyczyni się do  
wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększanie innowacyjności lokalnie 
działających (lub nowo tworzonych) firm dostarczających usługę dostępu do internetu na 
rynkach lokalnych oraz zapewnienie możliwości prowadzenia działalności za pośrednictwem 
internetu przedsiębiorcom na terenie całego kraju. w ramach tego działania mogą być do-
finansowywane projekty polegające na budowie i utrzymaniu infrastruktury teleinformaty-
cznej stworzonej pomiędzy  najbliższymi lub najbardziej efektywnymi punktami dystrybucji 
internetu a grupami docelowymi. Grupami docelowymi są:

 – społeczności lokalne, w tym w szczególności 50% udziału przedstawicieli grup: 
dzieci i młodzieży uczącej się pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,

 – osoby bezrobotne,
 – osoby niepełnosprawne.

kwota przeznaczona na to działanie to 200 mln euro3.

2.2 regionalne programy operacyjne

Środki na budowę społeczeństwa informacyjnego znajdują się również w 16 region-
alnych programach operacyjnych (rPO). Ogólna kwota to 1,28 mld euro, z czego 579,0 
mln może być przeznaczone na infrastrukturę, w tym na budowę sieci szerokopasmowych. 
zachodniopomorskie przeznaczyło 5% całej alokacji – czyli około 42 000 000 zł, na ro-
zwój społeczeństwa informacyjnego. województwo zachodniopomorskie jest regionem,  
w którym występują znaczne opóźnienia w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego 
i duże zróżnicowanie rozwojowe w tym zakresie w układzie przestrzennym. według badań 

3 na podstawie: szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 
narodowe strategiczne ramy. odniesienia na lata 2007–2013.
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e-Government Polska z lipca 2004 r., przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa nauki  
i informatyzacji, dostępność witryn www jednostek administracji publicznej w wojewódz-
twie zachodniopomorskim wyniosła 93% (średnia dla Polski – 95%)4. Środki pozostające 
w dyspozycji marszałka przeznaczone są na:

 – budowę szkieletowych lokalnych i regionalnych  sieci szerokopasmowych,
 – publiczne punkty dostępu do internetu,
 – platformy elektroniczne na poziomie lokalnym i regionalnym,
 – działania, które umożliwią budowę, rozbudowę oraz wdrożenie publicznych usług 

elektronicznych (e-zdrowie, e-praca, e-edukacja) wraz z niezbędną infrastrukturą, 
 – rozwój zasobów informacyjnych.

ze środków 3 osi priorytetowej z działania 3.1. „infrastruktura społeczeństwa informa-
cyjnego”, oraz działania 3.2. „rozwój systemów informatycznych e-usługi”, korzystać mogą:

 – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 – jednostki organizacyjne Jst posiadające osobowość prawną,
 – szkoły wyższe,
 – jednostki naukowe,
 – organizacje pozarządowe.

2.3. program operacyjny kapitał ludzki

Program Operacyjny kapitał Ludzki koncentruje swoje działania wokół zatrudnie-
nia, edukacji, integracji społecznej, rozwoju potencjału adaptacyjnego pracowników  
i przedsiębiorstw, ale również na zagadnieniach związanych z budową sprawnej i skutecznej 
administracji publicznej na wszystkich szczeblach5. zakres wsparcia PO kapitał Ludzki jest 
komplementarny ze wsparciem przewidzianym w PO innowacyjna Gospodarka, PO rozwój 
Polski wschodniej oraz z 16 regionalnymi programami operacyjnymi. 

podsumowanie

Budowanie nowoczesnych sieci światłowodowych jest nieuniknione. wymusza to popyt 
na nowoczesne usługi oraz wprowadzanie nowych usług przez same samorządy. efektywne 
wykorzystanie funduszy unijnych w perspektywie 2007–2013 przyczynić się może do po-
zytywnych zmian w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego i zapełnienia „białych plam” 
na mapie Polski w dostępie do szerokopasmowego internetu. napływ unijnych funduszy 
nie spowoduje jednak wyrównania poziomów w rozwoju polskich regionów, ale pozwoli 
zmniejszyć dystans między regionami zapóźnionymi a rozwiniętymi.

4 regionalny Program Operacyjny województwa zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.
5 Ministerstwo rozwoju regionalnego, Program Operacyjny kapitał Ludzki.
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Dodatkowym kołem napędowym rozwoju internetu w Polsce ma być wejście w życie 
megaustawy. to dokument, który znosi dotychczasowe bariery prawne i administracyjne 
blokujące inwestycje w nowe łącza. ustawa nakłada m.in. na firmy energetyczne czy 
wodociągowe obowiązek udostępniania operatorom słupów energetycznych czy kanalizacji, 
poza tym nakłada na zarządców dróg obowiązek budowy kanalizacji technologicznej wzdłuż 
nowych ulic6.
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wprowadzenie

rozwój turystyki od początku był determinowany postępem, jaki dokonywał się  
w transporcie. Przyjmując, że przemieszczanie się turystów w przestrzeni jest najbardziej 
charakterystyczną cechą turystyki, transport zapewniający to przemieszczanie stanowi 
podstawowy warunek jej uprawiania. Podstawowe funkcje transportu w turystyce obejmują 
zapewnienie dostępu do obszarów recepcyjnych oraz przemieszczania się w ich obrębie. 
współcześnie transport może stanowić także główny element podróży turystycznej, w przy-
padku gdy staje się samodzielną atrakcją turystyczną.

celem niniejszego artykułu jest ocena dostępności transportowej województwa zacho-
dniopomorskiego jako istotnego elementu kształtującego jego atrakcyjność turystyczną,  
a także analiza i ocena zależności między rozwojem transportu i ruchu turystycznego oraz 
prognoza zmian tych wielkości w odniesieniu do województwa zachodniopomorskiego.

1. dostępność transportowa jako czynnik kształtujący atrakcyjność turystyczną 
obszarów recepcyjnych – ujęcie teoretyczne

wśród wielu czynników kształtujących atrakcyjność turystyczną obszarów recep-
cyjnych szczególne miejsce zajmuje dostępność transportowa. Atrakcyjność turystyczna 
jest pojęciem złożonym. O tym, czy dany obszar recepcyjny jest atrakcyjny turystycznie, 
decydują z jednej strony obiektywnie istniejące w jego obrębie warunki przyrodnicze lub 
społeczno-kulturowe, a z drugiej ich subiektywny odbiór i ocena przez uczestników ruchu 
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turystycznego1. Atrakcyjność turystyczną rozumieć należy jako właściwość obszaru lub 
miejscowości wynikającą z zespołu cech przyrodniczych lub pozaprzyrodniczych, która 
stanowi o zainteresowaniu ze strony turystów. 

w literaturze można spotkać również nieco inne ujęcie, które traktuje atrakcyjność 
turystyczną jako siłę, z jaką dane miejsce, obiekt lub zjawisko przyciąga odwiedzających 
lub jako stopień nasycenia wydzielonych układów przestrzennych określonymi czynnikami2. 
Pojęcie to jest również definiowane jako suma subiektywnych i obiektywnych ocen poszcze-
gólnych elementów podaży turystycznej, mieszcząca się w granicach wyznaczonych przez 
określony poziom cen i dochodów3. Atrakcyjność turystyczna obejmuje elementy, które 
stanowią podstawę rozwoju wszelkiej aktywności turystycznej i zaspokajania potrzeb tu-
rystycznych4. elementami tymi są:

 – walory turystyczne,
 – zagospodarowanie turystyczne,
 – dostępność transportowa,
 – stan środowiska przyrodniczego.

wobec powyższego zasadne wydaje się, by atrakcyjność turystyczną traktować jako 
pojęcie złożone i rozumieć w trzech znaczeniach5:

 – atrakcyjność określaną przez różnego rodzaju klasyfikacje, kategoryzacje itp. 
(atrakcyjność ideograficzna),

 – atrakcyjność wynikającą z przyjęcia określonej techniki oceniania,
 – atrakcyjność będącą wynikiem subiektywnego postrzegania.

względny charakter omawianego pojęcia powoduje, że trudno je wyrazić w sposób 
wymierny, dlatego w literaturze przedmiotu można znaleźć wiele miar służących do jego 
opisu (m.in. metody bonitacji punktowej, metody taksonomiczne, metody jakościowe).

względne unieruchomienie podaży dóbr i usług turystycznych powoduje potrzebę 
przemieszczania w przestrzeni turystów. Działa tu zasada sprzężenia zwrotnego: dostępność 
transportowa obszarów atrakcyjnych z turystycznego punktu widzenia aktywizuje ruch 
turystyczny, który z kolei wpływa na rozwój transportu w określonych kierunkach6.

Dostępność transportowa walorów i atrakcji turystycznych stanowi zatem podstawowy 
warunek rozwoju ruchu turystycznego. rozwój turystyki jest uzależniony od transportu nie 
tylko w skali makro. również w skali obszarów recepcyjnych (kraju, regionu lub określonej 

1 Turystyka, red. w. kurek, wydawnictwo naukowe Pwn, warszawa 2007, s. 24.
2 M. Januszewska, r. Przeorem-smyka, atrakcyjność turystyczna euroregionu neisse – nisa – nysa, w: Turystyka 
i gospodarka turystyczna w polsce na tle procesów integracji europejskiej, red. A. rapacz, wydawnictwo Akademii 
ekonomicznej im. Oskara Langego we wrocławiu, wrocław 2003, s. 22.
3 s. wodejko, ekonomiczne zagadnienia turystyki, wyższa szkoła Handlu i Prawa, warszawa 1998, s. 37.
4 turystyka, op.cit., s. 24.
5 A. kowalczyk, geografia turyzmu, wydawnictwo naukowe Pwn, warszawa 2000, s. 36.
6 M. Bąk, komplementarność celów polityki transportowej i turystycznej w polsce, „Przegląd komunikacyjny” 
1995, nr 3, s. 11.
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miejscowości) warunkiem rozwoju gospodarki turystycznej jest istnienie odpowiedniego 
systemu transportowego, złożonego z dwóch podsystemów: dostępności transportowej oraz 
wewnątrzregionalnego transportu turystycznego. zadaniem pierwszego jest zapewnienie 
dogodnych połączeń z najważniejszymi rynkami wysyłającymi, a drugiego – ułatwienie ko-
rzystania z istniejących walorów, atrakcji i urządzeń usługowych obszaru recepcji7.

uwzględniając aspekty organizacyjno-funkcjonalne, w transporcie turystycznym 
wydziela się8:

 – przejazdy środkami transportu publicznego, w ramach sieci ogólnodostępnych 
połączeń, które odbywają się regularnie,

 – przejazdy wynajętymi specjalnie lub rezerwowanym środkami transportu (m.in. au-
tokary turystyczne, pociągi turystyczne, pociągi hotelowe, wynajęte statki),

 – przejazdy środkami transportu służącymi wyłącznie lub prawie wyłącznie do celów 
turystycznych (m.in. autobusowe linie turystyczne, statki wycieczkowe, koleje linowe, 
wyciągi narciarskie),

 – przejazdy własnymi środkami transportu (m.in. samochody osobowe, motocykle, 
jachty, kajaki, prywatne samoloty).

z punktu widzenia turysty transport jest integralną częścią całkowitego produktu turysty-
cznego. Oznacza to, że ocena jakości tego doświadczenia zależy w dużym stopniu od oceny 
jakości usług transportowych i to niezależnie od tego, czy są one nabywane oddzielnie, czy 
też razem z innymi usługami.

2. analiza i ocena dostępności transportowej województwa zachodniopomorskiego

województwo zachodniopomorskie posiada korzystne położenie geograficzne i wynikające 
z niego krajowe i międzynarodowe powiązania transportowe. Dostępność transportowa 
województwa w aspekcie turystycznym determinowana jest przede wszystkim przez transport 
drogowy i kolejowy. województwo pokrywa dość dobrze rozwinięta sieć dróg. Podstawowy 
układ sieci drogowej województwa tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne 
o łącznej długości 13 115,5 km (w 2007 roku), w tym o nawierzchni ulepszonej 11 881,2 km.  
w województwie przebiega istniejąca częściowo autostrada A6 będąca kontynuacją niemiec-
kiej autostrady A11 i tworząca z nią połączenie szczecin – Berlin w ciągu międzynarodowego 
szlaku drogowego e28. Międzynarodowe znaczenie ma również droga e65: Świnoujście – 
szczecin – południe Polski – Praga. Droga ta w skali kontynentalnej jest łącznikiem pomiędzy 
północą a południem Polski. Jeśli chodzi o drogi ekspresowe województwa, są one w większości 
w fazie odległych planów (m.in. s6, s10, s11). Budowana jest obecnie jedynie droga ekspre-
sowa s3. Będzie ona łączyć Świnoujście z Lubawką. Ma mieć długość 470 km i zapewnić 
najkrótsze połączenie skandynawii z północnymi czechami oraz dalej w kierunku Pragi.  

7 Por. O. rogalewski, zagospodarowanie turystyczne, wsiP, warszawa 1979, za: e. Dziedzic, Turystyka 
międzynarodowa w europie i jej wpływ na ofertę transportową, „Przegląd komunikacyjny” 1996, nr 3, s. 20.
8 Turystyka, op.cit., s. 165.
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w aspekcie krajowym połączy pośrednio aglomerację szczecińską z poznańską (autostrada 
A2) oraz wrocławską, GOP i aglomerację krakowską (autostrada A4). status dróg krajowych 
w regionie zachodniopomorskim posiada 16 dróg. województwo posiada piątą co do wielkości 
sieć dróg wojewódzkich w Polsce.

Łączne długości dróg o nawierzchni twardej i ulepszonej zamieszczonow tabeli 1. 

tabela 1. Drogi publiczne o twardej nawierzchni w województwie zachodniopomor-
skim (w km)

2005 2006 2007

nawierzch-
nia twarda

nawie-
rzchnia 

ulepszona

nawierzch-
nia twarda

nawie-
rzchnia 

ulepszona

nawierzch-
nia twarda

nawie-
rzchnia 

ulepszona
krajowe 1103,9 1103,9 1128,1 1128,1 1137,9 1137,9
wojewódzkie 2115 2113,8 2115,2 2115,2 2115,2 2115,2
powiatowe 7224,5 6721,7 7195,4 6706,3 7181,1 6695,6
gminne 2296,5 1614,2 2342,9 1635,7 2681,3 1932,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl., 20.01.2009.

z danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, że w latach 2005–2007 na obszarze 
województwa zauważalnie zwiększyła się jedynie długość dróg gminnych. województwo 
zachodniopomorskie posiada korzystny układ dróg dla obsługi zarówno przewozów osób, 
jak i ładunków (zwłaszcza tranzytowych), ale podstawowym problemem jest zły stan tech-
niczny sieci drogowej. klasa i stan nawierzchni jest niezadowalający.

zgodnie z raportem Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad ponad 62% dróg 
krajowych w województwie jest w stanie dobrym, 20% w stanie zadowalającym, a 18%  
w stanie złym9. stan techniczny znacznej części dróg w województwie jest niezadowalający 
bądź miejscami krytyczny, na co składają się między innymi: 

 – zła jakość i stan nawierzchni, 
 – brak obwodnic i bezkolizyjnych skrzyżowań na trasach o dużym natężeniu ruchu, 
 – brak utwardzonych poboczy oraz urządzeń odwadniających, 
 – niewystarczająca szerokość jezdni, 
 – przebiegi dróg głównych przez obszary zabudowane,
 – brak dostatecznej liczby miejsc parkingowych.

stan techniczny większości dróg wojewódzkich i powiatowych to sieć drogowa będąca 
w stanie najwyższego zagrożenia. natychmiastowego remontu wymaga 31% dróg krajo-
wych, 14% dróg wojewódzkich i 39% dróg powiatowych. 

ten zły stan ma wpływ na:
 –  zagrożenia bezpieczeństwa w regionie,
 – utrudnienia w przejazdach tranzytowych w tym przejść granicznych,

9 raport o stanie technicznym nawierzchni asfaltowych i betonowych sieci dróg krajowych na koniec 2007 roku, 
Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad, warszawa 2008, s. 14.
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 – ograniczenie dostępności transportowej do portów morskich oraz głównych 
ośrodków przemysłowych województwa,

 – ograniczenie dostępności komunikacyjnej do obszarów o dużym potencjale turysty-
cznym, zwłaszcza terenów nadmorskich,

 – utrudnienie terytorialnej integracji województwa.
Dobrze rozwinięta jest natomiast sieć połączeń autobusowych województwa, o czym 

świadczyć może stosunkowo duża liczba połączeń Pks. Oprócz przewozów realizowanych 
w ramach województwa, region utrzymuje stałe połączenia autobusowe z takimi miastami, 
jak: Gdańsk, Gorzów wielkopolski, Jelenia Góra, kielce, Lubin, Łódź, Piła, Poznań, słubice, 
słupsk, toruń, Bydgoszcz, warszawa, zielona Góra. Biorąc pod uwagę liczbę połączeń Pks, 
a także gęstość infrastruktury liniowej, należałoby określić, iż województwo zachodniopo-
morskie ma dobrą dostępność turystyczną w zakresie transportu samochodowego. Jedną  
z głównych jej wad jest natomiast jakość infrastruktury.

w obsłudze ruchu turystycznego, obok transportu drogowego, istotną rolę odgrywa 
również transport kolejowy. sieć kolejowa województwa zachodniopomorskiego należy do 
dobrze ukształtowanych pod względem ilościowym. największymi węzłami kolejowymi 
województwa są: szczecin, stargard szczeciński i szczecinek. krzyżują się tu drogi kolejowe 
łączące województwo z największymi obszarami źródłowymi ruchu turystycznego w Polsce.

województwo zachodniopomorskie utrzymuje połączenia kolejowe z wszystkimi 
większymi miastami w Polsce. w zakresie połączeń zagranicznych szczecin utrzymuje 
stałe połączenia z Angermünde (niemcy), Lübeck Hbf (niemcy), schwerin Hbf (niemcy), 
Potsdam Hauptbahn (niemcy), Berlin–Lichtenberg (niemcy), neubrandenburg (niemcy), 
Amsterdam schiphol (Holandia).

stan jednak tych linii jest na ogół zły. Poza linią e 59 pozostałe odcinki wymagają 
pilnych inwestycji. Oprócz linii kolejowych mających podstawowe znaczenie dla funk-
cjonowania transportu kolejowego w układzie międzynarodowym i krajowym, można 
wyróżnić jeszcze linie, które mają podstawowe znaczenie w układzie regionalnym. niestety 
parametry techniczne tych połączeń nie pozwalają na obsługi dużych mas ładunkowych,  
a względy bezpieczeństwa wymuszają dodatkowo obniżenie szybkości. 

Gęstość linii kolejowych wynosi 5,3 km/100 km kw.10. na terenie województwa znajduje 
się 1214 km linii normalnotorowych, w tym 740 km zelektryfikowanych (w 2007 roku). 
Ponad 80% linii wykorzystywanych jest w ruchu towarowym i pasażerskim, a pozostałe 
wyłącznie do towarowych. w regionie występuje dosyć gęsta infrastruktura punktowa, 
obejmująca 212 stacji11.

10 Dane Gus za 2007 r.
11 P. niedzielski, P. narkiewicz, M. Pluciński, M. skweres-kuchta, Innowacyjność i struktury klastrowe 
w województwie zachodniopomorskim – transport, spedycja, logistyka, wydawnictwo naukowe uniwersytetu 
szczecińskiego, szczecin 2008, s. 56.
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w województwie istnieje tylko jedna linia wąskotorowa, tj. Gryficka kolej wąskotorowa 
eksploatująca odcinek Gryfice – Pogorzelica, o długości 39,5 km. Linia jest finansowana 
przez gminę rewal. w najbliższym czasie planowany jest remont odcinka Gryfice – rewal 
– niechorze – trzebiatów, wznowienie ruchu na odcinku Pogorzelica – trzebiatów, oraz 
budowa linii do Pobierowa.

w Świnoujściu od 2008 roku kursuje niemiecka uznamska kolej uzdrowiskowa uBB, 
łącząca miasto ze stralsundem, a z przesiadką – także z Berlinem. niestety w ostatnich latach 
kolej likwiduje coraz więcej połączeń na terenie województwa, natomiast samorząd woje-
wództwa, w ramach spółki PkP Przewozy regionalne, poprzez zakupy tzw. szynobusów stara 
się te luki w miarę możliwości wypełniać.

w województwie zachodniopomorskim jest 12 lotnisk, przy czym tylko lotnisko w Gole-
niowie jest w pełni przystosowane do obsługi cywilnego ruchu pasażerskiego i towarowego 
zgodnie z wymaganiami przepisów Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa cywilnego 
icAO. Międzynarodowy Port Lotniczy szczecin-Goleniów obsługuje zarówno połączenia 
krajowe, zagraniczne, jak i czartery. słabą strona lotniska jest relatywnie trudna dostępność 
ze strony miasta i regionu – lotnisko położone jest 33 km od centrum szczecina, brakuje też 
bezpośredniego połączenia kolejowego. Jednak z roku na rok obsługuje on coraz większą 
liczbę pasażerów, co przedstawia tabela 2.

tabela 2. Liczba obsłużonych pasażerów w porcie lotniczym szczecin–Goleniów  
w latach 2004–2008

rok Liczba obsłużonych pasażerów w porcie lotniczym szczecin–Goleniów

2004   90 811

2005 101 801

2006 176 670

2007 228 071

2008 298 576

Źródło: www.airport.com.pl.

Począwszy od 2004 roku liczba pasażerów zwiększyła się z ponad 90 tys. do prawie 
300 tys. w 2008 roku, co oznacza ponadtrzykrotny wzrost. Do wzrostu liczby pasażerów 
przyczynił się rozwój tzw. tanich linii lotniczych, a także połączeń czarterowych. Port 
lotniczy szczecin–Goleniów obsługuje loty w kierunkach: Dublin (2 razy w tygodniu), Lon-
dyn (4 razy w tygodniu), Oslo (2 razy w tygodniu), kraków (8 lotów w tygodniu), Poznań  
(8 lotów w tygodniu), warszawa (20 lotów w tygodniu).

znacząca dla rozwoju dostępności transportowej województwa zachodniopomorskiego 
w zakresie transportu lotniczego jest planowana reaktywacja lotniska w zegrzu Pomor-
skim. Lotnisko zegrze Pomorskie położone jest w gminie Świeszyno, w odległości 26 km 
połączeniem drogowym do koszalina. stanowi naturalny potencjalny port lotniczy dla 
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koszalina i całego pasa nadmorskiego od kołobrzegu po ustkę. zakres działań mających na 
celu ponowne uruchomienie tego lotniska dla potrzeb regularnej komunikacji lotniczej ujęty 
został w regionalnym Programie Operacyjnym województwa zachodniopomorskiego na 
lata 2007–2013.

 województwo zachodniopomorskie posiada również bezpośrednie połączenia promowe 
ze szwecją i Danią: ze Świnoujścia do ystad, trelleborga, rønne i kopenhagi, obsługiwane 
przez dwóch armatorów: unity Line sp. z o.o. i Polską Żeglugę Bałtycką sA. Poza realizacją 
przewozów liniowych armatorzy zajmują się także działalnością touroperatorską.

w ostatnich latach szczecin zapoczątkował również akcję promocyjną zmierzającą 
do rozwoju morskich rejsów wycieczkowych (tzw. cruising). w roku 2008 do szczecina 
zacumowało 5 wycieczkowców pełnomorskich oraz 90 rzecznych12. w 2010 roku szczecin 
odwiedzić ma co najmniej 14 dużych morskich statków wycieczkowych13. Ogromnym 
przedsięwzięciem promującym turystykę morską w regionie była przede wszystkim orga-
nizacja finału the tall ships’ races 2007 w szczecinie. w relacji szczecin – Świnoujście  
w sezonie letnim kursuje również wodolot.

Pasażerski transport rzeczny na terenie województwa zachodniopomorskiego ma 
znaczenie marginalne. Polscy armatorzy eksploatują tylko kilka statków pasażerskich  
w komunikacji regularnej i czarterowej. w małych portach na otwartym morzu i nad za-
lewem szczecińskim organizowane są rejsy wycieczkowe.

reasumując, dostępność transportową województwa zachodniopomorskiego na tle 
całego kraju można ocenić jako średnią. konieczne są inwestycje w infrastrukturę, co 
wymaga znacznych nakładów finansowych i pozyskiwania środków pieniężnych z wielu 
źródeł, przede wszystkim funduszy ue.

3. analiza zależności między rozwojem transportu i ruchu turystycznego oraz prog-
noza zmian tych wielkości w odniesieniu do województwa zachodniopomorskiego

w celu wskazania siły zależności między rozwojem transportu a zwiększeniem się 
ruchu turystycznego została przeprowadzona analiza korelacji14. w badaniu posłużono się 
współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona, czyli miernikiem badających związek między 
dwoma cechami. ze względu na to, iż miarą wzrostu zainteresowania turystów regionem jest 
m.in. wzrost liczby cudzoziemców korzystających z rejestrowanej bazy noclegowej, stąd 
też była to cecha reprezentująca ruch turystyczny. rozwój transportu reprezentowany był  
z kolei przez liczbę obsłużonych pasażerów w polskich portach lotniczych. transport lotniczy 
odgrywa bardzo ważną rolę w obsłudze transportowej turystów, ponieważ w porównaniu  

12 www.wiadomosci.wszczecinie.pl, 20.06.2009.
13 www.turystyka.stetinum.pl, 20.09.2009.
14 w tej części opracowania wykorzystano wyniki badań zawarte w pracy magisterskiej A. Lobermajer nt. dostępność 
transportowa jako istotny czynnik kształtujący atrakcyjność turystyczną województwa zachodniopomorskiego 
napisanej pod kierunkiem naukowym autora publikacji, uniwersytet szczeciński, szczecin 2009.
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z innymi gałęziami w najmniejszym stopniu obsługuje przemieszczenia mieszkańców  
w celach pozaturystycznych. Do przeprowadzenia analizy zostały wykorzystane dane za-
mieszczone w tabeli 2. na podstawie przeprowadzonego badania uzyskano współczynnik 
korelacji Persona na poziomie 0,7418. Oznacza to, że wielkość liczby cudzoziemców 
korzystających z bazy noclegowej charakteryzowała się silną zależnością od liczby 
pasażerów obsłużonych w badanych portach lotniczych i była to zależność o charakterze 
dodatnim. zatem wraz ze wzrostem liczby pasażerów obsłużonych w portach lotniczych 
wzrastała liczba cudzoziemców korzystających z bazy noclegowej. Dalej na podstawie 
badań można stwierdzić, że liczba cudzoziemców korzystających z bazy noclegowej jest 
w 55,02% wyjaśniana zmianami liczby pasażerów korzystających z transportu lotniczego.

tabela 3. cudzoziemcy korzystający z bazy noclegowej wg województw oraz liczba 
pasażerów korzystających z portów lotniczych w 2007 roku

województwo

cudzoziemcy korzystający 
z bazy noclegowej (osoby)

( iy )

Lotnisko
Liczba podróżnych 

w 2007 roku ( ix )

Dolnośląskie 507 871 wrocław–stachowice 1 267 570

kujawsko-Pomorskie 83 828 Bydgoszcz–szwederowo 182 396

Lubelskie 97 468 - -

Lubuskie 178 981 zielona Góra–Babimost 6 739

Łódzkie 121933 Łódź–Lublinek 312 243

Małopolskie 978 429 kraków–Balice 3 042 351

Mazowieckie 798636 warszawa–Okęcie 9 268 551

Opolskie 36 601 - -

Podkarpackie 66 232 rzeszów–Jesionka 274 272

Podlaskie 90 984 - -

Pomorskie 281 967 Gdańsk–rębiechowo 1 708 739

Śląskie 272 672 katowice–Pyrzowice 1 962 564

Świętokrzyskie 30 311 - -

warmińsko-Mazurskie 180 856 - -

wielkopolskie 247 572 Poznań–Ławica 863 018

zachodniopomorskie 412 063 szczecin–Goleniów 228 071

Źródło: dane urzędu Lotnictwa cywilnego, www.stat.gov.pl z 10.06.2009.
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wskaźnikiem reprezentującym intensywność ruchu turystycznego jest wskaźnik 
schneidera. wskaźnik ten wyrażony jest liczbą turystów korzystających z noclegów, 
przypadającą na 1000 mieszkańców stałych. Przeprowadzenie prognozy tego wskaźnika 
na następne lata pozwoli wyciągnąć wnioski o przyszłej wielkości intensywności ruchu 
turystycznego w województwie zachodniopomorskim. wielkości wskaźnika schneidera dla 
badanego regionu w latach 2003–2008 przedstawiono w  tabeli 4 i na rysunku 1.

tabela 4. wskaźnik schneidera dla województwa zachodniopomorskiego w latach 
2003–2008

korzystający z bazy nocle-
gowej (osoba)

Liczba ludności 
(osoba) wskaźnik schneidera

2003 1 480 431 1 693 768 874,0459

2004 1503 406 1 693 053 887,9852

2005 1 544 400 1 692 171 912,6737

2006 1 544 036 1 691 123 913,0241

2007 1 672 280 1 690 642 989,1390

2008 1 742 580 1 691 096 1030,4442

Źródło: opracowanie własne, dane www.stat.gov.pl, 15.06.2009.

rys. 1. wskaźnik schneidera dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2003-
2008

Źródło: opracowanie własne.

na podstawie powyższych danych zbudowano model trendu wykładniczego dany rów-
naniem15:

ˆ 831,8066*1,0333t
ty =

15 wyniki ekonometrycznego modelowania obrazującego wykładniczą tendencję rozwojową badanej zmiennej 
objaśnianej opracowane zostały z wykorzystaniem programu statistica 7.1 fi rmy statsoft.
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na cztery kolejne obserwacje otrzymano prognozy zawarte w tabeli 5.

tabela 5. Prognoza zmiany wskaźnika schneidera w latach 2009–2012

rok t
t̂y

2009 7 1046,182

2010 8 1081,02

2011 9 1117,018

2012 10 1154,215

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo została przeprowadzona prognoza liczby pasażerów korzystających z portu 
lotniczego szczecin–Goleniów. na rys. 2 (jak i we wcześniej prezentowanej tabeli 2) przed-
stawiono dane dotyczące badanych pasażerów w latach 2004–2008. 

rys. 2. Liczba obsłużonych pasażerów w porcie lotniczym szczecin–Goleniów 
w latach 2004–2008

Źródło: opracowanie własne.

na podstawie powyższych danych zbudowano model trendu wykładniczego dany rów-
naniem:

ˆ 62230,4681 1,37533t
ty = +

na cztery kolejne obserwacje otrzymano prognozy zawarte w tabeli 6.
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tabela 6. Prognozowana liczba pasażerów portu lotniczego szczecin–Goleniów  
w latach 2009–2012

rok t
t̂y

2009 6 421157,5

2010 7 579230,6

2011 8 796633,2

2012 9 1095634

Źródło opracowanie własne.

Dane przedstawione w tabeli 6 wskazują na dynamiczny wzrost prognozowanej liczby 
pasażerów portu lotniczego szczecin–Goleniów w kolejnych latach16.

podsumowanie

z przeprowadzonych prognoz należy wyciągnąć wnioski, że w najbliższych latach 
nastąpi wzrost intensywności ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim 
oraz wzrost liczby pasażerów portu lotniczego szczecin–Goleniów, dlatego też konieczne 
jest dostosowanie badanego portu lotniczego do zmian zachodzących w intensywności ruchu 
turystycznego. Analiza dostępności transportowej województwa zachodniopomorskiego 
wskazuje, że na tle całego kraju jest ona dość dobra, niemniej jednak wiele jej słabych stron 
mocno ją ogranicza. Problemy te szczególnie uwidaczniają się w okresie sezonu turystyczne-
go, gdy gwałtownie wzrasta liczba turystów m.in. poruszających się własnym samochodem. 
w konsekwencji dojazd do najpopularniejszych miejscowości turystycznych jest mocno 
utrudniony i przez to może zniechęcić turystów do ponownego przyjazdu. konieczne są więc 
przede wszystkim inwestycje transportowe o charakterze infrastrukturalnym (np. urucho-
mienie połączenia kolejowego między portem lotniczym a szczecinem), dostosowanie siatki 
połączeń do potrzeb turystów, a także integracja poszczególnych gałęzi i rodzajów transportu 
w zakresie zaspokajania potrzeb przyjazdowego ruchu turystycznego.

16 Przeprowadzona prognoza nie uwzględnia możliwości wystąpienia czynników incydentalnych, które mogłyby 
w danym okresie znacząco wpłynąć na zmniejszenie wielkości popytu na usługi pasażerskiego transportu lotniczego, 
np. kryzys gospodarczy, zagrożenie terrorystyczne. taka sytuacja (tj. ogólnoświatowy kryzys gospodarczy) miała 
miejsce w latach 2008–2009, co sprawiło, że w 2009 roku liczba obsłużonych pasażerów w porcie lotniczym 
szczecin–Goleniów zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 276 582.
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role of the tranSport in developing touriSt  
attractiveneSS of the region 

summary

An evaluation of the transport accessibility of the region is a purpose of the article on 
the example of the province of the zachodniopomorskie as essential element developing 
his tourist attractiveness, as well as analysis and the evaluation of the relation between the 
development of the transport and the tourist movement and the forecast of changes of these 
sizes in taking back to the explored province. it results from conducted researches that the 
size of the number of foreigners using the tourist accommodation was characterized by  
a strong dependence on the number of passengers waited on at inspected airports and was 
it is a relation about positive character. next from conducted forecasts one should draw 
a conclusion that in the nearest years an increase in intensity of the tourist movement in 
the zachodniopomorskie province and a height of the number of passengers of the airport 
will take place szczecin-Goleniów, therefore adapting the inspected airport for happening 
changes in intensity of the tourist movement is significant.

translated by dawid milewski
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turystyka jako jedna z alternatyw rozwoju  
goSpodarczego powiatu lęBorSkiego

wprowadzenie

wraz z przemianami ustrojowymi na początku lat 90. w Polsce ze względu na transformację 
gospodarczą wiele obszarów zostało zmuszonych do poszukiwania nowych alternatywnych dróg 
rozwoju społeczno-ekonomicznego. Było to związane z negatywnymi skutkami początku prze-
mian w polskim przemyśle oraz rolnictwie. zmiany te najsilniejszy negatywny wpływ wywarły 
na obszarach tradycyjnie związanych mocno z przemysłem oraz z rolnictwem, zwłaszcza 
uspołecznionym. Likwidacja wielu zakładów przemysłowych oraz zmiany w dotychczasowej 
formie gospodarki rolnej spowodowały konieczność poszukiwania nowych ścieżek rozwoju. 
Dla wielu obszarów w Polsce w zmieniających się warunkach gospodarowania szansą rozwoju 
stała się turystyka. wiąże się to z jedną z jej głównych funkcji, jaką odgrywa dla obszarów 
recepcyjnych – funkcji ekonomicznej1. Dynamicznie rozwijający się ruch turystyczny, zarówno 
krajowy, wewnętrzny, jak i przyjazdy turystów zagranicznych do Polski stały się podstawą do 
podejmowania działań w celu rozwoju inicjatyw związanych z szeroko pojętą obsługą ruchu 
turystycznego. zmiany te zaowocowały znacznym wzrostem liczby obiektów zagospodarowania 
noclegowego, zwłaszcza w odniesieniu do obiektów o najwyższym standardzie – hoteli. 
Ponadto dynamicznie zaczęły się rozwijać pozostałe segmenty zagospodarowania turystycznego 
zwłaszcza w tradycyjnie popularnych ośrodkach turystyczno-wypoczynkowych. 

wzrosła dynamika rozwoju zagospodarowania i ruchu turystycznego w popularnych ku-
rortach nadmorskich, jak i ośrodkach górskich. z drugiej strony na ścieżkę rozwoju turystyki 
jako dominanty rozwoju społeczno-ekonomicznego weszło wiele miejscowości i regionów 
dotychczas w mniejszym stopniu kojarzonych z funkcją turystyczną.

1 A. Panasiuk, ekonomika turystyki, wydawnictwo naukowa Pwn, warszawa 2006.
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celem opracowania jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim 
stopniu turystyka może stać się dominantą rozwoju społeczno-gospodarczego dla powiatu 
lęborskiego?

w zakresie szczegółowym cel opracowania wymaga odpowiedzi na następujące pytania:
 – Jaki czynniki decydują aktualnie o obliczu gospodarczym powiatu lęborskiego?
 – Jaka jest rola turystyki w gospodarce powiatu lęborskiego?
 – Jakimi walorami turystycznymi dysponuje powiat lęborski?
 – Jaka jest aktualna skala zagospodarowania  i ruchu turystycznego  w powiecie?
 – Jakimi potencjalnymi walorami nie wykorzystywanymi dotychczas lub wykorzysta-

nymi w niewielkim stopniu dysponuje powiat lęborski?
 – które  z form turystyki mogłyby się rozwinąć w przyszłości w powiecie lęborskim?
 – w jakim stopniu turystyka mogłaby się stać w przyszłości jedną z dominant rozwoju 

gospodarczego obszaru?

1. walory turystyczne powiatu lęborskiego

Powiat lęborski znajduje się w północno-zachodniej części województwa pomorskiego. 
zajmuje obszar 707 km2 i zamieszkiwany jest przez 66 000 mieszkańców. w strukturze 
administracyjnej powiatu funkcjonują dwa miasta: Łeba i Lębork, oraz trzy gminy wiejskie: 
cewice, nowa wieś Lęborska i wicko. Powiat przecinają ważne drogi wojewódzkie: e 213 
i e 214. Pod względem fizyczno-geograficznym obszar znajduje się na terenie Pobrzeża 
koszalińskiego oraz Pojezierza zachodniopomorskiego i Pojezierza kaszubskiego. Od 
północy graniczy z linią brzegową Bałtyku, od południa z  Pojezierzem Bytowskim. Pod 
względem administracyjnym powiat lęborski od wschodu graniczy z powiatem wejherow-
skim, a od zachodu z powiatem słupskim. 

w strukturze zatrudnienia ludności powiatu lęborskiego dominuje zatrudnienie  
w przemyśle (około 40%), następnie w edukacji (blisko 15%) oraz w handlu i usługach 
(około 20%). Powiat lęborski charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia (około 20%), 
która blisko dwukrotnie przewyższa średnią stopę w województwie i należy do najwyższych 
wśród pozostałych powiatów województwa pomorskiego. wysoka stopa bezrobocia  
w powiecie jest konsekwencją transformacji gospodarki na początku lat 90. XX wieku, 
która w pierwszym swoim etapie zaowocowała na analizowanym obszarze likwidacją wielu 
ważnych z punktu widzenia zakładów przemysłowych, zwłaszcza w Lęborku, oraz prze-
mianami w rolnictwie, a zwłaszcza upadkiem państwowych gospodarstw rolnych. zjawiska 
te przyczyniły się do wzrostu bezrobocia zwłaszcza w Lęborku oraz na terenach wiejskich 
powiatu. warto jednocześnie zauważyć, że stopa bezrobocia w powiecie w ostatnich latach 
uległa znacznej redukcji (od roku 2002, kiedy osiągnęła kulminację – 34,2% do roku 2007, 
kiedy wynosiła 20,1%).
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Aktualnie do podstawowych dziedzin gospodarczych powiatu należą:
 – rolnictwo,
 – przemysł rolno-spożywczy,
 – przemysł drzewny,
 – przemysł materiałów budowlanych,
 – rybactwo,
 – rybołówstwo,
 – przetwórstwo rybne,
 – turystyka.

2. walory naturalne powiatu lęborskiego

Głównym czynnikiem aktywności turystycznej jest obecność w obszarach recepcji 
turystycznej walorów turystycznych. Powiat lęborski dysponuje znaczącym  potencjałem 
walorów turystycznych,  zwłaszcza przyrodniczych. 

walory turystyczne powiatu lęborskiego predestynują ten obszar do uprawiania wielu 
form turystyki krajoznawczej, wypoczynkowej oraz różnych  form turystyki kwalifikowanej. 

Jedną z głównych atrakcji turystycznych powiatu jest słowiński Park narodowy utwo-
rzony w 1967 roku, obejmujący obszar 18 247 ha. Atrakcyjność parku wynika z mozaiki kraj-
obrazu, w której obok największego kompleksu nadmorskich wydm występują duże jeziora 
przybrzeżne (Łebsko, Gardno, Dołgie wielkie i Małe) oraz duże obszary bagienne i torfo-
wiskowe porośnięte w znaczącej części urozmaiconym drzewostanem. Ponadto atrakcyjność  
turystyczną parku podnosi fakt, że jest on jednym ze Światowych rezerwatów Biosfery 
oraz obiektów wpisanych ze względu na bogatą awifaunę i obszary wodno-błotne na Listę 
ramiarską. Frekwencję turystyczną na obszarze parku niewątpliwie podnosi bezpośrednie 
sąsiedztwo Łeby. wielkość ruchu turystycznego w 2003 roku wynosiła 169 570 osób2. na 
parkingach obwodów ochronnych parku odnotowano 1 578 autokarów, 24 063 samochody 
osobowe, 21 motocykli3. Frekwencja turystów w parku jest jednak z pewnością znacznie 
wyższa, co wynika z faktu przenikania nierejestrowanego ruchu turystycznego na obszar 
parku od strony plaży nadmorskiej. 

słowiński Park narodowy stanowi specyficzny ze względu na ruch turystyczny obszar, 
ponieważ jako park narodowy jest on podporządkowany przede wszystkim funkcji ochron-
nej, co w znacznym stopniu wpływa na ograniczenia w zakresie dalszego wzrostu ruchu 
turystycznego na większą skalę.

Drugą główną atrakcją turystyczną powiatu lęborskiego jest Łeba. Miasto ze względu na swoje 
nadmorskie położenie oraz specyficzny klimat jest jednym z najpopularniejszych kurortów nadmor-
skich w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku. Jest przede wszystkim ośrodkiem typowej turystyki 

2  na podstawie liczby sprzedanych biletów, www.slowinskipn.pl.
3  na podstawie liczby sprzedanych biletów, www.slowinskipn.pl.
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wypoczynkowej typu 3s. w ostatnich latach staje się również coraz bardziej popularnym ośrodkiem 
turystyki kwalifikowanej związanej z przyjazdami miłośników sportów wodnych. Ponadto tutejszy 
klimat dzięki bogatej zawartości soli i jodu w powietrzu oraz dużemu nasłonecznieniu stwarza 
dobre podłoże dla prowadzenia działalności balneologicznej. Pomimo że Łeba nie posiada oficjalnie 
statutu miejscowości uzdrowiskowej, leczy się tu m.in.: choroby układu oddechowego (astma), 
choroby skóry (łuszczyca), choroby układu ruchu oraz krążenia (żylaki)4. Poza tym warunki klimatu 
Łeby są przydatne również w leczeniu chorób przemiany materii, otyłości, cukrzycy i nerwicy.

znacznie mniejsze znaczenie dla turystyki, bardziej dla rekreacji, zwłaszcza mieszkańców 
Lęborka, odgrywa miejscowość Lubowidz położona nad Jeziorem Lubowidzkim. stanowi 
ona niewielki ośrodek turystyki wypoczynkowej weekendowej oraz sportów wodnych  
w sezonie urlopowo-wakacyjnym.  

z pozostałych cenniejszych walorów turystycznych przyrodniczych, których stopień 
wykorzystania w turystyce jest znacznie niższy, warto wymienić liczne rezerwaty przyrody. 
Do najbardziej znanych należą:

 – florystyczny nowe wicko o powierzchni 24,49 ha na zarośniętym jeziorze; został 
uznany prawnie w 1984 r.;

 – torfowiskowo-leśny Las Górowski o powierzchni 99,6 ha; uznany prawnie w 1984 r.; 
 – leśno-wydmowy Mierzeja sarbska o powierzchni 546,95 ha, utworzony w 1976 r.; 

stanowi przedłużenie słowińskiego Parku narodowego;
 – obszar chronionego krajobrazu Pradoliny Łeby i wzgórza morenowe na południe od 

Lęborka. 
wartość turystyczno-rekreacyjna powiatu podnoszą ponadto liczne kompleksy leśne, 

które w  gminie Lębork zajmują 3,2 km2, co stanowi 18 % ogólnej powierzchni tej gminy, 
w gminie Łeba 6,8 km2 (45,5 % powierzchni całej gminy), w gminie cewice 111,8 km2, (59,5% 
całkowitej powierzchni gminy),  w gminie nowa wieś Lęborska 87,8 km2 (32,5 % powierzchni 
gminy),  a w gminie wicko 68,2 km2 (31,8 % całkowitej powierzchni gminy). 

istotnym składnikiem atrakcyjności turystycznej powiatu lęborskiego są walory antro-
pogeniczne. Obszarem największej ich koncentracji jest miasto Lębork, gdzie znajduje 
się kilkanaście cennych obiektów zabytkowych, m.in.: zamek krzyżacki z ii poł. XiV w., 
gotycki kościół pw. św. Jakuba z XV w., zespół miejskich murów obronnych z XiV i XV w. 
na dawnym podzamczu. kilka interesujących zabytków znajduje się również w Łebie. są to 
m.in. ruiny gotyckiego kościoła św. Mikołaja z XiV w., kościół pw. wniebowzięcia nMP  
z 1683 r. oraz neptun zameczek z początku XX w.

Ponadto z pozostałych cennych elementów kultury materialnej powiatu mogących 
stanowić interesujące atrakcje turystyczne można wymienić:

 – wyrzutnia rakiet batalistycznych w rąbce,  
 – latarnie morskie w czołpinie i stilo,
 – skansen wsi słowińskiej w klukach,

4  www.slowinskipn.pl.
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 – kompleksy parkowo-pałacowe w nowęcinie, niebędzinie, charbrowie oraz nowej wsi 
Lęborskiej,  

 – zabytkowe kościoły w Łebuni, Bukowinie, chocielweku, Lubowidzu, nowej wsi 
Lęborskiej, 

 – cmentarzyska kultury pomorskiej i Łużyckiej w gminie cewice.
Potencjał turystyczny powiatu  uzupełniają liczne imprezy sportowe i kulturalne, wśród 

których do najbardziej znanych należą:
 – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w windsurfingu (czerwiec), 
 – Ogólnopolskie zawody Jeździeckie w skokach przez Przeszkody (lipiec),
 – Bieg świętego Jakuba (lipiec),
 – Międzynarodowy zlot Historyczno-Militarny (maj),
 – Festiwal Pomuchla (grudzień),

rys. 1. schemat aktualnych i potencjalnych form ruchu turystycznego dla obszaru po-
wiatu lęborskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze starostwa Powiatowego  
w Lęborku.

istniejący na obszarze powiatu zespół walorów turystycznych, zarówno przyrodniczych, jak 
i antropogenicznych, predestynuje obszar do uprawiania wielu form turystyki: od klasycznej tu-
rystyki krajoznawczej i wypoczynkowej, do turystyki kulturalnej, alternatywnej oraz licznych form 
turystyki kwalifikowanej, zwłaszcza w oparciu o walory pasa wodno-lądowego wybrzeża (rys.1). 
Duży potencjał, ciągle jeszcze w niewielkim stopniu wykorzystany, posiada powiat w zakresie 
turystyki uzdrowiskowej oraz agroturystyki (rys. 1).
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3. zagospodarowanie  i ruch turystyczny na obszarze powiatu lęborskiego

Drugim obok walorów krajobrazowych kluczowym elementem funkcjonowania oraz 
perspektyw rozwoju turystyki jest zagospodarowanie turystyczne, na które składają się 
obiekty infrastruktury podstawowej (noclegowe i gastronomiczne) oraz towarzyszącej 
(elementy szeroko pojmowanej dostępności komunikacyjnej, oraz obiekty zaspokajające 
potrzeby turystów w zakresie rekreacji, rozrywki oraz  informacji. 

Przez powiat lęborski położony w środkowej części Pobrzeża Bałtyku przebiegają ważne 
szlaki drogowe oraz kolejowe.

największe znaczenie w ruchu drogowym ma tranzytowa droga krajowa nr 6 prowa-
dząca od przejścia granicznego w kołbaskowie do Łęgowa o długości 351 kilometrów. 
Przecina ona województwa zachodniopomorskie i pomorskie i stanowi główny łącznik 
pomiędzy dwiema głównymi aglomeracjami wybrzeża: szczecińską i trójmiejską. na 
odcinku kołbaskowo – kijewo ma ona status autostrady A6. 

ważne znaczenie odgrywają również drogi: wojewódzka nr 214, przebiegająca przez 
województwa: pomorskie i kujawsko-pomorskie pomiędzy Łebą a warlubiem (przebiega 
przez wszystkie gminy powiatu lęborskiego) oraz pozostałe drogi o statusie powiatowych  
o łącznej długości 245 kilometrów. 

Powiat lęborski jest położony na trasie ważnych szlaków kolejowych: szlaku 202  
z Gdańska do stargardu szczecińskiego, 229 z Pruszcza Gdańskiego do Łeby oraz 237  
z Lęborka do Maszewa Lęborskiego. najistotniejsze z punktu widzenia ruchu turystycznego 
są szlaki 202 oraz 229, gdyż poprzez skomunikowanie z innymi ważnymi szlakami w ko-
munikacji krajowej umożliwiają połączenia z główną miejscowością turystyczną powiatu – 
Łebą. warto jednocześnie zaznaczyć, że większość połączeń komunikacją publiczną z Łebą 
zarówno w komunikacji Pks, jak i koleją ma charakter sezonowy.

kluczowym z punktu widzenia turysty elementem zagospodarowania turystycznego jest 
baza noclegowa. Jej rozmieszczenie na terenie powiatu lęborskiego jest bardzo nierówno-
mierne. warto jednocześnie odnotować, że dane dotyczące bazy noclegowej w powiecie, 
którymi dysponuje instytut turystyki oraz Bank Danych regionalnych Gus, są w znacznym 
stopniu zaniżone, co wynika z faktu funkcjonowania wielu obiektów i miejsc, które udzielają 
noclegów turystom, a jednocześnie nie są obiektami rejestrowanymi.  

większość miejsc noclegowych w powiecie (10 508 – około 90% wszystkich miejsc  
w zarejestrowanej bazie noclegowej) znajduje się w Łebie (rys. 2). Dalsze blisko 9% (1002 
miejsca) bazy zlokalizowane jest w sąsiedniej gminie wicko, a tylko ponad 3% łącznie  
w Lęborku (132) i nowej wsi Lęborskiej (26). w gminie cewice nie ma obiektów nocle-
gowych (rys. 2, tab. 1).
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rys. 2 udział miejsc noclegowych w poszczególnych gminach powiatu lęborskiego  
w ogóle miejsc bazy noclegowej powiatu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze starostwa Powiatowego  
w Lęborku.

tabela 1 Liczba obiektów i miejsc noclegowych z podziałem na gminy w latach 2003–
2007

Gmina Liczba obiektów 
noclegowych

udział procentowy  
w ogóle liczby obiektów  

noclegowych  
w powiecie

Liczba miejsc 
noclegowych

udział procentowy  
w ogóle  liczby miejsc 

noclegowych  
w powiecie

Lębork   2     2,20%      132     1,13%

Łeba 74   81,32% 10 508   90,08%

cewice   0     0,00%          0     0,00%

wicko 14   15,38%   1 002     8,59%

nwL   1     1,10%        23     0,20%

Ogółem 91 100,00% 11 665 100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl, www.intur.com.pl.

większość miejsc noclegowych ma charakter sezonowy i znajduje się w ośrodkach  
wczasowych, w dalszej kolejności są to miejsca noclegowe w hotelach, obiektach kolonij-
nych oraz na kempingach. 

Analogicznie do rozmieszczenia bazy noclegowej znacznie rozproszony jest ruch tu-
rystyczny na obszarze powiatu (tab. 2). największa koncentracja ruchu turystycznego ma 
miejsce w Łebie (631 537 osób – 92,5% ogółu turystów odwiedzających powiat) i związana 
jest z okresem urlopowo-wakacyjnym. Blisko 6% ogółu odwiedzających powiat (39 089 
osób) odwiedziło w 2007 roku gminę wicko, pozostałe gminy powiatu odwiedzane były 
znacznie rzadziej (Lębork – 10554 osoby – 1,55% ogółu odwiedzających powiat, oraz nowa 
wieś Lęborska (1301 – 0,19%). tak silna supremacja Łeby w zakresie recepcji ruchu tu-

89%

8% 1% 2%

Łeba wicko Lębork Now a Wieś Lęborska
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rystycznego na tle innych gmin wynika z przewodniej roli turystyki wypoczynkowej wśród 
innych form turystyki uprawianych na terenie powiatu lęborskiego. Proporcje rozkładają 
się podobnie przy uwzględnieniu recepcji turystyki zagranicznej w gminach powiatu. 
zdecydowanie dominuje Łeba ze względu na jej recepcyjne walory wypoczynkowe oraz 
sąsiedztwo słowińskiego Parku narodowego (tab. 2). w dalszej kolejności turyści zagranic-
zni odwiedzali Lębork oraz gminę wicko. większy udział wśród turystów zagranicznych tych, 
którzy odwiedzili Lębork, należy prawdopodobnie wiązać z zabytkami architektury gotyckiej, 
które stanowią istotną atrakcję dla turystów zagranicznych. 

tabela 2. ruch turystyczny w gminach powiatu lęborskiego w roku 2007 z uwzględnie-
niem liczby turystów ogółem oraz turystów zagranicznych

Gmina
Liczba 

turystów 
ogółem

udział procentowy  
w liczbie turystów ogółem 

odwiedzających powiat

Liczba turystów 
zagranicznych

udział procentowy w liczbie 
ogółem turystów zagranic-

znych odwiedzających powiat

Lębork 682 481 100% 39 969 100%

Łeba   10 554          1,55%   2 482          6,21%

cewice 631 537        92,54% 35 228        88,14%

wicko            0          0,00%          0          0,00%

nwL   39 089          5,73%   2 222          5,56%

Ogółem     1 301          0,19%        37          0,09%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl, www.intur.com.pl.

rozmieszczenie ruchu turystycznego  zarówno krajowego, jak i zagranicznego w powie-
cie wskazuje na jego silną koncentrację w pasie wybrzeża w okolicach Łeby.

4. zarządzanie rozwojem turystyki w powiecie lęborskim 

ze względu na dogodne położenie w obszarze pobrzeża oraz zróżnicowane walory 
turystyczne turystyka jest ważnym czynnikiem funkcjonowania miejscowości w strefie 
nadmorskiej. Obszary nadmorskie stanowią jedną z głównych destynacji turystycznych w tu-
rystyce zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Dotyczy to również powiatu lęborskiego. 
w związku z tym turystyka stanowi istotny element w dokumentach strategicznych 
dotyczących dalszego rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatu lęborskiego oraz zapi-
sach strategii rozwoju turystyki w województwie pomorskim. turystyka odgrywa znaczącą 
rolę w rozwoju społeczno-ekonomicznym powiatu, który jednak boryka się z głównym pro-
blemem, z jakim styka się większość obszarów nadmorskich pełniących funkcje turystyczne 
– sezonowością. czynnik ten powoduje, że ruch turystyczny oraz generowane przez niego 
dochody dla gmin związane z szeroko pojętą obsługą ruchu turystycznego ograniczone są do 
kilku miesięcy okresu urlopowo-wakacyjnego. istotne w związku z tym są działania, które 
mogłyby spowodować wydłużenie sezonu turystycznego w gminach powiatu. Działania te są 
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wpisane do strategii rozwoju Powiatu Lęborskiego w ramach celów strategicznych i kie-
runkowych rozwoju Powiatu Lęborskiego, w Priorytecie Gospodarka  (strategia rozwoju 
Powiatu Lęborskiego na lata 2007–2013).  

istotne miejsce zajmuje również rozwój turystyki w obszarze powiatu lęborskiego  
w ramach strategii rozwoju turystyki w województwie pomorskim na lata 2004–2013 
(strategia rozwoju turystyki w województwie Pomorskim na lata 2004–2013). 

warto jednocześnie zwrócić uwagę na istotne problemy, które towarzyszą rozwojowi 
turystyki w powiecie, na które zwrócili uwagę uczestnicy jednej z dziesięciu debat subregio-
nalnych, jakie poprzedziły uformowanie się ostatecznej wersji strategii rozwoju turystyki  
w województwie pomorskim. w debacie dotyczącej rozwoju turystyki na obszarze wybrzeża 
słowińskiego oraz ziemi Lęborskiej zwrócono uwagę na następujące problemy:

 – krótki sezon turystyczny,
 – brak zróżnicowania cen,
 – niedostateczna informacja na temat oferty turystyki aktywnej w obszarze,
 – niedostateczna informacja o ofercie regionu,
 – zanieczyszczenie, przede wszystkim zaśmiecenie obszarów leśnych,
 – brak sprawnego systemu zarządzania w turystyce, 
 – niedostatki w zakresie  infrastruktury, zwłaszcza sportowo-rekreacyjnej,
 – brak jednolitej delimitacji regionu.

Lokalna specyfika funkcjonowania turystyki w powiecie, wynikająca ze zdecydowanej 
dominacji Łeby w zakresie recepcji ruchu turystycznego, a jednocześnie sezonowy charakter 
ruchu turystycznego w tym mieście powodują, że próby wydłużania sezonu turystycznego będą 
w głównej mierze skoncentrowane na Łebie. wydaje się, że jedną z możliwości wydłużenia 
tam sezonu turystycznego mogłoby stać się uzyskanie przez Łebę statusu uzdrowiska. 
stworzyłoby to realne możliwości wydłużenia okresu recepcji turystów na okres całego roku. 
warto przy tym zaznaczyć, że działalność o charakterze balneologicznym jest prowadzona  
w Łebie od wielu lat, a oprócz tego miasto posiada złoża borowin oraz wód termalnych.  
usankcjonowanie działalności uzdrowiskowej w ramach statutowego uzdrowiska niewątpliwie 
dałoby silny impuls do rozwoju turystyki w pozostałych miesiącach roku. konieczne jest  
w związku z tym przyspieszenie działań w tym kierunku, zwłaszcza że w samej Łebie istnieje 
dosyć silne lobby ukierunkowane na ten cel, czego potwierdzeniem jest porozumienie zawarte 
w 2006 r. pomiędzy burmistrzem Łeby oraz 15 stowarzyszeniami deklarujące działania na 
rzecz utworzenia uzdrowiska. współczesna turystyka uzdrowiskowa ewoluuje coraz silniej w 
stronę nowych jej typów, jakie stanowią turystyki wellness i spa. wydaje się więc, że chcąc być 
konkurencyjną, Łeba powinna jednocześnie dążyć do budowy i rozwoju nie tylko tradycyjnych 
urządzeń uzdrowiskowych, ale również stworzyć możliwości do rozwoju stosunkowo jeszcze 
młodych w Polsce form turystyki uzdrowiskowej.  

Jednym z głównych czynników rozwoju turystycznego jest dostępność komunikacyjna. 
wydaje się, że w przypadku Łeby konieczne jest podjęcie wielu działań zorientowanych na 
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poprawę dostępności komunikacyjnej miasta. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania przez Łebę 
bezpośrednich połączeń z głównymi miastami kraju w komunikacji Pks oraz kolejowej. 
Jednak współcześnie w warunkach funkcjonowania transportu publicznego w gospodarce 
wolnorynkowej, gdzie podaż jest uzależniona od popytu, trudno oczekiwać, że działania te 
wyprzedzą wzmożenie intensywności  ruchu turystycznego po sezonie. Dopiero uzyskanie sta-
tusu uzdrowiska i spodziewany wraz z nim większy napływ turystów do Łeby może przyczynić 
się do rozbudowania oferty bezpośrednich połączeń miasta z głównymi aglomeracjami  
w publicznym transporcie kolejowym i samochodowym. Duże szanse dla rozwoju turystyki  
w Łebie stwarza funkcjonowanie portu jachtowego, najnowocześniejszego tego typu na 
polskim wybrzeżu, przystosowanego do przyjęcia 120 jednostek różnych klas, który obok tu-
rystyki żeglarskiej może stanowić punkt wypadowy dla innych form turystyki kwalifikowanej  
w oparciu o walory wodne Bałtyku i okolicznych jezior –  kajakarstwa morskiego i jeziorowego, 
wędkarstwa oraz turystyki nurkowej.

Pozycja Łeby ze względu na posiadane walory i ciągle nie do końca wykorzystany 
potencjał turystyczny jest zdecydowanie dominująca w rozwoju turystycznym po-
wiatu lęborskiego. Jednocześnie pozostałe gminy powiatu dysponują istotnym, chociaż  
w innej skali zjawiska, potencjałem turystycznym. wydaje się, że ciągle duże rezerwy istnieją  
w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej w gminach powiatu lęborskiego. ze względu na 
niski stopień urbanizacji, przemysłu oraz dobry stan środowiska naturalnego dysponującego 
bogatymi walorami w postaci urozmaiconej konfiguracji terenu z rozległymi kompleksami 
leśnymi oraz jeziorami gminy wiejskie powiatu stanowią interesującą alternatywę dla tu-
rystów szukających azylu od uciążliwości życia w wielkim mieście, a jednocześnie mogą 
stanowić  pewną przeciwwagę dla masowej turystyki wypoczynkowej w Łebie. wymaga 
to jednak odpowiednich działań na poziomie powiatu skłaniających do podejmowania 
działalności agroturystycznej przez mieszkańców miejscowości wiejskich, a ponadto szerszej 
promocji oferty agroturystycznej regionu. Aktualna, dość uboga na tle innych regionów 
kraju, oferta agroturystyczna obszaru skłania do wniosku, że istnieją w jej zakresie spore 
niewykorzystane rezerwy. wydaje się również, że w dobie swoistej mody na regionalizm 
działalność agroturystyczna mogłaby się w sposób pośredni przyczynić do promocji etnotu-
rystyki, której podstawę mogłoby stanowić dziedzictwo historyczne i kulturalne zachodniej 
części kaszub. Ponadto działalność ta mogłaby przyczynić się do poprawy funkcjonowania 
lokalnej infrastruktury technicznej. turystyka stanowi istotny element w planowaniu rozwoju 
gospodarki powiatu lęborskiego. Potwierdzeniem tego jest umieszczenie zapisów dotyczących 
rozwoju turystyki w strategii rozwoju Powiatu Lęborskiego  w ramach celów strategicznych 
i kierunkowych rozwoju Powiatu Lęborskiego, w Priorytecie Gospodarka. zadania, jakie 
zostały nakreślone w zakresie turystyki, to:

 – tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej, przede 
wszystkim w pasie nadmorskim, a w szczególności dążenie do powstania uzdro-
wiska Łeba;
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 – współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi;
 – współpraca z podmiotami reprezentującymi wiejskich kwaterodawców powiatu 

lęborskiego;
 – promowanie gospodarstw agroturystycznych oraz ośrodków uzdrowiskowych, m.in. 

przez stronę internetową (spójna dla powiatu informacja o bazie turystycznej).
w kwestii promocji powiatu w kraju i za granicą celem jest kreowanie pozytywnego 

wizerunku regionu poprzez następujące zadania:
 – promocja powiatu i jego miejscowości w internecie;
 – promocja atrakcyjnych turystycznie terenów powiatu, m.in. obszarów nadmorskich  

i słowińskiego Parku narodowego, w połączeniu z atrakcjami pozostałej części powiatu 
(w tym turystyczne trasy tematyczne, np. Droga św. Jakuba, kraina Maratonu ekologi-
cznego);

 – udział w targach w Polsce i za granicą (m.in. targi turystyczne, gospodarcze, in-
westycyjne);

 – udział w konkursach mogących przyczynić się do kreowania pozytywnego wizerunku 
powiatu;

 – współpraca z gminami w zakresie budowania pozytywnego wizerunku całego powiatu.
wydaje się, że powiat lęborski, dysponując wybitnymi walorami turystycznymi, jest szcze-

gólnie predestynowany do rozwoju turystyki. Oprócz tradycyjnie z nim kojarzonych form 
turystyki wypoczynkowej oraz  krajoznawczej istnieją pewne walory dotychczas rozwinięte 
w niedostatecznym stopniu. Do takich obszarów należy chociażby turystyka uzdrowiskowa, 
która posiada dobre potencjalne możliwości rozwoju w Łebie. z kolei poza Łebą, która jest 
najbardziej znanym ośrodkiem turystycznym powiatu, w pozostałej części jego terytorium 
możliwy jest rozwój agroturystyki dotychczas w niewielkim tylko stopniu obecnej w gminach 
wiejskich. w niewielkim stopniu jest również wykorzystany potencjał turystyczny Lęborka  
z jego ofertą w postaci licznych cyklicznych imprez mających charakter lokalny oraz dziedzic-
twem historyczno-kulturowym, którego głównym elementem są zabytki architektury gotyckiej.

Dalszy rozwój turystyki w powiecie oraz jej rola w rozwoju społeczno-gospodarczym 
regionu jest uzależniona od poprawy dostępności komunikacyjnej miejscowości powiatu 
oraz odpowiednich działań w zakresie promocji dotyczącej oferty turystycznej obszaru. 

podsumowanie

wraz z przemianami ustrojowymi na początku lat 90. w Polsce ze względu na 
transformację gospodarczą wiele obszarów zostało zmuszonych do poszukiwania nowych 
alternatywnych dróg rozwoju społeczno-ekonomicznego. Było to związane z negaty-
wnymi skutkami początku przemian w polskim przemyśle oraz rolnictwie. zmiany te 
najsilniejszy negatywny wpływ wywarły na obszarach tradycyjnie związanych mocno  
z przemysłem oraz z rolnictwem, zwłaszcza uspołecznionym. Likwidacja wielu zakładów 
przemysłowych oraz zmiany w dotychczasowej formie gospodarki rolnej spowodowały 
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konieczność poszukiwania nowych ścieżek rozwoju. Dla wielu obszarów w Polsce  
w zmieniających się warunkach gospodarowania szansą rozwoju stała się turystyka. wiąże 
się to z jedną z jej głównych funkcji, jaką odgrywa dla obszarów recepcyjnych – funkcji 
ekonomicznej. Jednym z obszarów, na których współcześnie rozwój turystyki może stać się 
istotną determinantą rozwoju społeczno-ekonomicznego, jest powiat lęborski. 

Powiat lęborski ze względu na swoje nadmorskie położenie jest predestynowany do roz-
woju przede wszystkim turystyki wypoczynkowej typu 3s. Głównym obszarem recepcyjnym 
w powiecie jest Łeba, która ze względu na wybitne walory wypoczynkowe jest jednym  
z najczęściej odwiedzanych kurortów polskiego wybrzeża Bałtyku. Drugim tradycyjnym 
celem penetracji turystycznej w powiecie jest słowiński Park narodowy ze względu na 
mozaikę krajobrazową z głównym jej elementem – wydmami nadmorskimi. 

wydaje się, że potencjał turystyczny powiatu jest jednak znacznie bogatszy i istnieje 
wiele potencjalnych destynacji turystycznych dotychczas w niewielki stopniu wykorzysty-
wanych. Jedną z nich stanowią gminy wiejskie południowej i wschodniej części powiatu,  
w których od 10 lat rozwija się agroturystyka. 

Główne problemy, jakie napotyka rozwój turystyki w powiecie, wiążą się z koniecznością 
poprawy jego dostępności komunikacyjnej, brakami w zakresie bazy noclegowej  
o najwyższym standardzie (hoteli) oraz innymi elementami zagospodarowania turystyczne-
go, zwłaszcza w zakresie usług towarzyszących oraz  wysokim stopniem sezonowości ruchu 
turystycznego w obszarze. Dotyczy to w głównej mierze najpopularniejszej miejscowości 
turystyczno-wypoczynkowej w powiecie – Łeby. Pewne nadzieje niesie ze sobą perspe-
ktywa uzyskania przez nią w najbliższej przyszłości statutu uzdrowiska, co niewątpliwie 
przyczyniłoby się do wydłużenia sezonu turystycznego w mieście, a pośrednio mogłoby 
spowodować wzrost zainteresowania turystów pozostałymi miejscowościami powiatu 
lęborskiego.
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touriSm aS one of the Social and economical alternative of 
the development of the community of leBork

summary

tourism is the one of the most intensive forms of the social and economical development. 
in the article was taken an issue of the tourism as the alternatives of social and economical 
development in the Lebork community. the most popular and visited tourist resort in the 
community of Lębork is Łeba. it is result of the concentration of the natural attractions 
connected with słowiński national Park and resources for the typical holiday tourism 
based on the Baltic coastal zone. Besides it there are some more tourist attractions in the 
community of Lębork which aren’t used for tourism in  the proper level. there are facilities 
for the development of others tourist forms as alternative tourism and farm tourism especially 
in the east and south part of the community of Lębork (wicko, nowa wieś Leborska and 
cewice communes). Besides it Łeba have the values for becoming of  the health resort what 
would case the increase of the tourist movement and extend the tourist season in Łeba. there 
are others facilities form tourism development in the county which are connected with the 
special forms of tourism based on the water resources of the coastal zone as windsurfing, 
sailing, yachting and  others. 

translated by krzysztof parzych
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Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość stawia przed współczesnymi organizacjami 
nowe wyzwania. Globalizacja rynków, gospodarka oparta na wiedzy, rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, wzrost poziomu konkurencyjności to przenikające się nawzajem czyn-
niki determinujące zachowanie i funkcjonowanie społeczności, przedsiębiorstw, organizacji  
i jednostek. Firmy stawiające sobie za cel odniesienie sukcesu rynkowego powinny rozumieć 
współzależność owych czynników oraz umiejętnie je wykorzystywać. 

Jednym z kluczowych elementów przedsiębiorstw i organizacji funkcjonujących we 
współczesnym świecie jest wiedza oraz nowe formy dystrybuowania informacji i szkoleń. 
stały rozwój technologii teleinformatycznych i komunikacyjnych spowodował wzrost 
zainteresowania narzędziami e-learningowymi w procesie dydaktycznym. Proces ten może 
być realizowany w oparciu o różne modele edukacyjne, wykorzystujące określone systemy 
nauczania elektronicznego. Do najczęściej stosowanych modeli zaliczyć należy:

1. Asynchroniczny model e-learningowy – realizacja szkolenia bez udziału nauczyciela, 
w oparciu o opracowany kurs w formie elektronicznej (najczęściej dystrybuowany za pomocą 
internetu lub na płytach DVD/cD).

2. synchroniczny model e-learningowy – realizacja szkolenia z udziałem nauczyciela, 
za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej (telekonferencje, tablice elektroniczne) oraz 
w oparciu o kurs opracowany w formie elektronicznej.

3. Asynchroniczny model blended learningowy – połączenie tradycyjnego modelu 
nauczania z kursem elektronicznym. realizacja szkolenia z udziałem nauczyciela podczas 
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tradycyjnych spotkań oraz realizacja szkolenia bez udziału nauczyciela w oparciu o kurs 
elektroniczny.

4. synchroniczny model blended learningowy – połączenie tradycyjnego modelu 
nauczania z kursem elektronicznym. realizacja szkolenia z udziałem nauczyciela podczas 
tradycyjnych spotkań oraz realizacja szkolenia z udziałem nauczyciela za pomocą narzędzi 
komunikacji elektronicznej (telekonferencje, tablice elektroniczne), a także w oparciu o kurs 
opracowany w formie elektronicznej.

Popularność poszczególnych modeli zmienia się wraz z rozwojem internetu oraz po-
wstawaniem nowych narzędzi informatycznych i systemów e-learningowych. zależna jest 
także od stopnia przygotowania i doświadczenia poszczególnych organizacji i przedsiębiorstw  
w obszarze kształcenia oraz kształcenia e-learningowego. 

rys. 1. Płaszczyzny projektu e-learningowego

Źródło: opracowanie własne.

systemowe podejście do nauczania elektronicznego wskazuje, iż projekt e-learningowy 
powinien być rozpatrywany na kilku płaszczyznach. Posługując się dekompozycją systemu 
e-learningowego (rozumianego jako zbiór wszystkich elementów składowych projektu, a nie 
system informatyczny), szczegółowe zagadnienia e-nauczania należy rozpatrywać na czte-
rech płaszczyznach (organizacyjnej,  informatycznej, metodologicznej, merytorycznej) przy 
założeniu ich silnego, wzajemnego przenikania i przy przewodniej roli czynnika ludzkiego. 

we wrześniu 2009 roku w oparciu o projekty e-learningowe1 realizowane przez katedrę 
efektywności innowacji na wydziale zarządzania i ekonomiki usług uniwersytetu 
szczecińskiego oraz w centrum e-learningu MeLcOe na uniwersytecie Macquarie, zostało 
przeprowadzone badanie analizujące elementy płaszczyzny informatycznej i metodologic-

1 więcej na temat projektów e-learningowych realizowanych na wzieu: A.stecyk, efektywnosć projektu lams 
wzieu, e-mentor nr 2(24), wydawnictwo sGH, warszawa 2008, s. 47–52. Projekty realizowane przez centrum 
e-learningu MeLcOe: www.melcoe.mq.edu.au .

ns
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znej projektów e-learningowych. w szczególności przeprowadzono badania mające na celu 
analizę i porównanie dwóch platform e-learningowych: 

 – MOODLe2 – jedna z najczęściej wykorzystywanych na świecie, niekomercyjna 
platforma e-learningowa, charakteryzująca się najliczniejszą na świecie liczbą 
użytkowników.

 – LAMs3 – dynamicznie rozwijająca się, niekomercyjna platforma e-learningowa, 
stosowana głównie w Australii, nowej zelandii i krajach azjatyckich oraz niek-
tórych krajach europy. w maju 2009 roku system LAMs otrzymał prestiżową 
nagrodę Gold Award dla najlepszego systemu e-learningowego przyznawaną przez 
iMs Global Learning consortium, organizacji analizującej i wyznaczającej nowe 
trendy w nowoczesnym kształceniu.

w badaniu wzięła udział grupa projektantów, nauczycieli i studentów mająca 
doświadczenia w pracy zarówno z jednym, jak i z drugim systemem e-learningowym:

 – wzieu – 14 dydaktyków i twórców elektronicznych szkoleń oraz 156 studentów,
 – MeLcOe – 26 dydaktyków, twórców szkoleń i informatyków oraz 69 studentów.

wykres 1. Ogólna ocena systemów LAMs i MOODLe dokonana przez pracowników 
wzieu

Źródło: opracowanie własne.

w przeprowadzonym badaniu szczególną uwagę zwrócono na aspekty związane  
z efektywnością i jakością opracowania, realizacją i ewaluacją szkoleń, szybkością funk-
cjonowania systemów, porównaniem narzędzi w obu aplikacjach oraz subiektywnymi 
opiniami nauczycieli i studentów.

różnice w ogólnej ocenie obu systemów pomiędzy pracownikami wzieu i MeLcOe 
wynikają przede wszystkim z infrastruktury informatycznej oraz szybkości funkcjonowania 
sieci w obu instytucjach, ale także w dostępie do obu aplikacji z innych miejsc, takich 

2 www.moodle.org.
3 www.lamsfoundation.org.
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jak punkty wykładowe czy dom. Ocena szybkości i funkcjonalności systemu LAMs jest 
znacząco niska na wzieu,  podczas gdy pracownicy MeLcOe nie zauważają różnic  
w funkcjonowaniu obu systemów. system LAMs, podobnie jak system MOODLe, jest 
zbudowany w oparciu o architekturę klient – serwer i bazę danych MysQL, jednak interfejs 
graficzny LAMs-a wykorzystuje technologię FLAsH, co ma także duży wpływ na szybkość 
i wydajność pracy. na uwagę zasługuje wysoka ocena trybu studenta, który zasadniczo różni 
się w obu systemach. Platforma LAMs charakteryzuje się liniowym, wielokierunkowym 
podejściem do projektowania kursów elektronicznych (brak ponownego dostępu do 
zakończonej przez studenta aktywności, co ma na celu wymuszenie rzetelnej pracy i kon-
centracji w każdej z aktywności), w systemie MOODLe natomiast student ma stały dostęp 
do większości materiałów dydaktycznych. Oczywiście istnieje możliwość włączania bądź 
wyłączania dostępu do kursów lub jego części (a także zastosowanie układu tygodniowego 
zamiast tematycznego), ale w praktyce raz udostępnione materiały dydaktyczne są stale 
widoczne. Oczywiście można się spierać na temat wyższości jednego podejścia względem 
drugiego, niemniej jednak pracownicy wzieu i MeLcOe dokonali oceny ze wskazaniem  
w tym aspekcie (tryb studenta, narzędzia autorskie, umożliwiające wielokierunkowość) na 
system LAMs. na innych płaszczyznach widoczne są jednak istotne różnice. tryb adminis-
tracji i monitoringu dla pracowników wzieu jest bardziej efektywny w systemie MOODLe, 
a dla pracowników MeLcOe w systemie LAMs.

wykres 2. Ogólna ocena systemów LAMs i MOODLe dokonana przez pracowników 
MeLcOe

Źródło: opracowanie własne.

wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów polskich i australijskich  
(z uwzględnieniem różnicy w liczebności grupy) są bardzo zbliżone. na szczególną uwagę 
zasługuje ocena dostępu do treści szkoleniowych, która zdecydowanie przemawia na korzyść 
systemu MOODLe. Jak widać, studenci, bez względu na szerokość geograficzną, zdecy-
dowanie preferują stały dostęp do treści szkoleniowych, a nie liniową, zamkniętą, określoną 
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przez nauczyciela ścieżkę dydaktyczną. wydaje się, że ten element wpływa znacząco na 
ocenę studentów w aspekcie przyswajania wiedzy i w ogólnej ocenie obu systemów. Jedynie 
ocena przejrzystości informacji przemawia na korzyść systemu LAMs, co wydaje się być 
pewną niekonsekwencją, ale wynika, paradoksalnie, z liniowego układu, który jest mniej 
skomplikowany niż układ, w którym student ma dostęp do wszystkich aktywności i na 
pierwszy rzut oka, w przypadku dużej liczby materiałów dydaktycznych, może się pogubić.

wykres 3. Ogólna ocena systemów LAMs i MOODLe dokonana przez studentów 
wzieu i MeLcOe

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnią część badania poświęcono porównaniu nauczania komplementarnego i trady-
cyjnego, dokonanemu w oparciu o ankiety zarówno wśród studentów, jak i  nauczycieli  
w Polsce i Australii. sumaryczne wyniki jednoznacznie wskazują na duże zainteresowanie 
blended learningiem i zarysowują tendencję wzrostową tego rodzaju metod nauczania. 
(Potwierdzają to także niemalże identyczne wyniki badań przeprowadzonych w 2007 i 2008 
roku na grupie 750 studentów wzieu). za  komentarz niech posłużą rezultaty ogólnej oceny 
dokonanej przez respondentów: 87% – blended learing, 8% –nauczanie tradycyjne, 5% – 
nie mam zdania. Bardzo dobra ocena szkoleń w modelu komplementarnym wynika z kilku 
faktów:

 – coraz większa liczba i lepsza jakość materiałów dydaktycznych udostępnionych studentom,
 – większe doświadczenie nauczycieli i studentów w pracy z systemami e-learningowymi 

MOODLe i LAMs, powodujące wyższy komfort pracy,
 – społeczny efekt „kuli śnieżnej”, zarówno wśród studentów, jak i nauczycieli, 

powodujący swoistą modę na blended learning.
Pojawienie się i dynamiczny rozwój systemów e-learningowych wprowadza proces 

dydaktyczny w nową erę, która zmienia tradycyjne spojrzenie na edukację i jej otoczenie. 
Dzięki wzrostowi potencjału nowoczesnych technologii informacyjnych ewoluuje proces 
kształcenia, oferowany przez organizacje i jednostki edukacyjne, które muszą poradzić sobie 
z efektywną obsługą, dystrybucją i absorbowaniem wiedzy. 
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w ramach realizowanych projektów e-learningowych szczególną uwagę należy zwrócić na:
 – wybór modelu edukacyjnego, uwzględniający potrzeby i możliwości organizacji,
 – wybór platformy e-learningowej, odpowiedniej dla przyjętego modelu edukacyj-

nego (np. MOODLe lub LAMs),
 – określenie szczegółowych założeń konstruowania ścieżki dydaktycznej i wybór 

odpowiednich narzędzi autorskich i e-learningowych.

podsumowanie

celem artykułu było porównanie systemów e-learningowych MOODLe i LAMs. w artykule 
zawarto wyniki badań realizowanych na wydziale zarządzania i ekonomiki usług uniwersytetu 
szczecińskiego oraz w centrum e-learningu MeLcOe na uniwersytecie Macquarie w sydney.  
w przeprowadzonych badaniach zwrócono szczególną uwagę na aspekty związane z efektywnością 
i jakością opracowania, realizacją i ewaluacją szkoleń, szybkością funkcjonowania systemów, 
porównaniem narzędzi w obu aplikacjach oraz subiektywne opinie nauczycieli i studentów. Ponadto 
scharakteryzowano główne elementy współczesnego modelu nauczania oraz zwrócono uwagę na 
merytoryczne, metodologiczne i techniczne aspekty e-nauczania.
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the proBlem of choice. compariSon of moodle and lamS

summary

the aim of an article is comparison of MOODLe and LAMs e-learning systems. it 
presents the results of researches conducted together by Department of Management and 
economics of services (wzieu) at university of szczecin and Macquarie e-Learning 
centre of excellence (MeLcOe) of Macquarie university in sydney. Particular attention 
was paid to following aspects: efficiency and quality of elaboration, implementation  and 
evaluation of electronic courses,  availability of tools, the way e-learning systems work and 
subjective opinions of teachers and students. Furthermore, the article describes basic ele-
ments of contemporary education model and fundamental aspects of electronic learning.

translated by adam stecyk
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Globalizacja staje się coraz bardziej obecna w każdej dziedzinie życia; towary, 
usługi, ludzie oraz miejsca pracy przemieszczają się znacznie łatwiej i szybciej pomiędzy 
krajami i kontynentami1. Potężnym bodźcem dla globalizacji okazały się technologie it, 
a e-gospodarka od początku stała się gospodarką globalną. sukces tych technologii 
uświadomił jednocześnie coraz większą rolę innowacyjności w pogoni za efektywnością  
i zdobywaniem nowych rynków2. Poszukujący coraz niższych kosztów kapitał wędruje tam, 
gdzie tańsza praca i korzystniejsze otoczenie prawno-podatkowe. Dzięki wykorzystaniu 
najnowszych technologii informatycznych i komunikacyjnych praktycznie każdą działalność 
przedsiębiorstwa można przenieść w dowolne miejsce na świecie. 

tematem referatu jest offshoring i jego wpływ na decyzje przedsiębiorstw3. ze względu 
na ograniczoną objętość zaprezentowano tylko wybrane elementy tego zjawiska.

1. offshoring

Offshoring polega na przeniesieniu przez przedsiębiorstwo poza granicę macierzystego 
kraju wybranych elementów działalności, np. usług czy produkcji. Mogą one pozostać 
wewnątrz tego samego przedsiębiorstwa lub zostać zlecone do realizacji zewnętrznej za-

1 k. rybiński, globalizacja w trzech odsłonach. offshoring – globalne nierównowagi – polityka pieniężna, Difin, 
warszawa 2007, rozdział 5–8.
2 k. Owczarek, Innowacja jako proces strategiczny w mśp, w: szanse rozwoju polskiego sektora mśp na jednolitym 
rynku europejskim, tom 1, Łódź 2006,  s. 311–322.
3 B. Pomykalska, A. Pomykalski, uwarunkowania wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach rynku unijnego, 
w: kierunki i metody zarządzania organizacjami w zintegrowanej europie, częstochowa 2005, s. 275–284.
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granicznej firmie, co wiąże się z nawiązaniem współpracy. wybrany do tego celu region musi 
oferować znaczną podaż powierzchni magazynowej, przemysłowej i biurowej4.

zjawisko offshoringu jest najbardziej widocznym przejawem globalnego zwrotu 
w działalności wytwórczej, prowadzącego do nowego międzynarodowego podziału pracy 
w sferze wytwarzania usług. według unctAD (united nations conference on trade and 
Development – jednostka Onz, zajmująca się sprawami handlu i rozwoju oraz związanymi  
z nimi zagadnieniami z zakresu: finansów, technologii, i inwestycji), rosnący trend w zakre-
sie offshoringu powinien wkrótce osiągnąć przełomowy „punkt przechyłu”, co spowoduje 
pojawienie się nowych przedsięwzięć w tym zakresie.

Firmy decydują się na offshoring przede wszystkim dla osiągnięcia dwóch celów: redukcji 
kosztów wytwarzania dóbr i usług oraz poprawy ich jakości. czasem wspomina się też o koordy-
nacji działań na różnych rynkach międzynarodowych. Jest to możliwe głównie dzięki istnieniu5:

 – znacznych różnic w poziomie rozwoju gospodarczego różnych krajów,
 – zjawiska efektu skali (economies of scale).

nie jest to nowe zjawisko – budowanie własnych oddziałów poza krajem macierzystym 
to bezpośrednie inwestycje zagraniczne (Biz), a zlecanie usług na zewnątrz to outsour-
cing. nowa nazwa jest jednak uzasadniona: ekonomiści sądzą, że są to przemiany na miarę 
międzynarodowego podziału pracy, jaki dokonał się w XX wieku.

Do procesów najczęściej realizowanych za granicą należą najczęściej: księgowość  
i finanse, badania i rozwój, usługi informatyczne, obsługa zaplecza firm.

2. zalety offshoringu

najważniejsze zalety offshoringu to przede wszystkim:
 – wykwalifikowane kadry po niskich kosztach. to najczęściej wymieniany powód, dla 

którego warto przenieść działalność za granicę. np. w Polsce pensje wykształconych 
fachowców, często znających biegle więcej niż jeden język obcy, są kilkukrotnie 
niższe niż w krajach rozwiniętych. Dostępność wykwalifikowanej kadry jest ponad-
to bardzo duża.

 – Poprawa jakości produktów lub usług. Lepsze efekty uzyskuje się przede wszyst-
kim dzięki wykwalifikowanym pracownikom oraz koncentracji procesów, które 
wcześniej były rozproszone w różnych oddziałach.

 – Lepsze warunki dla inwestycji. kraje rozwijające się stosują często wiele zachęt dla 
inwestorów. Mogą to być np. ulgi podatkowe, pomoc w znalezieniu odpowiedniej 
lokalizacji czy nawet bezpośrednie wsparcie inwestycji poprzez dotacje.

4 k. Drela, offshoring i outsorcing jako wyzwanie współczesnego rynku w odniesieniu do przedsiębiorstw, w: 
przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, t. Gutowski, J. winiarski, 
Fundacja rozwoju uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
5 Ł. Gibała, k. Lis, offshoring usług: perspektywy i szanse dla krakowa (http://www.gibala.pl stan na dzień 
20.10.2009).
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 – nowe możliwości zarządzania produkcją. właściwy wybór kraju docelowego 
umożliwia przyspieszenie cyklu wytwarzania niektórych produktów i usług.

 – koncentracja na bardziej wyspecjalizowanej działalności, podnoszącej znacznie 
wydajność ich pracowników i tworzącej większą wartość dodaną.

w ujęciu globalnym offshoring jest przedsięwzięciem opłacalnym dla wszystkich 
(rysunek 1). Problemy pojawiają się jednak w skali mikroekonomicznej – na przykład gdy 
następują zwolnienia pracowników w kraju macierzystym. Dlatego w krajach rozwiniętych 
często słyszy się o przeciwnikach tego typu przedsięwzięć: dominują opinie o szkodliwości 
offshoringu dla rodzimej gospodarki oraz dla rynków pracy. korzyści mogą jednak być duże 
dla kraju, z którego przenosi się produkcję, np.: zwiększenie procentowego udziału produk-
tów i usług o wyższej wartości dodanej, tworzenie nowych i lepiej płatnych stanowisk pracy, 
zwiększenie konkurencyjności i szybszy rozwój rodzimych przedsiębiorstw.

rys. 1. korzyści z offshoringu (% firm, które przeniosły miejsca pracy w ramach off-
shoringu)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania roland Berger strategy consultants  
i unctAD.

O offshoringu coraz częściej mówi się nie jak o dobrowolnej strategii działania, ale jak 
o konieczności, która jest kwestią być albo nie być dla przedsiębiorstw. nie każdy kraj,  
w którym koszty pracy są niskie, nadaje się jednak na docelowe miejsce projektów offshor-
ingowych. najważniejsze czynniki o tym decydujące to:

 – Odpowiednia infrastruktura. szczególne znaczenie ma telekomunikacja stacjonarna  
i bezprzewodowa łączność telefoniczna, szybkie łącza internetowe. ważna jest 
również infrastruktura drogowa (a także kolejowa, lotnicza itp.), umożliwiająca szyb-
kie i sprawne przemieszczanie się i transport.

 – stabilność polityczna. często z powodu jej braku państwa Afryki i Bliskiego wscho-
du znajdują się na końcu wszystkich rankingów atrakcyjności offshoringowej.
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 – Odpowiedni system prawny. najlepiej, jeśli będzie on zbliżony do obowiązującego 
w państwie macierzystym – nie jest to jednak konieczny warunek. najważniejsze, 
aby był przejrzysty i stabilny.

 – Bliskość kulturowa. Osoby, które będą ze sobą współdziałać, powinny się rozumieć. 
Odpowiedni system kształcenia, zwłaszcza połączony z zagranicznymi stypendiami, 
powoduje, że w krajach rozwijających się coraz bardziej poszerza się krąg osób, 
które potrafią myśleć i pracować w „zachodni” sposób.

Żaden jednak projekt nie powiedzie się bez solidnego zaplecza kadrowego, które jest tak 
ważne dla przedsiębiorstwa. Dostępność wykwalifikowanych pracowników jest tym ważniejsza, 
im bardziej zaawansowane są usługi świadczone przez daną firmę. wdrożenie projektu off-
shoringowego stwarza zazwyczaj konieczność pozyskania dużej liczby specjalistów w krótkim 
czasie. sam proces rekrutacji wymaga drobiazgowego przygotowania i sprawnego przeprow-
adzenia. szeroki zakres wiedzy i umiejętności, którymi powinni wykazywać się pracujący przy 
projektach offshoringowych, wymaga z kolei kompleksowego systemu szkoleń, który obejmie 
zarówno kształcenie nowych pracowników, jak i podnoszenie przez nich dotychczasowych 
kwalifikacji6. wielkim wyzwaniem jest również odpowiednia motywacja pracowników. za-
trudnienie w offshoringowym centrum usługowym jest często równoznaczne z nietypowymi 
godzinami pracy (by przynajmniej częściowo pokrywały się one z dniem roboczym na innym 
kontynencie), koniecznością wcielania się w rolę osoby, którą się naprawdę nie jest, utrudnioną 
komunikacją z ludźmi z innych krajów czy kontynentów7.

według szacunków OecD offshoring może potencjalnie dotyczyć około 20% ogólnej 
liczby miejsc pracy8. Od kilku lat przenoszenie pewnych rodzajów działalności do innych 
krajów i tworzenie centrów Business Process Offshoring odbywa się na większą skalę. 
Polska przeżyła już podobny proces na przełomie lat 80. i 90., wówczas jednak dotyczył on 
głównie podstawowych usług, w których jakość pracy czy wykształcenie pracowników nie 
odgrywały większej roli. Dziś mamy do czynienia z nową falą offshoringu. Obecnie jakość 
pracy – za niższą niż gdzie indziej cenę – ma najwyższą wartość9.

coraz większy napływ projektów offshoringowych do Polski wskazuje, że czysta kalku-
lacja niekoniecznie musi być najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje inwestorów.  
Faktem jest, że np. indie są pod tym względem tańsze niż Polska, jednak z punktu widzenia firm ta 
różnica kosztów nie jest już tak znaczna. Lokując centrum usługowe w indach, przedsiębiorstwo 
ze stanów zjednoczonych lub zachodnich krajów unii europejskiej oszczędza do 90% kosztów 
wynagrodzeń brutto, gdyby zaś zrobiło to w Polsce, oszczędność wyniosłaby 75-80%.

6 globalizacja usług. outsourcing, offshoring i shared servis centers, A. szymaniak (red.), wydawnictwo 
Akademickie i Profesjonalne, warszawa 2008.
7 www.nf.pl/news/1284/Offshoring--tendencja-z-przyszloscia.
8 e-umiejętności na XXI wiek: wspieranie konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia, komisja wspólnot europejskich, 
komunikat komisji dla rady, Parlamentu europejskiego, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego i komitetu 
regionów, Bruksela 2007, s. 5.
9 t. Borkowski, offshoring – polska skazana na sukces?, „Gazeta Bankowa” 2007, nr 5.
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zwolennicy offshoringu twierdzą, że jedyną kwestią wymagającą analizy jest to, w jaki 
sposób kraj powinien alokować korzyści z międzynarodowego handlu. Handel usługami 
przynosi gospodarce korzyści jako całości, ożywiając ją i podnosząc standard życia, może 
pomagać firmom w zwiększaniu zysków, zachowując inne miejsca pracy. Oszczędności 
kosztów uzyskane w ten sposób mogą być użyte do obniżenia cen i zaoferowania klientom 
nowych i lepszych typów usług10. 

Przez podnoszenie produktywności offshoring pozwala firmom na większe inwestycje  
w technologie nowej generacji i pomysły biznesowe, które stworzą nowe miejsca pracy.

3. polska a offshoring

Polska ma szansę stać się przewodnim krajem europy, który świadczy nieprodukcyjne 
usługi dla całego świata. spośród 20 największych firm świata osiem już otworzyło lub 
zadeklarowało założenie w Polsce centrów usługowych11. u podstaw tej decyzji legło 
przeświadczenie amerykańskich koncernów, że Polska jest dobrym miejscem na założenie 
centrum lub ośrodka, w którym byłyby realizowane określone zadania bądź operacje na rzecz 
zagranicznych central. na świecie rynek usług offshoringowych rozwija się bardzo szybko. 
według specjalistów z instytutu Badawczego Gartner tylko w technologiach z dziedziny it 
miał w 2007 roku sięgnąć kwoty 50 mld dol., gdzie ośrodki offshoringowe obejmują, także 
w Polsce, co najmniej pięć rodzajów usług: technik informacyjnych, finansowo-księgowych, 
badawczo-rozwojowych, centrów telefonicznych (call centers) i logistyczno-magazynowych. 
według danych firmy Datamonitor, tylko do 2004 roku w Polsce znajdowało się około 770 
call centers, zatrudniających 30 tys. osób. Do 2008 roku liczba ich miała wzrosnąć do 1400 
placówek, w których pracę znalazłoby 50 tys. osób12. 

według szacunków różnych analityków, w Polsce do 2010 roku dzięki offshoringowi 
usług pracę znajdzie pół miliona osób. Prognozy te wydają się bardzo optymistyczne, ale 
z  drugiej strony, patrząc na wyżej przedstawione dane i szacunki, nie są całkowicie niere-
alistyczne, szczególnie że:

 – we wszystkich rankingach Polska wypada dużo lepiej od innych krajów europy 
Środkowo-wschodniej za wyjątkiem czech i węgier; 

 – zasoby wykwalifikowanej siły roboczej są w czechach i na węgrzech ograniczone  
i  niewystarczające do tego, aby kraje te mogły wchłonąć inwestycje związane  
z  utworzeniem kilku milionów wymagających względnie wysokich kwalifikacji 
miejsc pracy.

10 A. Pomykalski, konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku unii europejskiej, w:  szanse rozwoju polskiego 
sektora mśp na jednolitym  rynku europejskim, tom 1, Łódź 2006, s. 363–369.
11 A.J. Grandys, outsourcing i offshoring – szanse i zagrożenia dla sektora mśp w polsce, w: szanse rozwoju 
polskiego sektora mśp na jednolitym rynku europejskim, Łódź 2006, s. 367–382.
12 „Gazeta Prawna” 2006 nr 2.
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Firmy wybierające europę Środkową i wschodnią mogą rozważyć lokalizacje, gdzie 
inwestycje offshoringowe nie są tak liczne, wziąć pod uwagę umieszczenie swoich centrów 
offshoringowych poza Pragą, Budapesztem, Bratysławą, krakowem. Podejmując w ten 
sposób pewne ryzyko, jednocześnie ograniczą ryzyko związane z przegrzaniem lokalnego 
rynku pracy13.

istnieje opinia, że offshoring powoduje likwidację miejsc pracy w kraju macierzystym. 
Jednak większość zamkniętych miejsc pracy w „starych” krajach ue nie znalazło odzwier-
ciedlenia w zatrudnianych w innych krajach pracownikach. te stanowiska zostały zlikwido-
wane, bo nie były już konieczne, prawdopodobnie w związku z większą automatyzacją 
i rozwojem technologicznym. większość miejsc pracy zlikwidowanych tam w ostatnich 
latach nie została przeniesiona do Azji, ale po prostu zlikwidowana – tak jak to miało miejsce 
w przypadku przemysłu ciężkiego w latach 70. i 80. tylko 8% miejsc pracy zlikwidowanych 
w europie między rokiem 2003 a 2006 zostało utraconych z powodu przenoszenia operacji 
do innych krajów. 

rys. 2. Miejsca pracy przeniesione w ramach offshoringu wg kraju pochodzenia  
(% wszystkich miejsc pracy przeniesionych w ramach offshoringu)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Badania roland Berger strategy consultants  
i unctAD.

zjawisko offshoringu dotyczy głównie firm, które mają centrale w wielkiej Brytanii, 
krajach Beneluksu i niemczech (rysunek 2). Przedsiębiorstwa z tych państw odpowiadają za 
90% dotychczas przeniesionych miejsc pracy, przy czym firmy brytyjskie aż za 60%. Prawie 
50% badanych firm planuje przeniesienie części swoich usług w ciągu najbliższych kilku lat.

stosunkowo niewiele miejsc pracy zlikwidowano w podstawowych branżach wytwór-
czych, takich jak produkcja tekstyliów i odzieży, które zostały przeniesione głównie do  
europy wschodniej. Ale europejska produkcja jako całość skurczyła się pod względem 
liczby miejsc pracy więcej niż o połowę14.

13 Mckinsey&company, time to go east? an outlook for It and Business process offshoring to eastern europe, 
Düsseldorff–warszawa 2006.
14 www.polityka.pl.
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podsumowanie

należy stwierdzić, że działalność offshoringowa umożliwia wykorzystanie umiejętności 
dostawców zagranicznych, dla których dany proces jest działalnością podstawową. Pozwala 
ponadto na czerpanie wiedzy z doświadczeń biznesowych partnera w zakresie sposobu funk-
cjonowania na danym rynku oraz przyczynia się do zdobywania przez firmę umiejętności 
w kontaktach z zagranicznymi dostawcami, co w przyszłości może być wykorzystane pod-
czas ekspansji na innych rynkach. z drugiej strony offshoring niesie ze sobą wiele zagrożeń 
związanych przede wszystkim z niebezpieczeństwem utraty możliwości stałego nadzorowania 
oraz monitorowania jakości świadczonych usług. stała kontrola jakości usług, gdy ich wyko-
nanie jest zlecone zagranicznemu dostawcy, jest bardzo skomplikowana. Działania takie są 
nieporównywalnie trudniejsze ze względu na specyfikę usług, czyli ich niematerialność, od 
monitorowania jakości produkowanych przez zagranicznego partnera towarów materialnych.

Offshore outsourcing wiąże się ponadto z koniecznością dzielenia się wiedzą zdobytą 
przez firmę z zagranicznym dostawcą. niesie to ze sobą zagrożenie związane z możliwością 
wykorzystania zasobów niematerialnych firmy na nowym rynku w sposób odbiegający od 
zamierzonego przez organizację.

znaczną trudność stanowi również zarządzanie długookresową relacją z zagranicznym 
partnerem. Offshoring wymaga nie tylko dopracowania kontraktu, lecz również prowadze-
nia dalszych działań mających na celu budowanie relacji z usługodawcą. Jest to związane 
z koniecznością stworzenia efektywnego systemu współpracy pomiędzy organizacjami. 
Podczas przygotowania długoterminowego kontraktu konieczne jest wypracowywanie zasad 
kooperacji z zagranicznym partnerem w celu określenia wielu zmiennych, takich jak: zakres, 
cel i okres trwania projektu oraz sposób nadzorowania jakości.

Offshoring z jednej strony zabezpiecza firmę przed stratami operacyjnymi, z drugiej  
jednak, w przypadku niewłaściwej realizacji zadań powierzonych przez partnera zagraniczne-
go, niesie duże ryzyko związane z możliwością znacznego obniżenia standardu świadczonych 
usług. Może to przyczynić się do pogorszenia wizerunku oraz zmniejszenia wiarygodności 
organizacji w oczach klientów, co zazwyczaj powoduje zmniejszenie wartości tworzonej 
przez przedsiębiorstwo. Offshoring jest jednak szansą MŚP na znalezienie partnerów  
z zagranicy i ścisłej współpracy z nimi.

konieczność sprostania konkurencji o charakterze globalnym powinna wymuszać na 
krajowych MŚP intensywne inwestycje w nowoczesne techniki informatyczne. wobec 
często strategicznego charakteru wielu współczesnych zastosowań it, implementacja takich 
rozwiązań staje się warunkiem przetrwania. Jest to tym istotniejsze, że powszechność, a nawet 
dostępność cenowa dzisiejszych zastosowań it umożliwia właśnie małym i średnim firmom 
skuteczniejsze konkurowanie z wielkimi korporacjami.

zastosowanie technologii informatycznych może ułatwić kooperację z dużą firmą 
międzynarodową lub nawet z unijnym odpowiednikiem firmy z sektora MŚP, ale często 
jest koniecznym warunkiem podjęcia takiej współpracy. Można tu podać dość oczywisty 
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przykład internetu jako sposobu na uwiarygodnienie firmy. Obecność w sieci jest także 
warunkiem uczestnictwa w coraz istotniejszych we współczesnej gospodarce światowej 
strukturach rynków elektronicznych. 

Polska zachęca potencjalnych inwestorów wieloma atutami. Podstawowe to m.in.: dobra 
lokalizacja geograficzna oraz wysoki potencjał polskiego rynku pracy. zainteresowanie za-
granicznych inwestorów Polską wynika także z kalkulacji kosztowych. inwestorzy zagrani-
czni budujący w Polsce centra usługowe korzystają z ulg podatkowych, co często przesądza 
o wyborze lokalizacji. istotne są również niższe niż w innych krajach wynagrodzenia pra-
cowników, dostępność fachowców na europejskim poziomie oraz duży odsetek studentów  
w całej populacji. znaczną wagę przywiązuje się także do faktu wejścia przez Polskę do unii 
europejskiej.

konkludując, przedsiębiorstwa polskie mają możliwość przechwycenia wielu procesów 
biznesowych, takich jak księgowość, zdalna obsługa klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi, 
działalność zaplecza bankowości i finansów, badania i rozwój czy ochrona zdrowia. Atutem 
Polski są silne centra akademickie, dobrze wykształcone kadry czy, rzadka na Dalekim 
wschodzie, znajomość języków europejskich, np. niemieckiego. Jednak warunkiem konie-
cznym jest dysponowanie zaawansowanymi technikami informatycznymi. Jest to ogromna 
szansa stojąca przed krajowymi przedsiębiorstwami.
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changeS in companieS − offShoring

summary

Offshoring describes the relocation by a company of a business process from one country 
to another-typically an operational process, such as manufacturing, or supporting processes, 
such as accounting. even state governments employ offshoring.

Offshoring is defined as the movement of a business process done at a company in one 
country to the same or another company in another, different country. Almost always work is 
moved due to a lower cost of operations in the new location.

Offshoring is neither the cure-all it has been portrayed by business nor the economy-
destroying monster laid-off workers claim. while offshoring does have financial advantages 
for businesses, these advantages are often far smaller than first anticipated due to hidden 
costs. there are also non-financial costs to businesses from offshoring, including lowered 
public perception and reduced morale/productivity from remaining staff. Offshoring can be 
beneficial for workers of the companies because their employers will be financially stronger 
and better able to compete.

translated by karolina drela
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analiza dziaŁalności firm deweloperSkich  
funkcjonujących w olSztynie

wprowadzenie

rynek nieruchomości w Polsce jest rynkiem intensywnie rozwijającym się, lecz 
odbiegającym jeszcze pod wieloma względami od rynków większości państw członkowskich 
unii europejskiej. wraz z rozwojem gospodarki wolnorynkowej system gospodarczy Polski 
przeszedł wiele zmian w zakresie ustawodawczym, jak również i ekonomicznym. Miało to 
bezpośrednie odzwierciedlenie także na rynku nieruchomości. Powstało zapotrzebowanie 
na zawody wykonywane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w sektorze 
nieruchomości. Był to okres, kiedy powstały biura obrotu i pośrednictwa nieruchomościami, 
a także firmy deweloperskie.

Pierwsze polskie przedsiębiorstwa deweloperskie powstały z przekształcenia 
przedsiębiorstw budowlanych, mających doświadczenie w realizacji inwestycji funkcjo-
nujących wcześniej jako przedsiębiorstwa państwowe lub przez łączenie mniejszych, ale 
wzajemnie uzupełniających swoje działalności firm, np. przedsiębiorstw budowlanych  
z agencjami obrotu nieruchomościami. 

w późniejszym czasie działalność deweloperska była podejmowana przez osoby  
o niewielkim doświadczeniu, a także przez podmioty niemające jakiejkolwiek wiedzy  
o prowadzeniu działalności budowlanej. w połączeniu ze skromnym kapitałem i nieefekty-
wnymi decyzjami inwestycyjnymi szybko znalazło to odzwierciedlenie w słabych wynikach 
finansowych przedsiębiorstw. konsekwencją takich decyzji było pojawienie się poważnych 
trudności, jak również upadek wielu przedsiębiorstw budowlanych, a co za tym idzie także 
niezadowolenie klientów.
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Deweloper jest to osoba, która koordynuje całość procesu inwestycyjnego, doprowadzając 
w ten sposób do efektu końcowego, jakim jest powstanie nowej formy zagospodarowania 
terenu1. Deweloper jako osoba fizyczna lub prawna inicjuje, propaguje, rozpoczyna oraz 
prowadzi realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jest jednocześnie wizjonerem, który 
potrafi dostrzec tkwiący w przestrzeni potencjał2. 

zadaniem dewelopera jest organizacja i wykonanie całych projektów inwestycyjnych, 
począwszy od pozyskania i nabycia prawa do gruntu poprzez budowę oraz ostateczną 
sprzedaż, a czasem także kontynuację utrzymania terenu. Działalność dewelopera obejmuje 
również działania związane z renowacją istniejących budynków, ponownym ich zasiedle-
niem, a także sprzedażą ulepszonych budynków. Potocznie deweloper jest najczęściej 
kojarzony z firmą budującą mieszkania na sprzedaż3.

1. cel, zakres i metodyka badań

celem opracowania jest przedstawienie działalności firm deweloperskich oferujących 
swoje mieszkania na rynku nieruchomości w Olsztynie do połowy 2008 r. celem dodat-
kowym jest analiza preferencji klientów zainteresowanych nabyciem mieszkania w celu 
sprawdzenia, czy dana firma stara się dostosować swoje oferty do potrzeb klientów. 

zakres przestrzenny badań obejmuje pierwotny rynek nieruchomości w Olsztynie. 
zakres czasowy obejmuje inwestycje realizowane przez firmy w ciągu 12 miesięcy. Badanie 
ankietowe przeprowadzone zostało w ciągu dwóch tygodni od 25.02.2008 r. do 10.03.2008 
r. kwestionariusz ankietowy zawierał pytania z zakresu kierunku rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego firm deweloperskich, jak również preferencji klientów zainteresowanych 
nabyciem mieszkania. ze względu na zakres kompetencji związanych z zajmowanym 
stanowiskiem kwestionariusz ankietowy został skierowany do właścicieli firm deweloper-
skich lub kierowników działu sprzedaży. w pracy posłużono się także metodą analizy 
dokumentów. Dzięki niej przedstawiono charakterystykę miasta oraz zestawiono informacje 
o firmach deweloperskich świadczących swoje usługi na rynku mieszkaniowym w Olsztynie.

Przedmiotem badań są wszystkie firmy prowadzące działalność deweloperską na olsztyńskim 
rynku nieruchomości. Materiałami wtórnymi wykorzystanymi w badaniu były: informacje 
uzyskane z „Lokalnego Programu rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyna na lata 2006–2013”, 
„studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna”, 
„zintegrowanego Programu rozwoju transportu Publicznego w Olsztynie na lata 2004–2013”, 
dane statystyczne Głównego urzędu statystycznego w Olsztynie oraz materiały archiwalne  
z firm deweloperskich. na postawie łącznej liczby wybudowanych przez firmy mieszkań na 
terenie Olsztyna porównano efekty dotychczasowej działalności deweloperskiej.

1 k. kirejczyk, J. Łaszek, Vademecum developera. krakowski instytut nieruchomości. kraków, 1997, s. 104.
2 e. kucharska-stasiak, nieruchomości w gospodarce rynkowej, Pwn. warszawa 2006, s. 229.
3 D. trojanowski, kim jest deweloper?, cz. II. c. H. Beck. warszawa 2004, s. 34.
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najdłuższym stażem może poszczycić się warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane 
(wPB)  – 11 lat, Przedsiębiorstwo Budowlane „ArBet’ – 9 lat oraz iławskie Przedsiębiorstwo 
Budowlane (iPB) – 9 lat. najkrócej na rynku mieszkaniowym w Olsztynie funkcjonuje eXit 
Developments – 3 lata a także POLnOrD – 2 lata. niewątpliwie największym obszarem 
działalności w zakresie dewelopingu wyróżnia się POLnOrD. w Polsce zasięgiem działania 
firmy objęte jest pięć województw (zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, 
mazowieckie oraz łódzkie) oraz trzy miasta w rosji (nowosybirsk, sankt Petersburg, saratow).

2. Sytuacja mieszkaniowa

zgodnie z informacjami zawartymi w narodowym spisie Powszechnym Ludności  
i Mieszkań, w Olsztynie jest 58 791 mieszkań zamieszkanych, na które składa się 207 111 
izb. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 3 342 019 m2, co w przeliczeniu na 1 miesz-
kanie daje wartość 56,8 m2. Ludność zamieszkująca mieszkania wynosi 166 348 osób, co 
oznacza że w jednym mieszkaniu zamieszkuje przeciętnie 2,83 osoby a więc na jedną osobę 
w mieszkaniu przypada 20 m2 powierzchni użytkowej.

najwięcej mieszkań w Olsztynie zostało wybudowanych w latach siedemdziesiątych  
i osiemdziesiątych XX wieku, co stanowi około 44% zasobów mieszkaniowych miasta. 

stosunkowo dużo lokali wybudowano przed ii wojną światową, co stanowi prawie 11% 
wszystkich mieszkań w Olsztynie. największy odsetek mieszkań sprzed wojny znajduje się 
w posiadaniu gminy (65%) i osób fizycznych (33%)4.

3. rodzaj budownictwa realizowany przez firmy

zgodnie z wynikami przeprowadzonej ankiety najchętniej realizowanym rodzajem 
budownictwa w systemie deweloperskim w Olsztynie są budynki wielomieszkaniowe do 
czterech kondygnacji (rys. 1). 

Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 1, budownictwem wielomieszkaniowym 
do czterech kondygnacji zajmuje się sześć firm, w tym tylko dwie (Ostródzkie Przedsiębiorstwo 
Budowlane i iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane) wyłącznie tym rodzajem budownictwa. 
najbardziej zróżnicowaną ofertę prezentują trzy firmy, które oprócz budownictwa wielomiesz-
kaniowego zajmują się również budową domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej 
oraz wolno stojącej. na pierwszym miejscu znajduje eXit Developments (45% w zabudowie 
szeregowej i 33% wolno stojącej), na drugim miejscu jest Przedsiębiorstwo Budowlane „MAs-
BuD” oraz warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane (33% w zabudowie szeregowej oraz 
22% w wolno stojącej). Budownictwem wielomieszkaniowym powyżej czterech kondygnacji 
zajmuje się w całości POLnOrD oraz Przedsiębiorstwo Budowlane „ArBet” (57% ogólnego 
poziomu realizowanych inwestycji deweloperskich).

4 www.kei.pl 25.03.2008 r.
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rys. 1. rodzaje realizowanego budownictwa przez firmy deweloperskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

4. Standard mieszkań realizowanych przez firmy deweloperskie

wśród realizowanych projektów deweloperskich przeważają mieszkania nowe, w stanie 
surowym (rys. 2).

rys. 2. standard mieszkań realizowany przez firmy deweloperskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

nowe mieszkania w stanie surowym oferowane są przez wszystkie badane firmy 
deweloperskie, jedynie trzy z nich oferują swoim klientom dodatkowe standardy miesz-
kaniowe. warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane, eXit Developments oraz POLnOrD 
mają w swoim asortymencie również mieszkania wykończone standardowo „pod klucz”.  
w celu przyciągnięcia nowych konsumentów firmy eXit i POLnOrD oferują również 
nowe mieszkania wykończone zgodnie z życzeniem klientów.
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5. Struktura powierzchni domów jednorodzinnych i budynków wielomieszkaniowych

zdaniem firm zajmujących się budową domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej  
i wolno stojącej przeważają domy o metrażu przekraczającym 100 m2 (rys. 3).

rys, 3. Powierzchnia domów jednorodzinnych realizowanych przez firmy deweloper-
skie

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

w przypadku wPB oraz MAs-BuD największą popularnością cieszą się domy o powie-
rzchni od 121 m2 do 150 m2. z kolei firma eXit Developments oferuje swoim klientom 
domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej o powierzchni od 101 m2 do 120 m2, a także 
wolno stojące o powierzchni powyżej 200 m2.

Powierzchnia budynków wielomieszkaniowych jest bardziej zróżnicowana niż powie-
rzchnia domów jednorodzinnych, co przedstawiono na rysunku 4.

rys. 4. Powierzchnia budynków wielomieszkaniowych realizowanych przez firmy 
deweloperskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

w przypadku trzech firm deweloperskich powierzchnia realizowanych budynków 
mieszkalnych jest ujednolicona (Przedsiębiorstwo Budowlane MAs-BuD – od 41 m2 do 
50 m2; warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane – od 51 m2 do 60 m2; eXit Develop-
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ments – od 71 m2 do 80 m2). Firmy te oferują swoim klientom także domy jednorodzinne, 
dlatego też ich oferty budynków wielomieszkaniowych pod względem powierzchniowym 
są jednolite. Pozostałe cztery firmy zajmują się jedynie budową mieszkań, dlatego poprzez 
zróżnicowanie ofert ze względu na powierzchnię starają się przyciągnąć większą liczbę 
potencjalnych klientów. Pozostałe firmy realizują więcej mieszkań o powierzchni od 51 m2 
do 60 m2 (iPB oraz ArBet po 40% zrealizowanych inwestycji, a także POLnOrD 33%). 
w przypadku Ostródzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego najwięcej jest budynków wielo-
mieszkaniowych o powierzchni od 61 m2 do 70 m2 (33%).

6. ranking osiedli preferowanych przez firmy deweloperskie

w ankiecie poproszono o wskazanie pięciu osiedli najczęściej preferowanych przez 
badane firmy oraz ich ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza maksymalną liczbą punktów. 
wyniki przedstawiono na rysunku 5.

rys.5. ranking osiedli

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

z informacji uzyskanych od firm (rys. 5) wynika, że na ogół preferowanymi przez 
deweloperów osiedlami są Jaroty oraz redykajny. w dalszej kolejności preferowane są 
osiedla: nad Jeziorem Długim, Podgrodzie, Gutkowo, nagórki, Pieczewo oraz Osiedle Ma-
zurskie. są to osiedla typowo sypialniane na obrzeżach miasta. Do najmniej preferowanych 
osiedli zaliczyć można: wojska Polskiego, zieloną Górkę, Podleśną oraz Dajtki. według 
opinii wszystkich ankietowanych firm lokalizacja mieszkania lub domu ma istotny wpływ na 
cenę metra kwadratowego. 
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7. preferencje klientów zainteresowanych kupnem mieszkania

w celu przedstawienia preferencji klientów zainteresowanych nabyciem mieszkania, za-
pytano w kwestionariuszu ankietowym o czynniki, które według klientów mają największy 
wpływ przy zakupie mieszkania lub domu (rys. 6).

rys. 6. czynniki związane z lokalizacją

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 6, wśród czynników mających 
największy wpływ na decyzje klientów firm deweloperskich do najczęściej wymienianych 
należały: cena mieszkania/domu (33%), bezpieczeństwo, a także dostęp do punktów 
handlowo-usługowych (po 19%). najrzadziej wymienianym czynnikiem były warunki do 
rekreacji i uprawiania sportu (5%). 

8. formy finansowania nabywania mieszkań lub domów

ceny mieszkań lub domów jednorodzinnych są ogromnie ważne ze względu na wybór 
formy finansowania zakupu. najczęściej wybierane formy płatności przedstawiono na ry-
sunku 7.

rys. 7. Formy finansowania zakupu mieszkań lub domów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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zgodnie z wynikami badań ankietowych klienci firm deweloperskich finansują swoje 
inwestycje mieszkaniowe w większości (78%) kredytem. Prawie co czwarty klient stara 
się pokryć koszt związany z zakupem mieszkania lub domu jednorodzinnego w połowie 
kredytem i ze środków własnych. rzadko spotykani są klienci, którzy w całości finansują 
zakup inwestycji budowlanych ze środków własnych lub w całości za kredyt. 

wszystkie firmy deweloperskie uczestniczące w badaniu są prężnie rozwijającymi się 
przedsiębiorstwami. w ciągu ostatnich trzech lat ankietowane firmy powiększyły teryto-
rium swojego działania, zwiększyły zatrudnienie, poprawiły wyposażenie stanowisk pracy. 
Jednakże pomimo ciągłego rozwoju firmy deweloperskie wielokrotnie napotykają na swojej 
drodze bariery, które ograniczają ich rozwój.

Głównymi barierami są przede wszystkim: brak wykwalifikowanej kadry, konkurencja 
na rynku, niewystarczające środki finansowe, brak planów zagospodarowania terenów. 

zdaniem przebadanych firm, w obszarze budownictwa mieszkaniowego urząd Miasta 
powinien podjąć działania w zakresie: poprawy stanu i komunikacyjności dróg, uaktualnie-
nia planu zagospodarowania przestrzennego miasta, uproszczenia procedur przygotowania 
i zagospodarowania terenów pod budownictwo, przygotowania terenów pod budownictwo 
wielorodzinne i jednorodzinne – zwłaszcza w centrum miasta, zwiększenia podaży uzbro-
jonych działek budowlanych. 

podsumowanie

Firmy deweloperskie funkcjonujące na rynku nieruchomości w Olsztynie powstały 
przede wszystkim wskutek rozszerzenia zakresu działalności przedsiębiorstw budowlanych. 
na olsztyńskim rynku deweloperskim najczęściej występują deweloperzy mieszkaniowi, 
specjalizujący się w budowie obiektów mieszkalnych. Do głównych zadań lokalnych dewe-
loperów należy pozyskanie i nabycie terenu oraz budowa i ostateczna sprzedaż nieruchomości. 

Analizowane firmy zajmują się dewelopingiem zaledwie od kilku lat. Pomimo 
niewielkiego stażu charakteryzują się szybkim tempem wzrostu oraz doskonałą jakością 
świadczonych usług. na podstawie zabranych informacji na temat efektów dotychczasowej 
działalności deweloperskiej można stwierdzić, że iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane  
w ciągu 9 lat funkcjonowania na rynku w Olsztynie może poszczycić się największą liczbą 
wybudowanych mieszkań. Przeważnie są to budynki wielomieszkaniowe do czterech kon-
dygnacji, zlokalizowane w różnych częściach miasta.

na podstawie przeprowadzonych badań oraz uwzględniając cel opracowań, uzyskano 
informacje na temat funkcjonowania firm, preferencji klientów oraz kierunku rozwoju 
dewelopingu w Olsztynie. Firmy, starając się pozyskać jak największą liczbę klientów, chcą 
dostosować swoje oferty do potrzeb potencjalnych konsumentów. w Olsztynie najczęściej 
realizowane są budynki wielomieszkaniowe do i powyżej czterech kondygnacji, w stanie 
surowym, o zróżnicowanej powierzchni. ze względu na duży potencjał terenu w większości 
przypadków realizowane inwestycje są zlokalizowane w okolicach Jarot. 
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Firmy deweloperskie działające w Olsztynie funkcjonują w dość silnie konkurencyjnym 
otoczeniu. nowo powstałe firmy przybierają najczęściej strategię dyferencjacji rynku, 
starając się oferować swoim klientom produkty zróżnicowane pod względem powierzchni, 
rodzaju budownictwa oraz standardów mieszkaniowych. najczęściej wybieranym terenem 
inwestycyjnym są obrzeża miast.
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the analySiS of developer’S activity on the property  
market in olSztyn

summary

Property Development is about creating new properties and upgrading already existing 
ones. their aim is to effectively manage the primary and secondary processes of utilising 
properties. A developer either obtains land and builds from scratch or buys land with existing 
properties which are then rebuilt. A developer’s investment is undertaken at their own risk 
which is high due to the high level of potential return on investment. this work aims to 
analyse developers in the property market in Olsztyn. Based on the undertaken analysis this 
work establishes the main development directions of the companies detailed.

translated by anna winiarska
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wSpieranie maŁych i średnich przedSięBiorStw na 
poziomie lokalnym na przykŁadzie gminy SŁupSk

wprowadzenie

Postęp cywilizacyjny i związana z nim specjalizacja to przyczyny wzrostu znaczenia 
haseł „rozwój” oraz „konkurencja”. Początkowo odnoszone były one do pojedynczych 
przedsiębiorstw, lecz w miarę liberalizacji przepływów zasobów między państwami zaczęły 
dotyczyć poszczególnych krajów, a nawet kontynentów. w poszukiwaniu czynników i metod 
wzrostu konkurencyjności odwołano się do czynników:

 – endogenicznych – charakterystycznych wyłącznie dla danego obszaru,
 – egzogenicznych – wspólnych dla kilku obszarów np. regionów w ramach danego kraju.

Oczywiste jest, że nawet najbogatszy zestaw czynników o charakterze pozytywnym 
nie spowoduje wzrostu konkurencyjności, jeżeli nie zostaną one efektywnie wykorzystane  
w procesach tworzenia nowej wartości. O pozytywnych wynikach możemy mówić, jeżeli 
dany obszar posiada1:

 – zespół cech decydujących o atrakcyjności regionu z punktu widzenia lokacji w nim 
inwestycji oraz trwałego osadnictwa społeczeństwa,

 – zdolność do wytwarzania trwałego wzrostu wartości dodanej i wynikającego stąd 
wzrostu dobrobytu regionalnego.

za mierniki sukcesu najczęściej przyjmowane są: PkB per capita, udział pracujących 
w rolnictwie, przemyśle i usługach w ogóle pracujących, podmioty gospodarki narodowej 
na 1000 osób. szczególną rolę wśród powyższych odgrywają przedsiębiorstwa – ich liczba, 
charakter działalności oraz efekty działalności w postaci PkB. Przedsiębiorczość może być 
więc uznana za skuteczny sposób osiągania szeroko pojętego dobrobytu. 

1 J. kaja, k. Piech, rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w polsce, sGH,  warszawa 2005, s. 93, 105, 106.
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w literaturze jest ona przedstawiana m.in. jako2:
 – proces kreowania czegoś nowego, wartościowego, czemu poświęca się konieczny 

czas i wysiłek w celu uzyskania określonych korzyści finansowych, osobistej satys-
fakcji, zakładając dopuszczalne ryzyko finansowe, psychiczne i społeczne,

 – skłonność do uczestniczenia w życiu gospodarczym i podnoszeniu jego poziomu,
 – aktywne postawy mieszkańców, miejscowej władzy i wszelkich podmiotów 

związanych z danym obszarem, a także oddziaływania jednostek zewnętrznych, 
mogących potencjalnie kształtować swymi decyzjami korzystny stan gospodarki 
określonej jednostki terytorialnej. 

Bezpośrednim skutkiem działań przedsiębiorczych jest powstawanie i istnienie 
przedsiębiorstw, co w konsekwencji prowadzi do spadku bezrobocia, wzrostu dochodów 
ludności i samorządów lokalnych, pełniejszego wykorzystania zasobów, korzystnych zmian 
struktur gospodarczych. Dlatego też polityka regionalna i polityka lokalna powinny być 
ukierunkowane na stwarzanie jak najlepszych warunków dla prowadzenia działalności 
gospodarczej. w gestii władz samorządowych leży zarządzanie: zasobami potencjalnie 
dostępnymi dla rozwoju przedsiębiorczości, infrastrukturą techniczną oraz infrastrukturą 
społeczną, tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, budowanie silnego lobby 
regionalnego, a nawet wspieranie procesów finansowania działalności gospodarczej. 

Możliwe sposoby wspierania procesów rozwojowych zostały wskazane w ustawach 
regulujących działalność samorządów. na szczeblu gminnym ustawa nie przewiduje 
bezpośredniego wspierania przedsiębiorczości. w katalogu zadań publicznych wspólnych 
dla powiatu i województwa znajduje się przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokal-
nego rynku pracy, które współistnieją z rozwojem przedsiębiorczości. najszerszy katalog 
obowiązków w omawianym zakresie dotyczy samorządu województwa. z jednej strony bo-
wiem nałożony został obowiązek stworzenia strategii rozwoju, która powinna uwzględniać 
pobudzanie aktywności gospodarczej, promocję przedsiębiorczości, wzrost konkurencyjności 
i innowacyjności, kształtowanie ładu przestrzennego. z drugiej zaś samorządy województw 
podlegają ustawie o wspieraniu rozwoju regionalnego. wskazuje ona, iż wsparcie finansowe 
może być przeznaczone na zadania polegające na3:

 – rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, inno-
wacji gospodarczych, transferu technologii,

 – restrukturyzacji wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej  
i regionalnej opierających się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

 – tworzeniu nowych, stałych miejsc pracy,
 – inwestycjach w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiających 

warunki realizowania inwestycji gospodarczych.

2 k. robaszkiewisz, uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim, wskiz w Poznaniu, 
Poznań 2006.
3 ustawa z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dzu z 2000 r. nr 48 poz. 550).
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ustawa powyższa jako jedyna wskazuje szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa jako 
beneficjentów pomocy publicznej. stanowisko to posiada swoje uzasadnienie w znaczeniu 
tychże podmiotów dla procesów tworzenia wartości dodanej w skali krajowej, regionalnej 
oraz lokalnej. 

statystyki ewidencji działalności gospodarczej wskazują na dominację tej prowadzonej 
w małym rozmiarze. 95% podmiotów zarejestrowanych w systemie reGOn to jednostki 
zatrudniające do 9 osób, obejmujące ok. 40% osób pracujących. kolejną, czteroprocentową 
grupę populacji przedsiębiorstw, stanowią zatrudniające do 49 osób, tworząc miejsca 
pracy dla około 12% populacji osób pracujących. Przedsiębiorstwa zatrudniające do 249 
osób stanowią niewielki odsetek przedsiębiorstw ogółem, jednakże tworzą ok. 20% miejsc 
pracy. kryterium liczby miejsc pracy wskazuje więc na znaczącą rolę mikroprzedsiębiorstw, 
a następnie średnich firm. sytuacja zmienia się jednak, kiedy pod uwagę zostanie wzięty 
wytwarzany PkB. Łącznie MsP posiadają prawie 50% udział w jego tworzeniu, w tym 
ponad 30% stanowi PkB mikroprzedsiębiorstw, zaś pozostałe dwie grupy podmiotów 
charakteryzują się bardzo zbliżonymi, z równomiernym rozkładem, wynikami.tak więc 
z punktu widzenia dochodu społeczeństwa, a za tym dochodów państwa – to najmniejsze 
podmioty wśród MsP posiadają największą wagę4. 

1. instrumenty wspierania mSp na poziomie lokalnym

wspieranie przedsiębiorczości jest zadaniem ustawowym samorządu na poziomie re-
gionalnym. Jednakże z uwagi na powierzchnię geograficzną regionów skuteczne wydaje się 
delegowanie jednostek wykonujących zadania w powyższym zakresie na poziom lokalny. 
skupienie realizacji wszystkich wiązek zadań wyłącznie w centrum skutkowałoby odgórnym 
utrudnieniem w beneficjowaniu ich przez podmioty położone na peryferiach regionów. za-
oferowanie wsparcia na najniższym szczeblu samorządowym daje większe szanse na ich 
wykorzystanie przez wszystkie podmioty gospodarki narodowej.

samorząd terytorialny może wykorzystywać całe spektrum narzędzi budżetowych (fi-
nansowych)  oraz pozabudżetowych. ich zestawienie zawiera poniższa tabela.

4 raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w polsce w latach 2006–2007, P. zadura-Lichota, 
A. Żołnierski (red.), PArP, warszawa 2008.
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tabela 1. narzędzia wspierania MsP przez samorząd w Polsce

Budżetowe Pozabudżetowe

1. dochodowe – podatki  i opłaty lokalne, 
ulgi i zwolnienia podatkowe, opłaty za usługi 
komunalne

2. wydatkowe – wydatki inwestycyjne, 
wsparcie instytucji służących rozwojowi gos-
podarczemu, promocja gminy i regionu

3. zewnętrzne  środki finansowe – środki  
z programów ue, przychody zwrotne – kre-
dyty, emisje obligacji

1. strategia rozwoju gospodarczego, w tym strategia 
marketingowa

2. plan zagospodarowania przestrzennego
3. sposoby wykorzystania mienia Jst – zasady 

udostępniania podmiotom gospodarczym
4. narzędzia administracyjne – zezwolenia, nakazy, 

zakazy
5. działalność gospodarcza gminy i przedsiębiorstw 

komunalnych
6. współpraca z instytucjami okołobiznesowymi
7. usługi informacyjno-doradcze dla MsP w zakresie 

programów wsparcia ich działalności
8. stymulowanie rynku pracy poprzez dopasowanie pozio-

mu i kierunku wykształcenia do wymogów przedsiębiorców

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. ignasiak-szulc, wspieranie przedsię-
biorczości przez samorząd terytorialny…, wsPiz im. Leona koźmińskiego, 
warszawa 2006 oraz M. Flieger, współpraca gminy…, wskiz w Poznaniu, 
Poznań 2006.

katalog form wspierania małych i średnich przedsiębiorstw jest więc bogaty i różnorodny 
i odwołuje się do rozmaitych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. na tle  
innych krajów unii europejskiej samorząd lokalny w Polsce prezentuje się jako potencjalnie 
najbardziej przyjazny podmiotom gospodarczym. 

tabela 2. Przykładowe formy oddziaływania ekonomicznego samorządu lokalnego  
w wybranych państwach europejskich

Państwo

Forma oddziaływania

zagospodaro-
wanie infrastruk-

turalne terenów lub 
obiektów

Preferencje 
przy sprzedaży 

i wynajmie 
nieruchomości 

nowo 
powstałym 

firmom

ulgi 
podatkowe

Pożyczki/
gwarancje 

pożyczkowe

Bezpo-
średnia 
pomoc

finansowa

udziały 
finansowe

 w spółkach  
z kapitałem 

prywat-
nym

Dania X X X X
Francja X X X X
Hiszpania X
Holandia X
irlandia X X X
niemcy X X X
Polska X X X X X X
Portugalia X X X X
wielka 
Brytania X X X X

włochy X X X

Źródło: A. ignasiak-szulc, wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorial-
ny…, wsPiz im. Leona koźmińskiego, warszawa 2006.
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Próbując ocenić wagę poszczególnych instrumentów wsparcia MsP, należy wziąć 
pod uwagę ich wpływ na sytuację ekonomiczno-gospodarczą przedsiębiorców. kategorie 
dochodowe to tytuły podatków odprowadzanych na rachunki budżetów Jst, których 
równowartość nie stanowi dla przedsiębiorcy istotnego obciążenia finansowego. tak więc 
nawet ustalenie stawki zerowej podatku lub opłaty lokalnej nie odegra istotnej roli w kwestii 
zmiany sytuacji finansowej podmiotu-podatnika. O wiele wyższą rangę należy przyznać 
narzędziom wydatkowym, które współgrają z polityką zarządzania mieniem komunalnym 
oraz infrastrukturą. infrastruktura odgrywa podstawową rolę w podejmowaniu decyzji  
o lokacji inwestycji, decyduje o harmonijnym funkcjonowaniu działalności gospodarczej  
i życia społeczności. 

szczególna odpowiedzialność na Jst spoczywa wobec infrastruktury technicznej two-
rzonej przez sieć połączeń komunikacyjnych oraz mediów, które stanowią fizyczne podłoże 
prowadzenia działalności gospodarczej. efekty prac samorządu w powyższym zakresie 
widoczne są najczęściej poprzez udostępniane parki technologiczne czy specjalne strefy 
ekonomiczne, gdzie oprócz zapewnionych warunków technicznych przedsiębiorcy uzyskują 
zwolnienia w zakresie podatku dochodowego. Mniejsze znaczenie ma udostępnianie lokali 
komunalnych na cele prowadzenia działalności gospodarczej. uzyskiwana w tym przypadku 
korzyść dotyczy tylko niższej stawki czynszu za wynajem w porównaniu ze stawkami 
rynkowymi. 

Opisane powyżej instrumenty budżetowe przegrywają jednak w konkurencji  
z instrumentami pozabudżetowymi. Bezpośrednia aktywność samorządu w tym zakresie 
uwidacznia się najczęściej poprzez budowanie silnego lobby danego obszaru, prowadzenie 
skutecznej strategii marketingowej, która pozwala mu zaistnieć w świadomości potencjal-
nych przedsiębiorców. 

kolosalne znaczenie ma promocja poza granicami kraju, wspieranie medialne 
międzynarodowych związków przedsiębiorców, gdyż likwiduje to popytowe i podażowe 
bariery prowadzenia działalności gospodarczej. Jak duże znaczenie ma ów czynnik, 
mogą wskazywać choćby wyniki badań przeprowadzonych w województwie kujawsko- 
-pomorskim. wśród wewnętrznych barier rozwoju przedsiębiorcy wymienili wysokie koszty 
promocji oraz trudności w pozyskaniu partnerów gospodarczych w odsetku odpowiednio 
33% i 26% przypadków, co jednocześnie mieści się w grupie trzech najczęściej udzielanych 
odpowiedzi5. 

Oprócz szeroko zakrojonej strategii marketingowej samorządy mogą skutecznie wspierać 
działalność MsP poprzez propagowanie instytucji otoczenia biznesu oraz prowadzenie 
skutecznej polityki informacyjnej w tym zakresie dla przedsiębiorców. Organizacje te tworzą 
szeroko pojęty klimat gospodarczy. Przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy, 
szkolenia i edukacji kadr, w tym samorządowych oraz tworzenia finansowych instrumentów 
polityki regionalnej. Odpowiadają również za budowanie klimatu zaufania pomiędzy 

5 k. robaszkiewisz, uwarunkowania rozwoju…, wskiz w Poznaniu, Poznań 2006.
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bankami a przedsiębiorcami.  katalog zadań wypełnianych przez tego typu instytucje jest 
różnorodny i umożliwia pozyskanie pomocy przez przedsiębiorcę niemal w każdym aspekcie 
prowadzonej przez niego działalności. 

Do instytucji wspierających środowisko biznesowe w Polsce można zaliczyć:
1. Polską Agencję rozwoju Przedsiębiorczości PArP – to agencja rządowa funkcjo-

nująca w obecnym kształcie od 2001 roku, podlega Ministerstwu Gospodarki, jej zadaniem jest 
zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i unii europejskiej, przeznaczonymi 
na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze  szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw;

2. Agencje rozwoju regionalnego – mają na celu prowadzenie działań na rzecz ak-
tywizacji gospodarczej regionu; mają wypełniać strukturalną lukę pomiędzy administracją 
rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami gospodarczymi i bankami;

3. Jednostki zaplecza badawczo-rozwojowego – centra doskonałości (cD) (obecnie 
działa 157 cD, wyłonionych w konkursach PHAre i 5. Programu ramowego oraz zatwier-
dzonych przez Ministra nauki); centra zaawansowanych technologii (czt) – w założeniu 
czt powinny wiązać swój program badawczy z regionalną strategią innowacji (ris) lub 
programem rozwoju województwa; są to struktury otwarte; izby i stowarzyszenia produ-
cenckie (w tym np. izby gospodarcze i handlowe); 

4. instytucje bezpośrednio wspierające przedsiębiorczość:
4.1. inkubatory przedsiębiorczości – wspierają powstawanie nowych przedsiębiorstw;
4.2 parki przemysłowe – zespoły wyodrębnionych nieruchomości, utworzone przy ud-
ziale władz samorządowych, w celu zapewnienia możliwości prowadzenia działalności 
gospodarczej, w szczególności małym i średnim przedsiębiorcom, na preferencyjnych 
warunkach.
5. sieci wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność:
5.1. krajowy system usług (ksu);
5.2. krajowe stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych (kswP) – skupia instytucje 
oferujące usługi poręczeniowe;
5.3. Polskie stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych (PsFP) – skupia organizacje 
oferujące usługi pożyczkowe;
5.4. krajowy Punkt kontaktowy (kPk) – sieć ośrodków, której podsta-
wowym celem jest informowanie o możliwościach i warunkach uczestniczenia  
w międzynarodowych projektach badawczych;
5.5. krajowa sieć Ośrodków informacji Patentowej – sieć nadzorowana przez urząd 
Patentowy rP, która ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do informacji 
patentowej;
5.6. Ośrodki Przekazu innowacji (innovation relay centers – irc) – celem sieci 
jest pomoc przedsiębiorcom w procesie wyszukiwania zagranicznych technologii, 
poszukiwania zagranicznych klientów na nowoczesne rozwiązania opracow-
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ywane przez krajowe ośrodki naukowe i przedsiębiorstwa (szczególnie firmy  
z sektora MsP), pomoc w procesie międzynarodowego transferu technologii;
5.7. naczelna Organizacja techniczna – w 2005 r. utworzyła 35 Ośrodków innowacji 
nOt na terenie całego kraju, które wspierają głównie firmy z sektora MsP, pomagając w 
nawiązywaniu kontaktów ze sferą B+r oraz w pozyskiwaniu finansowania przedsięwzięć 
innowacyjnych, w szczególności produktowych i procesowych.
spośród wyżej wymienionych instytucji najwszechstronniejszy wachlarz usług dla MsP 

oferuje krajowy system usług. Jest to sieć usługodawców – organizacji wspieranych orga-
nizacyjnie oraz merytorycznie przez Polską Agencję rozwoju Przedsiębiorczości, wyspec-
jalizowanych w świadczeniu usług wspierających przedsiębiorstwa i osoby podejmujące 
działalność gospodarczą. Powstała w październiku 1996 r., funkcjonuje obecnie w oparciu  
o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie krajo-
wego systemu usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

struktura wewnętrzna ksu harmonizuje ze strukturą podziału terytorialnego kraju. na 
szczeblu centralnym występuje wspomniana już PArP. szczebel regionalny reprezentują 
regionalne instytucje Finansujące. Do zadań riF należy:

 – zarządzanie regionalnymi programami rozwoju przedsiębiorczości,
 – administrowanie w imieniu PArP sektorowymi instrumentami wsparcia MsP w re-

gionie,
 – świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla MsP w ramach Punktu konsul-

tacyjnego,
 – nadzór i koordynacja sieci Punktów konsultacyjnych na poziomie województwa 

oraz monitorowanie ich działalności.
na najniższym poziomie w strukturze działają bezpośredni usługodawcy, wśród których 

oprócz świadczących doradztwo dla zysku funkcjonuje sieć instytucji non-profit. każdy  
z tych podmiotów jest audytowany i zarejestrowany w ksu. Podstawowa działalność prow-
adzona jest w ramach Punktów konsultacyjnych (obecnie ponad 190). Droga do uzyskania 
tego statusu wiedzie poprzez konkurs ogłaszany przez PArP, a podstawowe kryteria oceny to: 
lokalizacja, zasięg działania oraz jakość potencjalnych usług. Małe i średnie przedsiębiorstwa 
mogą uzyskać tamże wszelkie informacje doradcze związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, przy szczególnym nacisku położonym na możliwość pozyskania środków  
z unii europejskiej. Oferta Punktów konsultacyjnych dotyczy następujących obszarów: 
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tabela 3. usługi oferowane przez Punkty konsultacyjne w ramach ksu

uSŁugi doradcze
– ogólne np.: marketing, finanse, prawo
– proinnowacyjne, mające na celu poprawę 

istniejącego lub wdrożenie nowego procesu techno-
logicznego, produktu lub usługi, w tym:

– ocena potrzeb technologicznych,
– promocja technologiii nowych rozwiązań orga-

nizacyjnych,

uSŁugi informacyjne
– administracyjno-prawne aspekty wykonywania 

działalności gosp.
– programy pomocy publicznejoraz inne dostępne 

źródła finansowania działalności gosp.
– targi, wystawy 
– zasady dokonywania inwestycji w unii europejskiej
– zasady przygotowywania wniosków o pomoc 

publiczną 
– wprowadzanie informacji o ofercie handlowej do 

baz danych służących nawiązywaniu współpracy 
gosp.

– wyszukiwanie potencjalnych partnerów gospodarczych

uSŁugi finanSowe
– udzielanie poręczeń kredytowych,
(fundusze poręczeniowe)
– udzielanie pożyczek narozpoczęcie lub rozwój 

działalnościgospodarczej (fundusze pożyczkowe)

uSŁugi Szkoleniowe
– dla osób podejmujących działalność gospodarczą, 

branżowe, ogólne
– szkolenia otwarte oraz zamknięte

Źródło: partner przedsiębiorcy, A. Forint, s. Marczyńska, A. szwoch (red.), PArP, 
warszawa 2007.

w całym systemie zostały wyodrębnione usługi doradcze o charakterze proin-
nowacyjnym w ramach krajowej sieci innowacji. 19  funkcjonujących ośrodków tworzy 
warunki do transferu i komercjalizacji nowych rozwiązań technologicznych oraz realizacji 
przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach sektora MsP. każdy z punktów 
współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi w kraju oraz korzysta z Bazy Danych 
technologii ksi, która zawiera rejestr dostępnych oraz poszukiwanych technologii. sieć ma 
umożliwiać transfer nowych technologii ze świata nauki do świata biznesu oraz pomiędzy 
MsP. 

z ośrodkami ksu współpracują dodatkowo:
 – centra euro info – 14 ośrodków specjalizujących się w udzielaniu informacji nt. 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze unii europejskiej, 
ułatwiania szeroko rozumianej współpracy polskich przedsiębiorstw z firmami za-
granicznymi (poszukiwanie i kojarzenie partnerów gospodarczych) oraz z instytu-
cjami krajów członkowskich, norm i standardów towarowych, regulacji prawa unii 
europejskiej,

 – Fundusze poręczeniowe – funkcjonujące w ramach krajowego stowarzyszenia Fun-
duszy Poręczeniowych, 10 z 56 funkcjonuje poprzez ksu,

 – Fundusze pożyczkowe – spośród 76 lokalnych i regionalnych funduszy 
pożyczkowych działających w Polsce, 38 to ośrodki ksu; większość z nich działa 
poprzez Polskie stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych,
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wszyscy członkowie ksu są niezależni i samofinansujący się, a uczestnictwo w syste-
mie jest dobrowolne. z założenia system ksu jest systemem otwartym, tak więc rekrutacja 
trwa nieprzerwanie. Obecnie w ksu zarejestrowanych jest niemal 200 organizacji. 

Przedstawiony zakres narzędzi stosowanych przez samorządy w celu wspierania MsP 
wskazuje na przyznanie priorytetu tym o charakterze pozabudżetowym. narzędzia budżetowe 
związane są z ograniczeniami wynikającymi z uzależnienia budżetów samorządowych od 
budżetu centralnego, które stanowią jego integralną część. niemożliwe jest więc swobodne 
dystrybuowanie środków przez decydentów lokalnych. narzędzia pozabudżetowe zaś 
pozwalają na aktywne uczestnictwo samorządów w tworzeniu wartości dodanej lokalnego 
biznesu poprzez wsparcie jego aspektów pozafinansowych. te z kolei synchronizują funk-
cjonowanie różnych wymiarów prowadzenia działalności gospodarczej, przyczyniając się do 
sukcesów w wymiarze finansowym. 

z uwagi na powyższe w dalszej części opracowania uwaga zostanie skupiona na 
narzędziach pozabudżetowych, w tym szczególnie na instytucjach otoczenia biznesu. 

2. instrumenty wspierania mSp w gminie Słupsk

słupskie stowarzyszenie innowacji Gospodarczych i konkurencji jest organizacją 
pozarządową powstałą w kwietniu 1995 r. z inicjatywy członków zarządu Miasta słupska 
oraz radnych rady Miasta. cele statutowe to przede wszystkim:

 – wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, w tym pomoc w uruchomieniu samo-
dzielnej działalności gospodarczej oraz udzielanie wsparcia finansowego małym 
przedsiębiorstwom,

 – popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie orga-
nizacji i zarządzania małymi przedsiębiorstwami,

 – działania na rzecz adaptacji małych i średnich przedsiębiorstw do warunków wolno-
rynkowych, 

stowarzyszenie jest organizacją samofinansującą się, jednakże statut dopuszcza pozyski-
wanie dotacji państwowych oraz samorządowych. Działalność stowarzyszenia sprowadza się 
do wsparcia finansowego działalności gospodarczej, udzielania informacji o innych dostępnych 
formach pomocy MsP oraz wynajmowaniu pomieszczeń dla celów prowadzenia działalności 
gospodarczej na preferencyjnych warunkach. 

w strukturach stowarzyszenia występują:
 – Fundusz rozwoju Przedsiębiorczości – udziela pożyczek osobom bezrobotnym 

otwierającym działalność gospodarczą oraz firmom z sektora MsP tworzącym nowe 
miejsca pracy dla osób bezrobotnych na terenie województwa pomorskiego; maksy-
malna kwota pożyczki to 20 000 usD, udzielana na trzy lata z trzy miesięcznym 
okresem karencji. Maksymalne oprocentowanie wynosi ponad 7%. w lipcu 2008 r. 
fundusz przekształcono w słupski Fundusz Pożyczkowy finansowany z dotacji 
PArP. Fundusz udziela pożyczek na rozwój i inwestycje dla mikroprzedsiębiorstw, 
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małych przedsiębiorstw i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Maksy-
malna kwota pożyczki to 120 000 PLn, udzielana na pięć lat z rocznym okresem 
karencji. Oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej nBP, tak więc pomimo 
pobieranej prowizji w wysokości do 3,5% oferta wydaje się atrakcyjna. 

 – Do prowadzonych funduszy pożyczkowych nawiązuje pośrednio  Fundusz Poręczeń 
kredytowych. skorzystać z niego może firma o dowolnym profilu działalności oraz 
osoba bezrobotna otwierająca nową działalność gospodarczą. Poręczona kwota 
nie może przekraczać 60% wartości kredytu oraz  wynosić nie więcej niż 100 000 
PLn. kosztem udzielonego poręczenia jest prowizja w wysokości 1% kwoty 
poręczenia. Działalność edukacyjna realizowana jest poprzez Ośrodek wspiera-
nia Przedsiębiorczości. Oferowane kursy pozwalają zdobyć nowe umiejętności lub 
poszerzyć już posiadane. kursy uruchamiane są już przy ośmioosobowej grupie 
zainteresowanych. Ośrodek współpracuje z urzędem Pracy. 

 – Przedsiębiorcy mogą uzyskać także bezpośrednie wsparcie infrastrukturalne poprzez 
wynajem pomieszczeń w ramach inkubatora Przedsiębiorczości. Łączna oferowana 
powierzchnia to ponad 4,5 tys. metrów kwadratowych. Obecnie z oferty wynajmu 
korzysta ok. 50 podmiotów.  

 – Funkcje informacyjne wypełnia Gminne centrum informacji, które powstało dzięki 
wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej. Jego celem jest wyrównanie 
dysproporcji w dostępie do nowych technologii, a także zapewnienie mieszkańcom 
powiatu słupsk dostępu do wszechstronnej wiedzy i informacji ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień rynku pracy, szkoleń, wolontariatu, doradztwa za-
wodowego, podejmowania i prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej. 
Działalność informacyjną w latach 2001–2007 prowadzono także w ramach Punktu 
konsultacyjnego ksu. 

Pomimo bogatej oferty stowarzyszenia nie może ono poszczycić się wysokim poziomem 
zainteresowania przedsiębiorców. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest brak systemu infor-
mowania przedsiębiorców o istnieniu i działalności stowarzyszenia. Poza tym w ciągu ostatnich 
trzech lat zmiany na rynku finansowym spowodowały rozwój konkurencji w preferencyjnym 
finansowaniu działalności gospodarczej, wobec  czego oferta funduszy pożyczkowych stała się 
nieatrakcyjna. Łatwość uzyskania kredytu w banku spowodowała, że również Fundusz Poręczeń 
przestał aktywnie funkcjonować w życiu gospodarczym. 

wydaje się, że działalność stowarzyszenia powinna ewoluować zgodnie z potrzebami 
przedsiębiorców, którzy coraz częściej wskazują na poszukiwanie informacji o innowacjach, 
partnerach gospodarczych oraz potrzebę promocji gospodarki regionu w innych regionach 
kraju oraz za granicą. 

w ramach ksu na terenie słupska działa tylko jeden Punkt konsultacyjny prowad-
zony przez radę regionalną Federacji stowarzyszeń naukowo-technicznych nOt. Punkt 
świadczy usługi o charakterze: doradczym ogólnym, doradczym proinnowacyjnym, szkole-
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niowym oraz informacyjnym. w ramach powyższej działalności kwartalnie jest udzielanych 
ponad 60 konsultacji. Punkt konsultacyjny uzyskał na swoją działalność dotację z funduszy 
ue do 2012 r. na uwagę zasługuje także prowadzony Ośrodek innowacji, którego celem jest 
wspieranie MsP poprzez: usługi doradcze w zakresie tematycznym rozwoju przedsiębiorstw, 
kojarzenie MsP z jednostkami badawczo-naukowymi, promowanie innowacyjnych 
przedsięwzięć oraz poszukiwanie partnerów biznesowych. 

Oprócz instytucji o pochodzeniu lokalnym na terenie słupska i jego okolic działalność pro-
wadzi Pomorska Agencja rozwoju regionalnego sA. Organizacja, istniejąca od 1994 roku, prze-
prowadza akcje informacyjne i doradcze przede wszystkim dla przedsiębiorstw oraz jednostek 
samorządu terytorialnego, pozyskuje środki finansowe z ue, wspiera promocję i rozwój regionu, 
powstawanie nowych podmiotów gospodarczych i rozwój funkcjonujących przedsiębiorstw.

Dla MsP szczególne znaczenie ma działalność agencji w zakresie informowania 
przedsiębiorców o możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych ue. informacje 
powyższe dotyczą uruchomionych programów oraz warunków koniecznych do spełnienia 
przy podjęciu starań o pozyskanie funduszy. PArr sama też realizuje projekty wspierające 
powstawanie MsP. w ostatnich latach sukcesem zakończyły się dwie edycje programu „szansa 
na sukces”, dzięki któremu powstało 35 nowych podmiotów gospodarczych. 

udzielone wsparcie sprowadzało się do:
 – cyklu szkoleniowego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 – udzielenia jednorazowej dotacji (15 tys. w i edycji oraz 20 tys. w ii edycji),
 – udzielenia wsparcia pomostowego, polegającego na wyposażeniu przedsiębiorców 

w środki służące pokryciu bieżących kosztów funkcjonowania w kwocie 700 zł 
miesięcznie, przez maksymalnie rok.

Do sukcesów projektowych PArr sA zaliczyć należy także program ewkA – eu-
ropejskie wsparcie kobiet Aktywnych, zrealizowany w 2007 r., dzięki któremu 10 kobiet 
rozpoczęło prowadzenie własnej działalności gospodarczej. zostały one objęte wsparciem 
szkoleniowym oraz bezzwrotną dotacją w wysokości ponad 11 tys. złotych. 

Dzięki inicjatywie PArr na przestrzeni ostatnich dwóch lat powstało więc 45 podmiotów 
gospodarczych. wydaje się to niewielkim wkładem w rozwój przedsiębiorczości, jeżeli  
w ciągu roku w regionie słupskim pojawia się ok. 1000 nowych firm. Działalność agencji to 
jednak głównie informowanie o potencjale dostępnych funduszy europejskich. Obecnie nie 
istnieje niestety skuteczny system przekazu informacji pomiędzy PArr a przedsiębiorcami. 
Agencja w zakresie własnych środków finansuje wszelkie akcje marketingowe, korzystając 
z ogólnie dostępnych mediów lokalnych. z pewnością zintegrowany system przekazu in-
formacji pomiędzy agencją a jednostkami samorządu, posiadającymi bezpośredni kontakt  
z przedsiębiorcami, pomógłby zwiększyć skuteczność jej działalności. 

PArr sA jest także zarządcą słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej. została 
ona powołana w drodze rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. (Dzu nr 
135, poz. 905) na okres 20 lat. Agencja ma obowiązek dbać o stan infrastruktury niezbędnej 
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do prowadzenia działalności gospodarczej, wspomagać przygotowanie inwestycji 
przedsiębiorców oraz promować strefę  w kraju i poza jego granicami. Środki na działalność 
czerpie z dotacji oraz od akcjonariuszy, którymi są m.in. miasto słupsk i gmina słupsk. 
zgromadzony kapitał zakładowy wynosi ponad 22 mln złotych. 

Obecnie strefa zajmuje obszar ponad 400 ha, z czego 150 ha leży w obrębie słupska. na 
obszarze tym działalność prowadzi prawie 40 podmiotów. Przedsiębiorcy uzyskują profity 
dzięki uldze w podatku dochodowym oraz podatku od nieruchomości. tylko w drugim przy-
padku decyzja o zastosowaniu ulgi leży w gestii samorządu. zastosowane zwolnienie doty-
czy 100% wartości potencjalnego podatku. Jak to zostało to już wcześniej zasygnalizowane, 
wartość tego zwolnienia jest nikła w porównaniu ze zwolnieniem od podatku dochodowego, 
które może dotyczyć dwóch tytułów:

 – realizacja nowej inwestycji – wartość zwolnienia jest iloczynem wartości nakładów 
inwestycyjnych oraz wskaźnika intensywności pomocy regionalnej – dla małych  
i średnich przedsiębiorstw wynosi on 65%, zaś dla dużych przedsiębiorstw 50% 

 – tworzenie nowych miejsc pracy – wartość zwolnienia jest iloczynem wskaźnika 
intensywności pomocy regionalnej oraz dwuletnich kosztów utworzonych miejsc 
pracy; warunek konieczny to utrzymanie miejsc pracy przez 5 lat.

zadanie samorządu jako akcjonariusza zarządcy strefą może wzrosnąć poprzez wsparcie 
finansowe PArr, unowocześnienie ze środków publicznych infrastruktury strefy, prowadze-
nie aktywnej polityki promocyjnej strefy. wszystkie te zadania obecnie wykonuje PArr. na 
najbliższe lata, tj. do roku 2011, przewidziano, zgodnie ze strategią rozwoju powiatu słupsk, 
wyodrębnienie i przeznaczenie środków na doinwestowanie strefy. 

podsumowanie

wśród narzędzi wsparcia przedsiębiorczości, w które zostały wyposażone samorządy  
w Polsce, to te o charakterze pozabudżetowym są częściej oczekiwanymi. szeroko rozumiane 
otoczenie okołobiznesowe synchronizuje bowiem różne wymiary prowadzenia działalności 
gospodarczej. Ocena stopnia zaawansowania rozwoju tegoż otoczenia w przypadku słupska nie 
wypada korzystnie. Mają miejsce inicjatywy, ale źródłem ich powstania jest poziom regionu. 
Brakuje natomiast przedsięwzięć zainicjowanych przez samorząd na poziomie lokalnym, który 
posiada najlepszą wiedzę o potrzebach świata biznesu i przez to powinien być najskutecz-
niejszy w udzielaniu mu wsparcia. samorząd lokalny powinien pełnić funkcję doskonałego 
przekaźnika informacji pomiędzy światem infrastruktury okołobiznesowej a światem biznesu. 
należy pamiętać, że zwłaszcza peryferie regionów posiadają utrudniony dostęp do programów 
wsparcia, gdyż instytucje wspierające nie oferują tam pełnego wachlarza usług, a przedsiębiorcy 
często nie wiedzą, gdzie poszukiwać informacji w tym zakresie. słupsk jest obszarem pery-
feryjnym i wymaga większego wysiłku na poziomie lokalnym niż miasta tworzące aglomerację 
trójmiasta. szanse na pozytywne zmiany daje  przyjęta strategia rozwoju, zwłaszcza na 
poziomie powiatu. w ramach wyodrębnionych priorytetów, w zakresie gospodarki, przewiduje 
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się tworzenie warunków do aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich oraz do inwestowania 
dla kapitału rodzimego i zagranicznego. cel pierwszy ma zostać osiągnięty poprzez bu-
dowanie wiejskich inkubatorów przedsiębiorczości, uruchamianie funduszy pożyczkowych 
oraz edukację. Ścieżka realizacji celu drugiego wiedzie poprzez stworzenie bazy danych  
o terenach inwestycyjnych oraz dalszy rozwój ssse. samorząd powiatowy widzi także 
potrzebę powołania Ośrodka integracji i informacji europejskiej, który świadczyłby usługi 
doradztwa dla firm w zakresie prawa ue. Działania powyższe zaplanowano do roku 2011.

strategia ta w połączeniu z  planami rozwoju krajowego systemu usług oraz  strategią 
na poziomie województwa w ramach priorytetu „konkurencyjność” powinny gwarantować 
właściwy kierunek zmian. Potwierdzeniem prawidłowości tych założeń jest uzyskana w 2008 
roku przez krajowy system usług rekomendacja komisji europejskiej jako dobra praktyka 
w obszarze odpowiadania administracji publicznej na potrzeby MsP, mająca służyć inspiracji 
we wdrażaniu „small Business Act” – nowego planu komisji europejskiej na rzecz małych  
i średnich przedsiębiorstw. Jego celem jest ograniczenie obciążeń administracyjnych i innych 
przeszkód, z którymi zmagają się małe i średnie przedsiębiorstwa w unii europejskiej. na 
uwagę zasługuje również fakt, że w przypadku strategii ksu oraz strategii województwa 
pomorskiego główny ciężar spoczywa na wzroście koordynacji  prac  instytucji wspierających 
świat biznesu  oraz rozwoju ich kompetencji w celu zwiększenia rozpoznawalności i dostępności 
różnych form wparcia dla MsP. Miarą efektywności powyższych zamierzeń będzie rozwój lub 
regres małej i średniej przedsiębiorczości w wymiarze lokalnym oraz regionalnym. 
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Supportking Small and medium-Sized companieS on the local 
level in the diStrict of SŁupSk

summary

the value of a geographical region is created by its enterprise. the final goal of every 
region is the growth of its welfare, measured in terms of the generated income or level of 
employment. considering the figures above, enterprise should be understood as any kind of 
economic activity. supporting it should be the duty of organizations responsible for competi-
tiveness both on the central and local level, in accordance with the idea of self-government.

As for the selection of beneficiaries of this support, special attention should be paid to 
small and medium-sized companies, which employ nearly 75% of the state’s workforce. the 
character of the tools applied should, in turn, reflect the needs of the recipients of support. Lo-
cal authorities in Poland have a range of financial and non-financial instruments guaranteed 
by law. each of them should be assessed from the perspective of its effects on the financial 
outcome of companies. 

with regard to the financial instruments, those connected with expense seem to take 
priority. subsidies have a direct correlation with the state of technical infrastructure, which 
is considered the main determinant of decisions whether or not to invest at a particular loca-
tion. instruments connected with income – local taxes and other local fees – do not arouse 
particular interest as those fees account for only a small percentage of company costs.

in contrast, the non-financial instruments are usually welcomed. these include promo-
tion of the region, lobbying and support of business-related  institutions. such instruments 
are highly efficacious as they help overcome the two most oft-repeated barriers to the devel-
opment of companies: high costs of promotion and difficulty in finding business partners. 
the article attempts to assess the various instruments taking the example of słupsk.

translated by aldona kulikowska
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znaczenie uBezpieczenia kredytu kupieckiego dla 
rozwoju mikro-, maŁych i średnich przedSięBiorStw

wprowadzenie

na polskim rynku funkcjonuje ogromna liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 
wiele z nich boryka się z problemami pozyskiwania nowych kapitałów, a także utrzymy-
wania i pomnażania już posiadanych. Jedną z wielu metod wykorzystywanych przez firmy  
z tego sektora na pozyskanie środków jest zaciąganie kredytów kupieckich. sposób ten wiąże 
się z dużym ryzykiem, które można zniwelować dzięki zainwestowaniu w odpowiednie 
ubezpieczenie. Artykuł ten ukaże, jak istotne są te ubezpieczenia i dlaczego powinny być 
szerzej wykorzystywane przez przedsiębiorców sektora MsP.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,86 % wszystkich firm na rynku. 
Dominują one w całkowitej liczbie wszystkich podmiotów, ale także wśród eksporterów  
i importerów. zapewniają miejsca pracy dla ogromnej liczby osób, a także mają istotny 
udział w tworzeniu PkB1. niestety rokrocznie wiele z nich upada, likwidując tym samym 
miejsca pracy, a także obniżając możliwości rozwoju regionu, na którym działały. Przyczyn 
upadku przedsiębiorstw można dopatrywać się wielu, jedną z głównych niewątpliwie jest 
utrata płynności spowodowana nieuregulowanymi należnościami ze strony kontrahentów.

w działalności współczesnych przedsiębiorstw sprzedaż produktów lub usług z odro-
czonym terminem płatności, to jedna z podstawowych form rozliczania się kontrahentów 
ze sobą nawzajem. Banki i inne instytucje finansowe wielokrotnie odmawiają udzielenia 
kredytu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, uznając je za podmioty bardzo ryzy-
kowne. Oprócz tego na rynku MsP wzrasta poziom konkurencji, co zmusza przedsiębiorstwa 

1 www.parp.gov.pl z dnia 14.12.2009 r.
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do zabiegania o klienta formą jak najdogodniejszej płatności. wykorzystywanie kredytu 
kupieckiego staje się więc jedną z podstawowych metod utrzymania stałych klientów, jak  
i zdobywania nowych. to z kolej prowadzi do zwiększenia wielkości sprzedaży, sterowania 
ceną i popytem na oferowane produkty. Jednak kredyt kupiecki, stwarzając liczne szanse 
przed przedsiębiorstwem, które z niego korzysta, naraża je również na ogromne ryzyko2.

nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie powoduje zamrożenie środków 
firmy udzielającej kredytu kupieckiego w należnościach i konieczność regulowania własnych 
zobowiązań z innych źródeł. sytuacja taka oddziałuje na płynność finansową firmy. utrata jej 
może zaś doprowadzić do utraty pozycji na rynku, zmniejszenia swobody w podejmowaniu 
decyzji, ograniczeniu rozwoju firmy, pogorszenia wyniku finansowego, a w najgorszym 
wypadku nawet do upadłości. w Polsce utrata płynności finansowej spowodowana zapłatą 
kontrahenta po terminie lub też jego całkowitą niewypłacalnością jest jedną z głównych 
przyczyn upadłości firm. zgodnie z danymi Ministerstwa Gospodarki w 2007 r. czas ocze-
kiwania na zapłatę kontrahenta jako główną barierę rozwoju przedsiębiorstw wymieniało aż 
10% średnich, 2% małych i 2,5% mikrofirm (patrz: wykres 1). niezwykle istotny staje się  
w związku z tym właściwy sposób zarządzania kredytem kupieckim.

wykres 1. Główne bariery rozwojowe przedsiębiorstw w Polsce w ii połowie 2007 r.

Źródło: przedsiębiorczość w polsce, Ministerstwo Gospodarki, warszawa 2008, s. 63.

Przedsiębiorstwa chcąc wykorzystywać kredyt kupiecki, mogą w znaczny sposób 
wyeliminować ryzyko dzięki jego ubezpieczeniu. zakład ubezpieczeń przejmuje wówczas 
część ryzyka związanego z nieotrzymaniem należności w terminie, wskutek zaistnienia 
wymienionych w umowie zdarzeń, i wypłaca ekwiwalent za kredyt kupiecki udzielony przez 
kredytodawcę3. ubezpieczenie to obejmuje bezsporne należności z tytułu udzielonych 
kredytów handlowych powstałe na podstawie wystawionych przez kredytodawcę faktur 

2 P. rytko, zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difin, warszawa 2009, s. 30–31.
3 M. szczepańska-Bębenek, ubezpieczenie kredytu kupieckiego, „Przegląd ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych” 
2002, nr 6, s. 34.
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w okresie trwania ubezpieczenia4. nie są nim jednak objęte odsetki, kary umowne, koszty 
związane z reklamacją, opłaty manipulacyjne i inne dodatkowe koszty. 

ubezpieczenie kredytu kupieckiego pozwala w związku z powyższym na przerzucenie 
większej części ryzyka na zakład ubezpieczeniowy. Problemem polskich przedsiębiorstw,  
a właściwie osób nimi kierujących, jest uzmysłowienie sobie istniejącego ryzyka związanego 
z kredytem kupieckim. wydaje się, że wieloletni kontrahent, który zawsze był wypłacalny, 
nie może w przyszłości mieć problemów z płatnościami. nic bardziej mylnego, nie 
mówiąc już o udzielaniu kredytu kupieckiego kontrahentom, którzy nie mają ugruntowanej 
opinii, i niestety nie udaje im się przetrwać na rynku. niczego nie można być pewnym, 
i właśnie dlatego ubezpieczenia kredytu kupieckiego chronią przedsiębiorstwa przed taką 
niepewnością. na ogół nie pozwalają one na uzyskanie całkowitego zwrotu poniesionych 
strat, ale pokrywają je w znacznej części5.

zawierając umowę ubezpieczenia kredytu kupieckiego, sprzedawca może zrezygnować 
z dodatkowych zabezpieczeń płatności, jak na przykład weksel, gwarancja czy akredytywa. 
upraszcza to znacznie zawarcie umowy z kontrahentem, a także pozwala na bycie bardziej 
konkurencyjnym. tym samym firma może zwiększyć obroty na warunkach kredytowych 
i pozyskać nowych klientów lub wydłużyć okres kredytowania dla klientów o mniejszej 
wiarygodności. Może także wyjść poza dotychczasowe rynki zbytu i rozszerzyć obszar 
działania.

Poza samą ochroną ubezpieczeniową bardzo istotne znaczenie dla przedsiębiorstwa ma 
fakt, iż ubezpieczyciel świadczy usługi doradcze na etapie negocjowania umowy z kontra-
hentem, jak i w trakcie jej trwania. w ramach usług doradczych ubezpieczyciel dokonuje 
analizy wiarygodności kontrahenta, proponuje odpowiednią politykę kredytowania, wzory 
umów i inne niezbędne przedsiębiorstwu informacje. w wyniku analiz ubezpieczyciel ustala 
limit kredytowy, który umożliwia ograniczenie ryzyka i zapewnienie zyskowności zarówno 
firmie, jak i samemu zakładowi ubezpieczeń. Dla przedsiębiorstwa oznacza to zmniejszenie 
kosztów i czasu związanego ze zdobyciem danych finansowych kontrahentów oraz oceną ich 
wiarygodności6.

istotna dla przedsiębiorstwa ubezpieczającego jest również funkcja stymulująca 
ubezpieczenia kredytu kupieckiego. wiąże się ona z wcześniej omówionymi funkcjami. 
ubezpieczyciel zawierając umowę z firmą, wymaga od niej posiadania procedur kredy-
towania odbiorców łącznie z opracowanymi zasadami polityki kredytowej, a wielokrotnie  
i wyodrębnionej komórki odpowiedzialnej za kredytowanie odbiorców. tym samym 
wymusza na przedsiębiorstwie wzmocnienie posiadanych procedur kontroli kredytowej  
i dyscyplinuje istniejący proces zarządzania. Odpowiednia ocena ubezpieczyciela i uzyskanie 
ubezpieczenia jest niezwykle ważna. widać to zwłaszcza na rynkach europy zachodniej, 

4 ubezpieczenia gospodarcze, red. t. sangowski, Poltext, warszawa 1999, s. 227.
5 J. kukiełka, D. Poniewierka, ubezpieczenia finansowe. gwarancje ubezpieczeniowe. ubezpieczenia transakcji 
kredytowych, Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz–warszawa 2003, s. 352.
6 www.gu.com.pl z dnia 12.12.2009 r.
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gdzie ubezpieczenie to cieszy się większą popularnością niż w Polsce. Jeżeli przedsiębiorstwo 
nie spełnia wymogów, wówczas taka informacja bardzo szybko rozprzestrzenia się na rynku 
i wpływa na utratę kontrahentów. tego żadna firma nie chce i dlatego powinna jak najlepiej 
dostosowywać struktury zarządzania ryzykiem oraz politykę kredytową do ustalonych wy-
mogów7.

Ponadto umowa ubezpieczenia kredytu kupieckiego umożliwia planowanie i wpływa 
na skuteczność przyszłych działań. Mając ochronę, firma może być pewna zaplanowanych 
przedsięwzięć, i tym samym nie ma konieczności tworzenia wysokich rezerw. Prowadzi to 
do mniejszych wahań w ustalaniu wyniku finansowego, co ma duże znaczenie nie tylko dla 
samego przedsiębiorstwa, ale również dla jego kontrahentów. także instytucje finansowe 
wiedząc, że przedsiębiorstwo posiada ubezpieczenie kredytu kupieckiego, mogą przyznać 
mu lepszą ocenę przy ubieganiu się o pozyskanie kapitału. Badania przeprowadzone wśród 
europejskich firm pokazały, że posiadanie ubezpieczenia kredytu kupieckiego umożliwia 
przedsiębiorstwu otrzymanie tańszych finansowań zewnętrznych, a także poprawę sto-
sunków z bankami8.

Dzięki dobrej polityce kredytowej mniejsza jest liczba działań windykacyjnych w celu 
odzyskania zaległych należności, a te stosowane są dużo skuteczniejsze. Dzieje się tak 
dlatego, iż ubezpieczyciel uznając współpracę z jakimś kontrahentem za bardzo ryzykowną, 
żąda od firmy właściwego zabezpieczenia ryzyka. Oprócz tego w sytuacji zadłużenia firma 
ubezpieczeniowa może sama wpływać na dłużnika, wykorzystując posiadane kontakty  
i możliwości, a także posiadaną obsługę prawną. wielokrotnie firmy świadome ewentualności 
przejęcia windykacji należności przez ubezpieczyciela lub spółkę od niego zależną płacą 
zobowiązania w terminie. Dzięki temu skuteczniejsze dla firm z sektora MsP jest uzyski-
wanie na czas płatności na przykład od dużych firm, takich jak sieci hipermarketów, które 
korzystając ze swej mocnej pozycji na rynku, zazwyczaj nie regulują zobowiązań w terminie9.

warto także wspomnieć, iż składkę płaconą na ubezpieczenie kredytu kupieckiego 
przedsiębiorstwo może doliczyć do kosztów uzyskania przychodów i tym samym obniżyć 
podstawę opodatkowania. korzystanie z tarczy podatkowej jest więc atutem na korzyść 
zawarcia umowy ubezpieczenia. tym większe ma ono znaczenie, iż wielokrotnie firmy nie 
ubezpieczają się, starając się w ten sposób oszczędzić. Świadomość możliwości odpisania 
choć ich części na pewno zachęciłaby przedsiębiorców do skorzystania z oferty ubezpie-
czycieli.

Jak pokazuje powyższa analiza, ubezpieczenia kredytu kupieckiego są niezwykle ważne 
dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, dla ich rozwoju, a tym samym i regionu,  
w którym działają. Przedsiębiorstwa oznaczają miejsca pracy i kapitał w regionie. niestety 
mimo dużego problemu z wypłacalnością kontrahentów i stałego wykorzystywania przez 

7 J. kukiełka, D. Poniewierka, ubezpieczenie…, op. cit., s. 355–356.
8 P. rytko, zarządzanie…, op. cit., s. 298.
9  J. kukiełka, D. Poniewierka, ubezpieczenie…, op. cit., s. 356–357.
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firmy kredytu kupieckiego, nadal ubezpieczenie to nie jest wystarczająco rozpowszechnione.
Przedsiębiorstwa nie wykorzystują ubezpieczeń kredytu kupieckiego przede wszystkim 

ze względu na niedostateczną wiedzę o nich oraz zbyt małe rozpowszechnienie tego 
instrumentu. Ponadto wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy z zalet płynących  
z ubezpieczenia i dodatkowych korzyści. większość firm mylnie utożsamia je tylko z ubez-
pieczeniem, i to bardzo drogim, nie widząc dodatkowych korzyści10. ważne jest w związku 
z powyższym podkreślenie ich znaczenia i uzmysłowienie przedsiębiorcom wszystkich ich 
atutów. wpłynęłoby to na wzrost popularności ubezpieczenia kredytu kupieckiego wśród 
firmy z sektora MsP i tym samym na korzystniejszą sytuację finansową przedsiębiorstw oraz 
regionu, w którym działają.

podsumowanie

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa dominują w ogólnej liczbie firm na rynku. 
tworzą one miejsca pracy dla ogromnej liczby osób, a także pomagają w rozwoju regionu, 
w którym funkcjonują. każdego roku wiele spośród nich upada z powodu długów. Problemy 
z uzyskiwaniem funduszy od banków oraz innych instytucji finansowych, a także duża 
konkurencja zmuszają firmy do wykorzystywania kredytów kupieckich. niestety wiąże się 
to z wysokim ryzykiem utraty płynności.

Przedsiębiorstwa mogą wyeliminować ryzyko, zakupując ubezpieczenie kredytu ku-
pieckiego. Pozwala to m.in. na: ochronę przed utratą funduszy, rezygnację z innych form 
ochrony (weksel, gwarancja, akredytywa), co czyni firmę bardziej konkurencyjną, uzyskanie 
pomocy konsultantów firmy ubezpieczeniowej (przy przygotowywaniu analiz, propozycji 
polityki kredytowej, wzorów umów itp.), wzmacnianie procedur kontroli kredytowej, pomoc 
w planowaniu, zwiększenie efektywności przyszłych działań, zmniejszenie liczby działań 
windykacyjnych oraz zwiększa skuteczność już rozpoczętych.

Analiza korzyści ubezpieczenia kredytu kupieckiego pokazuje, jak ważne są one dla 
przedsiębiorstw sektora MsP, dla ich rozwoju oraz rozwoju lokalnego rynku. Firmy oznaczają 
miejsca pracy i kapitał w regionie, w którym działają. stąd niezbędne jest rozpowszechnienie 
tego instrumentu i zwrócenie uwagi na jego istotę przedsiębiorstwom z tego sektora.

10 A. Bera, ubezpieczenie finansowe jako wspierający politykę kredytową przedsiębiorstw wobec odbiorców, 
wydawca Fundacja warta, warszawa 2005, s. 163.
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meaning of the trade credit inSurance for micro, Small and 
medium companieS

summary

Micro, small and medium companies are dominating in total number of all entities on 
the local market. they are creating workplaces for large number of people and helping to 
develop region in which they are existing. each year lots of them are bankrupt because of 
bad debts. Difficulties in obtaining money from banks and other financial institutions, and 
high level of competition on the market force companies to use trade credit. unfortunately it 
is connected with high risk of loosing liquidity.

companies can eliminate risk by buying trade credit insurance. this is not only protection 
from the losses of money, but also lots of other benefis, like: resignation from other form of 
protection (promissory note, warranty, letter of credit) which make company more competi-
tive, use of consultancy services of insurance company (reliability analysis, proposition of 
proper credit policy, model contracts etc.), strengthening the procedures of credit control and 
management process, helping in planning, have influence of effectiveness of future actions, 
decreases number of recovery and those which are needed make more effective. 

Analysis of benefits of  trade credit insurance showing how important they are for micro, 
small and medium companies, for their growth and for growth of the local market. compa-
nies means workplaces and capital for region in which they are work. it is necessary to spread 
this instrument and emphasis it’s meaning for companies from this sector.

translated by hanna soroka
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kapitaŁ ludzki regionÓw w aSpekcie teoretycznym  
i praktycznym na przykŁadzie polSki

wprowadzenie

celem niniejszego referatu jest przybliżenie zagadnień związanych z rolą kapitału 
ludzkiego dla rozwoju regionalnego w gospodarce opartej na wiedzy. w części teoretycznej 
referatu przybliżono pojęcie kapitału ludzkiego i cechy determinujące jego jakość. zwrócono 
także uwagę na wzrost znaczenia kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy oraz na 
znaczenie kapitału ludzkiego jako jednego z czynników determinujących rozwój regionów. 

w dalszej części referatu podjęto próbę obliczenia sumarycznego wskaźnika kapitału 
ludzkiego dla poszczególnych województw Polski i określenie ich konkurencyjności pod 
względem wartości tego wskaźnika.

w końcowej części referatu zawarto wnioski płynące z rozważań.

1. kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy

współcześnie obserwuje się ogromny wzrost zainteresowania tematyką związaną  
z budowaniem gospodarki opartej na wiedzy (GOw), czyli gospodarki, w której wiedza, 
będąc zasobem strategicznym społeczeństwa, staje się podstawą jej funkcjonowania. w ujęciu 
ekonomicznym wiedza traktowana jest zarówno jako dobro ekonomiczne, jak i jako główny 
czynnik rozwoju gospodarki. wiedzę kreować i wykorzystywać w swoich działaniach mogą 
tylko ludzie, dlatego w GOw rośnie znaczenie kapitału ludzkiego
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Głównymi czynnikami rozwoju GOw są1: 
 – wiedza innowacyjna i innowacje, będące podstawą nowych gałęzi produkcji i usług, 

umożliwiające przedsiębiorstwom i regionom uzyskanie przewagi konkurencyjnej, 
 – kształcenie i kapitał ludzki, który może być wykorzystany w działalności gospodar-

czej o charakterze innowacyjnym i który traktowany jest zarówno jako źródło, jak  
i potencjalne ogniwo przekazywania wiedzy do gospodarki.

w niniejszym referacie w dalszej jego części  skupiono się na kapitale ludzkim jako 
czynniku rozwoju i konkurencyjności regionów w GOw. 

kapitał ludzki, należący do zasobów niematerialnych i stanowiący najważniejszą 
składową kapitału intelektualnego, definiowany jest jako zbiór właściwości tkwiących  
w ludziach, takich jak wiedza, umiejętności, doświadczenie zawodowe, cechy psychologic-
zne, zdrowie i zachowania2. właściwości te mają charakter jakościowy i posiadają określoną 
wartość. wpływając na wydajność i efekty pracy pracowników, mogą być źródłem przyszłych 
dochodów zarówno dla pracownika, jak i dla organizacji. 

s. Domański wymienia dwie istotne cechy kapitału ludzkiego3: 
 – jego zasób nie zmienia się proporcjonalnie do zmiany liczby ludności, co oznacza, 

że zasób ten jest w dużym stopniu niezależny od potencjału demograficznego, za-
soby kapitału ludzkiego rozpatrywać można bowiem tak w aspekcie ilościowym, 
jak i jakościowym;

 – kapitał ludzki nie poddaje się wszystkim prawom rynku, nie może bowiem zmieniać 
właściciela, może jednak być gromadzony, wykorzystywany lub marnotrawiony, ale 
też może być powiększony poprzez inwestowanie w niego. 

inwestowanie w kapitał ludzki, zwiększające jego jakość, to inwestowanie w człowieka 
i ludzkie życie, obejmujące takie działania, jak4:

 – rozbudowa szeroko rozumianych usług związanych z ochroną zdrowia,
 – szkolenia na różnych poziomach, także szkolenia dorosłych,
 – migracje ludności w celu znalezienia lepszej pracy,
 – poszukiwanie informacji o sytuacji na rynku pracy,
 – badania naukowe, prowadzące do poszerzania wiedzy i możliwości jej zastosowania.

inwestycje w kapitał ludzki mają charakter komplementarny wobec inwestycji w kapitał 
fizyczny, właściwe wykorzystanie kapitału fizycznego wymaga bowiem coraz wyższego 
kapitału ludzkiego. 

kapitał ludzki określa zdolności ludzi do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz 
możliwości kreacji nowych rozwiązań. wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludz-
kiego stanowi istotny czynnik przyczyniający się do pełniejszego wykorzystania zasobów 

1 z. chojnicki, t. czyż, aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w polsce, Bogucki wydawnictwo 
naukowe, Poznań 2006, s. 141.
2 t. Listwan, słownik zarządzania kadrami, wydawnictwo c.H. Beck, warszawa 2005, s. 57.
3 s. Domański, kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Pwn, warszawa 1993, s. 16–19.
4 ibidem, s. 19–20.
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pracy. sytuacja na rynku pracy, obok poziomu wykształcenia, rozwoju nauki, ochrony 
zdrowia czy dostępności do urządzeń wyprodukowanych na bazie nowych technologii, 
zaliczana jest do czynników kształtujących kapitał ludzki5.

w badaniach nad GOw kapitał ludzki ujmuje się w wymiarze wartościowo- 
-finansowym oraz w wymiarze społeczno-demograficznym. w pierwszym traktuje się 
kapitał ludzki jako sumę skapitalizowanych kosztów utrzymania i wykształcenia ludzi 
przydatnych lub zatrudnionych w działalności gospodarczej. w drugim wymiarze „(…) 
kapitał ludzki wyznaczają zasoby ludzkie stanowiące zbiorowość jednostek ludzkich, które 
cechuje wiedza, kompetencje i umiejętności uzyskane na drodze studiów wyższych, a które  
mogą służyć działalności badawczej, edukacyjnej, praktycznej, a w szczególności 
gospodarczej”6.

2. kapitał ludzki w ujęciu regionalnym

współcześnie do najbardziej widocznych tendencji rozwoju, także w odniesieniu do 
rozwoju regionalnego, zalicza się przyspieszenie postępu naukowego i technologicznego, 
nadające wielkie znaczenie takim czynnikom, jak wiedza, badania i innowacje7. O tempie 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i ich konkurencyjności w mniejszym stopniu 
decydują obecnie zasoby naturalne i materialne, a w większym niematerialne formy kapitału, 
a przede wszystkim ludzie – wykształceni, posiadający zdolność i chęć do współpracy, 
kreatywni, innowacyjni i potrafiący absorbować innowacje8. 

wskazuje się, że słabo rozwinięty kapitał ludzki jest silnie związany i uzależniony od 
miejsca przebywania, natomiast osoby dobrze wykształcone wykazują większą ruchliwość 
przestrzenną. Dlatego regiony ubogie, słabo rozwinięte cechuje deficyt ludzi posiadających 
wiedzę i zdolności inwestycyjne. Jeśli chce się skutecznie budować kapitał ludzki na pewnym 
obszarze, to należy jednocześnie stworzyć warunki do tworzenia miejsc pracy, w przeciwnym 
razie nastąpi odpływ pracowników wysoko wykwalifikowanych. na skutek tego „[…] ściśle 
zlokalizowane koszty tworzenia kapitału ludzkiego nie zostaną pokryte, a zyski czerpane 
będą na obszarach zupełnie przypadkowych (często w innym kraju)”.9

wpływ wiedzy jako podstawowego czynnika GOw na rozwój regionalny jest 
zróżnicowany ze względu na jej stopień koncentracji przestrzennej. rozwój GOw w re-
gionach wymaga, aby wiedza była w nich nie tylko rozwijana, ale też wykorzystywana, 

5 G. wronowska, czynniki kształtujące kapitał ludzki w krajach unii europejskiej – analiza porównawcza, w: 
kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, D. kopycińska (red.), wydawnictwo uniwersytetu 
szczecińskiego, szczecin 2006, s.16.
6 z. chojnicki, t. czyż, aspekty regionalne…, op.cit., s. 16.
7 J. Pietrzak, paradygmat rozwoju terytorialnego, w: gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, 
w. kosiedowski (red.), wydawnictwo uMk, toruń 1995, s. 13.
8 konkurencyjność regionów, M. klamut (red.), wydawnictwo Ae im. O. Langego, wrocław1999, s. 6–7.
9 J. chądzyński, A. nowakowska, z. Przygodzki, region i jego rozwój w warunkach globalizacji, wydawnictwo 
ceDewu, warszawa 2007, s. 117–118.
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prowadząc do osiągania korzyści ekonomicznych w dziedzinach o szczególnym znaczeniu 
dla konkurencyjności regionów10.

wzrostowi znaczenia kapitału ludzkiego w gospodarce przypisuje się w znacznym 
stopniu zintensyfikowanie procesów metropolizacji. w wielkich miastach kapitał ludzki 
jest tworzony (dzięki szkołom i uczelniom), absorbowany (dzięki migracjom) i intensyw-
nie wykorzystywany na rynku pracy. Potwierdza to M. Herbst, dowodząc, że regionami  
o największym potencjale kapitału ludzkiego i zarazem największym jego przyroście  
w ostatnich latach są obszary metropolitalne wielkich miast. szybki rozwój najbogatszych 
oznacza, że nie dochodzi do konwergencji polskich regionów, a raczej należy oczekiwać 
powiększenia się nierówności w dochodach regionalnych gospodarek11. tak więc utrzy-
mywanie się podziałów na wysoko i słabo rozwinięte obszary jest powodowane przez 
zróżnicowane cechy społeczności lokalnych i regionalnych, a nie tylko przez nierówne 
wyposażenie w kapitał fizyczny.

Jak już wspomniano we wcześniejszym fragmencie niniejszego opracowania, jednym  
z głównych czynników rozwoju GOw – oprócz kapitału ludzkiego – jest wiedza innowacyjna  
i innowacje, dzięki którym rozwijać się mogą nowe gałęzie produkcji i usług, przedsiębiorstwa 
mogą uzyskiwać przewagę konkurencyjną, a regiony mają możliwość rozwoju. rozwój 
regionalny można stymulować poprzez wzrost innowacyjności ludzi lepiej wykształconych, 
wydłużając okres ich edukacji, co znajduje odzwierciedlenie w zwiększeniu poziomu ich 
wiedzy. w GOw solidne wykształcenie i szeroki wachlarz różnego rodzaju umiejętności są 
czynnikami decydującymi o sukcesie na konkurencyjnym rynku pracy. wydłużenie okresu 
edukacji będzie jednak miało tylko wtedy wpływ na rozwój gospodarczy danego obszaru, 
gdy nabyta drogą edukacji wiedza teoretyczna będzie mogła być wykorzystana praktycznie. 
Oznacza to, że wysoki poziom bezrobocia jest czynnikiem ograniczającym wpływ edukacji 
na wzrost gospodarczy12.

niektórzy autorzy zwracają uwagę na możliwość występowania zależności polegającej 
na tym, iż to rozwój gospodarczy wywołuje zwiększony popyt na edukację i podnoszenie 
średniego poziomu wykształcenia, a nie odwrotnie. szybszy rozwój gospodarczy przyczynia 
się do większego zwrotu z indywidualnych inwestycji w edukację, a z punktu widzenia jed-
nostki optymalny poziom wykształcenia jest tym wyższy, im wyższa jest stopa wzrostu PkB13.

trzeba też pamiętać, iż z jednej strony wydłużenie okresu edukacji, znajdujące odzwier-
ciedlenie w zwiększeniu poziomu wiedzy, może stymulować rozwój gospodarczy poprzez 
wzrost innowacyjności lepiej wykształconych ludzi, z drugiej zaś rozwój gospodarczy może 
zostać przyspieszony przez import nowoczesnych technologii i rozwiązań gospodarczych stoso-
wanych na obszarach lepiej rozwiniętych. Oczywiście efektywne wykorzystanie tych technologii  

10 z. chojnicki, t. czyż, aspekty regionalne…, op. cit., s. 27.
11 kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, M. Herbst (red.), wydawnictwo scholar, warszawa 2007, s. 15.
12 Ibidem, s. 116.
13 kapitał ludzki i kapitał społeczny…, op.cit., s. 111–112.
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i rozwiązań wymaga wzrostu wykształcenia ludności14. zwraca się jednak uwagę na fakt, iż pro-
cesy innowacyjne wprowadzane przez czynniki zewnętrzne wobec danej społeczności lokalnej 
mogą napotkać na nieprzychylną reakcję ze strony tej społeczności15.

istotnymi barierami utrudniającymi lub uniemożliwiającymi części społeczeństwa doko-
nywanie inwestycji w kapitał ludzki są występujące nierówności społeczne. towarzyszą im 
często takie zjawiska, jak utrwalone bezrobocie, ubóstwo czy marginalizacja, które sprzyjają 
utracie kapitału ludzkiego, w efekcie czego faktyczny poziom akumulacji kapitału ludzkiego 
jest niższy od możliwego. zjawiska te, obserwowane na wielu rynkach pracy w układzie 
przestrzennym, pogarszają dostęp zamieszkującej je ludności do wiedzy, co negatywnie 
wpływa na rozwój kapitału ludzkiego. wyuczona bezradność pewnych grup nazywana jest 
ujemnym kapitałem ludzkim. na ubytek kapitału ludzkiego wpływ ma także migracja z tych 
obszarów wysoko kwalifikowanych kadr16.

3. charakterystyka składowych kapitału ludzkiego według województw

kapitał ludzki, jak wspomniano we wcześniejszym fragmencie niniejszego opraco-
wania, definiowany jest jako zbiór właściwości tkwiących w ludziach, takich jak wiedza, 
umiejętności, doświadczenie zawodowe, cechy psychologiczne, zdrowie i zachowania. 
rozpatrując kapitał ludzki w odniesieniu do wyodrębnionych jednostek przestrzennych, 
można stwierdzić, że o jego poziomie decydują takie składowe kapitału ludzkiego, jak 
ludność z wyższym wykształceniem, studenci, nauczyciele akademiccy, pracownicy 
naukowo-badawczy, ale także możliwość korzystania z usług służby zdrowia czy stopień 
wykorzystania potencjalnych zasobów pracy. elementy te należy rozpatrzyć w dwóch aspe-
ktach: stanu i zmian zasobów oraz ich wykorzystania.

Pomiar kapitału ludzkiego wymaga ustalenia wskaźników empirycznych odnoszących 
się do elementów składających się na kapitał ludzki lub determinujących jego jakość.  
w świetle powyższych rozważań do mierników opisujących kapitał ludzki w ujęciu przestr-
zennym zaliczono:

 – liczbę studentów szkół wyższych na 10 tysięcy ludności,
 – nauczycieli akademickich na 10 tysięcy ludności,
 – zatrudnienie w działalności badawczo-rozwojowej (B+r) na 1000 osób aktywnych 

zawodowo,
 – liczbę ludności na łóżko w szpitalach ogólnych,
 – udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym.

14 Ibidem, s. 117.
15 w. Maik, nowe ujęcia kwestii lokalnej w teorii społecznej i praktyce planistycznej, w: gospodarka przestrzenna 
i regionalna w trakcie przemian, w. kosiedowski (red.), wydawnictwo uMk, toruń 1995, s. 27.
16 e. Mikuła, znaczenie nierówności społecznych dla akumulacji kapitału ludzkiego i wzrostu gospodarczego, 
w: kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, red. D. kopycińska, wydawnictwo uniwersytetu 
szczecińskiego, szczecin 2006, s. 110, 114–115.
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Analizując liczbę studentów szkół wyższych na 10 tys. ludności, należy zauważyć znaczną 
rozpiętość w kształtowaniu się tej zmiennej. w roku 2002 zmienna ta osiągnęła najwyższą 
wartość w województwie mazowieckim, wynosząc 666 studentów na 10 tys. ludności, 
najmniejszą zaś w województwie opolskim, wynosząc zaledwie 332 studentów na 10 tys. 
ludności. w roku 2008 rozpiętość ta była nieco większa, gdyż analizowana zmienna osiągnęła 
największą wartość w województwie mazowieckim (662 studentów na 10 tys. ludności),  
a najmniejszą w województwie lubuskim, wynosząc 295 studentów na 10 tysięcy ludności. 

 największy wzrost liczby studentów na 10 tys. ludności odnotowano w badanym 
okresie w woje-wództwach: małopolskim (o 26,13%), łódzkim (o 19,96%), pomorskim  
(o 18,3%) oraz wielkopolskim (o 17,97%), największy spadek zaś w województwach: lubuskim  
(o 21,33%), zachodniopomorskim (o 14,60%) i świętokrzyskim (o 10,76%).

kolejna analizowana zmienna to liczba nauczycieli akademickich przypadająca na 10 
tys. ludności. w roku 2002 przyjmowała ona największą wartość, wynoszącą nieco ponad 33 
nauczycieli w woje-wództwie małopolskim, najmniejszą zaś, wynoszącą niespełna 13 nauczy-
cieli, w województwie podkarpackim. rozpiętość w kształtowaniu się tej zmienne, wyniosła 
więc ponad 20 osób. w roku 2008 zaś w województwie małopolskim, charakteryzującym się 
najwyższym poziomem analizowanej zmiennej, było niespełna 38 nauczycieli akademickich 
na 10 tys. ludności, zaś nieco ponad 14 w województwie świętokrzyskim, w którym zmienna 
ta przyjmowała najniższą wartość. rozpiętość więc wyniosła w roku 2008 ponad 23 osoby.

za wyjątkiem województwa świętokrzyskiego, w którym liczba nauczycieli aka-
demickich w przeliczeniu na 10 tys. ludności nie uległa zmianie, we wszystkich pozostałych 
zanotowano jej wzrost. w ujęciu procentowym był on największy w badanym okresie  
w województwach: warmińsko-mazurskim (o 33,98%), łódzkim (o 30,50%) oraz kujawsko-
-pomorskim (o 27,76%).

O kapitale ludzkim decyduje liczba zatrudnionych w działalności badawczo-rozwojowej. 
w przeliczeniu na 1000 osób aktywnych zawodowo najwięcej osób w tej działalności zatrud-
nionych było zarówno w roku 2002, jak i 2007 (brak danych za rok 2008) w województwie 
mazowieckim, wynosząc odpowiednio 10,7 i 9,6 osób, najmniej zaś – również w obydwu 
badanych latach – w województwie świętokrzyskim, wynosząc odpowiednio 1,3 oraz 1,2 
osoby. tak więc rozpiętość w kształtowaniu się analizowanej zmiennej wyniosła w 2002 roku 
9,4 osoby, zaś w roku 2007 – 8,4 osoby.

kolejne dwie analizowane zmienne, czyli liczba ludności na jedno łóżko w szpitalach 
ogólnych oraz udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produ-
kcyjnym są destymulantami, co oznacza, że im mniejszą wartość przyjmują zmienne, tym 
większy ich dodatni wpływ na zasób kapitału ludzkiego.
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tabela 1. składowe kapitału ludzkiego charakteryzujące szkolnictwo wyższe i działalność 
badawczo-rozwojową według województw w latach 2002 i 2008 

województwa

studenci szkół wyższych  
na 10 tys. ludności

nauczyciele akademiccy  
na 10 tys. ludności

zatrudnieni w działalności 
B+r na 1000 osób akty-

wnych zawodowo

lata rok 
2002
=100

lata rok 
2002
=100

lata rok 
2002
=1002002 2008 2002 2008 2002 2007

Polska 468 501 107,05 22,76 26,26 115,38 4,5 4,4 97,78

dolnośląskie 521 601 115,36 25,72 30,59 118,93 4,4 4,6 104,55

kujawsko-pomorskie 383 407 106,27 17,22 22,00 127,76 2,9 3,7 127,59

lubelskie 433 489 112,93 24,99 30,03 120,17 3,1 3,1 100,00

lubuskie 375 295 78,67 14,82 15,95 107,62 1,7 1,7 100,00

łódzkie 466 559 119,96 23,38 30,51 130,50 3,1 3,2 103,23

małopolskie 509 642 126,13 33,34 37,68 113,02 7,2 5,8 80,56

mazowieckie 666 662 99,40 29,52 32,22 109,15 10,7 9,6 89,72

opolskie 332 380 114,46 13,02 16,17 124,19 2,4 2,4 100,00

podkarpackie 354 360 101,69 12,94 14,88 114,99 1,7 1,6 94,12

podlaskie 420 444 105,71 22,35 26,61 119,06 1,6 2,4 150,00

pomorskie 399 472 118,30 24,36 26,80 110,02 4,5 5,0 111,11

śląskie 424 414 97,64 18,33 20,85 113,75 3,7 3,3 89,19

świętokrzyskie 437 390 89,24 14,40 14,40 100,00 1,3 1,2 92,31

warmińsko-mazurskie 387 382 98,71 14,48 19,40 133,98 1,9 2,0 105,26

wielkopolskie 434 512 117,97 24,95 27,53 110,34 3,6 4,6 127,78

zachodniopomorskie 541 462 85,40 22,63 24,80 109,59 2,5 3,2 128,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie: www.stat.gov.pl.
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tabela 2. składowe kapitału ludzkiego charakteryzujące dostępność służby zdrowia 
oraz stopień wykorzystania kapitału ludzkiego  według województw w latach 
2002 i 2008

województwa

Liczba ludności na 1 łóżko  
w szpitalach ogólnych

udział bezrobotnych  
zarejestrowanych w liczbie ludności 

w wielu produkcyjnym
lata rok 

2002=100
lata rok 

2002=1002002 2008 2003 2008

Polska 203 208 102,46 13,2 6,0 45,45

dolnośląskie 192 212 110,42 14,9 6,0 40,27

kujawsko-pomorskie 223 223 100,00 16,2 8,2 50,62

lubelskie 187 189 101,07 13,1 7,5 57,25

lubuskie 210 227 108,10 16,7 7,0 41,92

łódzkie 180 186 103,33 14,2 6,1 42,96

małopolskie 221 226 102,26 10,4 4,7 45,19

mazowieckie 213 215 100,94 11,3 5,4 47,79

opolskie 225 232 103,11 12,2 5,3 43,44

podkarpackie 239 215 89,96 14,3 8,7 60,84

podlaskie 185 194 104,86 11,2 6,1 54,46

pomorskie 236 255 108,05 13,8 4,7 34,06

śląskie 169 172 101,78 10,7 4,0 37,38

świętokrzyskie 217 204 94,01 16,0 9,6 60,00

warmińsko-mazurskie 231 232 100,43 19,0 9,4 49,47

wielkopolskie 208 212 101,92 11,6 4,1 35,34

zachodniopomorskie 203 212 104,43 17,5 7,4 42,29

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie: www.stat.gov.pl.

Pod względem liczby ludności na jedno łóżko w szpitalach ogólnych najlepszą sytuację  
w obydwu analizowanych latach zanotowano w województwach: śląskim, łódzkim, podlaskim 
i lubelskim, natomiast najgorszą – w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, 
podkarpackim, kujawsko-pomorskim. w badanym okresie zmniejszeniu uległa liczba 
ludności na jedno łóżko w szpitalach ogólnych jedynie w województwach: podkarpackim  
i świętokrzyskim. w pozostałych sytuacja uległa pogorszeniu, przy czym największy wzrost 
liczby ludności na jedno łóżko w szpitalach ogólnych zaobserwowano w województwach: 
dolnośląskim (o 10,4%), pomorskim i lubuskim (o 8%).

kolejną składową kapitału ludzkiego poddaną analizie jest udział bezrobotnych za-
rejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. należy pamiętać, iż występowanie 
bezrobocia powoduje, iż kapitał ludzki na danym obszarze nie tylko się nie rozwija, ale jest 
marnotrawiony. im więc mniejsze bezrobocie, tym lepiej z punktu widzenia kapitału ludzkiego. 

w roku 2003 bezrobotni zarejestrowani stanowili najmniejszy odsetek ludności w wieku 
produkcyjnym w województwach: małopolskim i śląskim (niewiele ponad 10% tej grupy 
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ludności), natomiast największy odsetek stanowili w województwach: warmińsko-mazurskim 
(ponad 19%) i zachodniopomorskim (17,5%). w roku 2008 zaś bezrobotni zarejestrowani 
stanowili najmniejszy odsetek ludności w wieku produkcyjnym w województwach: śląskim 
(4%) oraz wielkopolskim (4,1%), największy zaś – w województwach: świętokrzyskim  
i warmińsko-mazurskim (odpowiednio 9,6% oraz 9,4%).

w badanym okresie zauważa się znaczny spadek udziału bezrobotnych w liczbie ludności 
w wieku produkcyjnym, choć badania wskazują, że nie przekłada się to bezpośrednio na wzrost 
liczby pracujących17. spadek ten jest spowodowany zaostrzeniem kryteriów, jakie musi spełnić 
osoba, aby mogła być zarejestrowana jako bezrobotna, wyjazdem ludzi za granicę w poszuki-
waniu pracy oraz zniechęceniem części osób pozostających bez pracy, które nie widzą szans na 
znalezienie zatrudnienia. największy spadek udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym zanotowano w województwach: pomorskim, wielkopolskim oraz śląskim  
(o ponad 60%), najmniejszy zaś w podkarpackim i świętokrzyskim (o około 40%).

4. Sumaryczny miernik kapitału ludzkiego

w niniejszej pracy dokonano obliczenia sumarycznego miernika kapitału ludzkiego, 
wykorzystując omówione powyżej składowe kapitału ludzkiego, a wyniki posłużyły do 
stworzenia rankingu województw, odzwierciedlającego ich konkurencyjność w aspekcie 
posiadanego kapitału ludzkiego.

Duże znaczenie w badaniu sumarycznego miernika kapitału ludzkiego ma określenie 
charakteru składowych opisujących kapitał ludzki. Biorąc pod uwagę wpływ zmian wartości 
składowych na poziom zasobu kapitału ludzkiego wyróżnia się stymulanty, w przypadku 
których występuje dodatnia zależność pomiędzy kierunkiem zmiany wartości składowych 
a kierunkiem zmiany zasobów kapitału ludzkiego oraz destymulanty, w przypadku których 
zależność ta jest odwrotna.

zmienne: studenci szkół wyższych na 10 tysięcy ludności, zatrudnieni w działalności 
B+r na 1000 osób aktywnych zawodowo i nauczyciele akademiccy na 10 tys. ludności, są 
stymulantami, co oznacza, że wzrost ich wartości wpływa na wzrost wartości sumarycznego 
miernika kapitału ludzkiego. 

zmienne ukazujące: udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym oraz liczbę ludności na jedno łóżko w szpitalach ogólnych, są destymulantami, 
co oznacza, że im większą przyjmują wartość, tym większy jest spadek poziomu sumarycznego 
miernika kapitału ludzkiego. w celu zamiany destymulanty na stymulantę podzielono największą 
wartość, jaką przyjmowała dana zmienna, przez wartości, jakie przyjmowała ona w poszczegól-
nych województwach. 

Przyjęto także założenie, iż każda zmienna ma taki sam wpływ na pozom zasobów 
kapitału ludzkiego. wagi zróżnicowane ustala się zwykle metodą ekspertów albo przy użyciu 

17 i. Figurska, e. wiśniewski, wybrane problemy konkurencyjności regionów na przykładzie pomorza środkowego, 
wydawnictwo wHsz, słupsk 2008.
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skomplikowanych procedur obliczeniowych. Ponieważ jednak rezultaty podejmowanych 
prób określenia obiektywnych metod ważenia cech diagnostycznych nie były zadowalające, 
dlatego w niniejszej pracy każdej składowej kapitału ludzkiego przypisano tę samą wagę. 

w przypadku każdej zmiennej (składowej kapitału ludzkiego) wartości, jakie przyjmowała 
w poszczególnych województwach, podzielono przez średnią wartość w Polsce, a następnie 
zsumowano dla każdej jednostki terytorialnej tak obliczone wielkości dla wszystkich pięciu 
zmiennych i podzielono przez ich liczbę. w ten sposób obliczono sumaryczne mierniki kapitału 
ludzkiego, pozwalające na określenie konkurencyjności poszczególnych województw w aspekcie 
posiadanego kapitału ludzkiego, które porównano do średniej konkurencyjności w Polsce obli-
czonej dla przyjętego zestawu cech, wynoszącej 1. Jeśli sumaryczny miernik kapitału ludzkiego 
przyjmował wartości wyższe od jedności, to poziom konkurencyjności danego województwa był 
wyższy niż średnio w kraju, natomiast wartości miernika mniejsze od jedności wskazywały na 
niższy od średniej krajowej poziom konkurencyjności. Jednocześnie wartości syntetycznego mi-
ernika pozwoliły na określenie pozycji konkurencyjnej poszczególnych województw. im wyższa 
wartość sumarycznego miernika konkurencyjności, tym wyższa pozycja konkurencyjna danego 
obszaru.

tabela 3. sumaryczny miernik kapitału ludzkiego według województw w roku 2002

województwa A B c D e Mk rk

dolnośląskie 1,11 1,13 0,98 1,05 0,89 1,03 3

kujawsko-pomorskie 0,82 0,76 0,64 0,91 0,81 0,79 11

lubelskie 0,93 1,10 0,69 1,08 1,01 0,96 6

lubuskie 0,80 0,65 0,38 0,96 0,79 0,72 13

łódzkie 1,00 1,03 0,69 1,13 0,93 0,96 6

małopolskie 1,09 1,46 1,6 0,92 1,27 1,27 2

mazowieckie 1,42 1,30 2,38 0,95 1,17 1,44 1

opolskie 0,71 0,57 0,53 0,90 1,08 0,76 12

podkarpackie 0,76 0,57 0,38 0,85 0,92 0,70 15

podlaskie 0,90 0,98 0,36 1,09 1,18 0,90 9

pomorskie 0,85 1,07 1,0 0,86 0,96 0,95 8

śląskie 0,91 0,81 0,82 1,19 1,24 0,99 4

świętokrzyskie 0,93 0,63 0,29 0,93 0,83 0,72 13

warmińsko-mazurskie 0,83 0,64 0,42 0,87 0,69 0,69 16

wielkopolskie 0,93 1,10 0,80 0,97 1,14 0,99 4

zachodniopomorskie 1,16 0,99 0,56 1,00 0,76 0,89 10

A – studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności, B – nauczyciele akademiccy na 10 tys. ludności, c – zatrudnieni 
w działalności B+r na 1000 osób aktywnych zawodowo, D – liczba ludności na łóżko w szpitalach ogólnych, 
e – udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, rk – ranking województw, 
gdzie 1 oznacza pozycję najwyższą.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: www.stat.gov.pl.
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Obliczone syntetyczne mierniki kapitału ludzkiego pozwoliły dokonać rankingu woje-
wództw z uwagi na posiadany kapitał ludzki. w roku 2002 województwami, dla których  
miernik ten przyjmował wartości większe od jedności, co oznacza, że dysponowały kapitałem 
ludzkim większym od średniej krajowej, były: mazowieckie (1,44), małopolskie (1,27) oraz 
dolnośląskie (1,03). 

tabela 4. sumaryczny miernik kapitału ludzkiego według województw w roku 2008

województwa A B c D e Mk rk

dolnośląskie 1,20 1,16 1,05 0,98 1,00 1,08 4

kujawsko-pomorskie 0,81 0,84 0,84 0.93 0,73 0,83 11

lubelskie 0,98 1,14 0,70 1,10 0,80 0,94 8

lubuskie 0,59 0,61 0,39 0,91 0,86 0,67 14

łódzkie 1,12 1,16 0,73 1,11 0,98 1,02 6

małopolskie 1,28 1,43 1,32 0,92 1,28 1,25 2

mazowieckie 1,32 1,23 2,18 0,97 1,11 1,36 1

opolskie 0,76 0,62 0,55 0,89 1,13 0,79 12

podkarpackie 0,72 0,57 0,36 0,97 0,69 0,66 15

podlaskie 0,89 1,01 0,55 1,07 0,98 0,90 9

pomorskie 0,94 1,02 1,14 0,81 1,28 1,04 5

śląskie 0,83 0,79 0,75 1,20 1,50 1,01 7

świętokrzyskie 0,78 0,55 0,27 1,02 0,63 0,65 16

warmińsko-mazurskie 0,75 0,74 0,45 0,89 0,64 0,69 13

wielkopolskie 1,02 1,05 1,05 0,98 1,46 1,11 3

zachodniopomorskie 0,92 0,94 0,73 0,98 0,81 0,88 10

A – studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności, B – nauczyciele akademiccy na 10 tys. ludności, c – zatrudnieni  
w działalności B+r na 1000 osób aktywnych zawodowo, D – liczba ludności na łóżko w szpitalach ogólnych, 
e – udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, rk – ranking wojew-
ództw, gdzie 1 oznacza pozycję najwyższą.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: www.stat.gov.pl.

w pozostałych województwach miernik ten przyjmował wartości mniejsze od jedności, 
przy czym najniższe odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (0,69), podkar-
packim (0,70), lubuskim i świętokrzyskim (0,72).

w roku 2008 sumaryczny miernik kapitału ludzkiego przyjmował wartości większe 
od jedności w województwach: mazowieckim (1,36), małopolskim (1,25), wielkopol-
skim (1,11), dolnośląskim (1,08), pomorskim (1,04), łódzkim (1,02) oraz śląskim (1,01).  
w pozostałych województwach miernik ten przyjmował wartości mniejsze od jedności, 
przy czym najniższe odnotowano w województwach: świętokrzyskim (0,65), podkarpackim 
(0,66), lubuskim (0,67) oraz warmińsko-mazurskim (0,69). 
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w obydwu badanych latach największym zasobem kapitału ludzkiego dysponowały 
województwa: mazowieckie i małopolskie. swoją pozycję w rankingu konkurencyjności 
poprawiły województwa: pomorskie (z 8. miejsca na 5.), warmińsko mazurskie (z 16. miejsca 
na 13.) oraz wielkopolskie (z 4. miejsca na 3.). 

tabela 5. ranking województw w latach 2002 i 2008 

województwa rk1 rk2 rk1- rk2  województwa rk1 rk2 rk1- rk2  
dolnośląskie 3 4 -1 podkarpackie 15 15 0
kujawsko-pomorskie 11 11 0 podlaskie 9 9 0
lubelskie 6 8 -2 pomorskie 8 5 +3
lubuskie 13 14 -1 śląskie 4 7 -3
łódzkie 6 6 0 świętokrzyskie 13 16 -3
małopolskie 2 2 0 warmińsko-mazurskie 16 13 +3
mazowieckie 1 1 0 wielkopolskie 4 3 +1
opolskie 12 12 0 zachodniopomorskie 10 10 0

rk1- ranking dla roku 2002, rk2 – ranking dla roku 2008
Źródło: opracowanie własne.

nie zmieniły swojej pozycji w rankingu województwa: mazowieckie, małopolskie, 
łódzkie, opolskie, podkarpackie i podlaskie, natomiast straciły swoje dotychczasowe pozycje 
województwa: dolnośląskie (z 3. miejsca na 4.), lubelskie (z 6. miejsca na 8.), lubuskie (z 13. 
miejsca na 14.), śląskie (z 4. miejsca na 7.) oraz świętokrzyskie (z 13. pozycji na 16.).

podsumowanie

współcześnie wielkim wyzwaniem dla gospodarek wszystkich szczebli, w tym szczebla 
regionalnego, stało się budowanie gospodarek opartych na wiedzy. szczególną rolę w GOw 
pełni kapitał ludzki, tylko człowiek potrafi bowiem kreować wiedzę i wykorzystywać ją  
w swoich działaniach. Ludzie wykształceni, kreatywni są podstawą GOw, dlatego też bardzo 
ważną rolę przypisać należy podnoszeniu przez nich kwalifikacji, szczególnie w kierunkach 
i specjalnościach sprzyjających rozwojowi regionalnemu.

Przeprowadzone w niniejszym referacie badanie prowadzi do następujących wniosków:
 – w większości województw zanotowano w badanym okresie wzrost zarówno licz-

by studentów, jak i liczby nauczycieli akademickich w przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców, przy czym ta druga zmienna rosła szybciej;

 – zakres wykorzystania kapitału ludzkiego jest zbyt mały, o czym świadczy zbyt małe 
w stosunku do możliwości zatrudnienie w działalności badawczo-rozwojowej; za-
trudnienie to w badanym okresie przeciętnie w Polsce spadło;

 – w aspekcie przestrzennym rozmieszczenie kapitału ludzkiego wykazuje silne 
zróżnicowanie regionalne; kapitał ludzki koncentruje się w regionach, w których 
występują główne aglomeracje posiadające duże ośrodki akademickie i naukowo-
-badawcze.
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Jak wskazują z. chojnicki i t. czyż, z uwagi na dużą rolę kapitału ludzkiego  
w kształtowaniu GOw w Polsce w okresie transformacji „(…) polityka regionalna ukie-
runkowana na dążenie do wyrównywania różnic międzyregionalnych powinna koncentrować 
się na zwiększeniu zasobów kapitału ludzkiego w regionach słabych gospodarczo i na 
efektywnym ich wykorzystaniu. strategia ta ma prowadzić do rozwoju GOw jako podstawy 
aktywizacji regionalnej”18.
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regionS’S human capital in theoretical and practical  
aspects in poland

summary

nowadays the processes of forming a modern economy in regions are connected with 
constructing a knowledge based economy. in this economy knowledge is becoming the main 
resource of society, the basis for a functioning modern economy. 

constructing a knowledge based economy in regions demands implementation of the 
activities, which are focused on creating, transferring and using knowledge for increasing 
competitiveness by all regions. in knowledge based economy increases importance of human 
capital, because only people are able to create and use knowledge.

this article deals with selected problems connected with importance of human capital 
and innovativeness for the successful realization of knowledge based economy in regions in 
Poland. nowadays knowledge, qualifications and quality of human resources decide about 
competitiveness of  regional economy. it means, that investment in human capital is becom-
ing the most important form of investment. 

conclusions resulting from theoretical considerations based on statistical data describing 
regions in Poland are included in the final part.

translated by Irena Figurska



zeszyty  naukowe  uniwersytetu  szczecińskiego
nr 582     ekonoMiczne ProBLeMy usŁug nr 48     2010

Bożenna kromer
politechnika koszalińska

anna rychły-lIpIńska
wyższa hanzeatycka Szkoła zarządzania w Słupsku

aktywizacja rynku pracy w powiatach  
koSzalińSkim i SŁupSkim

wprowadzenie

Polityka zatrudnienia oznacza działania władz państwowych i społecznych skierowane 
na rynek pracy w celu równoważenia popytu i podaży pracy. stanowi istotny element łączący 
system ekonomiczny ze społecznym. zajmuje się regulacją procesów gospodarowania 
czynnikiem ludzkim, stosując środki niezależnie od systemu funkcjonowania gospodarki1. 
w niektórych krajach polityka zatrudnienia utożsamiana jest z polityką przeciwdziałania 
bezrobociu, co oznacza, że głównym jej celem jest maksymalizacja poziomu zatrudnienia  
i przeciwdziałanie bezrobociu. Przyjmuje ona dwie formy działań walki z tym szkodliwym 
dla gospodarki i społeczeństwa zjawiskiem2:

 – Polityka aktywna rynku pracy (APrP), która związana jest ze stosowaniem in-
strumentów ukierunkowanych na kształtowanie globalnego popytu, potencjalnej 
produkcji, globalnej podaży; także stosowanie konkretnych metod i środków w celu 
aktywizacji postaw na rynku pracy, między innymi przez: specjalne programy, szko-
lenia, doradztwo, pożyczki, staże, roboty publiczne, prace interwencyjne oraz inne 
programy wspierające zatrudnienie, 

 – Polityka pasywna rynku pracy (PPrP) obejmuje wypłaty zasiłków dla bezrobo-
tnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, wydłużenie okresu kształcenia, 

1 polityka gospodarcza, red. B. winiarski, Pwn, warszawa 2000, s. 466–467.
2 ekonomia rynku pracy, red. D. kotlarz, Aekc, katowice 2007, s. 127–130.
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zwiększenie zatrudnienia poprzez dzielenie czasu pracy i istniejących stanowisk 
pracy. Podstawowym celem jest zapewnienie osłony socjalnej. 

walka z bezrobociem związana jest z koordynacją obu form działania. istniejące 
rozwiązania prawne dotyczące statusu bezrobotnego, warunków nabywania prawa świadczeń 
pieniężnych i sposobów ich finansowania, powinny zapewnić bezrobotnemu warunki pod-
stawowej egzystencji, motywując go jednocześnie do starania się o pracę.

1. Sytuacja na rynku pracy w polsce

w latach 2003–2008 z roku na rok obserwowano stałą tendencję spadku bez-
robocia rejestrowanego. w końcu 2003 r. stopa bezrobocia wynosiła 20% (liczba osób 
zarejestrowanych w urzędach pracy wynosiła 3175,7 tys.). najwyższą dynamikę spadku bez-
robocia odnotowano w 2007 r. w końcu 2008 r. stopa bezrobocia wynosiła 9,5%3. wskaźnik 
ten uległ pogorszeniu w 2009 (10,8% w sierpniu), co związane jest z ogólnoświatowym 
kryzysem na rynku finansowym i gospodarczym, który dotknął również Polskę (rys. 1). 

rys. 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych i stopa bezrobocia w latach 2003–2009 

Źródło: Bezrobocie rejestrowane w polsce, raport miesięczny – sierpień 2009, raport 
Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej, Departament rynku Pracy, warszawa 
2009, s. 6.

zmiany techniczne i technologiczne spowodowały, że znaczną część długotrwale bezro-
botnych stanowią osoby niewykwalifikowane. Jednak można zaobserwować rosnący popyt 
na pracę osób z wykształceniem średnim zawodowym i zasadniczym zawodowym. wskaźnik 
zatrudnienia, określający udział ludności pracującej w wieku 15–64 lat w ogólnej liczbie 
zatrudnionych, w okresie czterech lat zwiększył się o 5,2% (z 45,2% w 2005 r. do 50,4%  
w 2008 r.)4. Jednak jego poziom w Polsce jest jednym z najniższych w krajach ue i nie sięga 

3 rocznik statystyczny, Gus, warszawa 2009.
4 polska 2009. raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, warszawa 2009, s. 77–80.
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poziomu średniego wskaźnika zatrudnienia dla 27 krajów ue, który wynosi 65,9%. Jest 
więc mało prawdopodobne, aby Polska w 2010 r. osiągnęła założony w strategii Lizbońskiej 
jego wymagany poziom równy 70%. Hamulcem osiągania wyższego poziomu wskaźników 
jest także realizowany polski model polityki rynku pracy, który opiera się przede wszystkim 
na działaniach pasywnych. Jednym z podstawowych powodów są ograniczenia budżetowe, 
które niestety przyczyniają się do wypierania z programów publicznych działań polityki  
o charakterze aktywnym. udział wydatków na programy aktywne w Polsce zarówno w PkB, 
jak i w całości wydatków na politykę rynku pracy, należy do najniższych w OecD. 

Działania polityki społeczno-gospodarczej mają na celu przede wszystkim stworzenie 
warunków prawno-instytucjonalnych aktywizujących rynek pracy, przeciwdziałających 
długotrwałemu niedopasowaniu strukturalnemu. temu miało służyć opracowanie i wdrożenie 
po 1990 roku programów mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu. należą do nich:

1. Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Łagodzenia Jego negatywnych skutków 
2. Program Promowania Produktywnego zatrudnienia i zmniejszania Bezrobocia 
3. Program Promocji Aktywności zawodowej Młodzieży 
4. Program Absolwent
5. narodowa strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów Ludzkich w latach 

2000–2006
6. strategia społeczno-ekonomiczna „Przedsiębiorczość – rozwój – Praca”
7. Program Pierwsza Praca
8. sektorowy Program Operacyjny rozwój zasobów Ludzkich
9. Program inicjatywy wspólnotowej eQAL dla Polski 2004–2006

10. sektorowy Program operacyjny kapitał Ludzki
Dla promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia wydano wiele aktów 

prawnych. Odnośnymi ustawami są: 
 – ustawa o łagodzeniu skutku kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsię-

biorców (Dzu 09.125.1035) oraz 
 – ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-

tucjach rynku pracy (Dzu 08.69.415 – znowelizowana w 2008 i 2009 r.). nowelizacją 
ustawy w 2008 r. stworzono podstawy prawne dla wdrożenia nowych programów 
i instrumentów polityki rynku pracy, które mają służyć zwiększeniu zatrudnienia 
poprzez ułatwianie zatrudnienia lub podjęcie działalności gospodarczej osobom 
bezrobotnym i poszukującym pracy. 

realizacją zadań zajmują się instytucje rynku pracy o charakterze rządowo- 
-samorządowym, takie jak: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje 
zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa 
lokalnego.
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Publiczne służby zatrudnienia odgrywają ważną rolę w zwiększaniu szans na zatrudnienie 
osób bezrobotnych i poszukujących pracy. zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, zadania realizowane przez publiczne służby zatrudnienia dzielą się na podstawowe 
usługi rynku pracy, takie jak: 

 – pośrednictwo pracy, 
 – usługi eures, 
 – poradnictwo zawodowe i informację zawodową, 
 – organizowanie szkoleń, 
 – pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy i prowadzenie klubów pracy,
 – instrumenty wspierające podstawowe usługi rynku pracy. 

Od dnia przystąpienia Polski do ue Polskie służby zatrudnienia stały się częścią sieci 
eures tj. europejskich służb zatrudnienia (european employment services), powołanej 
do współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, w dziedzinie 
zatrudnienia na poziomie międzynarodowym w krajach eOG5. usługi eures w Polsce 
świadczone są przez doradców i asystentów eures z wojewódzkich urzędów pracy oraz 
asystentów eures z powiatowych urzędów pracy. koordynacją udziału polskich publi-
cznych służb zatrudnienia w sieci eures i rozwojem usług zajmuje się Departament rynku 
Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki społecznej. 

usługi eures są ogólnodostępne, bezpłatne, skierowane do osób poszukujących pracy, 
zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celu podjęcia pracy oraz do pracodawców, 
którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników za granicą. w tym celu organizowane są 
międzynarodowe targi pracy i giełdy pracy. usługi te są w pełni zintegrowane z usługami 
świadczonymi przez polskie urzędy pracy. Dotyczą doradztwa i pomocy w znalezieniu pracy  
i pracowników; inicjowania działań na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przeszkód 
mobilności na europejskim rynku pracy; informowania o warunkach życia i pracy oraz sy-
tuacji na europejskich rynkach pracy; realizacji projektów międzynarodowych. w ramach 
prowadzonej działalności zorganizowano w Polsce kilka międzynarodowych targów pracy, 
dwa europejskie Dni Pracy, międzynarodowe giełdy pracy, dni informacyjne, w których brało 
udział kilkanaście tysięcy osób. zorganizowano wiele seminariów, warsztatów, spotkań 
informacyjnych i innych imprez regionalnych i lokalnych. Mimo podejmowanych wielu 
działań wykorzystanie środków z grantu eures 2008/2009, przyznanego MPiPs z komisji 
europejskiej, jest na poziomie jedynie 52%6. Przyczyną tej sytuacji jest między innymi kryzys 
gospodarczy oraz 35% spadek wartości polskiej waluty w stosunku do euro. Doświadczenia 
tego okresu powinny zintensyfikować działania w okresie 2009/2010, aby w pełni wykorzystać 
przydzielone środki, tym bardziej że potrzeby rynku pracy rosną ze względu na przewidywany 
wzrost bezrobocia. większemu wykorzystaniu środków i intensyfikowaniu działań w zakresie 
aktywizacji rynku pracy sprzyjać może fakt, że w 2009 r. wprowadzono zmiany w przepisach 
5 www.eures.praca.gov.pl.
6 raport roczny z działalności eures w Polsce za okres od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r., MPiPs 
Departament rynku Pracy, warszawa czerwiec 2009, s. 42.
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prawa, które spowodowały integrację usług eures z pośrednictwem pracy. Dzięki temu 
pośrednictwo pracy świadczone przez urzędy pracy w Polsce otrzymało wymiar już nie tylko 
krajowy, ale i międzynarodowy.

2. formy aktywizacji zawodowej przewidziane ustawą 

Aktywizacja osób bezrobotnych to pośrednie lub bezpośrednie umożliwienie osobom 
bezrobotnym dotarcia do zatrudnienia i jego utrzymanie7. Publiczne służby zatrudnienia 
realizują wiele programów rynku pracy skierowanych do bezrobotnych. Aktywnymi pro-
gramami rynku pracy w sierpniu 2009 r. objęto 55,8 tys. bezrobotnych. 

na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy można wyróżnić 
następujące formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych:

1. Pośrednictwo pracy
Polega na: bezpłatnym udzielaniu pomocy w znalezieniu zatrudnienia oraz znalezieniu 

odpowiednich pracowników dla pracodawców. Pośrednictwo realizowane jest zgodnie  
z zasadą dostępności, dobrowolności, równości, jawności. Powiatowe urzędy pracy 
organizują specjalne formy pośrednictwa, którymi są giełdy pracy i targi pracy.

2. Pośrednictwo zawodowe i informacja zawodowa
Ma na celu pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w planowaniu i orga-

nizowaniu życia zawodowego. Doradcy pomagają osobom, które nie mają umiejętności 
oceny własnych możliwości zawodowych, które nie potrafią znaleźć się w rzeczywistości 
gospodarczej.

3. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
usługa świadczona przez powiatowe urzędy pracy w ramach klubów pracy oraz cen-

trów informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy. Polega na 
przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy, przez liderów klubu pracy, do lepszego 
radzenia sobie na rynku pracy w podejmowaniu zatrudnienia.

4. Dodatek aktywizacyjny
Osoba bezrobotna może złożyć do urzędu pracy wniosek o przyznanie dodatku akty-

wizacyjnego,  gdy jest zarejestrowana w urzędzie pracy, posiada prawo do zasiłku oraz gdy 
podejmie ona: 

 – zatrudnienie w wyniku skierowania przez urząd w niepełnym wymiarze czasu pracy 
obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe 
od minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

 – zatrudnienie z własnej inicjatywy lub inną pracę zarobkową.

7 Podstawa: art. 45, art. 49, art. 51, art. 53, art. 56 art. 57 oraz art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dzu z 2004r. nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami) 
oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie organizowania 
prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na 
ubezpieczenie społeczne (Dzu z 2007 r. nr 76, poz. 510).
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5. Prace interwencyjne
Powiatowe urzędy pracy w razie braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia dla 

bezrobotnych mogą inicjować oraz finansować prace interwencyjne. w ich ramach praco-
dawcy zatrudniają bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w zamian 
za uzyskiwaną z urzędu pracy refundację części kosztów wynagrodzenia oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne.

6. Prace społecznie użyteczne
Prace społecznie użyteczne są nową formą aktywizacji bezrobotnych wprowadzoną 

nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (weszła w życie  
1 listopada 2005 roku). Oznaczają prace wykonywane przez bezrobotnych nieposiadających 
już prawa do zasiłku. Do tych prac kieruje ich starosta, a organizują gminy w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących 
się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

7. staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
staż przeznaczony jest dla młodych bezrobotnych do 25. roku życia oraz bezrobotnych 

absolwentów szkół wyższych, którzy nie ukończyli 27. roku życia.
staż służy nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykony-

wania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy  
z pracodawcą.

Przygotowanie zawodowe przeznaczone jest dla osób bezrobotnych długotrwale, bezro-
botnych bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych powyżej 50. roku życia, bezrobotnych 
wychowujących samotnie co najmniej jedno dziecko do 7. roku życia oraz bezrobotnych 
będących osobami niepełnosprawnymi.

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy służy zdobywaniu nowych kwalifikacji lub 
umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stano-
wisku pracy według programu uzgodnionego pomiędzy starostą, pracodawcą i bezrobotnym.

8. Pożyczki szkoleniowe
Osoby bezrobotne i żołnierze rezerwy mogą ubiegać się o udzielenie pożyczki szkole-

niowej ze środków Funduszu Pracy. Pożyczka szkoleniowa może zostać udzielona w celu 
umożliwienia podjęcia zatrudnienia wymagającego szczególnych kwalifikacji. wysokość 
pożyczki nie może przekraczać czterokrotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego 
w dniu podpisania umowy. Pożyczka jest nieoprocentowana, lecz powinna zostać spłacona  
w ciągu 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

9. roboty publiczne
roboty publiczne mogą być organizowane przez gminy, organizacje pozarządowe statu-

towo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, 
opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej.
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Przy robotach publicznych instytucje mogą ubiegać się o zatrudnienie bezrobotnych (przy 
pełnym wymiarze czasu pracy) w okresie do 6 miesięcy w ramach realizowanych na terenie 
gminy lub województwa inwestycji infrastrukturalnych oraz innych zadań inwestycyjnych 
finansowanych lub dofinansowywanych ze środków budżetu państwa, samorządu teryto-
rialnego, funduszy celowych lub środków instytucji, organizacji oraz zadań związanych  
z opieką społeczną i obsługą bezrobocia.

10. stypendia w okresie kontynuowania nauki
stypendia na naukę w szkołach przeznaczone są dla bezrobotnych do 25. roku życia 

nieposiadających kwalifikacji zawodowych.
11. szkolenia
starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, osób 

pobierających rentę szkoleniową i żołnierzy rezerwy w celu zwiększenia ich szans na uzyska-
nie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub 
zwiększenia aktywności zawodowej.

12. wsparcie działalności gospodarczej
Osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy na 

podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji 
i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie – 
nie wyższej jednak niż pięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

13. zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania
Bezrobotny może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu do miejsca pracy, odbywania 

u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania 
zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

14. refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
Osoba bezrobotna, wychowująca samotnie dziecko lub dzieci do 7. roku życia, która po 

skierowaniu przez Powiatowy urząd Pracy podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową, staż, 
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy bądź szkolenie, może ubiegać się o refundację 
ponoszonych przez nią kosztów opieki nad każdym dzieckiem. refundacja taka może zostać 
przyznana pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości kryterium dochodowego na osobę  
w rodzinie, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. urząd pokrywa udokumentowane 
koszty opieki, jednak nie więcej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych.

15. refundacja pracowników młodocianych
z dniem 01.07.2005 r. wszystkie sprawy dotyczące zatrudnienia i refundacji kosztów 

wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych zatrudni-
onych po dniu 06.02.2003 r. zostały przejęte przez Ochotnicze Hufce Pracy.

16. refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej 
osoby bezrobotnej
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Przedsiębiorca, który tworzy stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej i ponosi związane 
z tym koszty jego wyposażenia lub doposażenia, może ubiegać się o refundację tych ko-
sztów. starosta może zrefundować je do wysokości 500% przeciętnego wynagrodzenia. 
Aby taką refundację uzyskać, przedsiębiorca zobowiązuje się do zatrudniania skierowanej 
osoby bezrobotnej przez okres 24 lub 36 miesięcy i musi wykazać, że w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających zatrudnienie nie nastąpił w jego przedsiębiorstwie spadek zatrudnienia. 
w przypadku tej formy mają zastosowanie przepisy o nadzorowaniu pomocy publicznej na 
zatrudnienie w zakresie tworzenia miejsc pracy. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zabez-
pieczenia zwrotu otrzymanej refundacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy.

17. refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia 
społeczne w związku z zatrudnianiem skierowanego bezrobotnego

Pracodawca może uzyskać refundację części kosztów ponoszonych na opłacanie 
składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia skierowanej osoby bezrobotnej. 
kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% minimalnego wynagrodzenia. 
Pomoc w postaci refundacji kosztów składek na ubezpieczenia społeczne podlega przepisom  
o nadzorowaniu pomocy publicznej w zakresie pomocy na zatrudnienie.

3. wydatki funduszu pracy

Środki na prowadzenie aktywnych i pasywnych polityk rynku pracy w Polsce pochodzą 
z Funduszu Pracy (FP), który finansuje konkretne programy realizowane przez Powiatowe 
urzędy Pracy (PuP). wysokość wydatków FP na aktywne polityki rynku pracy podlegała 
znaczącym wahaniom od początku lat 90. Odwrotną tendencję wykazywały wydatki na 
zasiłki dla bezrobotnych i świadczenia przedemerytalne. Świadczy to o wymienności obu 
rodzajów polityk w Polsce. w 2006 r. zaledwie 38,7% środków Funduszu Pracy zostało 
przeznaczonych na finansowanie APrP. Procykliczność udziału wydatków na APrP  
w PkB odróżnia Polskę od państw OecD, w których jest on stabilny. wielkość środków 
wydatkowanych z Funduszu Pracy oraz liczbę osób biorących udział w poszczególnych 
programach przedstawia tab. 1.

wartość wydatków FP w 2008 r. zwiększyła się o 4,5% w stosunku do 2006r. Pozytywną 
tendencją jest zwiększenie środków przeznaczonych na formy aktywne, a mniejsze wydatki 
na zasiłki oraz świadczenia. Liczba osób, która skorzystała z aktywnych form, w okresie 
tych trzech lat wzrosła o 16,2%. Optymistyczny jest wzrost udziału osób korzystających 
ze środków na podjęcie działalności gospodarczej i wyposażenie stanowisk pracy, co daje 
trwałe zatrudnienie.
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tabela 1. wydatki Funduszu Pracy

Liczba uczestników

cel wydatków z Funduszu Pracy 2006 mln 
zł

2007 mln 
zł

2008 mln 
zł

2006 tys.
osób

2007 tys.
osób

2008 tys.
osób

Ogółem 5.500,4 5.367,2 5.753,1 x x x

1. zasiłki i świadczenia 2.805,3 2.267,8 1.911,0 x x x

2.1 Aktywne formy (bez 
młodocianych), w tym: 2.067,1 2.544,6 3,177.4 594,3 672,8 690,6

a) szkolenia 186,7 266,4 280,3 146,9 178,1 168,4
b) prace interwencyjne 220,0 214,7 196,5 69,0 59,1 46,0
c) roboty publiczne 145,6 178,0 248,4 32,7 40,9 44,5
d) środki na podjęcie 

działalności gospodarczej 
i wyposażenie stanowisk 
pracy

576,1 898,0 1.082,4 56,7 82,5 80,0

e) aktywizacja absolwentów, 
staże 678,0 697,2 921,6 169,1 173,0 169,9

f) przygotowanie zawodowe 203,0 214,7 350,0 58,3 65,8 79,3

g) pozostałe 32,1 75,6 98,2 61,6 73,4 102,5

2.2 refundacja wynagrodzeń 
młodocianych 151,6 165,0 185,0 98,0 101,1 99,7

3. Pozostałe wydatki 476,4 389,8 479,7 x x x

Źródło: http://www.mpips.gov.pl (stan na dzień 07.10.2009 r.).

4. wsparcie europejskiego funduszu społecznego dla polskiego rynku pracy

Pomoc w finansowaniu aktywizacji zawodowej na rynku pracy Polska uzyskuje także ze 
środków ue. kwota tych środków z europejskiego Funduszu społecznego (eFs), dostępna 
dla Polski łącznie ze współfinansowaniem krajowym, w latach 2004-2006 wyniosła 10,94 
mld zł. w Polsce z europejskiego Funduszu społecznego współfinansowano: 

 – sektorowy Program Operacyjny rozwój zasobów Ludzkich (sPO rzL), od 2007–
2013 r. sektorowy Program Operacyjny kapitał Ludzki (sPO kL),

 – ii Priorytet zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju regionalnego 
(zPOrr), 

 – Program inicjatywy wspólnotowej eQuAL dla Polski 2004–2006.
każdy z tych programów jest komplementarny w stosunku do pozostałych. Programy 

różnią się systemem wdrażania, grupami, do których kierowane jest wsparcie, poziomem 
współfinansowania z krajowych środków publicznych oraz środków prywatnych. takie 
zróżnicowanie pozwala na oddziaływanie na rynek pracy na wielu płaszczyznach i w różnych 
formach, dzięki czemu jest to ważne narzędzie modernizacji funkcjonowania rynku pracy. 

celem sektorowego Programu Operacyjnego rozwoju zasobów Ludzkich (sPO rzL) 
współfinansowanego przez europejski Fundusz społeczny, jest budowa otwartego, opartego 
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na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich  
w drodze kształcenia, szkolenia i pracy8.

w trakcie realizacji sPO rzL wsparcie otrzymały głównie osoby bezrobotne, w tym będące 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, co obejmuje osoby z szeroko rozumianych grup ryzyka. 
w ramach sPO rzL finansowane były projekty dotyczące rozwijania i doskonalenia systemu 
szkoleń, edukacji, a także zdobywania kwalifikacji zawodowych, z uwzględnieniem szkoleń 
dla nauczycieli, trenerów i pracowników. Ponadto wspierana była modernizacja i poprawa 
skuteczności instytucji rynku pracy, tworzenie więzi między światem pracy a nauki oraz rozwój 
mechanizmów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje 
zawodowe. Finansowane były również projekty podnoszące świadomość społeczną oraz 
projekty z zakresu informacji i promocji. sPO rzL wspierał także działania towarzyszące,  
w ramach których finansowane były usługi dodatkowe dla beneficjentów ostatecznych, takie 
jak zapewnienie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi od uczestników projektu. 

na realizację tego programu przeznaczono 1.960.110.929 euro, z czego na realizację:
 – Priorytetu 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej  

946.062.544 euro, w tym wkład wspólnotowy wynosił 709.522.784 euro; 
 – Priorytetu 2: rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy przeznaczono 988.566.943 

euro, w tym wkład wspólnotowy wynosił 741.400.000 euro. 
Od początku realizacji programu wsparciem objęto prawie 872,9 tys. osób, w tym ok. 

39,5% mężczyzn i ok. 60,5% kobiet. 
równocześnie do końca 2006 r. wsparciem w ramach sPO rzL objęto 72,3 tys. 

przedsiębiorstw. 
Badanie przeprowadzone w ramach działań wspierających młodzież, osoby długotrwale 

bezrobotne oraz osoby z grup szczególnego ryzyka pokazało, że po około pół roku od 
zakończeniu udziału w projekcie 52,2% osób objętych wsparciem pracowało, a niewielki 
odsetek (3,4%) prowadził własną działalność.

realizacja ii Priorytetu zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju regionalne-
go (zPOrr) pozwoliła na tworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie 
lokalnym i regionalnym. szczególne znaczenie miała realizacja działań mających na celu 
reorientację zawodową pracowników, zanim staną się bezrobotnymi oraz przekwalifikowanie 
osób odchodzących z rolnictwa. realizację ii Priorytetu zPOrr powiązano z działaniami 
w ramach iii Priorytetu zPOrr „rozwój lokalny” (współfinansowanego ze środków eu-
ropejskiego Funduszu rozwoju regionalnego). realizowane działania koncentrowały się 
zwłaszcza na obszarach zagrożonych marginalizacją, w tym obszarach wiejskich i obszarach 
restrukturyzacji przemysłu, gdzie podejmowano interwencję publiczną dostosowaną do 
specyfiki regionalnej, a także ukierunkowaną na uzupełnienie ogólnokrajowych programów 
wsparcia rozwoju zatrudnienia i edukacji.

8 sektorowy Program Operacyjny rozwój zasobów Ludzkich 2004–2006, Dzu 166 poz. 1743, s. 200–202.
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inicjatywa wspólnotowa eQuAL była częścią strategii unii europejskiej mającej na celu 
tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy oraz zapewnienie, by nikogo nie pozbawiono do nich 
dostępu. na wdrożenie działań w ramach inicjatywy eQuAL w Polsce na okres 2004–2006 za-
planowano kwotę 178,5 mln euro, z czego 133,9 mln euro pochodziło ze środków eFs, a 44,6 
mln eur z krajowego finansowania publicznego9. Okres realizacji programu został wydłużony do 
2008 r. eQuAL różni się od programów głównego nurtu eFs tym, że jest to instrument służący 
wypracowywaniu nowych sposobów zwalczania dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. 
Przyjęte działania dotyczyły: ułatwiania wchodzenia i powrotu na rynek pracy; wzmocnienia 
krajowej gospodarki społecznej; wspierania zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw  
i pracowników; godzenia życia rodzinnego i zawodowego; pomocy w społecznej i zawodowej 
integracji osób ubiegających się o statut uchodźcy. eQuAL dostarcza przykładów dobrej 
praktyki w zakresie nowatorskich rozwiązań, kładąc nacisk na aktywną współpracę między 
państwami członkowskimi ue. wartością współpracy ponadnarodowej jest:

 – wsparcie innowacyjności poprzez dostęp do badań i rozwiązań stosowanych w in-
nych krajach;

 – wzrost potencjału instytucji uczestniczących we współpracy;
 – tworzenie sieci ponadnarodowych wypracowujących rozwiązania ułatwiające 

osiąganie celów strategii Lizbońskiej.
na uwagę zasługuje skala współpracy ponadnarodowej, w której uczestniczy strona 

polska. w 143 umowy o współpracy ponadnarodowej zaangażowanych jest łącznie 489 part-
nerstw ze wszystkich krajów unii europejskiej. najliczniej w tej grupie reprezentowane są 
partnerstwa włoskie (110), hiszpańskie (57), niemieckie (48) i francuskie (36)10. współpraca 
ponadnarodowa prowadzona zgodnie z zasadą partnerstwa umożliwia wdrażanie przez firmy 
innowacyjnych rozwiązań, tym samym osiąganie lepszej jakości, wzmacnia potencjał insty-
tucji i otwiera nowe możliwości rozwoju. w strukturach systemów i organizacji widoczny jest 
skuteczniejszy przepływ informacji i promocji dobrych praktyk, stymulowanie aktywności 
oraz współpraca różnych instytucji w rozwiązywaniu problemów, przy wykorzystywaniu  
i wzajemnej wymianie doświadczeń. 

kontynuacją działań sPO rzL i eQuAL jest Program Operacyjny kapitał Ludzki (PO kL). 
wpisuje się on w cel główny nsrO na okres 2007–2013, realizując przede wszystkim drugi cel 
horyzontalny, tj. poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. celami 
strategicznymi PO kapitał Ludzki są11:

1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 
bezrobotnych i biernych zawodowo.

9 rozporządzenie Ministra rozwoju regionalnego z dn. 27.11.2007 r. Dzu 225 poz. 1665 i 1666 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Program inicjatywy wspólnotowej eQAL dla Polski 
2004–2006, s.2.
10 Program Operacyjny kapitał Ludzki narodowe strategiczne ramy Odniesienia 2007–2013, Mrr, warszawa 
2007, s. 108–109.
11 tamże s. 115.
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2. zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian 

zachodzących w gospodarce.
4. upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy 

równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu  
z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.

5. zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityki 
świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa.

6. wzrost spójności terytorialnej.
efektem realizowanych działań ma być: wzrost wartości wskaźnika zatrudnienia osób  

w wieku produkcyjnym (15–65 lata) z 54,5% do 60%, oraz spadek wartości wskaźnika 
zagrożenia ubóstwem relatywnym po transferach socjalnych z 21% do 14%. wielkość środków 
przeznaczonych na wsparcie realizacji założonych priorytetów przedstawia tabela 2.

tabela 2. Środki przeznaczone na realizację priorytetów PO kL w latach 2007–2013 

numer i nazwa priorytetu Środki łącznie 
[zł]

Środki z eFs 
[zł]

i. zatrudnienie i integracja społeczna 506.189.358 430.260.954

ii. rozwój zasobów ludzkich i potencjału adap-
tacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu 
zdrowia osób pracujących

778.011.906 661.310.120

iii. wysoka jakość systemu oświaty 1.006.236.268 855.300.828

iV. szkolnictwo wyższe i nauka 960.366.839 816.311.813

V. Dobre zarządzanie 610.854.094 519.225.980

Vi. rynek pracy otwarty dla wszystkich 2.256.929.201 1.918.389.821

Vii. Promocja integracji społecznej 1.552.906.053 1.319.970.145

Viii. regionalne kadry gospodarki 1.588.479.612 1.350.207.670

iX. rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nach 1.703.425.446 1.447.911.629

X. Pomoc techniczna 456.808.282 388.287.040

Źródło: opracowanie na podstawie: Program Operacyjny kapitał Ludzki narodowe 
strategiczne ramy Odniesienia 2007–2013, Mrr, warszawa 2007, s. 151–200.
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Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 2, najwięcej środków przeznaczonych 
zostało na priorytet Vi (rynek pracy otwarty dla wszystkich), w ramach którego wsparcie 
będzie koncentrowało się przede wszystkim na wybranych grupach docelowych, które 
doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku 
pracy. Grupy te obejmują m.in. osoby młode (do 25. roku życia), które nie mają kwalifi-
kacji koniecznych do znalezienia zatrudnienia, kobiet (w tym zwłaszcza matek samotnie 
wychowujących dzieci), osób starszych (po 50. roku życia), mających trudności z dostoso-
waniem się do wymogów modernizującej się gospodarki, a także osób niepełnosprawnych, 
poszukujących zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ponadto wsparcie w ramach priorytetu 
będzie adresowane do osób długotrwale bezrobotnych, których reintegracja z rynkiem pracy 
jest z reguły najbardziej czasochłonna i wymaga zastosowania różnorodnych instrumentów 
aktywizacyjnych. Dotyczyć to także będzie tworzenia warunków dla zatrudnienia w sek-
torze pozarolniczym mieszkańców obszarów wiejskich, w tym zwłaszcza miejscowości 
popegeerowskich, oraz dostarczenia zachęt dla poszukiwania pracy poza rolnictwem. 
ważnym elementem wsparcia w ramach Priorytetu będzie również tworzenie warunków 
sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych oraz pomoc  
w rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 

5. Łagodzenie skutków bezrobocia przez pup w miastach i powiatach koszalińskim  
i słupskim

Powiatowy urząd Pracy w koszalinie  zrealizował programy finansowane ze środków 
rezerwy Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa zachodniopomor-
skiego. Głównym założeniem była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych znajdujących 
się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz pomoc pracodawcom w pozys-
kaniu pracowników o pożądanych kwalifikacjach. wśród zrealizowanych programów były:

 – Akcja Dotacja (2007 r. i 2008 r.) i w ramach regionalnego programu wspierającego 
samozatrudnienie, dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą.

 – Program „Droga do pracy” (2007 r.) w ramach wojewódzkiego programu wspierania 
instytucji partnerstwa lokalnego: centrów integracji społecznej, klubów integracji 
społecznej, spółdzielni socjalnych, klubów wsparcia koleżeńskiego, jako szansa 
na powrót na rynek pracy dla osób wykluczonych, a także Gminnych centrów infor-
macji, Akademickich Biur karier oraz instytucji partnerstwa lokalnego powstałych 
w ramach wsparcia udzielonego przez wojewódzki urząd Pracy w ubiegłych latach. 
w programie uczestniczyło 105 osób.

 – Program „szkolenie na życzenie” (2007 r.) – wsparcie dla osób bezrobotnych 
poprzez uczestnictwo w wybranym szkoleniu. uczestniczyły 74 osoby bezrobotne, 
z których 63% uzyskało zatrudnienie. Programu ten kontynuowany był w 2008 r.  
i wówczas z jego działań skorzystało 57 osób bezrobotnych.
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 – Program „inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy (2007 r.). udział 
wzięło 90 bezrobotnych, z których 50 skorzystało ze szkoleń zawodowych. 
udzielono także wsparcia przedsiębiorcom w postaci refundacji wyposażenia  
i doposażenia 40 stanowisk pracy dla uczestników programu.

 – Program „Aktywna kobieta” (2007 r.) skierowany do bezrobotnych kobiet powyżej 
50. roku życia. udział wzięło 15 kobiet. uczestnicy zostali objęci usługami 
pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, 10 bezrobotnych kobiet wzięło 
udział w szkoleniu „Fakturowanie z zastosowaniem komputera i obsługą kasy fiskal-
nej”, trzy uczestniczki skorzystały ze wsparcia w postaci udziału w przygotowaniu 
zawodowym oraz dwie bezrobotne uzyskały środki na podjęcie własnej działalności 
gospodarczej.

 – Program „Paszport do zatrudnienia” (2008 r.) realizowany w ramach regionalnego 
programu wspierającego aktywizację zawodową bezrobotnej młodzieży do 25. roku 
życia oraz absolwentów szkół wyższych do 27. roku życia. Program realizowany 
był na terenie województwa zachodniopomorskiego. w programie wzięło udział 17 
osób, z czego 14 osób odbyło staż. 

 – Program 45/50 plus objął działaniami aktywizującymi osoby bezrobotne powyżej 
45. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych powyżej 50. roku 
życia. Program objął kompleksowym wsparciem 15 osób bezrobotnych.

 – Program „staż szansą na uzyskanie zatrudnienia”. celem była aktywizacja za-
wodowa i wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych do 30. roku życia zarejestrowanych 
w Powiatowym urzędzie Pracy w koszalinie. w ramach programu przewidziano 
zorganizowanie staży dla 70 beneficjentów.

 – Program „wspieramy i rozwijamy lokalną przedsiębiorczość” objął kompleksowym 
wsparciem 20 osób bezrobotnych. Działania przewidziane do realizacji w ramach 
programu to:

 – szkolenie „ABc Przedsiębiorczości”, 
 – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 
 – refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

Powiatowy urząd Pracy w koszalinie realizował także działania współfinansowane  
z europejskiego Funduszu społecznego (tabela 3). Miały one na celu aktywizację osób 
bezrobotnych zmierzającą do reintegracji zawodowej i społecznej.
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tabela 3. Projekty współfinansowane z eFs zrealizowane przez Powiatowy urząd Pracy 
w koszalinie

nazwa Projektu Liczba osób objętych wsparciem
wydatki na 

realizację projektu
(łącznie zł)

Dofinansowanie 
z eFs
(w zł)

„Młody –  
zaktywizowany –  

– zatrudniony”

w projekcie objęto wsparciem 1170 osób 
bezrobotnych do 25. roku życia oraz osób 
do 27. roku życia, będących w okresie 12 
miesięcy od ukończenia szkoły wyższej, 

zarejestrowanych w Powiatowym urzędzie 
Pracy do 24 miesięcy.

5.010.076,56 3.635.650,91

 „czas na 
aktywność - 
wykorzystaj 

szansę”

Objęto wsparciem 963 osoby długotrwale 
bezrobotne powyżej 25. roku życia, za-

rejestrowane w Powiatowym urzędzie Pracy 
od 12 do 24 miesięcy.

3.415.940,93 2.518.910,97

„Droga  
do zatrudnienia”

udział w projekcie rozpoczęło 1129 osób,  
z czego zakończyły 674 osoby, przerwało 

udział 199 osób, a 256 osób kontynuuje udział.
6.331.956,41 6.037.858,41

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PuP w koszalinie.

Głównym  celem projektu „Droga do zatrudnienia” jest aktywizacja zawodowa osób 
zarejestrowanych jako bezrobotne, wykształcenie aktywnych postaw poruszania się po 
rynku pracy, znalezienia i utrzymania zatrudnienia. Działania realizowane w ramach 
projektu dotyczyły szkoleń, subsydiowanego zatrudnienia, przygotowania zawodowego, 
wyposażenia stanowisk pracy, udzielenia środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
Projekt ten ma swoją kolejną edycję w 2009 r. a jego realizacja potrwa do 2013 roku. Projekt 
jest współfinansowany z eFs w ramach realizacji PO kapitał Ludzki. każdego roku przyjęte 
założenia należy uaktualniać zgodnie z limitem środków dostępnych na dany rok budżetowy. 

Powiatowy urząd Pracy w koszalinie w 2008 roku uczestniczył również w realizacji 
projektu systemowego „Pomocna dłoń plus” w ramach integracji społecznej. celem pro-
jektu było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich 
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skutecznego funkcjonowania 
pomocy społecznej na terenie powiatu koszalińskiego. Beneficjentami ostatecznymi projektu 
były Ośrodki Pomocy społecznej i ich pracownicy realizujący działania w zakresie inte-
gracji i pomocy społecznej, Powiatowe centrum Pomocy rodzinie i jego pracownicy, osoby 
korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej 
oraz ich otoczenie rodzinne. uczestnikami projektu byli pełnoletni, bezrobotni mieszkańcy 
powiatu koszalińskiego wymagający usamodzielnienia. 

istotnym czynnikiem wpływającym na poprawę sytuacji na rynku pracy (zmniejsze-
nie liczby zarejestrowanych bezrobotnych, spadek stopy bezrobocia) są aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu (tabela 4). zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 4, w ciągu 
2008 roku w aktywnych formach zwalczania bezrobocia oferowanych przez Powiatowy 
urząd Pracy w koszalinie uczestniczyło łącznie 3380 osób. najwięcej osób skorzystało ze 
szkoleń (830) i staży (707). 
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tabela 4. Liczba osób uczestnicząca w aktywnych formach zwalczania bezrobocia sto-
sowanych przez PuP w koszalinie w 2008 roku

wyszczególnienie PuP koszalin Miasto koszalin Powiat koszaliński

Prace interwencyjne 401 128 273

roboty publiczne 228 20 208

Podjęcie działalności gospodarczej 216 148 68

Podjęcie pracy w ramach refundacji 
kosztów zatrudnienia bezrobotnego 292 188 104

rozpoczęcie szkolenia 833 514 319

rozpoczęcie stażu 707 387 320

rozpoczęcie przygotowania za-
wodowego w miejscu pracy 211 54 157

rozpoczęcie pracy społecznie 
użytecznej 477 135 342

inne 15 13 2

Źródło: PuP w koszalinie, www.pup.koszalin.pl/statystyka (stan na dzień 10.10.2009 r.).

PuP w słupsku szczególną uwagę przypisuje promowaniu postaw przedsiębiorczych 
i wspieraniu przedsiębiorczości jako skutecznej metody zwiększania zatrudnienia oraz 
łagodzenia negatywnych skutków przemian gospodarczych, szczególnie na obszarach 
wiejskich. ważnymi programami (projektami) realizowanymi przez PuP w słupsku były: 
aktywizacja zawodowa kobiet oraz zatrzymanie na rynku pracy osób starszych. wspierano 
również wejście na rynek pracy osób młodych poprzez pro-wadzenie działań mających na celu 
nabycie doświadczenia zawodowego w środowisku pracy, udzielanie pomocy w znalezieniu 
zatrudnienia. ważnym zagadnieniem jest nadal podnoszenie umiejętności radzenia sobie 
na rynku pracy oraz podnoszenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych.  
w związku z tym realizowano wiele programów skierowanych do poszczególnych grup osób 
bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

na uwagę zasługuje fakt, iż Powiatowy urząd Pracy w słupsku w 2008 r. wydatkował 
z Funduszu Pracy na aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu kwotę 17 482,7 tys. zł 
(w 2007 r. 16 824,8 tys. zł.)12.

największe wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu to: stypendia 
za okres stażu 4575,0 tys. zł, następnie środki na podjęcie działalności gospodarczej 
3611,7 tys. zł, koszty szkoleń dla bezrobotnych 626,6 tys. zł oraz refundacja kosztów 
wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – 2264,9 tys. zł. Pracodawcy chętnie korzystali 
z subsydiowanego zatrudnienia w formie prac interwencyjnych, na organizację których wydat-
kowano 1822,0 tys. zł oraz z robót publicznych, na które wydatkowano kwotę 1 142,0 tys. zł.  

12 sprawozdanie z działalności Powiatowego urzędu Pracy w słupsku w 2008 roku prowadzonej w oparciu o „Program 
promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnej rynku pracy na lata 2007–2013”, słupsk, luty 2009 r., str. 1–34.



325aktywizacja rynku pracy w powiatach koszalińskim i słupskim

Dla osób bez wykształcenia zawodowego bardzo skuteczną formą aktywizacji było oraz 
nadal pozostaje przygotowanie zawodowe, czyli nauka zawodu u pracodawcy. na stypendia 
dla osób odbywających przygotowanie zawodowe wydano 814,6 tys. zł13.

Programy rynku pracy związane z łagodzeniem skutków bezrobocia, wdrożone przez 
PuP w słupsku w 2007 oraz 2008 roku, przedstawia tabela 5.

tabela 5. Projekty wdrożone oraz będące w trakcie realizacji przez PuP w słupsku  
w latach 2007–2008

rodzaj programu/projektu krótka charakterystyka czas  
realizacji

„eurOkArierA” – refun-
dacja kosztów doposażenia 
lub wyposażenia stanowiska 
pracy

Projekt skierowany do pracodawców, którzy chcą stworzyć 
nowe miejsca pracy do składania wniosków o refundację 

ze środków Funduszu Pracy kosztów doposażenia lub 
wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Viii 2008 r.

„eurOkArierA” – 
jednorazowe środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej

Projekt skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych  
w PuP w słupsku, które są zainteresowane  

podjęciem działalności gospodarczej.
Viii 2008 r.

„Praca dla każdego”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych za-
rejestrowanych w PuP słupsk. w ramach tego programu 
zaplanowane zostały następujące formy wsparcia: staże 

zawodowe, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne dla 
jednostek samorządu terytorialnego oraz wyposażenie  

i doposażenie stanowiska pracy.

Viii 2008 r.

„wsparcie dla powiatu”

Program skierowany do osób z obszarów wiejskich i miast do 
25 tys. mieszkańców zarejestrowanych w PuP słupsk. Osoby 
bezrobotne w ramach tego programu mogą skorzystać z robót 

publicznych.

Viii 2008 r.

„stawiamy na 
doświadczenie – program 
45/50 plus”

skierowany do bezrobotnych w wieku niemobilnym, tj. 
powyżej 45. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem 

bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Osoby kwalifikujące 
się do tego programu zostaną przeszkolone z zakresu 

przedsiębiorczości oraz będą mogły się ubiegać o jednorazowe 
środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Viii 2008 r.

„kurs na pracę” Program dotyczył samozatrudnienia osób rejestrujących się  
w PuP słupsku po powrocie z zagranicy. Vii 2008 r.

„Buduj dla Pomorza”

Program skierowany do bezrobotnych kobiet i mężczyzn 
nieposiadających kwalifikacji zawodowych oraz osób bezrobot-

nych zamierzających zmienić kwalifikacje zawodowe, w tym 
w szczególności dla osób długotrwale bezrobotnych. w ramach 
programu zorganizowane zostanie szkolenie „Murarz, tynkarz”.

iV 2008 r.

„edukacja dla pracy”

Program dotyczył przeprowadzenia szkolenia dla 8 osób oraz 
przygotowania zawodowego dla 8 osób bezrobotnych bez kwalifi-
kacji zawodowych powyżej 25. roku życia z wykształceniem pod-
stawowym, gimnazjalnym lub średnim ogólnym, pochodzących w 

szczególności z obszarów wiejskich i małych miast.

iV 2008 r.

13 ibidem.
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rodzaj programu/projektu krótka charakterystyka czas  
realizacji

„Przedsiębiorczy Pomor-
zanin”

Program adresowany do bezrobotnych z powiatu słupskiego 
i miasta słupska. w ramach programu przewidziano przesz-

kolenie 15 osób z zakresu przedsiębiorczości, z czego 10 
osób otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska 
pracy dla 40 bezrobotnych oraz 10 osób bezrobotnych powyżej 
50. roku życia zostanie skierowanych na zorganizowanie u pra-
codawcy prac interwencyjnych wraz z możliwością refundacji 

wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.

iV 2008 r.,
V-Xii 2007 r.

„Aktywna kobieta”

Program skierowany do bezrobotnych kobiet powyżej 50. roku 
życia mających trudności ze znalezieniem pracy. cel programu 
– pomoc kobietom w trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, 

(szkolenie z zakresu obsługi komputera z fakturowaniem, 
internetu oraz obsługi kas fiskalnych).

Xi 2007 r.

„Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych z powi-
atu słupskiego i miasta 
słupska”

skierowany do osób bezrobotnych do 25. roku życia, 
długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50. roku życia, 

osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, samotnie 
wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7. roku życia 

oraz osób niepełnosprawnych.

Xi 2007 r.

Praca dla młodych – dobry 
start

Program adresowany do bezrobotnej młodzieży do 25. roku 
życia mającej trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Vii 2007 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://pup.slupsk.pl/publikacje (stan na dzień 
07.10.2009 r.).

realizowane działania publicznych służb zatrudnienia (Psz), w ramach programów 
przyjętych w obu urzędach, zmierzają do wykształcenia wśród osób bezrobotnych postaw 
aktywnego radzenia sobie na dynamicznym rynku pracy, dążenia do utrzymania się na nim, 
przyjmowanie postaw aktywnych, mobilności i przedsiębiorczości, zapewniając tym samym 
odpowiednią efektywność wydatkowania środków publicznych. Dla osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy kluczowe znaczenie ma prawdopodobieństwo znalezienie zatru-
dnienia. zastosowanie podstawowych form aktywizacji jest często niewystarczające, aby 
pomóc bezrobotnemu przejść ze stanu bezrobocia, bierności zawodowej do aktywności  
i zatrudnienia. Jednym z problemów wymagających rozwiązania jest pobudzenie mobilności 
terytorialnej i zawodowej osób bezrobotnych. Działania Powiatowych urzędów Pracy w tym 
zakresie dotyczą tzw. wsparcia towarzyszącego, na które szczególny nacisk kładzie również 
unia europejska. Działania towarzyszące kierowane do osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy znacznie ułatwiają proces zmiany struktury zatrudnienia, który wymaga znacznych 
przemieszczeń zasobów pracy. niwelują one również trudności w dostępie do rynku pracy 
osób z terenów wiejskich. Pomagają w dostosowaniu odpowiedniej osoby do konkretnej 
oferty pracy zgłaszanej przez pracodawcę. 

tabela 5. Projekty wdrożone oraz będące w trakcie realizacji przez PuP w słupsku  
w latach 2007-2008 (cd.)
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Dotyczą przede wszystkim możliwości uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na 
przejazdy w związku ze skierowaniem do odbywania danej formy wsparcia lub ze znalezie-
niem zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. w przypadku znalezienia pracy przez 
bezrobotnego lub odbywania szkolenia poza miejscem zamieszkania możliwy jest również 
zwrot kosztów związanych z zakwaterowaniem. Bezrobotni kierowani na szkolenia i kursy 
mogą także ubiegać się o zwrot kosztów wyżywienia. Bardzo ważne jest również uzyskanie 
wsparcia towarzyszącego w postaci refundacji części kosztów poniesionych na opiekę nad 
dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną, gdy bezrobotny zostanie objęty odpowiednią formą 
aktywizacji lub znajdzie zatrudnienie. taka pomoc jest niezwykle potrzebna zwłaszcza sa-
motnym kobietom. 

podsumowanie

Powiatowe urzędy Pracy wykorzystują wiele narzędzi, jakie precyzuje ustawa 
o promocji zatrudnienia, w procesie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do integracji 
zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu. najpopularniejsze formy aktywizacji to 
organizacja staży i przygotowania zawodowego u pracodawcy, następnie szkolenia i kursy. 
szkolenia obok pośrednictwa pracy można w zasadzie uznać za podstawowe usługi rynku 
pracy wykonywane przez publiczne służby zatrudnienia. Do szczególnych przesłanek 
uzasadniających konieczność szkolenia osób bezrobotnych można zaliczyć: brak kwalifi-
kacji zawodowych, konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem 
propozycji odpowiedniej pracy, utratę zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym 
zawodzie, brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 

coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorczych osób bezrobotnych cieszy 
się forma aktywizacji w postaci udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej. Pracodawcy składają w urzędzie wnioski o organizację w ich firmach prac 
interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych. stosowane narzędzia 
aktywizacji dają szansę osobom bezrobotnym i poszukującym pracy na ponowne zaistnienie 
na rynku pracy, na zdobycie nowych kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) dostosowanych 
do potrzeb zgłaszanych przez lokalnych pracodawców. Oznacza to nadzieję na wyjście  
z bezrobocia, zdobycie i utrzymanie zatrudnienia.

w ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na działania doradców zawodowych  
i pośredników pracy. to od tej grupy pracowników publicznych służb zatrudnienia rozpoczyna 
się właściwy proces aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Dzięki ich pracy bezrobotny 
ma szansę na odzyskanie wiary we własne możliwości, poznanie własnych predyspozycji, 
wyjście z bierności zawodowej. wszystkie narzędzia wykorzystywane w procesie integracji 
zawodowej bezrobotnych z rynkiem pracy są niezwykle istotne, ale wykorzystując łączenie 
tych form w indywidualne ścieżki wsparcia dla danego klienta PuP, daje dużo bardziej 
wymierne efekty. 
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activiSation of the laBour market in the koSzalin  
and slupsk distircts

summary

in this work the situation on the Polish labour market has been presented. Programmes 
introduced in Poland whose aim is to prevent the unemployment have been described. 
Moreover, the role played by the public employment services has been shown together with 
programmes that they propose to the unemployed. Another subject mentioned is the euro-
pean social Fund and its support to the Polish labour market. As a practical part, functioning 
of District employment Agency in the two neighboring districts has been presented.

translated by Bożenna kromer
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ewa MaTuska
wyższa hanzeatycka Szkoła zarządzania w Słupsku

moBilność na unijnym  rynku pracy w doBie kryzySu 
ekonomicznego – SzanSa czy zagrożenie dla kapitaŁu 

ludzkiego w polSce?

wprowadzenie 

Artykuł ma na celu  zasygnalizowanie aktualnych  związków pomiędzy mobilnością na 
unijnym rynku pracy a zarządzaniem potencjałem umiejętności i kwalifikacji kapitału ludz-
kiego  z perspektywy konkurencyjności  Polski jako regionu we wspólnocie europejskiej. 
składa się z czterech  części: pierwsza przedstawia mobilność na wewnątrzunijnym rynku 
pracy jako aktywną strategię zaradczą w dobie kryzysu ekonomicznego, druga wskazuje na 
analogie niedostatków kadrowych w tzw. starych (ue-15) i nowych (ue-12) krajach unij-
nych oraz ryzyko zagrożenia konkurencyjności nowych regionów w kontekście spójności 
społeczno-ekonomicznej unii europejskiej, trzecia opisuje  zapotrzebowanie na wysoko 
wykwalifikowane kadry w gospodarce opartej na wiedzy  w oparciu o długoterminowe 
projekcje instytucji europejskich, czwarta specyfikuje cele europejskich ram kwalifika-
cyjnych ( eQF) oraz europejskiego systemu transferu Osiągnięć w kształceniu i szkoleniu 
zawodowym (ecVet)  jako instrumentów  ułatwiających mobilność  na unijnym rynku 
pracy. treść zamyka podsumowanie.

1. mobilność jako strategia przetrwania kryzysu

Obecny kryzys ekonomiczny zdestabilizował rynki pracy wielu europejskich państw 
członkowskich  zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie europy, powodując problemy 
wielu przedsiębiorstw i ich pracowników. Gwałtowne załamanie ekonomicznej aktywności 
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w ostatnich miesiącach 2008 roku i trwające przez rok 2009 przyniosło wiele negatywnych 
zjawisk na ogólnoświatowych rynkach pracy, wśród których jednym z najpoważniejszych 
jest liczba likwidowanych miejsc pracy. według danych opublikowanych przez europejski 
urząd statystyczny, średnia stopa bezrobocia we wrześniu 2009 roku w 27 krajach unii eu-
ropejskiej kształtowała się na poziomie 9,2% i w regionie bez pracy pozostawało ponad 22,1 
miliona osób. w porównaniu do września 2008  roku wskaźnik bezrobocia w ue zwiększył 
się o 2,1 punktu procentowego (tj. ponad 5 milionów osób bezrobotnych). największe 
natężenie bezrobocia wśród krajów należących do wspólnoty zanotowano na Łotwie 
(19,7%) oraz w Hiszpanii (19,3%),  najniższe w Holandii (3,6%) oraz w Austrii (4,8%), 
natomiast w Polsce natężenie bezrobocia wyniosło 8,0% i  na takim poziomie kształtowało 
się niezmiennie od marca do września 2009 roku 1.

europejski rynek pracy obejmuje wielu  pracowników migracyjnych, którzy jako 
jedni z pierwszych odczuli skutki recesji, stając się ofiarami redukcji miejsc pracy  
w przedsiębiorstwach2. Przywilej swobodnego poruszania się – także polskich obywateli – 
na unijnym rynku pracy i poszukiwania szansy na zatrudnienie na nim przynosi im oczywiste  
korzyści ekonomiczne, chociaż często za cenę dewaluacji kwalifikacji i umiejętności za-
wodowych zdobytych w kraju. Polscy (podobnie jak z pozostałych krajów ue-12) emigranci 
zarobkowi bowiem najczęściej podejmują pracę poniżej posiadanych kwalifikacji zawodo-
wych. Potwierdza to analiza stanowisk obejmowanych przez nich w krajach migracyjnych 
(tabela 1.)

tabela 1. najczęściej wykonywane zawody przez pracowników zarejestrowanych  
w wrs, lipiec 2004 - grudzień 2008

zawód Liczba pracowników 
(w osobach)

Pracownik barowy (Bar staff) 11 250

Opiekunowie osób starszych, opieka nad domem  
(care assistants and home carers) 23 015

Pomoc domowa (cleaner, domestic staff) 49 105

Pracownicy zatrudnieni przy zbiorach (crop harvester) 15, 055

Pracownicy zatrudnieni w gospodarstwie
rolnym (Farm worker/Farm hand) 38 775

Pracownicy zatrudnieni przy produkcjiżywieniowej  
(owoce/warzywa) (Food processing operative (fruit/veg) 10 680

Pracownicy zatrudnieni przy produkcjiżywieniowej (mięso)  
(Food processingoperative (meat) 10 395

1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ity_PuBLic/3-30102009-AP/en/3-30102009-AP-en.PDF.
2 według danych eurostat pomiędzy i a ii kwartałem 2009 roku przeciętne zatrudnienie w 27 krajach unii europejskiej 
zmniejszyło się o 0,6 punktów procentowych, czyli o 1,443 miliona osób. w porównaniu do analogicznego okresu 
roku ubiegłego liczba pracujących łącznie w krajach wspólnoty zmniejszyła się o 1,9 punktu procentowego. 
spadek zatrudnienia w ue odnotowano w niemal wszystkich sektorach gospodarki. wyjątkiem były: administracja 
publiczna, ochrona zdrowia oraz edukacja. 
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zawód Liczba pracowników 
(w osobach)

Pomocnicy kuchenni i cateringu (kitchen and catering assistants) 51 360

Pracownicy zatrudnieni w usługach pralniczych 
(Labourer, dry cleaner, presser) 24 435

Pokojówki, pracownicy zatrudnieni przy obsłudze pokojów  
w hotelach (Maid/room attendant (hotel) 31 030

Malarze, dekoratorzy (Painter and decorator) 52 760

inni robotnicy zatrudnieni przy produkcji
(Process operative (other factory worker) 246 955

sprzedawcy (sales and retail assistants) 24 860

kelnerzy, kelnerki (waiter, waitress) 31 255

razem 620 930 
(ogółem 887,000)

Źródło: Accession Monitoring report, May 2004 – December 2008, A8 countries: 
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/aboutus/reports/ac-
cession_monitoring_report/report18/may04-dec08?view=Binary.

i chociaż obecnie często jako pierwsi tracą pracę w kraju, do którego wyemigrowali, 
rzadko  decydują się na stały powrót do ojczyzny. Opcja powrotu nie jest dla nich atrakcyjna 
przede wszystkim z powodu braku gwarancji znalezienia odpowiedniego zatrudnienia na 
rodzimym rynku pracy. istotnym argumentem jest też korzystanie z transferów socjalnych, 
znacznie korzystniejszych finansowo w krajach migracyjnych niż w Polsce.

istotna część migrantów powrotnych, szczególnie tych z wyższym wykształceniem, 
która najczęściej za granicą wykonywała zawody dla pracowników nisko i średnio wyk-
walifikowanych, po powrocie do Polski wpada  w pułapkę przerwy w karierze zawodowej 
(w zawodzie wyuczonym) i trudności znalezienia pracy w kraju. Dłuższe pozostawanie bez 
zatrudnienia – czy to w kraju pochodzenia, czy w kraju migracji, powoduje  bowiem istotne 
pogorszenie się wartości kompetencji zawodowych pracownika i obniża jego indywidualną 
wartość konkurencyjną na rynku pracy. Przymusową bezczynność można by wykorzystać 
na doskonalenie zawodowe lub zmianę kwalifikacji, niewielu pracowników migracyjnych 
podejmuje jednak takie działania. większość z nich, pozostając w krajach migracji, jest silnie 
przekonanych, że korzystniej jest oczekiwać  zakończenia kryzysu ekonomicznego na bardziej 
stabilnym i oferującym lepsze zarobki rynku pracy. tego rodzaju przekonania są o tyle słuszne, 
że wraz z ożywieniem gospodarczym można oczekiwać pojawienia  się wzmożonego popytu 
na wykwalifikowanych pracowników, co w sposób  szczególny  wystąpi  w krajach o silnie 
ujemnych  trendach demograficznych, a takimi są kraje europy zachodniej, stanowiące główne 
cele migracji zarobkowej pracowników nowych  krajów członkowskich wspólnoty (ue-12). 
Pracownicy ci stanowią więc rezerwę kadrową na rynku pracy kraju migracji. 

tabela 1. najczęściej wykonywane zawody... (cd.)
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Migracja zarobkowa Polaków do krajów dawnej unijnej piętnastki, utrzymująca się po-
mimo braku aktualnych ofert zatrudnienia na ich rynkach, z punktu widzenia indywidualnych 
karier pracowniczych może być interpretowana jako racjonalna strategia radzenia sobie ze 
stresem bezrobocia w dobie kryzysu ekonomicznego. z drugiej jednak strony należy ją oceniać 
jako fiasko akcji rządowych mających na celu zachęcenie migrantów do powrotu do kraju 
pochodzenia. z punktu widzenia konkurencyjności polskiego rynku pracy utrzymujący się, po-
mimo kryzysu, trend migracji można  postrzegać jako zagrożenie dla rodzimego rynku pracy, 
odczuwającego już aktualnie branżowy brak siły roboczej, szczególnie wysoko kwalifikowanej. 
Można więc wysuwać wnioski, że sytuacja ta, zwłaszcza w perspektywie długofalowej, może 
zagrażać konkurencyjności Polski jako regionu w unii europejskiej i na świecie.

2. niedostatek wykwalifikowanych kadr w ue

Pomimo trudnej obecnie sytuacji ekonomicznej na świecie wiele analiz wskazuje na 
niedobór wykwalifikowanych pracowników, stanowiący potencjalne zagrożenie dla wzrostu 
gospodarczego i rozwoju firm i regionów. Światowy kryzys gospodarczy oraz rosnące bez-
robocie nie zmniejszyły popytu na określonych fachowców – jak wynika z badania niedobór 
talentów 2009, przeprowadzonego przez firmę Manpower. Około 30% pracodawców z 33 
krajów świata przyznało, że głównym problemem przy obsadzaniu kluczowych stanowisk 
jest brak odpowiednich kandydatów. w porównaniu do roku 2008 w 2009 roku odsetek 
przedsiębiorstw borykających się z niedoborami kadrowymi praktycznie się nie zmienił. 
wśród  krajów  europejskich, najwyższe braki wykwalifikowanych kadr demonstrują rumu-
nia i Polska – odpowiednio 62% i 48% ich przedsiębiorstw w 2009 roku zgłaszało trudności 
z obsadą stanowisk pracy (por. rys.1).

rys. 1. Problemy z doborem kadr w krajach  europejskich (kraje z najwyższym  
i najniższymi wskaźnikami trudności w obsadzie stanowisk).

Źródło: opracowanie własne na podstawie talent shortage survey results, Manpower, 
2009, s. 4.
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wśród najbardziej poszukiwanych zawodów i specjalności na świecie na pierwszym 
miejscu znaleźli się wykwalifikowani pracownicy fizyczni. wysoki popyt zgłaszano także 
na przedstawicieli handlowych, techników, inżynierów, najwyższą kadrę zarządzającą oraz 
pracowników księgowości i finansów. Profile zawodów i kwalifikacji najbardziej poszuki-
wanych na rynku pracy w Polsce i w innych krajach ue (także w tych,  do których Polacy 
najchętniej migrują za pracą – por. dane z tab. 2) są obecnie prawie tożsame. 

tabela 2. ranking 10 zawodów najbardziej poszukiwanych przez pracodawców w wiel-
kiej Brytanii  (reprezentującej kraje  ue-15)  oraz w Polsce (reprezentującej 
kraje ue-12)

wielka Brytania Polska

ranking zawodów 

1. inżynierzy 1. wykwalifikowani sprzedawcy

2. wykwalifikowani sprzedawcy 2. kierownicy projektów 

3. Przedstawiciele handlowi 3. Przedstawiciele handlowi

4. kadra zarządzająca/menedżęrowie 4. inżynierzy

5. Personel rachunkowo-finansowy 5. kierowcy

6. szefowie kuchni/kucharze 6. Laboranci

7. Obsługa restauracji i hoteli 7. sekretarki, asystenci administracyjni,   
biurowy personel pomocniczy

8. Mechanicy/operatorzy maszyn 8. szefowie kuchni/kucharze  

9. technicy  (zwłaszcza produkcyjni/operatorzy, utrzyma-
nia ruchu) 9. Operatorzy produkcji

10. recepcjoniści 10. Doradcy usług dla klienta/ przedstawiciele / 
personel pomocniczy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: talent shortage survey results, Manpower, 
2009, s.11.

nierównomierna alokacja kapitału ludzkiego wewnątrz unii europejskiej za sprawą 
migracji zarobkowej wykwalifikowanych kadr z nowych krajów członkowskich (ue-12) 
do krajów ue-15, może być interpretowana jako sprzeczna z  podstawowymi założeniami 
unijnego rozwoju regionalnego – polityką spójności i wyrównywania konkurencyjności 
regionów. za taką interpretacją przemawiają również ogólne trendy współczesnego rynku 
pracy:  wzrastająca liczba osób mająca dostęp do wykształcenia, w tym wyższego, starzenie 
się społeczeństw i spadek urodzeń poniżej poziomu odtworzenia, malejąca populacja osób 
aktywnych zawodowo, wzrastająca długość życia, migracje. czynniki te powodują, że 
problem niedoboru kadr w perspektywie długoterminowej będzie się nasilał, a stanie się 
dotkliwy, gdy gospodarki światowe zaczną wychodzić z kryzysu finansowego.
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3. potrzeby wysoko kwalifikowanych kadr w przyszłości

Przewidywane zmiany na rynkach pracy będą wpływały na rodzaj umiejętności i kompe-
tencji pracowników niezbędnych w przyszłości. następna dekada będzie się charakteryzowała 
wzrostem popytu na wysoko kwalifikowaną i elastyczną kadrę pracowników oraz stano-
wiskami pracy wymagającymi wyższych umiejętności. według długoterminowej prognozy 
(long-term forecast), wykonanej na zamówienie komisji europejskiej przez europejskie 
centrum szkolenia zawodowego (european centre for the Development of Vocational 
training - cedefop) pod nazwą skill needs in europe. Focus on 2020 (cedefop, 2008), 
w krajach wspólnoty, w okresie pomiędzy latami 2006 a 2020, proporcja miejsc pracy 
wymagających posiadania wysokiego poziomu  edukacji wzrośnie z poziomu 25,1% (rok 
2006) do poziomu 31,3% (rok 2020) w stosunku do całkowitej liczby  miejsc pracy. Prace 
wymagające średniego poziomu kwalifikacji również wzrosną – ale umiarkowanie, odpo-
wiednio:  z poziomu 48,3% do 50,1%. Oznacza to odpowiednio liczby  38,8 mln (2006) oraz 
52,4 mln (2020) wysoko i średnio kwalifikowanych nowych miejsc pracy. w tym samym 
okresie udział  miejsc  pracy niskokwalifikowanej  zmniejszy się z poziomu 26,2% (2006 
r.) do poziomu 18,5% (2020 r.), pomimo stworzenia w tym okresie nowych  10 milionów  
miejsc pracy (cedefop, 2008, s.13–19, por. rys. 2).

rys. 2. Dawna i przyszła  struktura miejsc pracy a wymagany poziom kwalifikacji  
w krajach unii europejskiej (ue-25 – bez uwzględnienia  Bułgarii i rumunii)

Źródło: opracowanie własne na podstawie : cedefop, skill needs…, 2008, s. 18.

w celu dostosowywania kwalifikacji pracowników do wymagań pracodawców należy 
położyć nacisk na kształcenie ustawiczne i szkolenia, gdyż młode osoby wchodzące na rynek 
pracy w następnej dekadzie nie będą w stanie zaspokoić jego potrzeb pod względem kwalifi-
kacji i umiejętności. Dlatego też już teraz zarówno na poziomie rządowym, strategicznym, 
jak i na szczeblu przedsiębiorstw, powinny powstawać propozycje sposobów poszerzenia 
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zasobów kadrowych3. elementem strategii powinny być także działania zmierzające do 
zmniejszania liczby osób opuszczających szkołę zbyt wcześnie oraz programy adresowane 
do osób dorosłych – aby zwiększyć podaż pracowników przygotowanych do pracy w sek-
torze usług, nauki i techniki.

ze dostępnych analiz wyłaniają się następujące wnioski: w średnim i długim terminie  
w europie będą istniały duże możliwości związane z powstawaniem miejsc pracy – zarówno 
w wyniku tworzenia nowych stanowisk, jak i związane z zastępowalnością pokoleniową. 
umiejętności, kompetencje i kwalifikacje wymagane od pracowników będą stale wzrastać  
i będą dotyczyły wszystkich poziomów zatrudnienia. w związku z tym istnieje potrzeba lep-
szego, długoterminowego dopasowania umiejętności i kwalifikacji pracowników do wymagań 
rynku pracy. kluczowe znaczenie ma w tym miejscu wypracowanie odpowiednich narzędzi 
umożliwiających osiąganie tego dopasowania na poziomie operacyjnym – poprzez porówny-
wanie zasobów kwalifikacji wnoszonych przez pracowników na rynek pracy z różnych 
poziomów i systemów edukacji zawodowej z wymaganiami miejsc pracy. Problem ten jest 
szczególnie skomplikowany, jeśli dopasowanie to ma odbywać się na międzynarodowym, na 
przykład  wewnątrz unijnym rynku pracy. 

4. instrumenty dopasowanie kwalifikacji zawodowych pracownika do profilu 
stanowiska pracy

Aktualnym palącym praktycznym problemem związanym z mobilnością pracowników 
na rynku wspólnotowym   jest potrzeba  porównywania i oceny kwalifikacji zawodowych,  
wnoszonych przez pracowników z różnych systemów edukacji,  funkcjonujących w różnych 
krajach członkowskich ue.  Jest to działanie niezbędne dla celów ujednolicenia i standary-
zacji wymogów pracy na konkretnych stanowiskach pracy. zaproponowany przez radę  
i komisję europejską w 2008 r. (european council, 2008) nowy instrument porównywania 
kwalifikacji i umiejętności zawodowych na ośmiu kolejnych poziomach – tzw. europejskie 
ramy kwalifikacyjne (european Qualification Frame – eQF) ma na celu  ułatwić zarówno 
mobilność, jak i integrację zasobów ludzkich na unijnym rynku pracy. uzupełnieniem 
celów eQF jest najnowsza propozycja Parlamentu europejskiego i rady europejskiej 
z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu 
Osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (european credit system for Vocational 
education and training – ecVet)4. Przewiduje się, że obydwa te instrumenty nie tylko 
znacznie ułatwią indywidualną mobilność pracowników na  unijnym rynku pracy, ale przede 
wszystkim pomogą im znaleźć pracę zgodną z rzeczywiście posiadanymi kwalifikacjami  
i kompetencjami zawodowymi, osiągniętymi zarówno w procesie edukacji formalnej, 
jak i nieformalnej. istnieje więc szansa, że migracyjni pracownicy nie będą już stanowić 

3 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, k.B. Matusiak, J .kuciński, A. Gryzik, (red.), PArP, warszawa, 2009, 
s.117–129.
4 k. Bartak, komisja europejska, edukacja i kultura, Magazyn nr 30, Luksemburg, 2008, s. 27–30.
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grupy dyskryminowanej i  ustanie proces dewaluacji ich kompetencji zawodowych poprzez 
obejmowanie stanowisk poniżej posiadanych kwalifikacji zawodowych. tym samym ma 
szansę poprawić się ich status zawodowy i perspektywy indywidualnej kariery zawodowej.  
wzrośnie więc integracja zasobów ludzkich na unijnym rynku pracy. wdrożenie tych in-
strumentów nie jest jednak proste i wymaga najpierw odniesienia  poziomów kwalifikacji 
i certyfikatów uzyskiwanych w narodowych systemach edukacyjnych  wszystkich państw  
członkowskich ue do proponowanych wspólnych ram europejskich. Potrzebne są więc 
pilnie bardziej doraźne rozwiązania,  które pozwolą zapobiec pogłębianiu się nierówności 
w wewnątrzunijnej alokacji wysoko kwalifikowanego kapitału ludzkiego, na przykład 
w postaci bilateralnych (pomiędzy krajami wysyłającymi i przyjmującymi migrantów)  
porozumień branżowych  w kwestii wymogów kwalifikacyjnych na konkretne stanowiska.

podsumowanie 

Podsumowując zalety polityki mobilności na wewnętrznym rynku pracy unii europej-
skiej, należy docenić  jej pozytywny wpływ na indywidualne kariery zawodowe pracowników, 
zwłaszcza w przypadku migracji z krajów członkowskich o niższych wskaźnikach ekono-
micznych ( ue-12) do krajów bardziej zamożnych (ue-15). Migracje zarobkowe amortyzują 
negatywne skutki aktualnej recesji w sferze dostępnych miejsc pracy.  Mobilność na rynku 
unijnym stanowi racjonalną taktykę indywidualnego przetrwania trudnego ekonomicznie 
czasu. Może być więc interpretowana jako skuteczna strategia radzenia sobie ze stresem 
bezrobocia w okresie kryzysu ekonomicznego oraz jako szansa na bardziej prospektywną 
ścieżkę indywidualnej kariery zawodowej w przyszłości. 

Jednakże należy wskazać  też  na zagrożenia polityki mobilności wewnątrzunijnej dla 
osiągania unijnych priorytetów kohezji i zrównoważonego  rozwoju regionów. Migracja 
zarobkowa w jednym kierunku – z krajów biedniejszych do bogatszych,  może tyko pogłębiać 
istniejące różnice –  zarówno poprzez odpływ krytycznej ilości zasobów ludzkich z rynku 
pracy, jak i poprzez drenaż mózgów – odpływ kadr o wysokich kwalifikacjach zawodowych.  
utrzymujący się w Polsce, pomimo istniejącego zapotrzebowania na wykwalifikowane 
kadry w przedsiębiorstwach działających w kraju, trend unijnej migracji zarobkowej,  może 
więc stanowić długofalowe zagrożenie dla konkurencyjności Polski jako regionu w unii eu-
ropejskiej i w świecie. w przyszłości może znacząco utrudniać efektywny rozwój  kapitału 
ludzkiego polskich przedsiębiorstw, które same będą musiały sięgać po siłę roboczą z innych 
krajów. Dlatego też już teraz zarówno na poziomie rządowym, strategicznym, jak i na szcze-
blu przedsiębiorstw powinny powstawać propozycje sposobów poszerzenia wysoko kwali-
fikowanych zasobów kadrowych.  Liczne aktualnie tworzone i wdrażane krajowe projekty 
inwestycji w kadry, współfinansowane ze środków unijnych, formułowane w ramach aktual-
nego Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, jako jednego z kluczowych programów roz-
woju regionalnego – wbrew intencjom rządu  oraz samych projektodawców – mogą okazać się 
chybione. zdarzy się tak, jeśli beneficjenci tych działań, po uzyskaniu wyższych kompetencji 



337mobilność na unijnym rynku pracy w dobie kryzysu ekonomicznego ...

zawodowych, nie znajdą dla nich zastosowania na stanowiskach pracy oferowanych na kraj-
owym rynku pracy. tym samym zagrożone mogą być założenia innego krajowego programu 
rozwoju regionalnego: Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, zakładającego 
wykorzystanie wysokokwalifikowanych kadr jako dźwigni rozwoju polskiej gospodarki  
i wprowadzenia do niej nowoczesnych technologii i rozwiązań. Promowane od roku 2008 
przez polski rząd kierunki kształcenia inżynierów i specjalistów nowoczesnych technologii, 
w ramach tzw. zamawianych kierunków kształcenia,  nie spełnią oczekiwań, jeśli ich przyszli 
absolwenci także zdecydują się na emigrację zarobkową.
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moBility on european laBour market during time of criSiS  
− chance or fear for human capital in poland? 

summary

the aim of article is to add some points to the discussion about  the results of mobility on 
internal european labour market, existing continuously − even during times of economical 
crisis,  in context of  competiveness of Poland as a region.  the article takes a look at the 
issue if mobility represents a chance or rather  a fear for human capital in Poland in short 
and  long-term perspective. the question arise: how to protect and develop human capital in 
Poland   and to mitigate the negative impacts of brain drain and labour shortages, at the same 
time. the paper is structured as follows: after  introduction, first section focuses on problems 
and challenges facing on labour markets in connection with economical crisis and tries to see  
internal ue mobility as a logic, active strategy  for copying with stress of unemployment. 
next  part  describes the similarities  in area of  current labour shortages  represented by 
‘old’ (eu-15) and ‘new’ ( eu-12) european member countries. the third section shows 
expected indicators for  high skills demands in europe based on  long-term perspective till 
2020 year,  done by european institutions ( new skills for new Jobs). the fourth  and  last  
section  indicates  selected  eu mobility strategies and policy responses to current migration 
challenges. the attention is put into new tools for unification and standardization of job skills: 
european Qualification Frame ( eQF) and european credit system for Vocational education 
and training (ecVet). the  last part of the section covers conclusions and  implications 
about double − positive and negative − result of mobility on internal european labour market 
for competiveness of Poland as a region. 

translated by ewa matuska
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wstęp

z najnowszych doniesień nBP wynika, że obniżające się tempo wzrostu płac oraz reduk-
cja liczby pracujących, będące odpowiedzią na pogorszenie sytuacji gospodarczej, ułatwiają 
przedsiębiorcom redukcję kosztów pracy1. z sytuacji na rynku można wnioskować, że 
nadal przeważa odsetek firm, które planują redukcje zatrudnienia nad tymi, które przewidują 
zwięk szenie liczby pracowników.

z informacji Powiatowego urzędu Pracy w kołobrzegu wynika, że liczba osób 
pozostających bez pracy w powiecie, w stosunku do roku 2008 zwiększyła się o 11,3%2. 
Bezrobocie dotyka zarówno tereny wiejskie, jak i miasta. Głównym problemem z uzyska-
niem zatrudnie nia przez osoby mieszkające na terenach wiejskich jest odległość od miasta, 
co wiąże się z dojazdami i znacznymi kosztami. na tle wskaźników województwa zach-
odniopomorskiego powiat kołobrzeski wypada znacznie lepiej, jeżeli chodzi o poziom 
występującego bezrobocia. na koniec czerwca 2009 roku stopa bezrobocia wynosiła 9,5%. 
z pewnością do takiego wyniku przyczynił się turystyczno-uzdrowiskowy charakter miasta, 
który daje większe szanse w znalezieniu pracy, także sezonowej. Od 2009 roku kołobrzeg 
powiększył swoją bazę noclegową ze względu na otwarcie pięciu nowych kompleksów 

1 raport nBP: złoty się osłabi. Pobrane w dniu 30 października 2009 r. http://wyborcza.pl/1,76842,7206674,raport_
nBP__zloty_sie_oslabi.html.
2 ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kołobrzeskim w roku 2008, opracowany przez PuP 
kołobrzeg. http://pupkolobrzeg.finn.pl/res/serwisy/bip-spkolpup/komunikaty/_010_004_158888.pdf.



340 dominika olejniczak

hotelowo-uzdrowiskowych, tym samym dając zatrudnienie osobom z sektora hotelarskiego, 
medycznego i usługowego. 

niepokojący jednakże wydaje się fakt, że na koniec czerwca 2009 r., w porównaniu do 
analo-gicznego okresu 2008 r., odnotowano znaczny wzrost bezrobocia w grupie wiekowej 
od 25 do 34 lat (+95 osób) a także w grupie od 18 do 24 lat (+85 osób)3. z tej przyczyny 
zasadne staje się pytanie: czy kształcenie osób młodych jest efektem małej elastyczności 
systemu edukacji, czy też brakiem informacji na temat potrzeb i oczekiwań rynku pracy? 
ważny staje się zatem aspekt wprowadzania celowych programów edukacyjnych zarówno  
w szkolnictwie zawodowym, jak i wyższym, aby stały się planowym i skutecznym narzędziem 
aktywizacji zawodowej młodych ludzi, a nie tylko intuicyjnym działaniem, utrudniającym 
odnalezienie się na rynku pracy.

1. analiza zawodów nadwyżkowych i deficytowych w powiecie kołobrzeskim

zawody deficytowe i nadwyżkowe określane są za pomocą wskaźnika intensywności 
nadwyżki (deficytu) zawodów, mierzonej stosunkiem średniej miesięcznej liczby 
zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie w badanym okresie, do średniej miesięcznej 
liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie również w badanym okresie.

Przyjmuje się, że:
 – zawody o wskaźniku większym od 1,1 to zawody deficytowe,
 – zawody o wskaźniku mieszczących się w przedziale (0,9 – 1,1) – to zawody 

zrównowa żone,
 – zawody o wskaźniku mniejszym 0,9 to zawody nadwyżkowe4.

z raportu za rok 2009 wynika, że w zawodach deficytowych znajdują się przede  
wszystkim5: kierownicy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, lekarze, pracownicy 
obsługi biurowej, górnicy i robotnicy budowlani, nauczyciele praktycznej nauki za-
wodu, specjaliści szkolnictwa, programiści i analitycy systemów komputerowych, kierowcy  
i operatorzy pojazdów, pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach.

wśród zawodów nadwyżkowych wymienia się z kolei najczęściej: operatorów i mon-
terów maszyn, średni personel techniczny, średni personel w zakresie nauk biologicznych 
i ochrony zdrowia, rybaków, żołnierzy, sprzedawców, kosmetyczki, fryzjerów, techników 
farmaceu tycznych, techników analityki medycznej oraz wybranych specjalizacji inżynierii, 
jak inżynier elektronik, inżynier ochrony środowiska, planowania produkcji, transportu, 
włókiennictwa, leśnictwa, rolnictwa, rybactwa.

3 Bezrobocie w powiecie kołobrzeskim w pierwszym półroczu 2009r., opracowany przez PuP kołobrzeg. http://
pupkolobrzeg.finn.pl/res/serwisy/bip-spkolpup/komunikaty/_010_002_013_183529.pdf.
4 ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kołobrzeskim w roku 2008, opracowany przez PuP 
kołobrzeg. http://pupkolobrzeg.finn.pl/res/serwisy/bip-spkolpup/komunikaty/_010_004_158888.pdf.
5 Pełne informacje dotyczące monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych znajdują się na stronach  
internetowych PuP kołobrzeg.
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Do zawodów zrównoważonych zaliczają się natomiast: nauczyciele gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, kasjerzy bankowi, optycy, monterzy sieci i urządzeń telekomunika-
cyjnych, asystenci i technicy dentystyczni, monterzy wyrobów z drewna, cieśle i stolarze 
budowlani, kucharze oraz fizjoterapeuci.

wśród zawodów, które mogą liczyć na największe szanse pojawienia się ofert pracy 
na lokalnym rynku, wyróżniają się m.in.: kierowcy autobusów i samochodów ciężarowych, 
nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, cieśle budowlani, 
farmaceuci, pracownicy socjalni, adwokaci, radcy prawni, strażacy, księgowi, magazynierzy, 
psycholodzy, programiści, kierownicy małych i średnich przedsiębiorstw, lekarze, robotnicy 
budowy dróg, recepcjoniści, a także fizjoterapeuci.

Jak wynika z powyższych danych, dla przyszłych adeptów fizjoterapii miejscowy rynek 
pracy, mimo zrównoważonego charakteru popytu, zapowiada się niezwykle obiecująco. 
z kolei dla osób studiujących kosmetologię jest to rynek niezwykle trudny z racji 
nadwyżkowego charakteru zawodu, spowodowanego nadmiernym nasyceniem tej profesji 
w powiecie kołobrzeskim. Dlatego ważna z punktu widzenia tej rozprawy staje się ocena 
subiektywnej wiedzy studentów na temat rynku pracy, jego możliwości oraz dynamiki. 
istotne jest rozważenie motywacji do podjęcia studiów kierunkowych o profilu kosmeto-
logicznym lub fizjoterapeutycznym oraz zawodowe perspektywy studentów omawianych 
kierunków na lokalnym rynku pracy.

2. charakterystyka uczelni i grupy badawczej

społeczna wyższa szkoła Przedsiębiorczości i zarządzania z siedzibą w Łodzi jest 
uczelnią niepaństwową funkcjonującą w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym. uczelnia 
ma charakter szkoły społecznej i działa na zasadzie instytucji non-profit.  z racji niepublicz-
nego statusu szkoły nauka w niej jest odpłatna. 

Początkowo na zamiejscowym wydziale w kołobrzegu utworzono dwa kierunki 
studiów: zarządzanie oraz stosunki międzynarodowe. Obecnie główny filar kształcenia 
stanowi fizjoterapia z racji sanatoryjno-uzdrowiskowego charakteru miasta oraz od 2008 
roku kosmetologia, obejmująca problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej 
i leczniczej. uczelnia w kołobrzegu kształci studentów w zakresie studiów pierwszego 
stopnia, czyli nadaje tytuł licencjata.

Od  roku akademickiego 2009/2010 został utworzony kierunek współfinansowany ze 
środków unii europejskiej: kosmetologia o specjalizacji kosmetologia lecznicza i spa and 
wellness w kołobrzegu. kierunek ten powstał w ramach projektu „kosmetolog – zawód 
XXi wieku” w ramach  europejskiego Funduszu społecznego, Program Operacyjny kapitał 
Ludzki. nauka na tym kierunku jest nieodpłatna.

Badaniem ankietowym zostali objęci studenci swsPiz w Łodzi, wydział zamiejscowy 
w kołobrzegu, kierunków: fizjoterapia i kosmetologia. uczelnia liczy obecnie 152 stu-
dentów na kierunku kosmetologii (tryb stacjonarny i niestacjonarny wszystkich roczników 
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wraz z rocz nikiem nieodpłatnym w ramach projektu eFs) oraz analogicznie 447 studentów 
na kierunku fizjoterapii (również tryb dzienny i zaoczny). na obu tych kierunkach studiuje 
obecnie 599 osób. 

Badania ankietowe przeprowadzono w październiku 2009 r. Próbą badawczą objęto 423 
studentów, co oznacza, że w badaniu brało udział 70,6% studiujących w trybie dziennym  
i zaocznym obu kierunków. najwięcej osób reprezentowało przedział wiekowy 19-25 (57,7%), 
następnie 26-30 (21,1%) i dalej w kolejności 31-35 (12,2%), 36-40 (6,1%) i 41-50 (2,9%).

rys. 1. rozkład wieku studentów

Źródło: opracowanie własne.

wśród ankietowanych osób kierunku kosmetologii były same kobiety, natomiast badanie 
kierunku fizjoterapii objęło mężczyzn i kobiety w proporcji 69,3% kobiet i 30,9% mężczyzn.

3. motywacja studentów do podjęcia studiów na kierunkach kosmetologii i fizjoterapii 
– interpretacja wyników

Głównym źródłem motywacji dla studentów omawianych kierunków jest przede wszyst-
kim zainteresowanie tematyką studiów, czyli motywacja poznawcza, oraz chęć zdoby cia 
ciekawego zawodu, a co się z tym wiąże ciekawszej pracy, niewątpliwe związanej z zaintere-
sowaniami. te motywatory są wyraźne u studentów obu badanych kierunków. Dodatkowym 
czynnikiem jest także możliwość zalezienia stałego zatrudnienia, które wiąże się z aspektem 
bezpieczeństwa finansowego. ten przejaw jest szczególnie widoczny u studentów fizjoterapii 
(18,6%). kolejną ważną kwestią dla studentów jest możliwość podjęcia lepiej płatnej pracy 
ze względu na podwyższenie swoich kwalifikacji zawodowych (tyczy się to przede wszys-
tkim studentów zaocznej fizjoterapii), którzy w większości są już zatrudnieni w ośrodkach 
hotelowych lub sanatoryjnych. Dla nich jest to także możliwość rozwoju zawodowego 
związanego z awansem w swoim miejscu pracy – tak uważa 8,8% ankietowanych – dla innych 
jest to z kolei szansa uniknięcia zwolnienia z pracy ze względu na podwyższenie własnych 
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kompetencji (4,8%), w myśl zasady, że nie zwalnia się wykwalifikowanych i profesjonalnych 
pracowników. studenci kierunku fizjoterapii, jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 
nr 1 są bardziej różnorodni pod względem potrzeb w wyborze profilu studiów w porównaniu 
z osobami badanymi na kierunku kosmetologii. Prawdopodobnie jest to związane z faktem, 
że zdecydowanie więcej studentów fizjoterapii trybu zaocznego pracuje w swoim zawodzie 
w przeciwieństwie do badanych osób na kosmetologii.

tabela 1. Motywacja do podjęcia studiów w swsPiz w kołobrzegu na kierunku  
fizjoterapia i kosmetologia

Główne motywatory kosmetologia (%) Fizjoterapia (%)

zainteresowanie tematyką studiów 33,4 19,8

chęć zdobycia ciekawego zawodu 29,8 17,1

Możliwość znalezienia stałego zatrudnienia 9,2 18,6

szansa na podjęcie ciekawszej pracy 15,6 10,5

szansa na podjęcie lepiej płatnej pracy 9,2 14,6

Możliwość awansu w dotychczasowej pracy 0,5 8,8

Możliwość przekwalifikowania się 1,8 3,1

uniknięcie zwolnienia z pracy ze względu  
na podwyższenie własnych kompetencji 0 4,8

Podniesienie własnych kwalifikacji  
(uzyskanie tytułu licencjata) 0,5 2,7

Źródło: opracowanie własne.

kolejnymi determinantami, które zostały poddane badaniom, były motywatory do 
podjęcia kształcenia się w miejscowej uczelni (wyniki zamieszczono w tabeli nr 2). Bardzo 
istotny jest fakt, że uczelnia znajduje się blisko zamiesz kania studiujących osób. ważne jest 
to dla 26% studentów kosmetologii oraz 31,1% studen tów fizjoterapii. umożliwia to tym 
samym redukcję kosztów, związanych z ewentualnymi dojazdami do uczelni w miastach 
akademickich, a także noclegów i wyżywienia. Osoby badane obu kierunków wyrażają także 
chęć dalszego kształcenia się, gdyż uzyskanie tytułu licencjata umożliwi im dokończenie 
edukacji na uzupełniających studiach magisterskich (uzyskano zbliżone wyniki: uważa 
tak 17,2% studentów kosmetologii i 17,8% studentów fizjoterapii). wśród tych osób do-
minuje również pogląd, że na rynku pracy cenione są osoby o wysokim i zróżnicowanym 
wykształceniu.

Możliwość studiowania od 2009 roku na studiach kosmetologicznych w ramach pro-
jektu współfinansowanego ze środków ue spowodował zwiększenie zainteresowania tym 
kierunkiem z powodu korzyści związanych z bezpłatnym kształceniem się. Jak się można 
było spodziewać, 29,2% badanych podkreśla ten walor jako niezwykle ważny – jest to szcze-
gólnie istotny czynnik dla osób z regionów wiejskich. 
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tabela 2. inne czynniki decydujące o wyborze uczelni w kołobrzegu

Główne motywatory kosmetologia (%) Fizjoterapia (%)

renoma uczelni 12,8 11,8

uczelnia blisko miejsca zamieszkania 26,2 31,1

tańsze utrzymanie się na uczelni ze względu  
na zamiejscowy charakter uczelni 7,3 14,8

Przystępne cenowo czesne za naukę 1,2 8,9

Możliwość studiowania nieodpłatnie  
(dot. kosmetologii i rok w ramach projektu eFs) 29,2 0

kompetentni wykładowcy 6,1 12,7

chęć dalszego kształcenia się (magisterium) 17,2 17,8

Pomoc ludziom 0 2,9

Źródło: opracowanie własne.

Jeżeli podejmowane studia wpisują się w zakres zainteresowań studentów, co wynika 
z odpowiedzi badanych, wówczas bez wątpienia zwiększa się tendencja do podejmowania 
pracy w zawodzie, w którym osoba się wykształciła. i w tym przypadku również uzyskano 
relatywnie zbliżone wyniki dla obu kierunków, gdyż w swoim wyuczonym zawodzie chce 
pracować 41,5% studentów kosmetologii i 41,7% studentów fizjoterapii. wyniki perspektyw 
zawodowych studentów zamieszczono w tabeli nr 3.

w sanatoriach i hotelach może być zatrudnionych kilku czy nawet kilkunastu fizjotera-
peutów, ze względu na nowoczesne i bardzo rozbudowane bazy lecznicze. Jeżeli chodzi  
o kosme tyczki, to w jednym takim obiekcie istnieje możliwość pracy dla zaledwie jednej, 
ewentualnie dwóch kosmetyczek. stąd wyraźna motywacja studentek kosmetologii do 
otworzenia własnej dzia łalności gospodarczej (45%), która umożliwi im pracę w zawodzie  
i utrzymanie się na rynku pracy w związku z niewielkim popytem na tę profesję (jak wynika 
z raportu podanego przez PuP kołobrzeg).

Dodatkowo, podobnie jak w przypadku motywacji do podjęcia studiów przez studentów 
fizjoterapii, ich perspektywy zawodowe odnoszą się albo do możliwości awansu w dotychcza-
sowej pracy i objęcia funkcji kierowniczej (13,4%) lub też z drugiej strony – z obniżeniem 
lęku przed ewentualnym zwolnieniem w związku z podwyższeniem kwalifikacji, co zapewni 
tym osobom bezpieczeństwo psychiczne i socjalne w związku z pewno ścią pracy (11,2%).



345motywacja i uwarunkowania pojęcia studiów...

tabela 3. Perspektywy zawodowe na przyszłość

Główne czynniki kosmetologia (%) Fizjoterapia (%)

Podjęcie pracy w zawodzie, który obecnie studiuję 41,5 41,7

Podjęcie pracy w ogóle (gdziekolwiek) 3,4 10,8

założenie własnej działalności gospodarczej 45,0 19,1

Objęcie stanowiska kierowniczego 5,6 13,4

zapewnienie sobie bezpieczeństwa  
na dotychczasowym stanowisku pracy 4,5 11,2

rozwój zainteresowań 0 1,7

Podwyższenie kwalifikacji (wykształcenia) 0 2,1

Źródło: opracowanie własne.

Jeżeli chodzi o czynnik finansowy umożliwiający kształcenie się zdecydowana większość 
studentów dziennych obu kierunków jest utrzymywana przez rodziców – 62,4%, z kolei 
studenci studiów zaocznych czerpią środki na czesne z pracy zarobkowej (50,5%).

Bardzo cieszy fakt, że podwyższanie kwalifikacji umożliwiają także pracodawcy, którzy 
finansują kształcenie się pracowników. co prawda liczba 3,6% odpowiedzi nie jest być 
może wynikiem znacząco istotnym, jest to jednak pozytywna informacja i podstawa do op-
tymistycznego twierdzenia, że lokalni pracodawcy nie skupiają się wyłącznie na eksploatacji 
personelu, ale też dbają o jego rozwój zawodowy, co niewątpliwie jest wyraźnym aspektem 
motywacyjnym dla zatrudnionych osób.

rys. 2. Źródła utrzymania się studentów – skąd czerpią środki na studia

Źródło: opracowanie własne.

20,8

4,8

62,4

8
4

0 0

50,5

11,7

22,5

9,9

0 3,6 1,8
0

10

20

30

40

50

60

70

studenci dzienni 20,8 4,8 62,4 8 4 0 0

studenci zaoczni 50,5 11,7 22,5 9,9 0 3,6 1,8

1 2 3 4 5 6 7

 legenda: 
 
s  
1) z pracy zarobkowej 
2) korzystam ze stypendiów, 

które oferuje uczelnia 
3) utrzymują mnie 

rodzice/opiekunowie 
4) pobieram zasiłki typu: renta 

rodzinna/zdrowotna, zasiłki 
społeczne 

5) utrzymuje mnie małżonek 
6) opłaca pracodawca 
7) z oszczędności 



346 dominika olejniczak

kształcenie się na określonym kierunku studiów warunkuje pojawienie się pytania 
dotyczącego subiektywnych odczuć osób badanych na temat lokalnego rynku pracy. 
Przekonania co do szans na znalezienie pracy zostały zebrane w tabeli nr 4. Jak wynika 
z przeprowadzonych ankiet, zdecydowana większość studentów obu kierunków uważa, 
że można znaleźć pracę na lokalnym rynku, jednakże wymaga to dużego wysiłku (62,8% 
odpowiedzi studentów kosmetologii i 66,0% odpowiedzi studentów fizjoterapii). Optymistów 
będących zdania, że podjęcie pracy na lokalnym rynku jest niezwykle łatwe, jest niewielu: 
zaledwie 2,9% i 7,8% badanych. z pewnością taka opinia związana jest z indywidualnymi 
doświadczeniami na rynku pracy i można wnioskować, że starania tych osób o podjęcie 
zatrudnienia uwieńczone zostały natychmiastowym sukcesem.

Ankietowani studenci zauważają również, że na lokalnym rynku pracy istnieje popyt na 
wybrane zawody. te profesje zostały zebrane w tabeli nr 5.

tabela 4. subiektywna ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy

Główne czynniki kosmetologia 
(%) Fizjoterapia (%)

sytuacja jest tragiczna, znalezienie pracy jest wręcz niemożliwe 5,7 6,2

znalezienie pracy wymaga dużego wysiłku, ale jest to możliwe 62,8 66,0

znalezienie pracy jest możliwe bez większych trudności 2,9 7,8

istnieje zapotrzebowanie na rynku lokalnym na wybrane 
zawody 28,6 20,0

Źródło: opracowanie własne.

nie wywołuje zdziwienia fakt, że zarówno studenci kosmetologii, jak i fizjoterapii 
uważają, że na lokalnym rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na zawody, w których obe-
cnie się kształcą. zarówno fizjoterapeuci, jak i kosmetyczki z umiarkowanym optymizmem 
dostrzegają możli wości znalezienia pracy w swoim zawodzie. z raportu PuP w kołobrzegu 
wynika, że o ile rynek pracy jest nadal otwarty dla zawodu fizjoterapeuty, o tyle nie jest on już 
tak łaskawy dla kosmetyczek. stąd też można wnioskować, że prawdopodobnie świadomość 
kobiet studiujących kosmetologię odnośnie do własnej sytuacji na lokalnym rynku pracy 
kierunkuje je w stronę otwarcia własnej działalności gospodarczej. Fizjoterapeuci z kolei 
nastawieni są na znalezienie pracy ewentualnie pozostanie w pracy w którymś z lokalnych 
obiektów hotelowo-sanatoryjnych. 

Ankietowani studenci dzielą się również subiektywną opinią jakie zawody, wedle ich 
oceny, są najbardziej pożądanymi na rynku pracy. niestety ich spostrzeżenia nie są zgodne  
z aktualnymi tendencjami panującymi w naszym regionie. twierdzenia, że zawód sprzedaw-
cy czy fryzjera, a także szeroko rozumiana profesja „budowlańca”, które według opinii 
ankietowa nych powinny mieć największe zapotrzebowanie na rynku pracy, są sprzeczne  
z informacjami, jakie podaje w swoich rapor tach PuP w kołobrzegu. 



347motywacja i uwarunkowania pojęcia studiów...

Można zatem wyrazić pogląd odnośnie do powyższego zjawiska, że opinia większości 
osób poruszających się na lokalnych rynkach pracy oparta jest przede wszystkim na 
subiektywnych wyobrażeniach oraz wybiórczych obserwacjach rynku, a nie na rzetelnych 
informacjach zaczerpniętych z kompetentnych źródeł. Pojawia się zatem pytanie: czy taka 
sytuacja wskazuje na słabą komunikację właściwych urzędów z obywatelami danego po-
wiatu i miasta? czy może kanał tej komunikacji nie jest odpowiednio dobrany? Jest to dosyć 
istotne pytanie z punktu widzenia prowadzonej działalności Powiatowych urzędów Pracy, 
weryfikujące sposoby formułowania wniosków tej instytucji na temat sytuacji na lokalnym 
rynku pracy.

tabela 5. zawody, które według opinii studentów cieszą się największym popytem na 
lokalnym rynku pracy

główne motywatory kosmetologia (%) fizjoterapia (%)

Fizjoterapeuta/masażysta 11,7 22,6

kosmetolog/kosmetyczka 29,0 4,5

kelner 5,4 6,8

sprzedawca 11,7 12,1

Fryzjer 7,5 3,0

„Budowlaniec” 1,1 13,6

nauczyciel 3,2 -

Przedstawiciel handlowy 2,2 3,0

spawacz 1,1 -

kucharz 1,1 3,0

informatyk 2,2 5,3

Hotelarz/recepcjonista 3,2 6,8

inżynier 2,2 3,0

Prawnik 3,2 0,7

Lekarz 2,2 4,5

sprzątaczka 2,2 -

Farmaceuta 1,1 0,7

ekonomista - 0,7

sekretarka - 1,5

kierowca kat. c - 0,7

nie mam zdania na ten temat 9,7 7,5

Źródło: opracowanie własne.
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zatem jakie są osobiste perspektywy zawodowe studentów omawianej uczelni? wyniki 
badań rozłożyły się prawie po równo, jeżeli chodzi o spostrzeganie sytuacji rynku pracy  
w kategoriach bezpieczeństwa i możliwości zawodowych. tyleż samo osób jest spokojna  
o swoją przyszłość i widzi możliwość rozwoju na rynku pracy, ale z drugiej strony tyle samo 
osób obawia się o swoją przyszłość zawodową.

Jak wspominano wcześniej, takie odpowiedzi ankietowanych mogą być spowodowane 
niekompletnymi i szczątkowymi informacjami badanych studentów na temat miejscowych 
uwarunkowań rynku pracy, ewentualnie mogą być także oparte na osobistych przekonaniach 
powstałych po obejrzeniu i wysłuchaniu pesymistycznych informacji z mediów o panującej 
sytuacji w kraju.

tabela 6. Perspektywy zawodowe na lokalnym rynku pracy

Główne czynniki kosmetologia (%) Fizjoterapia (%)

Jestem spokojna/y o swoją przyszłość zawodową 42,0 48,7

Obawiam się o moją przyszłość zawodową 45,0 41,6

nie widzę możliwości rozwoju zawodowego na lokal-
nym rynku pracy 4,3 1,8

Podejmę próbę znalezienia pracy poza naszym regionem 8,7 7,9

Źródło: opracowanie własne.

Około 8% badanych chciałoby znaleźć dla siebie perspektywy rozwoju zawodowego 
poza naszym regionem. wśród miejsc podawanych przez studentów znalazły się duże 
aglomeracje typu: Poznań, wrocław, trójmiasto, ale też regiony podobne w specyfice pracy 
do kołobrzegu, jak np. słupsk i okolice (Łeba, ustka). Badani oczywiście dostrzegają szanse 
na satysfakcjonującą pracę poza granicami naszego państwa i wśród perspektywicznych dla 
siebie krajów wymieniają: kanadę, niemcy, włochy, Holandię oraz kraje skandynawskie.

podsumowanie

studenci swsPiz w Łodzi, wydział zamiejscowy w kołobrzegu niejednoznacznie 
odnoszą się do lokalnego rynku pracy. wiele osób z ufnością spogląda w przyszłość  
i widzi możliwości rozwoju w swoim zawodzie, z drugiej strony, podobnej liczby badanych 
towarzyszy niepokój związany z niepewnością odnośnie swoich perspektyw zawodowych na 
rodzimym rynku pracy. zamiejscowy charakter uczelni z pewnością ułatwia wielu osobom 
możliwość zdobycia ciekawego zawodu lub pomaga rozszerzyć dotychczasowe kompetencje 
bez ponoszenia nadmiernych kosztów związanych z wyjazdem do innego miasta. Daje szansę 
na wzmocnienie poczucia subiektywnego bezpieczeństwa osób pracujących w zawodzie,  
a także toruje drogę do awansów na stanowiska kierownicze.
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Otwarcie bezpłatnego kierunku studiów na kosmetologii w ramach projektu eFs, 
umożliwia zdobycie zawodu osobom, które ze względu na zamieszkanie w obszarach 
wiejskich (bardzo często dotkniętych ubóstwem) ze względów finansowych nie mogły sobie 
pozwolić na dalszą edukację.

swsPiz kształcąc przyszłych fizjoterapeutów bądź podnosząc kwalifikacje techników 
fizjoterapii, niewątpliwie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom ludzi i rynku 
pracy. Ale pojawia się pytanie, w jakim czasie ten rynek ulegnie nasyceniu i kiedy dalsze 
nabory na studia fizjoterapeutyczne przestaną cieszyć się zainteresowaniem? uczelnie 
niepaństwowe, których placówka ma charakter zamiejscowy, bardzo uważnie muszą śledzić 
trendy kształtujące się na rynku pracy, gdyż ich bytność zależy przede wszystkim od licz-
by kształcących się studentów. zatem współpraca endemicznych uczelni z instytucjami 
państwowymi monitorującymi zjawiska i tendencje panujące na lokalnym rynku powinna 
być niezwykle ścisła, aby wspólnymi siłami otwierać drogę dla deficytowych zawodów, 
dostosowywać kształcenie zawodowe do pojawiających się potrzeb, przyczyniając się do 
wzrostu regionalnego i minimalizując tym samym wskaźnik bezrobocia miejscowego rynku 
pracy.
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motivation and determinantS of taking up phySiotherapy 
and coSmetology StudieS aS a chance of profeSSional 

development on a local laBour market

summary

A growing wave of anxiety in relation to the increase in the unemployment level to 
10.6% and a weakening labour market have triggered the appearance of assessments of the 
professional potential on local labour markets and have led people to choose professions that 
enable them to make the most of the opportunities. undeniably the condition of the labour 
market in kołobrzeg presents itself as one of the best ones in the western-Pomeranian region 
due to the health-resort nature of the town. At the same time people are more likely to find  
a job, especially in professions for which there is a demand in sanatoriums and hotels.

the demand for specific jobs on the local labour market undoubtedly increases motiva-
tion to choose a specific field of study. the aim of this paper is to analyse to what extent local 
schools of higher education make efforts to meet expectations of the local labour market. 
Factors influencing the act of taking up physiotherapy and cosmetology studies at the wyższa 
szkoła zarządzania i Przedsiębiorczości in Łódź – kołobrzeg Division shall be verified as 
well as the determinants of the motivation and the way it influences professional prospects of 
the students of the institution in question.  

translated by dominika olejniczak



351

autorzy artykuŁÓw

dr aleksandra nowakowska
unIwersytet łódzkI, wydzIał zarządzanIa
katedra zarządzanIa mIastem I regIonem

mgr hanna Soroka
unIwersytet szczecIńskI, wydzIał zarządzanIa I ekonomIkI usług
katedra FInansów przedsIęBIorstw

mgr małgorzata Skweres-kuchta
unIwersytet szczecIńskI, wydzIał zarządzanIa I ekonomIkI usług
katedra eFektywnoścI InnowacJI

mgr joanna rzempała
unIwersytet szczecIńskI, wydzIał zarządzanIa I ekonomIkI usług
katedra eFektywnoścI InnowacJI

dr adam stecyk 
unIwersytet szczecIńskI, wydzIał zarządzanIa I ekonomIkI usług
katedra eFektywnoścI InnowacJI

mgr aldona kulikowska
wyższa hanzeatycka szkoła zarządzanIa w słupsku
katedra FInansów

dr marek chrabkowski 
wyższa szkoła admInIstracJI I BIznesu Im. e. kwIatkowskIego w gdynI  
wydzIał prawa I admInIstracJI
katedra BezpIeczeństwa

dr ilisio manuel de jesus
unIwersytet warmIńsko-mazurskI w olsztynIe, wydzIał nauk 
ekonoMiCznyCh
katedra ekonomIkI przestrzenneJ I środowIskoweJ

mgr Beata Bogulas
unIwersytet warmIńsko-mazurskI w olsztynIe, wydzIał nauk 
ekonoMiCznyCh
katedra ekonomIkI przestrzenneJ I środowIskoweJ

mgr anna monika winiarska
unIwersytet warmIńsko-mazurskI w olsztynIe, wydzIał nauk 
ekonoMiCznyCh
katedra ekonomIkI przestrzenneJ I środowIskoweJ



352

dr inż. mariusz dramski
unIwersytet szczecIńskI, wydzIał zarządzanIa I ekonomIkI usług
katedra eFektywnoścI InnowacJI

dr karolina drela
unIwersytet szczecIńskI, wydzIał zarządzanIa I ekonomIkI usług
katedra gospodarkI śwIatoweJ I transportu morskIego 

mgr inż. ewa Białek 
wyższa hanzeatycka szkoła zarządzanIa w słupsku
katedra FInansów

dr irena figurska
wyższa hanzeatycka szkoła zarządzanIa w słupsku
kaTedra ekonoMii

mgr inż. piotr gutowski
unIwersytet szczecIńskI, wydzIał zarządzanIa I ekonomIkI usług
katedra eFektywnoścI InnowacJI

mgr monika tomczyk
unIwersytet szczecIńskI, wydzIał zarządzanIa I ekonomIkI usług
katedra eFektywnoścI InnowacJI

dr ireneusz jaźwiński
unIwersytet szczecIńskI, wydzIał zarządzanIa I ekonomIkI usług
kaTedra ekonoMii

dr waldemar kozłowski 
unIwersytet warmIńsko-mazurskI w olsztynIe, wydzIał nauk 
ekonoMiCznyCh
katedra ekonomIkI przestrzenneJ I środowIskoweJ

dr joanna markiewicz
unIwersytet szczecIńskI, wydzIał zarządzanIa I ekonomIkI usług
katedra eFektywnoścI InnowacJI

dr ewa matuska
wyższa hanzeatycka szkoła zarządzanIa w słupsku
katedra zarządzanIa

dr dawid milewski
wyższa hanzeatycka szkoła zarządzanIa w słupsku
kaTedra TurysTyki i MarkeTingu



353

dr tomasz norek
unIwersytet szczecIńskI, wydzIał zarządzanIa I ekonomIkI usług
katedra eFektywnoścI InnowacJI

mgr dominika olejniczak
społeczna wyższa szkoła przedsIęBIorczoścI I zarządzanIa w łodzI
katedra zarządzanIa 

dr andrzej paczoski
unIwersytet gdańskI, wydzIał ekonomIczny
kaTedra PoliTyki gosPodarCzeJ

dr krzysztof parzych
wyższa hanzeatycka szkoła zarządzanIa w słupsku
kaTedra TurysTyki

dr hab. maria trojanek, prof. whSz
wyższa hanzeatycka szkoła zarządzanIa w słupsku
kaTedra ekonoMii i Prawa

dr Bożenna kromer
polItechnIka koszalIńska, Instytut ekonomII I zarządzanIa
zakład zarządzanIa

dr anna rychły-lipińska
wyższa hanzeatycka szkoła zarządzanIa w słupsku 
katedra zarządzanIa

dr artur rzempała
akademIa morska w szczecInIe, wydzIał InżynIeryJno-ekonomIczny
zakład organIzacJI I zarządzanIa

dr jarosław Szreder
wyższa hanzeatycka szkoła zarządzanIa w słupsku
katedra zarządzanIa

dr aneta mazur-jelonek
wyższa hanzeatycka szkoła zarządzanIa w słupsku
katedra zarządzanIa

dr cezary tatarczuk
wyższa szkoła admInIstracJI I BIznesu Im. e. kwIatkowskIego w gdynI, 
wydzIał prawa I admInIstracJI
katedra admInIstracJI I katedra BezpIeczeństwa 
wydzIał zamIeJscowy w lęBorku



354

mgr weronika toszewska
polItechnIka koszalIńska
zakład zarządzanIa

dr edward wiśniewski
wyższa hanzeatycka szkoła zarządzanIa w słupsku 
wydzIał zamIeJscowy w kołoBrzegu
kaTedra ekonoMii i Prawa
społeczna wyższa szkoła przedsIęBIorczoścI I zarządzanIa w łodzI


