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wstĘP

Od dłuższego już czasu obserwujemy bardzo pozytywną, gdyż proro-
zwojową, rywalizację między regionami i krajami polegającą na szerokim 
i powszechnym wykorzystaniu wiedzy w budowaniu nowoczesnych społe-
czeństw i gospodarek. wiedza i umiejętność jej innowacyjnego wykorzystania 
jest kluczowym źródłem przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku. 
w dobie wzrostu jej znaczenia w zarządzaniu coraz bardziej jest podkreślana 
konieczność ścisłej współpracy środowiska naukowego i biznesowego, opie-
rającej się na efektywnym transferze wiedzy i doświadczeń, który może przy-
czynić się do uaktywnienia potencjału przedsiębiorczości. inicjatorem i orga-
nizatorem tej współpracy powinien być ośrodek akademicki, ponieważ jest 
instytucją, której cele są sformułowane w kontekście szeroko pojmowanego 
rozwoju społeczno-gospodarczego danego regionu i kraju. w związku z tym 
realizowane w nim prace badawcze nie powinny służyć jedynie zaspokojeniu 
potrzeby ciekawości badaczy, lecz także identyfikacji, szukaniu i wdrażaniu 
rozwiązań bieżących problemów przedsiębiorców. nowoczesna, silna gospo-
darka to gospodarka innowacyjna oparta na wdrażaniu nowych rozwiązań: 
procesowych, produktowych, marketingowych i organizacyjnych. uczelnia 
jest miejscem, w którym rodzą się nowe pomysły, a wprowadzanie na rynek 
nowych produktów, usług i technologii, zmian organizacyjnych i orientacji 
marketingowych to efekt współpracy między nauką i biznesem. równie 
istotną rolę w rozwoju innowacji odgrywa administracja, czyli jednostki rzą-
dowe i samorządowe. innowacje nie zależą obecnie wyłącznie od indywidu-
alnego działania uczelni/instytucji badawczych, firm, rządów/samorządów, 
lecz głównie od ich współpracy.

w wieku XXi, nazywanym stuleciem wiedzy, hasło gospodarki opartej 
na wiedzy jest już obecne w powszechnym użyciu, wiedza przestała być nie-
dostępna dla wielu i weszła na rynek, a jej zdobywanie stało się usługą.
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konferencja nauka szansą rozwoju regionu jest jednym z wymiarów 
działań podejmowanych na rzecz rozszerzenia i pogłębienia współpracy trzech 
motorów rozwoju, a więc społeczności naukowej, biznesowej i samorządowej, 
której bezpośrednim efektem jest zbliżenie tych trzech środowisk, uświado-
mienie potrzeby i korzyści ze współpracy oraz polepszenie komunikacji mię-
dzy nimi. niniejsza publikacja, będąca pokłosiem tej konferencji, jest próbą 
przybliżenia złożonej i wielopłaszczyznowej problematyki dotyczącej roli 
nauki w rozwoju społeczno-gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem 
znaczenia współpracy samorząd – biznes – nauka w przyspieszeniu rozwoju 
regionalnego. ze względu na obszerny zakres tematyczny prezentowanych 
zagadnień w ramach publikacji wydzielono cztery główne części:

1) rola nauki w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.
2) Problemy funkcjonowania samorządów terytorialnych a rozwój 

regionów.
3) Problemy budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie.
4) szkolnictwo wyższe a rozwój społeczności lokalnej.

Jako redaktorzy pragniemy podziękować wszystkim przedstawicielom 
środowisk nauki, samorządów lokalnych i przedsiębiorców, którzy odpowie-
dzieli tak dużym zainteresowaniem na zaproszenie do udziału w konferencji 
i publikacji artykułu. szczególne słowa podziękowań kierujemy do zaprzy-
jaźnionych środowisk naukowych, a zwłaszcza członków rady Programowej 
konferencji oraz recenzentów artykułów. Mamy też nadzieję, że wyniki badań, 
przemyślenia i wnioski autorów będą stanowić konkretny wkład do przed-
miotowej dziedziny nauki oraz staną się bodźcem do dalszych poszukiwań 
naukowych.

jolanta Witek
piotr niedzielski



czĘśĆ i

roLa nauki w rozwoju  
sPoŁeczno-gosPodarczyM regionu





zeszyty   naukowe   uniwersytetu   szczecińskiego

nr 655     ekonomiczne problemy usług nr 71     2011

stanisłaW flejterski
uniwersytet szczeciński

nauka i edukacja jako czynnik konkurencyjności 
regionÓw i suBregionÓw

Wiedza jest potęgą…

wstęp

scientia potestas est (knowledge is power) – to znane sformułowanie, 
autorstwa Francisa Bacona (1597), znakomicie oddaje rolę podstawowych 
i stosowanych badań naukowych oraz kształcenia w rozwoju społeczno-gospo-
darczym, również w rozwoju regionalnym i lokalnym. Odnosi się to również 
do badań i kształcenia w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Do głównych zadań ekonomistów i funkcji ekonomii (mega-, makro-, 
mezo- i mikroekonomii), zarówno pozytywnej, normatywnej, jak i stosowanej, 
należą: opis, objaśnianie przyczyn, poszukiwanie wzorców i norm, konstru-
owanie prognoz i poszukiwanie scenariuszy, tworzenie programów i planów, 
konstruowanie zasad i instrumentów ekonomicznych. Punktem wyjścia jest 
opis. nie od dziś wiadomo, że, wbrew pozorom, opisanie rzeczywistości 
nie należy do łatwych przedsięwzięć. Jak bowiem opisać stan gospodarki 
w Polsce (w tym na Pomorzu zachodnim, ze szczecinem na czele) w roku 
2010? niekiedy trafnie mawia się, że świat jest jeden, ale patrzymy na niego 
przez różne okna. Obraz gospodarki jest zatem wysoce niejednoznaczny. 
z jednej strony odnotować trzeba pozytywne tendencje w gospodarce Polski, 

nauka i edukacja jako czynnik konkurencyjności regionów 
i subregionów
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związane głównie z relatywnie wysoką – na tle innych krajów europejskich 
– stopą wzrostu PkB, nadal względnie niską, „cywilizowaną” stopą inflacji, 
w zasadzie korzystnymi tendencjami w kształtowaniu się bilansu handlowego, 
na ogół zadowalającą dynamiką rozwoju warszawskiej Giełdy Papierów war-
tościowych oraz newconnect, a także stopniowym wykorzystywaniem przez 
polskich beneficjentów wielomiliardowych środków z funduszy ue (dotyczy 
to m.in. wykorzystywania unijnych funduszy strukturalnych ze zintegro-
wanego Programu Operacyjnego rozwoju regionalnego). z drugiej strony 
zauważyć trzeba, że Polska nadal jest jednym z najbiedniejszych krajów unii 
europejskiej, o relatywnie wysokiej stopie bezrobocia, o relatywnie wyso-
kim poziomie ubóstwa i wykluczenia, uznawanym za jeden z krajów wysoko 
skorumpowanych, zajmującym przy tym nadal niskie pozycje w rankingach 
krajów pod względem konkurencyjności, łatwości prowadzenia biznesu, wol-
ności ekonomicznej.

czynniki egzogeniczne 
(ue, parlament, rząd)

Dynamika
i struktura rozwoju 
regionalnego
i lokalnego

czynniki demograficzne i społeczne

Dynamika inwestycji i rozwoju biznesu

regionalna architektura 
bankowo-finansowa

czynniki nadzwyczajne

Samorządy regionalne i lokalne

nauka i edukacja

rys. 1. Główne determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego

Źródło: opracowanie własne.

Problematyce rozwoju lokalnego – będącego z definicji elementem roz-
woju regionalnego – nieprzypadkowo poświęcono sporo uwagi w dotychcza-
sowym piśmiennictwie ekonomicznym. w centrum wielu analiz znajduje się 
kwestia wyodrębnienia zbioru czynników determinujących rozwój lokalny 
na poziomie gmin, miast czy też powiatów. chodzi w istocie o poszukiwanie 
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swego rodzaju lokomotyw, biegunów wzrostu, kół zamachowych pobudza-
jących rozwój, tzn. w ostatecznej instancji sprzyjających wzrostowi poziomu 
zamożności społeczności lokalnych. nie ulega wątpliwości, że rozwój w ogóle, 
w tym i rozwój lokalny, jest wypadkową wielu czynników różnej natury: 
obiektywnych i subiektywnych, egzo- i endogenicznych, ekonomicznych 
i pozaekonomicznych (rys. 1). rozwój lokalny jest przy tym procesem zło-
żonym, a nie „lekkim, łatwym i przyjemnym” aktem. każdorazowo wymaga 
on oczywiście woli politycznej, wiedzy, inteligencji i wyobraźni regionalnych 
i lokalnych liderów, z przedstawicielami samorządu na czele.

konkurencyjność regionów i subregionów

konkurencyjność kraju (regionu, subregionu) jest zjawiskiem o wielu 
wymiarach, głównie ekonomicznym, społecznym i politycznym, jest ponadto 
związana z licznymi dylematami. utrzymanie danego poziomu konkurencyj-
ności lub jej podwyższenie – według jednej z ciekawszych propozycji – zależy 
głównie od przestrzegania dziesięciu złotych zasad konkurencyjności (the ten 
Golden rules of Competitiveness)1:

1) zapewnienie stabilnej i odpornej na wstrząsy struktury makroekono-
micznej (zdyscyplinowany reżim finansów publicznych; niski udział 
wydatków rządowych; niskie obciążenia podatkowe; spójna i wiary-
godna polityka monetarna i kursowa; najbardziej korzystna alokacja 
zasobów poprzez mechanizm cenowy).

2) stworzenie odpowiedniego i przewidywalnego środowiska prawnego.
3) Odpowiednie usadowienie usług infrastrukturalnych.
4) Promowanie inwestycji w kapitał ludzki poprzez edukację.
5) wspieranie innowacyjności, badań i rozwoju.
6) wysoka jakość, szybkość, efektywność, transparentność administracji 

publicznej.
7) zrównoważenie poziomów płac, produktywności i podatków.
8) wspieranie wysiłków na rzecz spójności społecznej.
9) Aktywne wykorzystywanie możliwości rynkowych.

1 zob. World Competitiveness yearbook 2004, Geneva 2004.
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10) Pobudzanie atrakcyjności inwestycyjnej i przyciąganie zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich.

w tym miejscu warto również przywołać znamienną listę tzw. 10 szwedz-
kich przykazań, wynikających z reformatorskich doświadczeń premiera 
G. Perssona2:

1) warunkiem wzrostu jest zdrowie finansów publicznych.
2) zadłużony naród nie jest wolny, jest bowiem zakładnikiem rynków 

finansowych.
3) ktoś musi wziąć na siebie rolę przywódcy.
4) trzeba wyznaczyć cele i trzymać się ich.
5) trzeba zaprojektować reformy jako pakiet i równo rozłożyć ich ciężar.
6) wydatki na usługi sektora budżetowego, takie jak edukacja, powinny 

mieć pierwszeństwo przed świadczeniami.
7) nie należy zostawiać problemów do rozstrzygnięcia władzom 

lokalnym.
8) trzeba otwarcie mówić ludziom o tym, że restrukturyzacja będzie 

bolesna.
9) trzeba być szczerym także w prognozach dla rynków finansowych.
10) należy trzymać się planu.

według tzw. konsensu brukselskiego autorstwa G. sormana3:
1) nie ma alternatywy dla wzrostu gospodarczego jako głównego środka 

rozwiązywania naszych problemów.
2) nie ma alternatywy dla rynku.
3) najważniejszym motorem wzrostu są obecnie innowacje.
4) edukacja i ochrona zdrowia są podstawowymi czynnikami kon-

kurencji w globalnej gospodarce – wydatki na te cele powinny być 

2 zob. A. Mitraszewska, lekcje płynące ze szwecji, „Gazeta wyborcza”, 22.12.2004, s. 33.
3 konsens brukselski jest swego rodzaju alternatywą dla tzw. konsensu waszyngtońskiego, 

zob. jak teraz rosnąć?, „Polityka” nr 48/2007, 01.12.2007, s. 22.
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traktowane jako inwestycje w rozwój i realizowane za pośrednictwem 
organizacji pozarządowych.

5) rząd powinien także tworzyć możliwości, aby zarówno wchodzenie 
na rynek, jak i wycofywanie się z niego było łatwe.

6) utrudnienia dla swobodnego konkurowania na rynku zawsze są szko-
dliwe – zwłaszcza monopole, bariery handlowe, skomplikowane lub 
zbyt wysokie podatki i nadmierny deficyt budżetowy.

7) nie ma wolnego rynku bez państwa sprawnego i mającego autorytet – 
wpływ państwa na rynek nie powinien wykraczać poza rolę regulatora.

z przeglądu powyższych list wynika, że praktycznie w każdym przy-
padku warunkiem spełnienia poszczególnych zasad (przykazań) jest dyspo-
nowanie przez dany kraj, region lub subregion (miasto, gminę) odpowiednimi 
zasobami kapitału naturalnego, rzeczowego, finansowego, ludzkiego i spo-
łecznego. w innym ujęciu chodzi o zasoby szeroko rozumianego kapitału 
intelektualnego.

gospodarka oparta na wiedzy i kapitał intelektualny

w raporcie polska 2030. Wyzwania rozwojowe wśród głównych wyzwań 
umieszczono „gospodarkę opartą na wiedzy i rozwój kapitału intelektual-
nego”. kapitał intelektualny Polski (ludzki, strukturalny, społeczny i rela-
cyjny – rys. 2), według autorów raportu, to ogół niematerialnych aktywów 
ludzi, przedsiębiorstw, społeczności, regionów i instytucji, które, odpowiednio 
wykorzystane, mogą być źródłem obecnego i przyszłego dobrostanu kraju4. 
tempo i trwałość procesu konwergencji Polski z najbardziej rozwiniętymi 
krajami europy i świata zależeć będzie od tego, czy i w jakim stopniu będzie 
on oparty na kapitale intelektualnym. wiedza może stanowić główne źródło 
konkurencyjności wówczas, gdy uda się stworzyć sprzyjające warunki roz-
woju i synergii systemów innowacji i edukacji. niezbędne jest wprowadze-
nie polityki rozwojowej opartej na kapitale intelektualnym, której sponsorem 
będą obecne pokolenia, a beneficjentem oraz recenzentem przyszłe pokolenia 
Polaków.

4 <www.polska.2030.pl>



16 Stanisław Flejterski

 

Kapitał ludzki – potencjał zgromadzony 
we wszystkich Polakach, wyrażający się 
w ich wykształceniu, doświadczeniu 
życiowym, postawach, umiejętnościach. 

Kapitał intelektualny 

Kapitał społeczny – potencjał 
zgromadzony w polskim społeczeństwie 
w postaci obowiązujących norm 
postępowania, zaufania i zaangażowania, 
które, wspierając współpracę i wymianę 
wiedzy, przyczyniają się do wzrostu 
dobrostanu Polski. 

Kapitał strukturalny – potencjał 
zgromadzony w namacalnych elementach 
infrastruktury narodowego systemu 
edukacji i innowacji – placówkach 
oświatowych, naukowych, badawczych, 
infrastrukturze teleinformatycznej, 
własności intelektualnej. 

Kapitał relacyjny – potencjał związany  
z wizerunkiem Polski na zewnątrz, 
poziomem integracji z globalną 
gospodarką, atrakcyjnością dla jej 
zagranicznych klientów – partnerów 
handlowych, inwestorów, turystów. 

rys. 2. komponenty kapitału intelektualnego

Źródło: <www.polska2030.pl>

indeks kapitału intelektualnego Polski dla poszczególnych pokoleń 
plasuje ją na odległych miejscach wśród krajów europejskich, co oznacza, 
że dystans, jaki dzieli nasz kraj od czołówki pod tym względem, jest nadal 
znaczny5. w globalnej gospodarce należy myśleć w kategoriach globalnych 
i odkrywać niezaspokojone potrzeby klientów na całym świecie. nie będzie 
to możliwe bez dobrej współpracy świata biznesu, naukowców i artystów 
projektantów, gdyż we współczesnym świecie wartość dodana produktów 
w dużej mierze opiera się na twórczym połączeniu tych dziedzin. w prak-
tyce przedsiębiorcy nie wiedzą, jakie są możliwości współpracy z sektorem 
nauki, a często nie są wręcz przekonani o korzyściach z takiej współpracy. 
kraje, w których współpraca między sektorem badań i rozwoju a sektorem 
biznesu rozwija się najlepiej, prowadzą aktywne polityki na rzecz ich integra-

5 zdaniem M. kleibera nie można się dziwić, że naukowcy i najzdolniejsi absolwenci będą 
wyjeżdżać za granicę. Polska przegrywa obecnie rywalizację o najzdolniejsze ludzkie umysły, 
co jest kluczem do naszej pozycji w unii i na świecie. system funkcjonowania szkolnictwa 
wyższego trzeba szybko unowocześnić. polska przegrywa w unii rywalizację o najzdolniejsze 
umysły, rozmowa z M. kleiberem, „Dziennik Gazeta Prawna”, 81/2010, s. A8.



17Nauka i edukacja jako czynnik konkurencyjności regionów i subregionów

cji. na poziomie mikro władze regionalne i lokalne powinny współtworzyć 
przestrzeń, w której innowacyjny biznes oraz środowisko naukowe mogą się 
komunikować i współpracować – uczestnicząc w tworzeniu parków naukowo-
-technologicznych, klastrów oraz inkubatorów przedsiębiorczości (zob. rys. 3)

Biznes 
(przedsiębiorstwa)

Badania 
naukowe

edukacja
akademicka

Samorządy regionalne 
i lokalne

rys. 3. Przestrzeń komunikowania się i współpracy

Źródło: opracowanie własne.

Badania naukowe i kształcenie

w ciągu najbliższych 20 lat niezwykle ważna dla rozwoju kapitału inte-
lektualnego będzie rola uniwersytetów i innych uczelni wyższych. z jednej 
strony uczelnie powinny odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy poprzez 
właściwe kształcenie studentów, z drugiej zaś muszą dbać o potencjał badaw-
czo-rozwojowy. wokół uczelni powinna się formować tzw. klasa kreatywna, 
ważna z punktu widzenia rozwoju kapitału społecznego.

Dotychczasowe reformy nie są wystarczające, a utrzymanie wzrostu 
gospodarczego w perspektywie średnio- i długookresowej zależy od przejścia 
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do gospodarki opartej na wiedzy. związane to jest z koniecznością wykre-
owania i wprowadzenia odpowiedniej polityki naukowej państwa. Powinna 
ona przede wszystkim dążyć do zwiększenia innowacyjności gospodarki, czyli 
ukierunkować badania naukowe na potrzeby przemysłu i usług, oraz wspierać 
transfer dostępnej wiedzy do przedsiębiorstw. Do głównych barier innowacji 
i transferu technologii w Polsce należą: hermetyczne struktury sfery nauki 
i badań, orientacja na zasilanie finansowe wyłącznie z budżetu, brak rozezna-
nia w potrzebach gospodarki, mało praktyczne ukierunkowanie działalności 
badawczej, skostniałe struktury i mentalność pracowników nauki utrudniające 
przełamywanie dotychczasowych przyzwyczajeń, niejasne regulacje prawne 
dotyczące własności intelektualnej, ponadto brak wyodrębnionych i wyspe-
cjalizowanych jednostek zajmujących się, np. w ramach uczelni, promocją 
osiągnięć naukowych i ich komercjalizacją. Jeśli nauka w Polsce ma odgrywać 
istotną rolę w rozwoju gospodarczym kraju, musi zmienić swoje nastawienie 
do gospodarki i zapoznać się z jej problemami i potrzebami.

Drugim ważnym składnikiem polityki naukowej jest konieczność znacz-
nie większego uwzględnienia potrzeb edukacyjnych społeczeństwa. Do two-
rzenia postępu technicznego, a także przenoszenia go do Polski potrzebni 
są ludzie wykształceni. Dziś większość społeczeństwa polskiego, nie mając 
dostępu do różnorodnych form wyższego wykształcenia, nie rozumie nawet 
przeprowadzanych reform, nie pojmuje używanej argumentacji, wreszcie 
wykazuje brak konkurencyjności. Ludzie w Polsce muszą się uczyć świado-
mości ryzyka, które jest immanentnie wpisane w gospodarkę rynkową i sta-
nowi odejście od budowanej w poprzednim ustroju pewności bytowania, choć 
na niskim poziomie.

rola nauki i edukacji w rozwoju regionalnym i lokalnym jest bez wąt-
pienia fundamentalna. kształt, jakość i dostępność edukacji na wszystkich 
poziomach stanowi współcześnie decydujący czynnik rozwoju. trudno sobie 
wyobrazić kraj rozwinięty i przygotowany do wyzwań bez systemu, w któ-
rym każdy może korzystać z możliwości rozwoju wiedzy. kluczową kwestią 
jest edukacja dostosowana do potrzeb współczesnej epoki. edukacja jest tym 
czynnikiem, który czyni człowieka świadomym, aktywnym uczestnikiem 
życia gospodarczego, ale i życia w ogóle. nowoczesny człowiek musi mieć 
zaszczepione głęboko poczucie potrzeby wiedzy. Gromadzenie doświad-
czeń i mądrości pokoleń za pomocą tradycji, instrumentów, książek i innych 
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składników otaczającej rzeczywistości umożliwia młodym ludziom korzysta-
nie z doświadczeń poprzedników.

statystyki dotyczące różnych aspektów kapitału intelektualnego świad-
czą o tym, że Polska nie jest dobrze przygotowana do konkurowania w świecie 
jako społeczeństwo oparte na wiedzy. niezbędne jest podjęcie wielu kluczo-
wych reform, głównie systemu szkolnictwa wyższego i nauki zorientowanej 
na podniesienie poziomu integracji z gospodarką i poprawę użyteczności 
wykształcenia wyższego, a także zmiana systemu edukacji tak, aby zapew-
niał on zarówno realizację funkcji egalitarnych, jak i elitarnych. wiele zależy 
od zmiany postaw przedsiębiorców (ciągły rozwój produktów i usług oraz 
szukanie nowych przewag konkurencyjnych), naukowców (lepsza współpraca 
z biznesem i gotowość do działania w środowisku bardziej otwartym i kon-
kurencyjnym), rodziców i nauczycieli (dobre zdefiniowanie współodpowie-
dzialności, zasad i metod współpracy przy wychowaniu i edukacji dzieci oraz 
młodzieży) oraz wszystkich dorosłych Polaków (uczenie się przez całe życie 
i we wszystkich rolach życiowych). niezbędne jest też wypracowanie nowych 
form wspierania integracji środowisk naukowych, biznesowych i kultural-
nych na poziomie regionalnym i lokalnym. w Polsce szkoły i uczelnie są zbyt 
słabo związane ze swym otoczeniem. Polscy naukowcy, nauczyciele, studenci 
i uczniowie są nadal w niewielkim stopniu zintegrowani z odpowiednimi spo-
łecznościami w europie i na świecie6.

szczecin jako studium przypadku

Od 6 maja 2002 roku, tzn. od daty przyjęcia przez radę Miasta szcze-
cina obowiązującej do dziś strategii rozwoju minęło ponad 8 lat. z jednej 
strony to niewiele, w warunkach turbulentnego otoczenia, w czasach niepew-
ności i ryzyka to okres bardzo długi. zmienił się świat, rozszerzona została 
unia europejska, zmieniła się Polska i Polacy, zmieniło się również Pomorze 
zachodnie ze szczecinem na czele. towarzyszą nam nadal stare dylematy, 
powstało jednak wiele nowych wyzwań.

szczecin jest małą częścią globalnej całości. Dotyczą go – w różnym 
stopniu – kłopoty i patologie występujące gdzie indziej. Przyszłość Pomorza 
zachodniego, wzrost i rozwój zależą od ogromnej liczby różnych czynników: 

6 <www.polska2030.pl> 
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obiektywnych i subiektywnych, zewnętrznych i wewnętrznych, strukturalnych 
i koniunkturalnych, ekonomicznych i pozaekonomicznych, z tzw. kapitałem 
zaufania na czele. Problematyka rozwoju regionów i subregionów, w tym rów-
nież metropolii i aglomeracji, jest z definicji interdyscyplinarna. Dyskusji nad 
tą tematyką nie sposób oderwać od kontekstu globalnego i megaekonomicz-
nego, makroekonomicznego, a także mikroekonomicznego, czyli kondycji 
wielkich, średnich i małych przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. 
Punktem wyjścia rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych 
i przestrzennych jest rzetelna diagnoza powiązana z opisem stanu rzeczy. 
tendencje w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej opisywane z per-
spektywy roku 2010 są niejednoznaczne. Fundamentalne znaczenie ma kapitał 
rozwojowy – kapitał ludzki i społeczny, kultura i wizerunek, jakość życia, 
infrastruktura, sprawność instytucji miejskich, atrakcyjność inwestycyjna, stan 
i zarządzanie finansami miasta. wśród głównych czynników oddziałujących 
na perspektywy rozwojowe szczecina szczególną rolę odgrywają czynniki 
zewnętrzne (koniunktura na świecie, w tym w Polsce), natury politycznej 
(poziom rozwoju demokracji i jakość regionalnej bądź też lokalnej klasy 
politycznej) oraz społecznej (tendencje demograficzne, stosunek do norm 
prawnych i standardów etycznych). specjalne znaczenie ma rozwój nauki 
oraz edukacji.

rozwój – jego poziom, tempo i struktura – zawsze będzie rezultatem 
ludzkich talentów, wiedzy, zapobiegliwości, przedsiębiorczości, inicjatywy 
i własnego wysiłku na rzecz poziomu życia. społeczeństwa (społeczności 
regionalne i lokalne) mało mobilne intelektualnie, gospodarczo bierne, źle 
zorganizowane, godzące się na niski standard materialny na ogół nie osią-
gają wysokiego poziomu zamożności. ta teza nie jest bynajmniej sprzeczna 
z przeświadczeniem o znaczącej roli czynników zewnętrznych, tak krajowych, 
jak i zagranicznych. wydaje się, że właśnie intensywne powiązania regionu 
z zagranicą mogą i powinny odgrywać szczególną rolę jako czynnik w istot-
nym stopniu oddziałujący na rozwój. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy 
region rozporządza (i wykorzystuje) tzw. rentę geograficzną. rozporządzanie 
przez poszczególny region, czy też subregion, rozmaitymi walorami (atutami, 
przewagami konkurencyjnymi) czyni go atrakcyjnym dla otoczenia, może 
też być podstawą wielokierunkowego i odbywającego się w wielu formach 
rozwoju powiązań z zagranicą. ewentualne uruchomienie nowych biegunów 
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wzrostu zależy od zintegrowanej aktywności wszystkich instytucji i ośrodków 
współodpowiedzialnych za rozwój regionalny i lokalny: władz samorządo-
wych i rządowych, przedsiębiorców i menedżerów, instytucji bankowo-finan-
sowych, instytucji naukowych i edukacyjnych, organizacji pozarządowych, 
mass mediów oraz samych mieszkańców poszczególnych regionów. użycie 
terminu zintegrowana aktywność nie jest przypadkowe. w dotychczasowej 
praktyce na Pomorzu zachodnim, także w szczecinie, wiele było przykładów 
potwierdzających opinię o istnieniu swego rodzaju syndromu dekompozycji. 
Osobnym problemem, zasługującym na rzetelne rozważenie, jest pozycja 
szczecina w regionie („region powstaje przez swoje centrum”). Miasto, jak 
i całe Pomorze zachodnie na razie nie stało się w spodziewanym stopniu 
beneficjentem procesów transformacji i modernizacji.

Formułując diagnozę, prognozę oraz strategię rozwoju szczecina (do nie-
dawna przemysłowego, obecnie próbującego zorientować się trwale na sektor 
usług) należy uwzględnić następujące spostrzeżenia7:

1) Przeszłość jest ważna, ale zdecydowanie ważniejsza jest przyszłość.
2) Przewidywanie jest współcześnie wyjątkowo złożone, żyjemy bowiem 

w czasach wysokiego poziomu niepewności i ryzyka.
3) Jako miasto jesteśmy tylko częścią całości, na bieg wielu zdarzeń nie 

mamy bezpośredniego wpływu.
4) u źródeł obecnego stanu gospodarki szczecina znajduje się wiele 

różnych przyczyn: obiektywnych i subiektywnych, egzogenicznych 
i endogenicznych, ekonomicznych i pozaekonomicznych, struktural-
nych i koniunkturalnych, „twardych” i „miękkich”.

5) Ogromną rolę w rozwoju gospodarczym miasta powinny i mogą ode-
grać elity oraz lokalni liderzy.

6) w mieście mieliśmy wielokrotnie do czynienia z zaniechaniami, 
skłóceniem środowisk, dekompozycją, atomizacją, dezintegracją, 
partykularyzmem.

7) Przyszłość miasta (i całego szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego) 
zależy głównie od kondycji gospodarki, ale też od stanu i stylu poli-
tyki, poziomu rozwoju edukacji, nauki, szeroko rozumianej kultury, 
a także od mediów.

7 szerzej zob. Aktualizacja strategii rozwoju szczecina 2025 (autor niniejszej pracy – jako 
członek zespołu ekspercko-redakcyjnego – był jednym z trzech ekspertów kluczowych).
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8) nie istnieje panaceum na szybki (natychmiastowy) rozkwit miasta, 
potrzebny jest natomiast długotrwały, systematyczny, inteligentny 
wysiłek.

9) Ogromną rolę w rozwoju miasta odgrywa i odgrywać będzie kapitał 
ludzki oraz społeczny (kulturowy), potrzebne jest więc pobudzanie 
pozytywnego myślenia i wiary w sens pracy na rzecz miasta (powin-
niśmy zahamować zjawisko ucieczki absolwentów z miasta).

10) niezbędny jest „consensus szczeciński” – mobilizacja wszystkich sił 
i ośrodków na rzecz rozwoju szczecina.

Podsumowanie

zrozumiałe jest, że roli rozwoju gospodarki dla rozwoju w szerokim tego 
słowa znaczeniu nie sposób przecenić, podobnie jak nie sposób przecenić roli 
i szczególnej odpowiedzialności lokalnych polityków i elit za kreowanie wize-
runku szczecina jako jednego z potencjalnych czołowych biegunów wzrostu 
i rozwoju gospodarczego, nowoczesnej metropolii otwartej na świat, przyja-
znej dla mieszkańców (z przedsiębiorcami i studentami włącznie) oraz gości 
– z inwestorami, studentami i turystami na czele. trzeba być świadomym, że nie 
ma odpowiedzi ostatecznych, nikt nie ma monopolu na mądrość, patentu na nie-
omylność, cudownego sposobu na rozwój miasta i jego ucieczkę do przodu.
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researcH and education as a Factor oF regions 
and suB-regions coMPetitiVeness

summary

the paper is an attempt to present some remarks on the role of the research and 
education for the development of polish regions and sub-regions. the author analyses 
the main factors of the regional and local development. the special role plays the 
knowledge based economy and intellectual capital. the development of the research 
and education in Poland is determined through many economic and non-economic 
factors.

translated by stanisław flejterski
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uczeLnia – organizacja sŁuŻąca otoczeniu

wprowadzenie

Przemiany systemowe w Polsce po 1989 roku wpłynęły na rozwój 
gospodarczy powiązany z przejmowaniem z zachodu europy wzorców tech-
nologicznych, postaw, motywacji i rozwiązań oraz systemów wartości, które 
skłaniają społeczeństwo do długofalowego wysiłku na rzecz osiągania pozycji 
społecznych oraz innych celów zgodnych z logiką funkcjonowania gospodarki 
wolnorynkowej. Dynamika procesów zachodzących we współczesnym świe-
cie sprawia, że pojawia się problem kształcenia ustawicznego jako istotnego 
czynnika rozwoju społeczeństw i jednostek. zmiany technologiczne, rozwój 
technik masowej komunikacji, przeobrażenia w sferze pracy, konkurencja 
na rynku pracy, potrzeba stałego dostosowywania się do nowych uwarunko-
wań prowadzą do konieczności powstania społeczeństwa uczącego się, stając 
się równocześnie wyzwaniami wobec edukacji, która przybiera charakter 
kształcenia ustawicznego, będącego procesem stałego odnawiania, doskona-
lenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym 
w ciągu całego jej życia, rozumianego jako wymóg cywilizacyjny1. sprostanie 

1 r. Góralska, biała księga komisji europejskiej: nauczanie i uczenie się. na drodze 
do uczącego się społeczeństwa, (w:) z. kruszewski, Modernizacja edukacji i projekty między-
narodowe, Płock 2008.
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26 Jolanta Witek

tym wyzwaniom jest realne dzięki możliwości kształcenia ustawicznego 
i wzrastającemu poziomowi wiedzy, który przekłada się na wzrost i rozwój 
postępu społecznego i gospodarczego. sprzyja temu również szeroka oferta 
szkolnictwa (zwłaszcza wyższego). szkoły wyższe odgrywają wyjątkową 
rolę w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy. Źródłem wiedzy jest nie tylko 
praca i współpraca zespołów badawczych, lecz również nabierające coraz 
większego znaczenia relacje uczelni z otoczeniem: gospodarczym, rządowo-
-samorządowym oraz, szerzej ujmując, otoczeniem społecznym. uczelnia 
ma służyć otoczeniu, zarówno wewnętrznemu, jak i zewnętrznemu. Otwarcie 
na biznes oraz budowa zdolności do wyzwalania potencjału przedsiębiorczości 
wśród własnych pracowników naukowych, studentów i doktorantów stanowi 
dodatkowo, w coraz szerszym zakresie, nową drogę rozwoju szkół wyższych. 
Jakość tych relacji ma kluczowe znaczenie w budowaniu pozycji społecznej 
uczelni z uwagi na rosnącą presję społeczną dotyczącą masowości kształcenia, 
rangę wykształcenia, jak i postępujący proces budowania gospodarki opartej 
na wiedzy.

rola i zadania szkoły wyższej

rozwój nauki determinuje wspieranie procesów transformacji społecznej 
i ekonomicznej, zapewniających wzrost gospodarczy i rozwój kraju, zacho-
dzących w wyniku postępu cywilizacyjnego. szczególną rolę w realizacji 
tego zadania odgrywają uczelnie wyższe, których podstawowymi zadaniami, 
według ustawy o szkolnictwie wyższym (z dnia 12 września 1990 r. ze zmia-
nami z dnia 27 lipca 2005 roku oraz z późniejszymi zmianami) są: kształcenie 
studentów w zakresie danej gałęzi wiedzy i przygotowanie ich do wykonywa-
nia określonych zawodów, prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie 
kadry naukowo-dydaktycznej, kształcenie w celu uzupełniania wiedzy ogólnej 
i specjalistycznej osób, które zdobyły tytuły zawodowe i wykonują zawody 
praktyczne, oraz rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej oraz postępu 
technicznego, a także współdziałanie w szerzeniu wiedzy w społeczeństwie2. 

2 Aktualny system kierowania szkolnictwem wyższym opiera się na artykule 70 konstytucji 
rP oraz czterech zasadniczych ustawach: o szkolnictwie wyższym, o tytule i stopniach nauko-
wych z 1990 roku, o powołaniu komitetu Badań naukowych z 1991 roku oraz o wyższych 
szkołach zawodowych z 1997 roku. ustawy te były kilkakrotnie nowelizowane, zawierają także 
odniesienia do przepisów wykonawczych oraz do statutów uczelni regulujących szczegółowo 
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zadania te uczelnie wyższe spełniają już od dawna, jednakże główny problem 
w realizacji wytyczonych celów tkwi w ich przystosowaniu do zmieniających 
się warunków i potrzeb społeczeństwa, związanych przede wszystkim z rozwo-
jem cywilizacyjnym. niewątpliwie jednym z czynników rozwoju cywilizacyj-
nego jest rozwój gospodarczy oparty na wykorzystaniu coraz doskonalszych 
rozwiązań, również związanych z zarządzaniem organizacjami. spełnianie 
wymienionych funkcji, a zwłaszcza tworzenie wiedzy i kształcenie według 
najnowszych standardów, pomaga zrozumieć społeczeństwu zmieniającą się 
rzeczywistość. Ale też zadaniem uczelni wyższych jest weryfikacja i ocena 
możliwości zastosowania tej wiedzy w praktyce. w otoczeniu szkół wyższych 
występują silne interakcje ze strony społeczeństwa stawiającego coraz wyż-
sze wymagania. za kształcenie wysoko wykwalifikowanej, przedsiębiorczej, 
kompetentnej kadry dla przedsiębiorstw, umiejącej zastosować najnowsze 
osiągnięcia technologiczne i mającej zdolności twórczego myślenia, niewąt-
pliwie odpowiedzialne są wyższe uczelnie. Odpowiedzialne są one również 
za transfer innowacji, technologii i nowych rozwiązań w zakresie skutecznych 
metod zarządzania organizacjami, za tworzenie wiedzy umożliwiającej roz-
wój społeczny i gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy wymaga takiego 
kapitału ludzkiego, który byłby przede wszystkim twórczy, umiejący wyko-
rzystać dostępne zasoby informacyjne w celu zwiększenia efektywności dóbr 
materialnych i związanej z tym poprawy pozycji konkurencyjnej jednostek. 
Presja otoczenia ze strony społeczeństwa i przedsiębiorstw na przygotowa-
nie młodego pokolenia tak, aby zaspokajało potrzeby związane z rozwojem 
gospodarczym staje się coraz silniejsza. Funkcjonowanie uczelni wyższych 
w związku z zachodzącymi przekształceniami ich środowiska również się 
zmienia, bo postęp cywilizacyjny, pojawienie się i nieustający rozwój nowych 
technologii powoduje, że wiedza i umiejętności zdobyte nawet kilka lat temu 
ulegają przedawnieniu i zmuszają do ciągłej edukacji. wymusza ją też nie-
ustannie zmieniający się rynek pracy, wyznaczający potrzebę uzupełniania 
dotychczasowych kwalifikacji przez osoby w każdym wieku, chcące utrzymać 

działanie szkół wyższych. system prawny wprowadził daleko idącą autonomię szkolnictwa 
wyższego wobec państwa – autonomię instytucjonalną szkół wyższych oraz znaczną samo-
dzielność jednostek organizacyjnych uczelni – wydziałów. Prawo gwarantuje także swobodę 
głoszenia tez i poglądów naukowych. wprowadzono jednocześnie konkurencyjność uczelni 
w zakresie uzyskiwania środków budżetowych na badania, a także konkurencyjność pracow-
ników przez stosowanie zasady procedur konkursowych.
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zatrudnienie lub znaleźć nowe, ciekawsze, lepiej wynagradzane zajęcie. 
w obliczu zmieniającego się życia i warunków pracy niezbędne jest dosto-
sowanie się do tych zmian poprzez odpowiednią edukację, wykształcenie 
i doskonalenie umiejętności. naturalna staje się zatem konieczność poszerza-
nia grona adresatów oferty edukacyjnej. ewolucja uczelni w zakresie kształ-
cenia oznacza uzupełnianie tradycyjnej edukacji na poziomie akademickim 
o elementy kształcenia ustawicznego, adresowane do:
 – absolwentów szkół wyższych;
 – osób, które są (lub będą) zmuszone do zmiany zawodu,
 – osób podnoszących swoje kwalifikacje;
 – osób dostosowujących się do zmian w przedsiębiorstwie zmierzającym 

w kierunku budowania organizacji wiedzy.
ze społecznego punktu widzenia kluczowe znaczenie ma ewolucja oferty 

edukacyjnej uczelni od tradycyjnej – przygotowanej głównie dla osób w wieku 
19–24 lat, do tej dla osób starszych (niezależnie od ich wykształcenia), do któ-
rych adresowane są różne formy kształcenia ustawicznego. Oczekiwania spo-
łeczne dotyczą również ścisłej współpracy szkół wyższych z gospodarką tak, 
aby ich beneficjentem mógł być każdy obywatel. z tego względu uczelnie 
wyższe dodatkowo są poddawane coraz silniejszej presji ze strony otoczenia 
biznesowego i rządowo-samorządowego, aby lepiej niż dotychczas tworzyć, 
przekazywać i wykorzystywać wiedzę.

Podejmowanie nauki to nie tylko możliwość dostosowywania się do cią-
głych zmian otaczającego świata, ale również zaspokajanie własnych aspiracji. 
nauka dodaje pewności siebie oraz stwarza poczucie bezpieczeństwa i stero-
wania własnym życiem. Mając wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, można pod-
jąć satysfakcjonującą pracę i w konsekwencji zyskać wyższe dochody i lepszy 
standard życia. idąc w tym kierunku, w minionym 20-leciu Polska przeszła 
z etapu elitarnego szkolnictwa wyższego do etapu masowego. w tym czasie 
liczba studentów w Polsce wzrosła z 403 tys. w roku akademickim 1990/1991 
do 1930 tys. w roku akademickim 2007/2008, natomiast nakłady na jednego 
studenta przeznaczone dla uczelni publicznych były niskie (3–4-krotnie niższe 
niż w wiodących krajach europejskich) i malały, ponieważ znacznie szybciej 
rosła liczba studentów niż pieniądze przeznaczane na szkolnictwo ogółem3. 

3 Dane statystyczne o szkolnictwie wyższym: Mnisw, <www.nauka.gov.pl> [data dostępu: 
28.05.2010].
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Obecnie w Polsce na 458 uczelniach kształcą się prawie 2 mln studentów, 
co daje jeden z najwyższych na świecie wskaźników scholaryzacji oraz naj-
większą liczbę instytucji szkolnictwa wyższego w europie. Mimo częściowego 
przerzucenia ciężaru finansowego na studentów oraz ujawnianych słabości 
niektórych uczelni i kierunków jest to niewątpliwy sukces. nigdy w swej histo-
rii Polacy nie byli tak wykształceni, a wykształcenie wyższe nie było tak silnie 
związane ze zwiększaniem szans na zatrudnienie oraz uzyskanie wyższych 
niż średnie zarobków. utrzymanie dynamicznego rozwoju, a zwłaszcza stałe 
polepszanie jakości kształcenia staje się zasadniczym wyzwaniem pierwszej 
dekady XXi wieku dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

w związku z rosnącymi wymaganiami w stosunku do szkół wyższych 
instytucje te zaczęły stosować rozwiązania z zakresu zarządzania organiza-
cjami gospodarczymi w celu podniesienia efektywności swojego działania 
i konkurencyjności. Jednakże transfer metod zarządzania na grunt uczelniany 
powinien odbywać się z rozwagą i dużą ostrożnością, by nie zatracić specy-
ficznego charakteru tych instytucji4.

nowa rola wyższych uczelni wobec wyzwań cywilizacyjnych

Globalizacja, dynamiczne zmiany ekonomiczno-społeczne oraz rozwój 
gospodarki opartej na wiedzy wymuszają zmiany w obszarze edukacji i szkol-
nictwa wyższego w kierunku nowych form współpracy nauki i gospodarki. 
niewątpliwie służy temu zacieśnianie współpracy z najbliższym lokalnym 
środowiskiem, np. z lokalnymi instytucjami typu non profit, organizacjami 
gospodarczymi funkcjonującymi w danym regionie czy też nawiązywanie kon-
taktów z konkurencyjnymi uczelniami. wykorzystanie technicznych środków 
kształcenia stwarza możliwość poszerzenia i szybkiego przystosowania oferty 
uczelni do potrzeb otoczenia, jak też proponowania różnorodnych jej form, 
bardziej odpowiednich dla szeroko rozumianego środowiska akademickiego. 
Dotychczasowy model szkoły wyższej, oparty na edukacji i badaniach nauko-
wych (tzw. uniwersytet humboldtowski), zostaje poszerzony o przygotowanie 
do przedsiębiorczości rozumianej jako kształtowanie aktywnych zachowań 
umożliwiających samodzielne działanie na rynku (tzw. uniwersytet trzeciej 

4 J. Jóźwiak, kodeksy i rzeczywistość. o przyczynach naruszania zasad, (w:) dobre oby-
czaje w kształceniu akademickim, red. k. kloc, e. chmielecka, warszawa 2004.
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generacji, przedsiębiorcza akademia), gdyż badania naukowe prowadzone 
na uczelniach wyższych w dużym stopniu wpływają na rozwój innowacji 
w różnych branżach oraz stanowią ważną podstawę patentów przemysłowych5. 
w literaturze przedmiotu z zakresu innowacji odnaleźć można wiele faktów 
potwierdzających udział uczelni wyższych w rozwoju innowacji oraz dowo-
dzących interakcji zachodzących pomiędzy nauką a przemysłem6. transfer 
wiedzy pomiędzy uniwersytetem a przemysłem dokonywany jest za pomocą 
różnych mechanizmów, co pokazują P. D’este i P. Patel, zaczynając od rekruta-
cji absolwentów uczelni wyższych, poprzez wymianę personelu, prowadzenie 
wspólnych badań, w tym także badań kontraktowych, konsultingu, patentów 
i publikacji, licencjonowania, firm typu spin-off, laboratoriów czy innych 
obiektów infrastruktury finansowanych przez firmy, kończąc na kontaktach 
nieformalnych, takich jak spotkania czy konferencje7.

warto zauważyć, że, jak wynika z badań prowadzonych przez Polską 
Agencję rozwoju Przedsiębiorczości, stopień rozwoju przedsiębiorczości aka-
demickiej rozumianej jako prowadzenie własnych firm typu spin-off, spin-out 
jest znikomy8. tylko 6% badanych prowadzi własną firmę (9% kadry nauko-
wej i 2% studentów). zaledwie 8% badanych jest zainteresowane podjęciem 
działalności gospodarczej w ciągu najbliższego roku, natomiast w przyszłości 
– 40% badanych. studenci są bardziej otwarci na wyzwania przedsiębiorczo-
ści i częściej deklarują chęć założenia firmy (51%) niż pracownicy naukowi 
(31%). na razie jednak – w świetle wyników badań – możemy mówić o małym 
potencjale i niskim zapotrzebowaniu uczelni na rozwój przedsiębiorczości 
akademickiej, a intensywne działania ośrodków przedsiębiorczości akademic-
kiej, mające na celu stworzenie infrastruktury, wskazują, że zjawisko przed-
siębiorczości akademickiej jest obecnie w Polsce dopiero w początkowej fazie 
rozwoju.

5 s. Breschi, F. Lissoni, F. Montobbio, the scientific productivity of academic inventors: 
new evidence from italian data, “economics of innovation and new technology”, vol. 16, no. 
2/2007, s. 101–118, <www.ingentaconnect.com> [data dostępu: 28.05.2010].

6 P. D’este, P. Patel, university-industry linkages in the uk: What are the factors underlying 
the variety of interactions with industry?, “research Policy”, vol. 36/2007, s. 1295–1313, cyt. 
za M. szarucki, rola uczelni wyższych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, <www.
naukaigospodarka.pl> [data dostępu: 17.05.2010].

7 tamże.
8 przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szko-

lenia służące jej rozwojowi, warszawa 2009.
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warto tu podkreślić, że, zgodnie z doświadczeniami krajów rozwiniętych, 
tworzona wiedza powinna być równocześnie weryfikowana co do przydatno-
ści w zastosowaniach praktycznych i przekazywana zainteresowanym śro-
dowiskom, które mogłyby ją wykorzystać, ponieważ wiedza, która nie służy 
innym, jest bezużyteczna. Jest to o tyle ważne, że nowa rola wyższych uczelni 
ma polegać na kreowaniu i gromadzeniu wiedzy w zakresie nowych rozwiązań 
technicznych i technologicznych, metod i sposobów zarządzania, wzorów, 
norm i zachowań społecznych wynikających z pojawiających się trendów 
rozwojowych, wśród których niezwykle istotny jest rozwój przedsiębiorczości.

Ośrodki akademickie są coraz ważniejsze dla społeczeństwa. coraz czę-
ściej postrzeganie ich jako instytucji szkolnictwa wyższego ustępuje miejsca 
na rzecz odgrywania przez nie kluczowej roli w kreowaniu wzrostu ekono-
micznego w skali regionalnej, krajowej bądź międzynarodowej. Do niedawna 
misja uczelni wyższych sprowadzała się głównie do prowadzenia działalności 
naukowo-badawczej i dydaktycznej, natomiast obecnie ośrodki akademickie, 
by stały się konkurencyjne na rynku usług edukacyjnych, muszą wyznaczyć 
sobie kolejny obszar działania, którym jest kreowanie przedsiębiorczej aktyw-
ności zarówno wśród studentów, jak i absolwentów, nawiązywać kontakty 
ze środowiskiem przedsiębiorców i samorządami. natomiast przedsiębiorcy 
realizujący ideę przedsiębiorczości akademickiej identyfikują ją z prowa-
dzeniem własnej działalności gospodarczej, a samo zjawisko definiują jako 
przedsiębiorczość realizowaną przy udziale ośrodków akademickich, ich 
wsparciu i współpracy z nimi i kojarzą je przede wszystkim z inicjatywami 
uczelnianymi sytuowanymi poza głównym badawczo-dydaktycznym nur-
tem działalności, lecz w ścisłym z nią powiązaniu organizacyjnym i często 
lokalowym. za modelowe inicjatywy tego typu uważa się przede wszystkim 
inkubatory przedsiębiorczości, następnie zaś – parki technologiczne i biura 
karier. trzy czwarte aktywnych na polu prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej wyraża pełną akceptację komercjalizacji wyników prac badaw-
czych. Jednakże zwraca się uwagę na związane z tym zagrożenia polegające 
na przykład na wykorzystywaniu w prywatnych celach zaplecza sprzętowego 
uczelni. toteż aktywna rola uczelni wyższych w rozwoju przedsiębiorczości 
akademickiej najmniej wątpliwości budzi w prowadzonej działalności szko-
leniowej i doradczej. zatem należy uznać, że przedsiębiorczość akademicka 
w Polsce jest jeszcze we wstępnej fazie instytucjonalizacji.
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Odnosząc się do przedsiębiorczości akademickiej w innych krajach, 
można wskazać, że stymulowanie zachowań przedsiębiorczych przy wyko-
rzystaniu ośrodków akademickich tworzących przedsiębiorstwa spin-off jest, 
na przykład w stanach zjednoczonych, znane od dawna. w usA jednym 
z celów uczelni wyższych, zaraz po badaniach i nauczaniu, jest „służenie spo-
łeczności”, z czym wiąże się długa tradycja zapoczątkowana poprzez ustawę 
Morrilla (Morrill act) w roku 1862. ustawa sprzyjała zakładaniu uczelni 
państwowych, których długofalowy rozkwit i sukces uzależniony był od ich 
reagowania na potrzeby społeczności lokalnej9. Misja ta została wzmocniona 
poprzez stopniowe wsparcie ze strony rządu. typowym tego przykładem jest 
choćby Dolina krzemowa. Ale również w europie tą drogą podążają m.in. 
uniwersytety w Belgii czy w Holandii. Jednakże współpraca między sferą 
nauki a gospodarką ani w Polsce, ani w europie nie przynosi spodziewanych 
efektów. Jedynie w usA to współdziałanie owocuje większymi sukcesami 
na polu gospodarki i dlatego z tego wzorca powinniśmy czerpać. A zatem 
uwidocznia się ogromne pole do działania na styku biznesu i świata nauki. 
Przedsiębiorstwa, aby się rozwijać, osiągać próg umożliwiający dalszy rozwój, 
potrzebują wsparcia. Bez tej współpracy nawet nie będą wiedziały, jaką możli-
wość ona daje. z drugiej strony środowiska naukowe, które nie mają dostępu 
do biznesu, skazują się na stopniową alienację, a w konsekwencji eliminację 
z rynku, bo przecież rynek usług edukacyjnych, będąc poważną dziedziną 
gospodarki, tego wymaga. konieczne jest zatem uruchomienie przynajmniej 
kooperacji wyjściowej pozwalającej określić obszary wzajemnego zaintere-
sowania i możliwości obu tych środowisk oraz zapotrzebowanie na usługi 
i zlecenia.

nie można też zapominać o bardzo znaczącej roli samorządu, który powi-
nien stymulować rozwój gospodarczy poprzez stwarzanie jak najlepszych 
warunków współpracy między sferą biznesu i nauki. niezmiernie istotnym 
elementem, który może mieć wpływ na zawiązywanie współpracy w gospo-
darce i jej otoczeniu, jest administracja publiczna, która powinna być modera-
torem tego rodzaju kontaktów. to rola trochę niekonwencjonalna, wychodząca 
niejako poza prawne kompetencje samorządów, ale bardzo ważna. władze 

9 D. Mowery, r. nelson, B. sampat, A. ziedonis, ivory tower and industrial innovation. 
university-industry technology transfer before and after the bayh-dole act, stanford Business 
Books, stanford 2004, s. 11, cyt. za M. szarucki, transfer wiedzy z uczelni wyższych do prze-
mysłu w Wielkiej brytanii i usa, <www.naukaigospodarka.pl> [data dostępu: 17.05.2010].
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regionalne i lokalne mają do spełnienia zadanie absolutnie fundamentalne 
w tej sferze, stymulując kontakty zatomizowanych podmiotów gospodar-
czych. Jest wiele przykładów organizacyjnego i finansowego angażowania się 
samorządów w tworzenie wspierających biznes agencji rozwoju regionalnego 
i lokalnego, w budowę parków przemysłowych i ośrodków transferu technolo-
gii, gdzie początkujące firmy znajdują dogodne warunki funkcjonowania. te 
działania sprawiają, że o władzy samorządowej z pełną odpowiedzialnością 
można mówić: władza przedsiębiorcza, czerpiąca z doświadczeń biznesowych 
w animowaniu rozwoju miasta, gminy, regionu. rola władz lokalnych i regio-
nalnych w stymulowaniu kontaktów, zatomizowanych przecież podmiotów 
gospodarczych, jest trudna do przecenienia. kto potrafi robić to skuteczniej 
– wygrywa, a społeczność lokalna zyskuje, chociażby w postaci większych 
możliwości znalezienia dobrze płatnej pracy.

uczelnie wyższe powinny zatem tworzyć stałe, ścisłe związki ze spo-
łecznością biznesową i samorządową. Jest to dodatkowa szansa na zwiększe-
nie możliwości działania uczelni jako instytucji społecznie odpowiedzialnej. 
Organizacja odpowiedzialna społecznie to organizacja nastawiona na kapitał 
intelektualny, na wiedzę, organizacja ucząca się, służąca otoczeniu, otwarta 
na zmiany, wrażliwa na zjawiska wewnętrzne i zewnętrzne. uczelnia wypełni 
swoją społeczną odpowiedzialność, jeśli będzie ewoluować w kierunku orga-
nizacji służącej otoczeniu10. Organizacje przyszłości, a takimi są zapewne 
szkoły wyższe, muszą nauczyć się zaspokajania potrzeb społecznych, muszą 
tworzyć dobro publiczne, wreszcie poczuć się integralną częścią społeczeń-
stwa. Jak pisze G. Parston, zmiany te są efektem „żądań milionów niepowią-
zanych ze sobą ludzi, dotyczących przestrzegania ich zbiorowych praw jako 
obywateli do bezpieczniejszego, zdrowszego oraz bardziej sprawiedliwego 
społeczeństwa”11.

Dzięki relacjom ze światem biznesu szkoła może zapewnić swoim absol-
wentom pracę, często jeszcze przed ukończeniem przez nich studiów, uzy-
skać dodatkowe środki na prowadzenie działalności (np. nowe wyposażenie 
sal, środki na projekty badawcze) oraz rozszerzyć skalę wpływu na zjawiska 
zewnętrze. Podobną rolę odgrywa kontakt z władzami samorządowymi. Jest 

10 J. välimaa, D. Hoffman, knowledge society discourse and higher education, “Higher 
education”, nr 56/2008.

11 G. Parston, osiąganie wyników społecznych, (w:) organizacja przyszłości, red. F. Hes-
selbein, M. Goldsmith, r. Beckhard, warszawa 1998.



34 Jolanta Witek

on w stanie zapewnić uczelni, po pierwsze, rozpoznanie potrzeb i wyzwań, 
przed jakimi stoi, a ponadto pomoc i współpracę w pełnieniu swojej funkcji. 
Pozycja rynkowa organizacji przyszłości, do miana której pretendują wyższe 
uczelnie, będzie zasługą w głównej mierze osiągnięć intelektualnych, bo zna-
czenie kapitału będzie malało. ciekawie ujął to ch. Handy: „nowy wzór 
na sukces i na skuteczność działania to i3 = wD; gdzie i oznacza inteligencję, 
informacje i idee, a wD oznacza wartość dodaną w gotówce lub w naturze. 
w społeczeństwie doby informacji ogarniętym duchem współzawodnictwa 
same zdolności umysłowe nie wystarczą. Jeśli chcemy, aby wiedza służyła 
nam w tworzeniu wartości, potrzebne są informacje do pracy i idee, które 
na ich bazie będzie można tworzyć”12.

zakończenie

Funkcjonowanie uczelni wyższych jako instytucji determinowane jest 
przede wszystkim przez państwo, szeroko rozumiany rynek pracy, studen-
tów, konkurencję, jak też przez samych pracowników, tworzących kulturę 
organizacyjną uczelni. Gwałtowny wzrost liczby uczelni oraz liczby studen-
tów spowodował, że uczelnie, aby pozyskać kandydatów na studia, muszą, 
doskonaląc jakość kształcenia i rozwijając działalność badawczo-rozwojową, 
większy nacisk kłaść na relacje z otoczeniem. wskutek zachodzących prze-
mian w otoczeniu, związanych z eksplozją informacji, wzrostem potrzeb 
i aspiracji edukacyjnych, koniecznością mobilności zawodowej różnych grup 
społecznych, znacznie wzrasta liczba szkół wyższych oraz zmienił się zakres 
ich działalności. Dokonujące się w Polsce zmiany społeczno-gospodarcze 
oddziałują także na zmianę funkcji, jaką pełnią uczelnie wyższe. Globalizacja, 
dynamiczne zmiany ekonomiczno-społeczne oraz rozwój gospodarki opartej 
na wiedzy wymuszają nowy sposób zachowań wyższych uczelni i zmiany 
w kierunku nowych form współpracy z otoczeniem. Dostrzegalne zaczynają 
być przemiany świadczące o tym, że sektor szkolnictwa wyższego w Polsce 
coraz poważniej traktuje tę problematykę.

12 ch.B. Handy, Wiek przezwyciężonego rozumu, warszawa 1998, s. 116.
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summary

the article shows the need for a role revision that institutions of higher education 
should undergo. Among some of the reasons for such a revision are: globalisation, 
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dynamic social and economic changes and the progress of the knowledge based econ-
omy. these factors induce new forms of co-operation between science and education, 
economy and the local government, which creates a situation, where an institution 
of higher learning will fulfill its role only if it evolves towards a socially responsible 
organisation which serves its environment. the model of a higher education institution 
hitherto prevailing and based on education and scientific research should be extended 
to the knowledge trasnfer form the university to bussiness and the local government.

translated by Mirosław Mikołajczyk
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wiele publikacji w ostatnim czasie podkreśla, iż proste źródła przewagi 
konkurencyjnej zostały wyczerpane1. Firmy muszą poszukiwać nowych, 
innych metod konkurowania. Oprócz tego zmienność środowiska bizneso-
wego sprawia, iż informacje, które pozwalały podejmować właściwe decyzje 
jeszcze wczoraj, dziś są już nieaktualne, a dodatkowo dynamika procesów 
biznesowych wymusza rozwijanie nowych umiejętności i zdolności mene-
dżerskich. wszystko to zmusza do postawienia pytania o sposoby budowania 
i rozwijania wiedzy menedżerskiej. Jest to szczególnie istotne w sytuacji glo-
balizującego się świata, gospodarki opartej na wiedzy i stałego procesu poszu-
kiwania nowych form konkurowania osób, organizacji i regionów na rynku.

celem referatu jest przedyskutowanie roli, jaką odgrywają bądź będą 
odgrywać standardy międzynarodowe budowane przez instytucje profesjo-
nalne w edukacji menedżerskiej. rozważania toczyć się będą na tle silnie 

1 A.J. Bush, D. smart, e.L. nicholas, pursuing the Concept of Marketing productivity, 
“Journal of Business research”, vol. 55/2002.

standardy międzynarodowe w edukacji menedżerskiej…
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zauważalnych procesów, takich jak poszukiwanie nowych źródeł przewagi 
konkurencyjnej, wiedzy jako immanentnej cechy współczesnych gospodarek, 
a także krytyki, jaka kierowana jest pod adresem tradycyjnych metod eduka-
cji i profesji menedżerskiej. Dyskusja oparta będzie na przykładzie edukacji 
menedżerskiej w sferze marketingu.

Źródła przewagi konkurencyjnej budujące sukces rynkowy  
organizacji

sukces z pewnością jest kategorią subiektywną. Dla jednych ważniejszy 
jest aspekt finansowy, dla innych udział w rynku czy też zdobyta baza klientów. 
nie wchodząc w szczegółowe rozważania dotyczące postrzegania sukcesu 
rynkowego, można przyjąć, iż jest to zdolność organizacji do funkcjonowania 
i rozwoju w długim okresie oraz realizacji zakładanych celów. w tej definicji 
zawarte są zarówno aspekty finansowe, organizacyjne, jak i rynkowe. tak 
rozumiany sukces uzależniony jest od zdolności kreowania przez organizację 
przewagi rynkowej w dłuższym okresie. Jest więc zdolnością do realizacji 
ponadprzeciętnych przychodów czy zysków w wyniku górowania nad swoimi 
konkurentami w określonych, kluczowych dla klientów, obszarach.

tematyka przewagi konkurencyjnej i źródeł przewagi rynkowej jest 
jednym z głównych obszarów zainteresowania zarządzania strategicznego2, 
ale także i marketingu3. Przewaga konkurencyjna, określana czasem jako 
wyróżniające kompetencje4, może być wynikiem, jak twierdzi J.B. Barney, 
wprowadzenia skutecznej strategii opartej na określonej wartości, która nie jest 
wdrożona przez obecnych bądź potencjalnych konkurentów. Ponadto, uważa 
dalej Barney, może być ona także efektem lepszej realizacji strategii prowa-
dzonej przez konkurentów5. Przewaga konkurencyjna jest więc odpowiedzią 
na pytanie, dlaczego klienci wybierają naszą ofertę, a rezygnują z propozycji 
składanej im przez konkurentów. Może to być wynikiem niższej ceny, wyższej 

2 M. Porter, Competitive advantage, new York, 1995.
3 G.s. Day, the Capabilities of Market-driven organizations, “Journal of Marketing”, vol. 

58/October 1994.
4 G.s. Day, r. wensley, assessing advantage – framework for diagnosing Competitive 

superiority, “Journal of Marketing”, vol. 52/April 1988.
5 J.B. Barney, firm resources and sustained competitive advantage, “Journal of Manage-

ment”, vol. 14/January 1991.
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jakości, większej niezawodności, dłuższej gwarancji, lepiej postrzeganej marki 
itp. należy więc zgodzić się z M. colgate’em, który przekonany jest, że prze-
waga konkurencyjna pochodzi z zasobów i potencjału firmy6. Dodać jednak 
trzeba, że ma ona swoje korzenie w zachowaniach odbiorców i działaniach 
konkurentów. to oni bowiem decydują, jakie elementy sprawiają, że klienci 
wybiorą tę unikalną dla nich propozycję spośród wielu innych na rynku. 
ta unikalna kompozycja oferty rynkowej konkurentów, jak i specyficznych 
zachowań nabywców decyduje, że metody czy narzędzia budujące przewagę 
konkurencyjną na jednym rynku wcale nie muszą przynieść korzyści w innych 
uwarunkowaniach7. rozważając zagadnienia związane z przewagą konkuren-
cyjną, zwrócić należy uwagę na dwa jej aspekty. Po pierwsze źródła przewagi, 
po drugie jej trwałość.

Analiza literatury pozwala zauważyć, że źródła przewagi konkurencyjnej 
tkwią zarówno poza firmą, jak i wewnątrz niej. Przewaga firmy może pocho-
dzić z korzyści skali (ekonomia skali, doświadczenie), dostępu do zasobów 
(know-how, surowce, rynki) oraz słabości konkurentów (zdolności imitacji 
i rozwoju strategii innych firm)8. znacznie więcej miejsca poświęca się jednak 
zasobom wewnętrznym jako wartościom, na których budowana jest przewaga 
konkurencyjna9. wśród nich spotkać się można m.in. z zasobami fizycznymi10, 
reputacją i wizerunkiem marki11, zasobami ludzkimi12, organizacyjnymi13, 

6 M. colgate, Creating sustainable Competitive advantage through Marketing information 
system technology – a triangulation Methodology within the banking industry, “international 
Journal of Bank Marketing”, vol. 16/2, 1998.

7 r. kozielski, Marketing wewnętrzny – współczesne narzędzie konkurowania, „Marketing 
i rynek”, nr 12/2002.

8 P. Ghemawat, sustainable advantage, “Harvard Business review”, september/October 
1986.

9 G.s. Day, the Capabilities…, dz. cyt.
10 k. Moller, M. Anttila, Marketing Capability – a key success factor in small business?, 

“Journal of Marketing Management”, vol. 3/1987.
11 D.A. Aaker, Managing assets and skills – the key to sustainable Competitive advantage, 

“california Management review”, vol. 31/1989.
12 n. Aufreiter, M. George, L. empres, developing a distinctive Consumer Marketing orga-

nization, “Journal of Marketing Focused Management”, vol. 1/1996.
13 ch. Moorman, organizational Market information processes – Cultural antecedents and 

new product outcomes, “Journal of Marketing research”, vol. 32/August 1995; J.F. tomer, 
organizational Capital – the path to Higher productivity and Well-being, new york 1987.
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finansowymi14, informacyjnymi15, partnerstwem16 oraz aspektami prawnymi17. 
z dostępnych badań wynika, iż uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej winno 
być oparte na nie więcej jak 5–6 kluczowych czynnikach wyróżniających18. 
niektórzy wskazują na przykład na jakość, serwis, markę, personel, koszty 
produkcji i inne elementy jako czynniki wyróżniające19.

Drugim ważnym elementem, będącym w sferze zainteresowania pro-
blematyki przewagi konkurencyjnej, jest kwestia jej trwałości. zmienność 
warunków rynkowych oraz działania konkurentów prowadzą do utraty 
posiadanej przewagi rynkowej20. Firmy więc, poza tym, że w sposób ciągły 
poszukują nowych sposobów konkurowania, dążą do tego, aby osiągnięta 
przewaga miała charakter trwały. trwała przewaga konkurencyjna odznacza 
się kilkoma cechami. Przede wszystkim zwraca się uwagę, że trwała przewaga 
konkurencyjna musi być związana z dostarczaniem klientom wyższej wartości 
niż oferują to inni, musi być trudna do naśladowania i prostego kopiowania 
oraz możliwa do zastosowania w zróżnicowanych warunkach21. G. Day dodaje 
do tego kolejną cechę – trwała przewaga konkurencyjna winna być dobrem 
rzadkim22, a J. Barney uważa, że nie powinna ona mieć także substytutów23. 
taki stan można osiągnąć właściwie w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, gdy 
firmy są w stanie w sposób ciągły zmieniać swoje działanie, dostosowując czy 
też czasem wyprzedzając zmiany rynkowe. Po drugie, gdy zamiast w sposób 

14 s.D. Hunt, r.M. Morgan, the Comparative advantage theory of Competition, “Journal 
of Marketing”, vol. 59/April 1995.

15 r. Glazer, Marketing in an information intensive environment – strategic implications 
of knowledge as an assets, “Journal of Marketing”, vol. 55/October 1991.

16 r.k. srivastava, A. tassaduq, t.A. shervani, L. Fahey, Market-based assets and share-
holder Value – a framework for analysis, “Journal of Marketing”, vol. 62/1998.

17 J. Barney, firm resources..., dz. cyt.
18 c.k. Prahalad, G. Hamel, the Core Competence of the Corporation, “Harvard Business 

review”, May/June 1990.
19 D.A. Aaker, Managing assets…, dz. cyt. 
20 A. Bhide, Hustle as strategy, “Harvard Business review”, vol. 64/september/October 

1986; J. williams, How sustainable is your Competitive advantage, “california Management 
review”, vol. 34/spring 1992.

21 s.F. slater, J.c. narver, Market orientation and the learning organization, “Journal of 
Marketing”, vol. 59/July 1995.

22 G.s. Day, the Capabilities…, dz. cyt.
23 J.B. Barney, firm resources …, dz. cyt.
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ciągły „chodzić na wojnę”24, budują nowe sektory czy nowe koncepty bizne-
sowe25. i w jednym i w drugim przypadku skuteczność gry rynkowej polega 
na zmianie reguł konkurowania. tak więc skuteczne konkurowanie w przy-
szłości opierać się będzie na poszukiwaniu nowych obszarów rynku, defi-
niowaniu nowych sektorów czy konceptów biznesowych, często w poprzek 
obecnych sektorów.

Firmy napotykają więc na sytuację, gdzie opieranie swojej strategii ryn-
kowej na prostych źródłach przewagi konkurencyjnej już nie wystarcza, a jed-
nocześnie poszukują metod zabezpieczenia się na dłuższy okres. Można więc 
zgodzić się z tymi, którzy uważają, że zdolność budowania relatywnie trwałej 
przewagi konkurencyjnej mają organizacje, które, po pierwsze, dysponują 
umiejętnościami przewidywania i dostosowywania się do zmian zachodzących 
na rynku, po drugie, są w stanie identyfikować i eksplorować nowe obszary 
biznesu. umiejętności takie ma organizacja, która, z jednej strony, dysponuje 
informacjami i zdolnością ich interpretacji, z drugiej natomiast, skutecznie 
wykorzystuje wnioski płynące z tej interpretacji. zasobem, który umożliwia 
organizacji takie funkcjonowanie i na którym budowana będzie, jeśli już nie 
jest, przewaga konkurencyjna, jest wiedza26.

gospodarka oparta na wiedzy a koncepcja organizacji uczącej się

społeczeństwo, w jakim żyjemy, określane jest mianem społeczeństwa 
wiedzy27. wzrost znaczenia wiedzy, rozwój sektora usług edukacyjnych, 
technologia informacyjna to tylko niektóre cechy świata, w jakim żyjemy. 
wiedza staje się nie tylko atutem, ale także źródłem przewagi konkurencyj-
nej. wiedza zgromadzona w firmie, dająca możliwość synergii i szerszego 
jej wykorzystywania; wiedza, która daje siłę identyfikowania innowacyjnych 
rozwiązań i niekonwencjonalnych metod działania; pozwala odnajdywać, 

24 G. stalk Jr., r. Lachenauer, nie dla mięczaków, czyli jak ostro grać, by wygrywać, 
„Harvard Business review Polska”, czerwiec 2004. 

25 J. Hope, t. Hope, Competing in the third Wave, Boston 1997; w.c. kim, r. Mauborgne, 
strategia błękitnego oceanu, “Harvard Business review Polska”, lipiec/sierpień 2005.

26 A.k. kohli, t.A. shervani, G.n. chalaagalla, learning and performance orientation of 
salespeople – the role of supervisors, “Journal of Marketing research”, vol. 35, May 1998.

27 P.F. Drucker, the age of discontinuity – Guidelines to our Changing society, new York 
1968; A. toffler, powershift – knowledge, Wealth and Violence at the edge of 21st Century, 
new York 1990.
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tworzyć i dostarczać wartości odbiorcom; która ze względu na szczególną, 
zindywidualizowaną mieszankę jest trudna do naśladowania, a jednocześnie 
można ją stosować w zróżnicowanych warunkach; która nie ma substytutów 
i jest dobrem rzadkim – spełnia wszystkie cechy zasobów, na których można 
budować trwałą przewagę konkurencyjną.

Mówiąc o wiedzy jako o takim zasobie, wskazać należy przynajmniej 
dwa jej aspekty. Po pierwsze, należy dokonać rozróżnienia pomiędzy wiedzą 
a informacją. Po drugie, nie każda wiedza i nie w każdej ilości musi gwaran-
tować przewagę rynkową, a w efekcie nie musi umożliwiać osiągania sukcesu 
rynkowego. Muszą być jeszcze spełnione inne warunki.

Punktem wyjścia przekonania o kluczowej roli wiedzy w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej jest twierdzenie, iż zmieniające się otoczenie ryn-
kowe wymaga gromadzenia informacji o tych zmianach. zebrane informacje 
wcale jednak nie gwarantują przewagi rynkowej. należy bowiem dokonać 
rozróżnienia pomiędzy informacją a wiedzą. informacja jest strumieniem wia-
domości, który może, ale nie musi rozszerzać, zmieniać, modyfikować naszej 
wiedzy28. informacja więc, w przeciwieństwie do wiedzy, nie jest związana 
z określonym zachowaniem, jak wskazują na to F. Dretske, t. Gruber29. infor-
macja jest zatem koniecznym elementem formowania wiedzy, ale nie każda 
informacja wpływa na jej formowanie. wiedza, o której będziemy mówić, 
wpływa na zmianę zachowań, daje możliwość budowania przewagi konku-
rencyjnej i jest określana jako krwiobieg organizacji30.

nie każda jednak wiedza i nie w każdej ilości daje możliwość budowania 
przewagi konkurencyjnej. Musi ona bowiem być odpowiednio formowana i, 
co najważniejsze, musi być elementem całej organizacji i procesu zarządza-
nia. innymi słowy, zebranie najpierw informacji, potem odpowiedniej wiedzy 
winno być uzupełnione o całą infrastrukturę organizacji, która pozwala aku-
mulować tę wiedzę, eksploatować ją i wykorzystywać w działaniach firmy31. 
istnieje wtedy szansa powstania organizmu zdolnego do szybkiego przeobra-
żania i doskonalenia, obejmującego wszystkie sfery firmy. Organizacje, które 
nie tylko dostosowują się do zmian, ale także czasem je wyprzedzają, a nawet 

28 Por. F. Machlup, u. Mansfield, the study of information, new York 1983. 
29 F. Dretske, knowledge and the flow of information, cambridge 1981; t.r. Gruber, the 

acquisition of strategic knowledge, san Diego 1989.
30 r. Deshpande, using Market knowledge, London 2001.
31 s.F. slater, J.c. narver, Market orientation and the learning organization, dz. cyt.
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kształtują, to organizacje uczące się32. Organizacje takie, jak uważają k. wat-
kins i v. Marsick, nie są jedynie zbiorem jednostek uczących się, ale demon-
strują zdolność do zmiany. instytucje te kumulują indywidualne zdolności 
pracowników, ale także, co ważne, redefiniują strukturę i kulturę organizacji 
oraz dzielą się z pracownikami i klientami informacją i angażują ich w proces 
podejmowania decyzji33. w efekcie organizacje te szybko dostosowują się 
do zmian zachodzących na rynku, zwiększają swoją zdolność konkurowania 
i w konsekwencji umacniają pozycję rynkową. Mają już więc nie jedną funkcję 
czy narzędzie, ale pełną, spójną koncepcję prowadzenia biznesu, w myśl której 
zarządza się nie ludźmi, materiałami itp., ale wiedzą, rynkami i procesami34.

wiedza stanowi zasób, na którym organizacje budują swoją zdolność 
do zmiany, kształtują umiejętność przewidywania i dostosowywania się 
do sytuacji rynkowych. Organizacje tworzą system pozwalający im budować 
przewagę konkurencyjną35. w efekcie szeroko znane jest już twierdzenie, 
iż uczenie się organizacyjne może być jedynym źródłem trwałej przewagi 
konkurencyjnej36.

zarzuty wobec marketingu w sferze edukacji i profesji

Marketing, zarówno w sferze nauki, jak i praktyki, wywołuje dyskusje, 
w których prezentowane są zróżnicowane punkty widzenia. Obok zwolenni-
ków znajdujemy liczną grupę jego przeciwników37. uważa się, że jest m.in. 
dziedziną niewłaściwie pojmowaną, budzi wiele kontrowersji, identyfikuje się 
go ze sprzedażą itp.38 niektórzy głosili rozkwit marketingu39, inni problemy 

32 Ang. learning organization.
33 na podstawie D.J. cahill, the Managerial implications of the learning organization – 

a new tool for internal Marketing, “Journal of services Marketing”, vol. 9, nr 4/1995, s. 43. 
34 r. kozielski, Marketing wewnętrzny…, dz. cyt.
35 s.F. slater, J.c. narver, Market orientation, Customer Value, and superior performance, 

“Business Horizons”, vol. 37, March/April 1994.
36 A.P. De Geus, planning as learning, “Harvard Business review”, vol. 66, March/

April/1988.
37 Por. r. niestrój, Wizerunek marketingu w polsce. Materiały ze zjazdu katedr Marketingu, 

warszawa 2006.
38 M.in. M.P. Mokwa, the strategic Marketing audit – an adoption/utilization perspective, 

“the Journal of Business strategy”, spring 1986.
39 M.in. y. wind, t. robertson, Marketing strategy – new directions for theory and rese-

arch, “Journal of Marketing”, vol. 47/spring 1983.
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bądź nawet jego schyłek40. większość jednak nie kwestionowała roli, jaką 
odgrywa w budowaniu sukcesu firmy. taka sytuacja potwierdza swoisty para-
doks41 pokazujący sprzeczność pomiędzy koncepcją marketingu a jego apli-
kacją, pomiędzy rolą a zadaniami marketerów w organizacji, pomiędzy teorią 
a praktyką. zauważyć należy, że sami marketerzy przyjmują także krytyczny 
punkt widzenia42 i dostrzegają potrzebę zmian. Dotyczy to zarówno sfery nauki, 
jak i praktyki marketingu43. zarzuty stawiane marketingowi zarówno od strony 
edukacji menedżerskiej, jak i praktyki stosowania dotyczą dwóch obszarów:

1) koncepcji i procesów marketingowych;
2) działań i odpowiedzialności marketerów.

Pierwsza grupa obejmuje różnice w rozumieniu, czym jest marketing, 
jego wieloznaczność oraz brak wykreowania jasnych procedur i standardów 
pracy osób zajmujących się marketingiem. O ile dyskusja nad istotą działań 
marketingowych i jego wieloznacznością ma już długą historię i bogatą lite-
raturę44, o tyle zwrócenie uwagi na brak jasnych procedur i standardów pracy 
osób zajmujących się marketingiem jest relatywnie nowe. Dopiero od nie-
dawna zarówno w literaturze, jak i praktyce biznesu podnosi się tę kwestię. 
skutkuje ona między innymi coraz liczniejszymi opracowaniami na ten temat 
oraz coraz częstszym powoływaniem instytucji, których zadaniem jest wypra-
cowanie standardów pracy marketerów45. niemniej zarzuty, jakie stawiane 
są marketingowi i marketerom w tej sferze, w szczególności dotyczą:
 – braku strategicznego myślenia i uciekania w obszar sprzedaży i działań 

operacyjnych oraz krótkowzroczności marketingowej;
 – unikania ryzyka oraz niskiej innowacyjności i przedsiębiorczości 

w myśleniu biznesowym;
40 M.in. J. Brady, i. Davis, Marketing’s Mid-life Crisis, “the Mckinsey quarterly”, nr 

2/1993.
41 L. Adler, systems approach to Marketing, “Harvard Business review”, May/June 1967; 

P. Doyle, Valuing Marketing’s Contribution, “european Management Journal”, vol. 18/June 
2000.

42 Por. F.e. webster Jr., back to the future – integrating Marketing as a tactics, strategy, 
and organizational Culture, “Journal of Marketing”, vol. 69/October 2005.

43 M.in. M. evans, c. nancarrow, A. napp, M. stone, future Marketers – future Curriculum 
– future shock?, “Journal of Marketing Management”, vol. 18/2002.

44 M.in., is Marketing a science, “Harvard Business review”, January/February 1963.
45 Przykładem mogą być działania prowadzone przez the chartered institute of Marketing 

w Londynie czy też powołanie organizacji pod nazwą Marketing and sales setting standards 
Body – więcej informacji na stronach <www.cim.co.uk> oraz <www.msssb.org>. 
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 – postrzegania marketingu wciąż jako funkcji, a nie procesu biznesowego 
i dalej braku pokory wobec innych obszarów funkcjonalnych oraz otwar-
tości na współpracę z innymi osobami i działami organizacji, co w efek-
cie prowadzi do budowania znanych z teorii zarządzania silosów czy 
bunkrów organizacyjnych;

 – nieuczciwości i deprecjacji wartości etycznych i moralnych w sferze 
marketingu.

Druga grupa zarzutów jest szersza i powszechniej wyrażana. Dotyczy ona 
działań i odpowiedzialności marketerów. szczególne miejsce wśród różnego 
rodzaju zarzutów zajmuje właśnie niechęć do przyjmowania odpowiedzial-
ności za swoje decyzje i działania, jakie podejmują. Jest to równie częsty 
zarzut jak „analfabetyzm” finansowy marketerów czy awersja do definiowania 
celów i kryteriów oceny efektów. Oskarżenia, jakie formułowane są wobec 
marketerów i marketingu w ramach drugiej grupy, dotyczą w szczególności:
 – odsuwania odpowiedzialności marketerów za podejmowane działania 

i decyzje rynkowe oraz niskiej wydajności marketingu;
 – niejasnych i nieprecyzyjnie definiowanych celów marketingowych oraz 

kryteriów oceny efektów;
 – niechęci do pomiaru skuteczności i efektywności działań marketingowych;
 – niskiej wiedzy i znajomości finansów przejawiającej się m.in. bra-

kiem zrozumienia języka finansów, nie mówiąc o jego stosowaniu czy 
choćby ograniczonym wykorzystywaniu wskaźnika rOi w odniesieniu 
do marketingu;

 – powszechnie wykorzystywanej manipulacji jako metody działania;
 – niezdolności pokazania przez marketerów relacji pomiędzy marketin-

giem a wartością firmy i tego, w jakim stopniu marketing przyczynia się 
do budowania wartości dla udziałowców, brakiem umiejętności prowa-
dzenia komunikacji wewnętrznej oraz zbyt szerokim wykorzystywaniem 
wskaźników pozafinansowych w relacji do wskaźników finansowych;

 – ograniczonych umiejętności analitycznych, co skutkuje podejmowaniem 
decyzji raczej intuicyjnych i brakiem zdolności prognozowania zmian.

wskazywane zarzuty, podobnie jak wcześniejsze rozważania, dość jed-
noznacznie pokazują obszary prac, nad jakimi winni skupić się dydaktycy, 
planując i realizując programy edukacji menedżerskiej.
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standardy międzynarodowe – instytucje i proces

nieefektywność prostych źródeł konkurowania, potrzeba poszukiwania 
nowych metod prowadzenia walki rynkowej, konieczność akceptacji nowego 
podejścia do konkurowania w gospodarce opartej na wiedzy, budowanie orga-
nizacji uczącej się, jak i niewydolność tradycyjnego podejścia do realizacji 
działań marketingowych staje się coraz częściej wyzwaniem zarówno dla 
ośrodków akademickich, jak i praktyki biznesu. w krajach europy zachod-
niej czy też usA dylematy te także były przedmiotem dyskusji. w efekcie 
powstało wiele instytucji opracowujących standardy edukacji menedżerskiej, 
w naszym przypadku w sferze marketingu. takie instytucje jak the chartered 
institute of Marketing, Marketing research society, insittute of Pr i inne 
są tego najlepszym przykładem. ich najważniejszym zadaniem jest tworzenie 
takich rozwiązań w edukacji menedżerskiej w sferze marketingu, badań czy 
Pr, które, z jednej strony, wyposażą menedżerów w niezbędne umiejętności, 
konieczną wiedzę i wymagane wzorce zachowań, z drugiej zadbają o syste-
matyczny rozwój i uaktualnianie tej wiedzy zgodnie ze zmianami na rynku. 
Powszechność stosowania tego podejścia w wielu krajach świata (na przykład 
programy the chartered institute of Marketing realizowane są w ponad 130 
krajach świata), jak i słabość tradycyjnych systemów kształcenia sprawia, iż 
również na polskim rynku stawać się one będą standardem.

szeroko rozumiana jakość tych programów jest uzyskiwana poprzez kon-
trolowanie kilku kluczowych procesów. Po pierwsze, dotyczy to budowania 
i uaktualniania programów edukacji menedżerskiej na podstawie systematycz-
nej obserwacji i badań dotyczących zmieniających się wymagań i oczekiwań 
wobec osób zajmujących się marketingiem. Powoływane są nawet specjalne 
ciała, których zadaniem jest identyfikowanie i opisywanie wiedzy i umiejęt-
ności, jakie winny mieć osoby na poszczególnych stanowiskach. Po drugie, 
programy te opracowywane są wspólnie przez akademików, jak i praktyków 
biznesu. Po trzecie, proces dostarczania wiedzy realizowany jest przez akredy-
towane ośrodki i certyfikowanych wykładowców. na koniec wreszcie proces 
dostarczania wiedzy odłączony jest od procesu jej weryfikacji. Otóż egzamin 
odbywa się w tym samym czasie na całym świecie, według tej samej proce-
dury, a prace sprawdzane są w centralach tych instytucji. w efekcie zdawal-
ność na świecie kształtuje się na poziomie ok. 50%.



47Standardy międzynarodowe w edukacji menedżerskiej…

Oczywiście pojawia się pytanie dotyczące roli ośrodków akademickich 
i podziału zadań pomiędzy nie a profesjonalne instytucje edukacyjno-dorad-
cze. wydaje się, że ta dotychczas wyraźnie przebiegająca granica będzie się 
zacierała. instytucje wkraczać będą na grunt dotychczas zarezerwowany dla 
ośrodków akademickich (badania naukowe, publikacje), a uczelnie będą coraz 
częściej wchodzić w świat praktyki i doradztwa. wątek ten winien być jednak 
pozostawiony do oddzielnej dyskusji.

Podsumowanie

konkurencyjność menedżerów na rynku pracy, organizacji w walce kon-
kurencyjnej czy też regionów na globalnym rynku uzależniona jest w gospo-
darce opartej na wiedzy od zdolności organizacji do uczenia się rynku szybciej 
niż czynią to konkurenci i dostosowywania się do zmian, a czasem nawet ich 
wyprzedzania. stawia to nowe wymagania w zakresie edukacji menedżerskiej. 
Dotyczy to z pewnością zarówno treści, jak i form kształcenia. Jednym z roz-
wiązań praktykowanych na świecie są standardy międzynarodowe określające 
umiejętności i zakres wiedzy menedżerskiej niezbędne do realizacji zadań. 
Dzięki przyjmowanym i akceptowanym na świecie standardom poszczególne 
osoby, organizacje, a także regiony mają szansę lepiej rozumieć procesy ryn-
kowe, a także dostają narzędzia i wiedzę powszechne na rynku międzynaro-
dowym. Oczywiście ograniczanie się w długim okresie jedynie do tej wiedzy 
i metod działania nie gwarantuje sukcesu. niemniej jednak jest to pierwszy 
krok, bez którego trudno mówić o kolejnych.
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internationaL standards in Business education – 
coMPetitiVe adVantage oF coMPanies and regions 

in tHe knowLedge Based econoMy

summary

the simple sources of competitive advantage of the company or region are go-
ing to the end. Many organizations are looking for the new ways of competing. the 
searching process is also important when we take into consideration the new business 
landscape in which business environment changes, knowledge based economy, weak-
nesses of traditional forms of education are needed to survive. taking into account 
an indicated business and education challenges, the role of international standards in 
business education is discussed in the paper.

translated by robert kozielski
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różnice między kwalifikacjami a kompetencjami są ciągłym tematem 
dyskusji nauki z biznesem. zmieniające się otoczenie, tempo tych zmian, 
duża liczba osób bezrobotnych powoduje, iż odchodzi się od tradycyjnego 
traktowania kwalifikacji zawodowych. Artykuł traktuje o różnicach między 
kwalifikacjami a kompetencjami, o tym, które z nich są ważniejsze dla pra-
cowników, a które dla pracodawców. na podstawie wyników badania zostaną 
wskazane również te, które nabyli respondenci w szkole wyższej. zgodnie 
ze strategią lizbońską i procesem bolońskim szkoła wyższa stanowi przecież 
podstawę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

współczesny rozwój gospodarczy cechuje odwrócenie proporcji między 
czynnikami produkcji, które decydują o jego tempie. następuje stopniowe 
przejście od konkurencji zasobów do konkurencji regionów, które z kolei 
powoduje malejącą rolę różnego rodzaju zasobów materialnych oraz rosnące 
znaczenie szeroko rozumianego kapitału ludzkiego. Obecnie to właśnie kapi-
tał ludzki uważany jest przez wielu badaczy za kluczowy czynnik kształ-
tujący poziom konkurencyjności regionów, co w bezpośredni sposób zwią-
zane jest z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i kreowaniem procesów 
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innowacyjnych. z uwagi na fakt, iż kapitał ludzki jest kreatorem wiedzy, jego 
wartość musi pozostawać na odpowiednio wysokim poziomie, aby procesy 
tworzenia, transferu i wykorzystywania wiedzy przebiegały bez większych 
zakłóceń. w gospodarce opartej na wiedzy umiejętność zarządzania wiedzą 
staje się jedną z kluczowych kompetencji menedżera, organizacji, regionu, 
a nawet całego kraju. tworzenie i dyfuzja wiedzy stają się najważniejszymi 
czynnikami w walce o uzyskanie przewagi konkurencyjnej. kapitał ludzki 
może być tworzony, odtwarzany i powiększany w wyniku inwestycji. Przez 
inwestycje w człowieka należy rozumieć nakłady na podwyższenie potencjału 
ludzkiego, który można zdefiniować jako zasób możliwości, wiedzy, zdrowia 
oraz mobilności i zdolności wytwórczej. celem inwestycji w kapitał ludzki 
jest powiększanie zdolności człowieka zarówno do osiągania korzyści mate-
rialnych, jak i niematerialnych.

Źródła koncepcji uczenia się przez całe życie – lifelong learning

warunkiem realizacji idei społeczeństwa opartego na wiedzy jest nada-
nie odpowiedniej rangi powszechnie rekomendowanej koncepcji uczenia się 
przez całe życie, która była głównym tematem komunikatu praskiego: kształ-
cenie ustawiczne stanowi zasadniczy element tzw. europejskiej przestrzeni 
szkolnictwa wyższego. w europie przyszłości, zbudowanej na społeczeń-
stwie i gospodarce opartej na wiedzy, strategie kształcenia ustawicznego będą 
musiały sprostać wyzwaniu konkurencyjności i wykorzystaniu najnowszych 
technologii w celu zwiększenia spójności społecznej, równości szans i jakości 
życia1. natomiast w 2003 roku w komunikacie berlińskim zwrócono uwagę 
na konieczność podniesienia poziomu kształcenia szkolnictwa wyższego. 
koncepcja lifelong learning (LLL) obejmuje rozwój cech osobowościowych, 
zarówno w systemie formalnym, jak i nieformalnym. ukierunkowuje ona 
działania w taki sposób, aby umożliwić podnoszenie kwalifikacji bądź prze-
kwalifikowanie się osób dorosłych. uczelnie wyższe muszą dostosować formy 
i programy kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dlatego tak ważna jest współ-
praca z biznesem w zakresie staży i praktyk, ale także w kwestii tworzenia 
programów studiów.

1 realizacja europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, materiały związane z procesem 
bolońskim, Menis, warszawa 2003, s. 17.
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kompetencje czy kwalifikacje?

w wielu publikacjach prasowych, w wypowiedziach, ale także w doku-
mentach oświatowych spotkać można stosowane wymiennie kluczowe terminy 
takie, jak: kompetencje, umiejętności, kwalifikacje, uprawnienia i obo-
wiązki. traktuje się je często jak synonimy, które można stosować zamien-
nie. warto więc zacząć od zbudowania jasnej i prostej definicji kompetencji. 
kompetencja to konsolidacja:

a) opanowanej wiedzy z danego zakresu (wiem co);
b) umiejętności (wiedza proceduralna – wiem jak i potrafię);
c) postaw (chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę)2.

niektórzy autorzy dodają jeszcze do tego zestawu cechy osobowości jako 
czwarty element kompetencji3. umiejętności to jeden ze składników kompe-
tencji, ale nie jedyny. Pojęcie kwalifikacji zwykło się utożsamiać z wykształ-
ceniem oraz zawodowym stażem pracy. te dwa elementy, występujące łącznie, 
nie wyczerpują jednak tego pojęcia. koniecznym trzecim elementem są umie-
jętności pracownika4. zwrócić trzeba uwagę, że dana osoba może mieć for-
malne wykształcenie, może legitymować się odpowiednim, przewidzianym 
dla danego stanowiska stażem zawodowym, ale jeśli nie będzie wykazywała 
stosownych umiejętności do wykonywania pracy, jej przydatność na danym 
stanowisku będzie znikoma. uprawnienia to możliwość podejmowania decy-
zji w ramach piastowanego stanowiska, a obowiązki wynikać powinny z zapi-
sów umowy o pracę. zdolność wykorzystania przez człowieka jego wiedzy, 
umiejętności, systemu wartości i cech osobowości, w związku z zajmowaniem 
przez niego określonego stanowiska pracy, stanowi przeważnie o osiąganych 
sukcesach.

w życiu codziennym działamy na dwóch płaszczyznach: jedna to naby-
wanie kompetencji, druga to ich wykorzystywanie. kompetencje nie są cechami 
stałymi. zmieniają się wraz z doświadczeniem oraz rozwojem zawodowym 

2 M. kossowska, i. sołtysińska, szkolenia pracowników a rozwój organizacji, kraków 
2002.

3 s. whiddett, s. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 
kraków 2003.

4 rozporządzenie MGiP z dn. 8.12.2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjal-
ności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. u. z 2004 r., nr 222, poz. 1868 
z późn. zm.).
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i życiowym człowieka. nie ma więc możliwości określenia raz na zawsze, czy 
ktoś daną kompetencję ma lub nie. sam pomiar kompetencji jest złożonym 
procesem, ale większość teoretyków zgadza się z tym, że obiektywnie można 
tego dokonać jedynie na podstawie zbioru obserwowalnych zachowań. Doko-
nywanie pomiarów wymaga w tym wypadku stosowania skali. Można przy-
jąć pięciostopniową skalę dla każdej kompetencji. Oznacza to, że w każdym 
przypadku kompetencja jest opisywana na pięciu poziomach. każdy z nich 
powinien być dokładnie opisany, ze szczególnym uwzględnieniem konkret-
nego zachowania badanej osoby5.

Pięć poziomów kompetencji:

 – A (1) – brak przyswojenia danej kompetencji, brak zachowań wska-
zujących na jej opanowanie i wykorzystywanie w podejmowanych 
działaniach;

 – B (2) – przyswojenie kompetencji w stopniu podstawowym; jest ona 
wykorzystywana w sposób nieregularny; wymagane jest aktywne wspar-
cie i nadzór ze strony bardziej doświadczonych osób;

 – c (3) – kompetencja przyswojona w stopniu dobrym, pozwalającym 
na samodzielne, praktyczne jej wykorzystanie w trakcie realizacji zadań 
zawodowych;

 – D (4) – kompetencja przyswojona w stopniu bardzo dobrym, pozwalają-
cym na bardzo dobrą realizację zadań z danego zakresu oraz przekazywa-
nie innym własnych doświadczeń;

 – e (5) – kompetencja przyswojona w stopniu doskonałym; zdolność 
do twórczego wykorzystania i rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw 
właściwych dla danego zakresu działań.

rozwój kompetencji to proces ciągły i ze względów praktycznych warto 
i należy dzielić go na etapy, co w odniesieniu do poszczególnych kompetencji 
powoduje właśnie wyróżnienie poziomów ich przyswojenia. Możemy zatem 
mówić, że rozwijając daną kompetencję, stopniowo przechodzimy na coraz 
wyższy poziom jej opanowania. nie ma jednaj zamkniętej listy kompetencji. 
specjaliści tworzą różne ich zestawy. w niektórych opracowaniach można 

5 G. Filipowicz, pracownik wyskalowany, czyli metody i narzędzia pomiaru kompetencji, 
„Personel”, nr 15, 1–31.07.2002.
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znaleźć wykazy nawet do 300 kompetencji6. Poszczególne firmy, tworząc pro-
file zadań lub stanowisk, określają czasem bardzo szczegółowe lub specyficzne 
kompetencje. taka sytuacja wymaga pewnego usystematyzowania i pogrupo-
wania kompetencji. Można porządkować je w różny sposób, np. t. rostowski 
proponuje 8 kategorii7:

1) kompetencje związane z uzdolnieniami – odnoszą się do potencjału 
pracownika, możliwości rozwoju, wykorzystania uzdolnień w celu 
zdobycia nowych kompetencji. ich znaczenie jest tym większe, im 
bardziej przedsiębiorstwo nastawione jest na zmiany i konieczność 
rozwoju nowych kompetencji.

2) kompetencje związane z umiejętnościami i zdolnościami – dotyczą 
czynników niezbędnych do odniesienia sukcesu w konkretnym zada-
niu w pracy. należą tu dobrze znane od dawna kompetencje komu-
nikacyjne, umysłowe, interpersonalne, organizacyjne, techniczne, 
biznesowe, przywódcze, samozarządzania itp.

3) kompetencje związane z wiedzą – to przygotowanie do wykonywa-
nia konkretnych zadań w ramach zawodu, specjalizacji, stanowiska 
czy organizacji. w tej kategorii mieszczą się kompetencje, które opi-
sują to, czego pracownik nauczył się do tej pory i co może zastosować 
w odpowiedniej sytuacji. wiedza może dotyczyć faktów, wydarzeń, 
procedur, teorii.

4) kompetencje fizyczne – dotyczą umiejętności związanych z fizycz-
nymi wymaganiami stanowiska pracy. Dzielą się na trzy grupy:
a) sprawność fizyczna;
b) wyczulenie zmysłów;
c) zdolności psychofizyczne.

5) kompetencje związane ze stylami działania – opisują, w jaki sposób 
określane są cele, jaka jest umiejętność planowania i zdolności organi-
zacyjne. Jaka jest zdolność wizualizacji ciągu działań oraz ustalania, 
jakie zasoby są potrzebne do osiągania celu. Jaka jest umiejętność 
działania w sposób dokładny i uporządkowany.

6 Por. c. woodruffe, ośrodki oceny i rozwoju, kraków 2003.
7 T. Rostowski, kompetencje jako jakość zarządzania zasobami ludzkimi, (w:) jakość zaso-

bów firmy. kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. sajkiewicz, warszawa 2002; por. 
G. Filipowicz, zarządzanie kompetencjami zawodowymi, warszawa 2004.
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6) kompetencje związane z osobowością – to złożone umiejętności 
warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytu-
acjach społecznych, nabywane przez jednostkę w toku treningu 
społecznego8. kompetencje te wypływają z cech osobowości, mają 
bezpośredni wpływ na jakość i sposób wykonywania powierzonych 
zadań, decydują o właściwym funkcjonowaniu w grupie, budowaniu 
odpowiednich relacji z innymi ludźmi. kompetencje osobowościowe 
to umiejętności zapewniające skuteczność realizacji celów w sytu-
acjach społecznych, czyli podczas kontaktów z innymi ludźmi. Dzięki 
nim jesteśmy w stanie wykorzystywać w pełni nasz potencjał kwali-
fikacyjny, specjalistyczną wiedzę i zawodowe doświadczenie.

7) kompetencje związane z zasadami i wartościami – dotyczą zasad, 
wartości, wierzeń, pozwalają na określenie motywów działania. Odno-
szą się do tego, czego poszukuje się w pracy, oraz do ról życiowych, 
które wpływają na dokonywane wybory.

8) kompetencje związane z zainteresowaniami – oznaczają preferencje 
dotyczące zadań i rodzaju pracy oraz środowiska pracy. Mają wpływ 
na efektywność, zwłaszcza wtedy, kiedy rodzaj pracy jest w pełni 
zgodny z rodzajem zainteresowań pozazawodowych.

w polskiej rzeczywistości kwalifikacje to dokument zdobyty po ukoń-
czeniu konkretnej szkoły, na którym napisany jest tytuł naukowy. zmorą 
dzisiejszej edukacji, a przede wszystkim szkolnictwa zawodowego, jest fakt 
legitymowania się absolwentów dyplomem ukończenia szkoły, jednocześnie 
przy braku uprawnień (umiejętności) do wykonywania zawodu (uczniowie 
nie przystępują do egzaminów zawodowych). wnioskować trzeba, iż bez 
kompetencji nie można wykorzystywać swoich kwalifikacji. A bez tychże 
kwalifikacji nie można być pracownikiem kompetentnym.

wybrane wyniki badania

Fakt, iż pracodawcy coraz częściej sprawdzają zgodność kwalifikacji 
z kompetencjami, iż proces rekrutacji w wielu firmach jest bardzo zróżnicowany 

8 szerzej w: A. Matczak, kwestionariusz kompetencji społecznych kks. podręcznik, War-
szawa 2001.
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i nie zawsze wiadomo dlaczego, zmobilizował autorkę do przeprowadzenia 
badania wśród studentów szkoły wyższej. Jego głównym celem było wskaza-
nie kategorii kompetencji, które determinują proces decyzyjny pracodawców. 
Przyjęto formę ankiety internetowej, którą skierowano do studentów studiów 
pierwszego stopnia – były to dwa kwestionariusze ankiety:
 – pierwszy – skierowany do grupy 647 osób, wszystkich studentów; odpo-

wiedzi uzyskano od 428 osób, analizie poddano wyniki respondentów 
pracujących, tj. 375 osób;

 – drugi – skierowany do studentów v i vi semestru – do 323 osób; odpo-
wiedzi uzyskano od 186; w tym kwestionariuszu dodano pytania doty-
czące korzyści ze studiów wyższych.

treścią kwestionariusza ankiety były pytania dotyczące procesu decy-
zyjnego, w tym procesu rekrutacji i planowania zatrudnienia. Pierwsza część 
pytań dotyczyła: obaw pracodawców przed zatrudnianiem lepiej wykształ-
conych pracowników, pozwolenia im na dokształcanie się. w tej części 400 
respondentów wskazało na pozytywne działania pracodawców. Jednak już 
mniejsza liczba respondentów, bo 340 osób, wskazała, iż ci pracodawcy chęt-
nie finansują tę naukę. Formy kształcenia podejmowane przez pracowników 
to przede wszystkim studia pierwszego i drugiego stopnia, ale też kursy i szko-
lenia niezwiązane z charakterem zajmowanego stanowiska. ważną kwestią 
wpływającą na zarządzanie firmą jest stosowanie przez decydentów technik 
i metod zarządzania. niektórzy w dużym stopniu, między innymi w kwestiach 
Hr, korzystają z outsourcingu. Pracownicy zapytani, kto w ich firmie prze-
prowadza rekrutację, wskazali: własny dział personalny (125 osób), właściciel 
(128 osób), zewnętrzna firma (17 osób), specjalista ds. rekrutacji (27 osób). 
Dzięki temu nie dziwią również wskazania, iż płeć nie decyduje w dużym 
stopniu o zatrudnieniu, wynagrodzeniu czy randze zajmowanego stanowiska. 
respondenci wskazali również, iż płeć nie powinna o wyżej wymienionych 
kwestiach decydować.

zdefiniowanie kompetencji we wcześniejszej części referatu miało na celu 
wskazanie tych, które definiuje się jako twarde i miękkie. Okazuje się, że o ile 
łatwo wskazać kompetencje twarde, które utożsamiane są ze specjalistyczną 
wiedzą i umiejętnościami zawodowymi, to o wiele trudniej wskazać własne 
kompetencje miękkie, czyli umiejętności psychospołeczne, obejmujące kom-
petencje osobiste (interpersonalne). respondentów poproszono o wskazanie 
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zarówno jednych, jak i drugich, wymaganych przez pracodawców (wyk. 1 
i wyk. 2).

1 
 

/  

wykres 1. kompetencje twarde oczekiwane przez pracodawców

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

najważniejsza dla pracodawców jest praktyczna wiedza połączona 
z doświadczeniem na podobnym stanowisku pracy. niepokojąco, na dalszym 
miejscu plasuje się wykształcenie kierunkowe, wskazywane nawet jako kom-
petencja mniej ważna (80 osób). wynik ten może być potwierdzeniem niskiej 
świadomości pracodawców, iż wiedza nabyta w procesie edukacji w połą-
czeniu z praktyką generuje niezbędne kompetencje profesjonalisty. niską 
liczbę wskazań w kategorii język obcy można tłumaczyć tym, iż większość 
pracodawców reprezentuje małe i średnie przedsiębiorstwa – być może dzia-
łalności lokalnej wydaje się, iż nie potrzebuje tej umiejętności. nisko oceniona 
została także znajomość branży, a przecież dobry pracownik to orientujący się 
w branży, w której pracuje, choć, z drugiej strony, szybko uczący się może 
nadrobić zaległości. z kolei wśród kompetencji miękkich najwyżej zostały 
ocenione zdolności interpersonalne (jak asertywność, autoprezentacja, umie-
jętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych). na kolejnym miejscu poja-
wia się organizacja własnej pracy oraz umiejętność pracy w zespole.
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2 
 

wykres 2. kompetencje miękkie oczekiwane przez pracodawców

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

w kolejnych pytaniach respondenci zostali poproszeni o wskazanie kom-
petencji, którymi powinni kierować się ich pracodawcy. Okazuje się, że wyniki 
są bardzo zbliżone. Można się zastanowić, dlaczego pracownicy na pierw-
szych miejscach plasują praktyczną wiedzę i doświadczenie, a na ostatnich 
znajomość języków obcych i obsługę komputera – prawdopodobnie z reguły 
ludzie wskazują na swoje mocne strony. natomiast nauka języków obcych nie 
jest jeszcze w Polsce umocowana w świadomości ludzi, a przede wszystkim 
w polskiej edukacji. według respondentów wymagane kompetencje zależą 
(129 osób) i powinny zależeć (199 osób) od zajmowanego stanowiska. należy 
pamiętać, iż nie jest to recepta na sukces, gdyż oprócz kwalifi kacji ważne 
są kompetencje uniwersalne, czyli te, które można wykorzystać na każdym 
stanowisku pracy.

Analizując wyniki kwestionariusza dotyczącego czynników decydują-
cych o podjęciu studiów wyższych można zaobserwować, iż decydują ambicje 
zdobycia wykształcenia oraz świadomość większych szans na rynku pracy 
w gospodarce opartej na wiedzy (wyk. 3).
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3 
 

wykres 3. czynniki decydujące o podjęciu studiów

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

respondenci biorący udział w badaniu to studenci kierunków zarzą-
dzanie i administracja – wykres 4 prezentuje argumenty, które przemówiły 
właśnie za takim wyborem. 87 osób wskazało, że wybrany kierunek jest przy-
datny w pracy zawodowej (studenci studiów zaocznych), 45 osób podjęło 
studia na kierunku zgodnym z zainteresowaniami, 34 osoby chciały nabyć 
umiejętności zgodnie z programem kierunku studiów, 33 osoby wybrały go 
przypadkowo, a 18 osób chciało się przekwalifi kować. Mimo atrakcyjnych 
form prowadzonych zajęć, urozmaicania programów studiów i przystosowy-
wania go do zainteresowań i rynku pracy 105 osób wskazało, iż powinno być 
więcej niekonwencjonalnych form zajęć (jak case study), 57 osób stwierdziło, 
że nadal za dużo jest zajęć teoretycznych. to cenna wskazówka do dalszego 
ulepszania i modyfi kowania edukacji – dydaktyki – nauki jako determinant 
modelu współpracy nauki z biznesem. ważnym elementem tego modelu 
są nauczyciele mentorzy, nie ci, którzy myślą, że uczą, ale ci, którzy przekazują 
wiedzę! respondenci podkreślili kilka głównych kompetencji, w zdobyciu 
których pomógł im wykładowca w trakcie prowadzonych zajęć. na pierw-
szym miejscu jako najważniejsze uplasowały się zdolności interpersonalne, 
na kolejnym dobra organizacja własnej pracy, następnie umiejętność pracy 
w zespole – czyli te, które potrzebne są na każdym stanowisku pracy (wyk. 4).
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1 
 

/  

wykres 4. kompetencje zdobyte dzięki pomocy wykładowcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

studenci uczelni wyższych marzą o studiach, które zagwarantują im 
otrzymanie dobrej pracy, szanse na rozwój i wysokie wynagrodzenie. Obecnie 
biznes preferuje ludzi młodych, z dużym doświadczeniem, co w rzeczywisto-
ści wydaje się niemożliwe. Poszukiwani są absolwenci charakteryzujący się 
szerokim wachlarzem kompetencji, szczególnie miękkich. Proces globalizacji 
jest nieubłagany, wymaga od przedsiębiorstw nowego spojrzenia na współ-
czesnego pracownika. rozwój kompetencji opisywany jest według różnych 
modeli. Jednym z nich jest drabina kompetencji autorstwa M. kossowskiej 
i i. sołtysińskiej. trudniejszym działaniem jest zarządzanie kompetencjami, 
które obejmuje planowanie i organizowanie stosownych działań, inspirowanie 
i motywowanie ludzi w kierunku doskonalenia zawodowego i podejmowania 
się nowych bądź rozleglejszych zadań organizacyjnych oraz kontrola prze-
biegu wiążących się z tym pro cesów9. ważne, aby przeprowadzać diagnozę 
pozwalającą podzielić pracowników ze względu na kompetencje oraz potencjał 
rozwojowy. Pomagają w tym profi le kompetencyjne umożliwiające racjonalne 
wykorzystanie indywidualnych kompetencji. nie można wobec wszystkich 

9 t. Oleksyn, szkolenie i rozwój pracowników a sukces fi rmy, war sza wa 1999, s. 63.
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postępować w taki sam sposób. Jednym ze źródeł rozwoju są szkolenia, studia, 
które przyczyniają się do zdobycia nowych kompetencji i ugruntowania już 
posiadanej wiedzy (por. wyk. 4).

Model kompetencyjny potrzebny od zaraz

Profile kompetencyjne w organizacji zależą od wielu czynników, takich 
jak podstawowa działalność firmy, strategia, kultura organizacyjna, cele, misja, 
uwarunkowania rynkowe. na początku należy skategoryzować kompetencje, 
następnie je zdiagnozować poprzez określenie tych kluczowych. zadania te 
powinien wykonywać zespół składający się z pracowników znających firmę 
oraz ekspertów zewnętrznych (proponowany outsourcing jako nowoczesna 
forma zarządzania). Dalsza praca przebiega według określonego algorytmu, 
z podziałem na etapy:

1) precyzyjne określenie celu tworzenia struktury kompetencji;
2) tworzenie planu działania;
3) wybór metody analizy stanowisk pracy;
4) zastosowanie wybranej metody do gromadzenia potrzebnych 

informacji;
5) przygotowanie zebranych informacji do analizy poprzez klasyfikację 

ich jako wyznaczników behawioralnych;
6) analiza zgromadzonych informacji i przedstawienie wstępnej struktury 

kompetencji;
7) weryfikacja funkcjonalności struktury;
8) wprowadzenie korekt;
9) wdrożenie końcowej struktury kompetencji10.

Podczas tworzenia struktury konieczne jest opisanie poziomów kom-
petencji. Lista najbardziej po żądanych kompetencji powinna zostać usta-
lona w dwóch ka te goriach: dla pracowników operacyjnych oraz dla średniej 
i wyższej kadry menedżerskiej. wszyscy pracownicy pracują na to, aby firma 
zdobyła pozycję lidera na rynku, ale dla każdej grupy oznacza to wykazanie 
się innymi umiejętnościami. Dużą liczbę wśród wszystkich pracowników sta-
nowią pracownicy operacyjni, w tym kierownicy (liderzy) operacyjni.

10 na podstawie M. sylburski, umiejętność zawodowa (2), „Personel i zarządzanie”, nr 5/
maj 2010, s. 77.



63Kompetencje jako determinanty gospodarki opartej na wiedzy

tradycyjny model kompetencyjny, odpowiadający stanowisku pracow-
nika ope ra cyj nego, może zostać zbudowany na podstawie listy kompetencji 
z kilku obszarów. wytypowanie ich ułatwiają aktualne ogłoszenia o pracę, 
w których na zmianę ważniejsze są kompetencje i kwalifi kacje. Porządkując 
obszary, przyjęto najpowszechniejsze: komunikacja, relacje z klientem, praca 
w zespole, przywództwo, dbanie o jakość, kreatywność, umiejętność współ-
pracy, odporność na stres, znajomość języków obcych, wiedza. na wykresie 5 
przedstawiono radarowy wykres kompetencji na stanowisku pracownika ope-
racyjnego. identyfi kacja kompetencji wchodzących w skład wymienionych 
obsza rów powinna być oparta na 5-stopniowej skali, w której 1 jest oceną 
najniższą, a 5 jest oceną maksymalną.

Proponowany model to rozwiązanie przykładowe. każde przedsiębior-
stwo powinno stworzyć własny w celu zoptymalizowania działań w zakresie 
rozwoju kompetencji lub skorzystać z analiz porównawczych najlepszych 
przedsiębiorstw w danej branży (benchmarking) i uczyć się od najlepszych, 
dla których niektóre kompetencje z drabiny kompetencji są już standardem.

5 
 

 
wykres 5. Proponowany model kompetencji pracownika operacyjnego

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

„znalezienie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest najbardziej 
wartościową zdolnością. Dałbym wszystko, co mam, wszystkie moje pienią-
dze, aby tylko mieć tę umiejętność” (John D. rockefeller). w gospodarce, 
w której najcenniejszym kapitałem są ludzie, rozwój ich umiejętności może 
w sposób pozytywny wpływać na jakość zarządzania kompetencjami pracow-
ników. w otoczeniu zdominowanym przez wysoką technologię należy liczyć 
się z kompetencjami, które wskazują wysoki potencjał jednostki do zwiększe-
nia efektywności i aktywności ekonomicznej organizacji – kompetencjami, 
które determinują gospodarkę opartą na wiedzy.
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coMPetences as deterMinants  
Based on knowLedge

summary

Differences between professional qualifications and competences are an issue 
of sciences and business. evaluating environment, changes’ pace, large amount of 
unemployed make diverging from traditional treatment of professional qualification. 
this article says about differences between qualification and competences, explains 
which of them are more important to employees and employers. this report underlines 
also those differences, based on scientific research, which were gained by high school’s 
respondents. According to Lisbon strategy, high school is a foundation (by Bologna 
Process) of economy development based on knowledge.

translated by Monika kłos
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PotrzeBy doskonaLenia koMPetencji kadr 
MenedŻerskicH w regionie zacHodnioPoMorskiM

wprowadzenie

Dynamika rozwoju regionu jest uzależniona od potencjału rozwojowego 
przedsiębiorstw. Podstawowy element przewagi konkurencyjnej na stale zmie-
niającym się rynku to kapitał ludzki – kadra menedżerska i pracownicy przed-
siębiorstw. w procesie stymulowania rozwoju gospodarczego regionu istotna 
jest odpowiedź na następujące pytania: czy i jak poprzez własną edukację 
menedżerowie przyczyniają się do przekształcania się firm i instytucji, którymi 
kierują, w przedsiębiorstwa uczące się oraz jakie są postawy menedżerów 
wobec własnego rozwoju zawodowego, a także jakie są potrzeby szkoleniowe 
menedżerów związane zarówno z kompetencjami menedżerskimi, jak i eks-
perckimi1. zainteresowane odpowiedzią na te pytania powinny być w równym 
stopniu tak władze regionalne, jak i instytucje oraz firmy działające w sektorze 
edukacji menedżerskiej. właśnie znaczenie i zakres doskonalenia kompeten-
cji menedżerskich stały się podstawą badania przeprowadzonego w ramach 

1 B. kwarcińska, doskonalenie zawodowe menedżerów w gospodarce opartej na wiedzy, 
Poznań 2005, s. 39.
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projektu rozwojowego zachodniopomorskiej szkoły Biznesu w szczecinie 
„nowa era menedżera” na grupie 100 menedżerów zachodniopomorskich firm. 
celem było zbadanie potrzeb i postaw reprezentantów kadry zarządzającej 
w zakresie pozyskiwania i rozwoju kompetencji menedżerskich i funkcjonal-
nych. w artykule zostaną zaprezentowane fragmenty raportu dotyczące tego 
tematu.

Menedżer i jego funkcje w organizacji

Podstawową kategorią ekonomiczną, którą kierują się organizacje w swo-
ich działaniach, jest efektywność. warunkiem zapewnienia firmie niezbędnej 
efektywności jest przede wszystkim skuteczne zarządzanie nią, które można 
zdefiniować jako decydowanie o tym, co należy zrobić, a następnie realizowa-
nie tego dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów2. Osobą odpowiedzialną 
za pokierowanie działaniami prowadzącymi do osiągania celów organizacji 
jest menedżer. to on w toku zarządzania podejmuje decyzje o tym, co należy 
robić, a następnie – realizuje cele poprzez ludzi. stwierdzenie to akcentuje 
fakt, że ludzie są najważniejszym zasobem w kadrze kierowniczej. to właśnie 
za ich pośrednictwem menedżer zarządza wszelkimi innymi zasobami – wie-
dzą, finansami, materiałami, zakładami, wyposażeniem itp.3 Funkcje zarządza-
nia mogą być wyrażone jako proces planowania, organizowania, przewodzenia 
i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszelkich 
dostępnych zasobów do osiągnięcia jej celów4 (por. rys. 1).

zdefiniowanie funkcji zarządzania ma duże znaczenie, gdyż z nich 
wywodzi się zapotrzebowanie na kształtowanie określonych umiejętności 
menedżerskich. w literaturze poświęconej zarządzaniu wskazuje się na cztery 
ważne rodzaje umiejętności kierowniczych5:

 – umiejętności techniczne (ang. technical skill) – umiejętności niezbędne 
do wykonywania lub zrozumienia zadań związanych z daną organizacją, 
stosowaniem właściwej dla niej techniki i technologii;

2 M. Armstrong, jak być lepszym menedżerem, warszawa 1997, s. 14.
3 tamże, s. 14.
4 J. stoner, r.e. Freeman, D.r. Gilbert, kierowanie, warszawa 1999, s. 42–67.
5 H. koontz, w. weihrich, essentials of Management, (w:) J. Penc, role i umiejętności 

menedżerskie, warszawa 2005, s. 67. 
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 – umiejętności interpersonalne (ang. human skill) – umiejętności nawiązy-
wania kontaktów, upraszczania komunikacji i zwiększania jej efektywno-
ści, rozwiązywania konfliktów, motywowania, sprawiedliwego oceniania 
pracowników, współpracy z dostawcami, klientami, inwestorami itp.;

 – umiejętności koncepcyjne (ang. conceptual skill) – zdolność abstrak-
cyjnego myślenia, rozpoznawania złożonej sytuacji i rozumienia relacji 
między jej elementami, umiejętność strategicznego myślenia i działania, 
horyzontalnego patrzenia na cele organizacji itp.;

 – umiejętności diagnostyczne i analityczne (ang. design skill) – umiejęt-
ność analizowania i diagnozowania problemów w organizacji, badania 
ich symptomów i opracowania racjonalnych rozwiązań, a więc zaprojek-
towania właściwej reakcji w danej sytuacji i powzięcia rozsądnej decyzji.

1 

 

zasoby ludzkie
zasoby finansowe
zasoby fizyczne
zasoby informacyjne

Cele osiągnięte:
• sprawnie
• skutecznie

Planowanie 
i

podejmowanie
decyzji

Organi-
zowanie

kontro-
lowanie Przewodzenie 

rys. 1. Funkcje zarządzania

Źródło: r.w. Griffin, podstawy zarządzania i organizacji, warszawa 2004.

Analizując literaturę z zakresu zarządzania i umiejętności menedżerskich, 
można odnieść wrażenie, że poświęcona jest ona przede wszystkim problema-
tyce zarządzania w przedsiębiorstwach o organizacji wyłącznie hierarchicznej. 
Oznacza to, że problemy te rozpatrywane są głównie przez pryzmat najwyż-
szego szczebla zarządzania (top management), ewentualnie sygnalizowane jest 
wymaganie takich zdolności na niższych szczeblach zarządzania. tymczasem 
rzadko jest brany pod uwagę fakt, iż większość menedżerów poza pełnieniem 
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funkcji kierowniczej jest odpowiedzialna za określony obszar funkcjonalny 
w przedsiębiorstwie. Dotyczy to szczególnie najliczniejszej grupy mene-
dżerów średniego szczebla, którzy z jednej strony, bezpośrednio zarządzają 
pracą operacyjną podwładnych, a z drugiej, mają realny wpływ na wdrażanie 
strategii działania firmy. ta grupa pracowników musi łączyć wiedzę i umie-
jętności z zakresu zarządzania z wiedzą fachową reprezentowanego obszaru 
funkcjonalnego.

kwestię dualizmu wiedzy i umiejętności kadr menedżerskich przedstawili 
w swoich rozważaniach na temat nauki zarządzania r.w. Griffin oraz H. stein-
mann i G. schreyögg, którzy wyodrębnili tak zwane podejście instytucjonalne 
i funkcjonalne6. Przez zarządzanie w kontekście instytucjonalnym rozumie 
się grupę ludzi, której powierzono w organizacji uprawnienia do wydawania 
poleceń. A zatem menedżerami są wszyscy pracownicy firmy, którzy objęli 
funkcję przełożonych7. Pomiędzy nimi ustalona jest struktura hierarchiczna, 
w ramach której menedżerowie są podporządkowani odpowiednim szczeblom 
zarządzania. w ten sposób wyodrębnia się8:

a) menedżerów najwyższego szczebla, będących niewielką grupą kadry 
kierowniczej wyznaczającą cele i strategię organizacji, kontrolującą 
oraz analizującą wyniki działań;

b) menedżerów średniego szczebla, stanowiących najliczniejszą grupę 
kierowników (zazwyczaj w randze kierownika zakładu, szefa 
wydziału), odpowiadających najczęściej za realizację polityki i planów 
opracowanych na najwyższym szczeblu zarządzania, a także nadzoro-
wanie i koordynację działań menedżerów znajdujących się na niższym 
szczeblu zarządzania;

c) menedżerów pierwszej linii, występujących przeważnie w roli kierow-
nika biura firmy, brygadzisty, nadzorcy itp., nadzorujących i koordy-
nujących działania pracowników wykonawczych; większość ich czasu 
zostaje przeznaczona na właściwe przygotowanie pracy podwładnym 
oraz kontrolę jej realizacji.

6 r.w.Griffin, podstawy zarządzania i organizacji, warszawa 2004; B. nogalski, J. Śnia-
decki, umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Bydgoszcz 2001, s. 68.

7 B. nogalski, J. Śniadecki, umiejętności menedżerskie..., dz. cyt., s. 69.
8 r.w. Griffin, podstawy zarządzania…, dz. cyt., s. 45–48.
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zarządzanie w podejściu funkcjonalnym natomiast jest niezależne 
od ustalenia określonych stanowisk oraz szczebli kierowania. nawiązuje 
ono do rodzajów funkcjonalnego zarządzania w przedsiębiorstwie, w którym 
menedżerowie, niezależnie od szczebla zarządzania, mogą pracować w róż-
nych obszarach zarządzania. Przez obszar zarządzania zwykło się rozumieć 
określoną dziedzinę biznesu. stąd przyjął się podział menedżerów na profesjo-
nalistów od marketingu, finansów, zasobów ludzkich, produkcji, administracji 
i innych. schematyczne ujęcie podziału menedżerów ze względu na szczebel 
oraz obszar zarządzania przedstawia rysunek 2.

2 

 

Menedżerowie pierwszej linii
(Workplace Management)

Marketing Finanse Produkcja Zasoby
ludzkie

Administracja Inne

OBSZARY FUNKCJONALNE

POZIOMY ZARZĄDZANIA
ujęcie instytucjonalne

Menedżerowie najwyższego 
szczebla

(Top Management)

Menedżerowie średniego 
szczebla

(Middle Management)

rys. 2. kadry menedżerskie przedsiębiorstwa w ujęciu instytucjonalnym 
i funkcjonalnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie: r.w. Griffin, podstawy zarządzania…, 
dz. cyt., B. nogalski, J. Śniadecki, umiejętności menedżerskie…, dz. cyt.

A zatem umiejętności menedżerów uzależnione są od szczebla i obszaru 
zarządzania.
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kompetencje menedżerskie i potrzeba ich doskonalenia

w ostatnich latach zaszły poważne zmiany w otoczeniu rynkowym firm, 
które wpływają na konieczność nowego podejścia do problematyki zarzą-
dzania organizacjami. rozwój rynków i rosnąca konkurencja spowodowały 
wzrost złożoności pracy na niemal wszystkich stanowiskach. Do najważniej-
szych zmian należy zaliczyć9:

 – zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa (globalizacja, zmiana celów ilo-
ściowych na jakościowe, produkcja jednostkowa w miejsce seryjnej, 
innowacyjność oraz szybkość adaptacji do zmieniających się warunków 
otoczenia);

 – postęp technologiczny (zastosowanie technik informatycznych, elastycz-
ność, uniwersalność i wysoka jakość produkcji);

 – wzrost przeciętnego poziomu wykształcenia, a w związku z tym aktyw-
ności i aspiracji ogółu pracowników;

 – rozproszenie władzy organizacyjnej.
Pojawiające się zmiany wpływają na oczekiwania wobec kadr zarządza-

jących. w literaturze przedmiotu coraz częściej podkreśla się fakt, iż wiedza 
fachowa jest niewystarczająca do podnoszenia skuteczności pracy menedże-
rów. Poszukuje się nowych sposobów postępowania w dynamicznie zmieniają-
cym się otoczeniu. w tym kontekście zaobserwowano cztery wzorce postępo-
wania menedżerów w ramach tworzenia się ich własnego sposobu kierowania. 
są nimi: powielanie (wykorzystywanie wzorców wypracowanych przez naukę 
lub praktykę), eksperymentowanie (zastosowanie w praktyce nowego rozwią-
zania, do tej pory nigdzie niewykorzystywanego), uczenie się (szczególnego 
rodzaju innowacyjność oparta na wypracowywaniu nowej wiedzy) i refor-
mułowanie/stałe odnawianie się (przyjęcie założenia, iż zmiany są stałym 
elementem zarządzania, stąd ich potrzeba wprowadzania na co dzień)10. Ana-
liza wytypowanych wzorców postępowania pozwala zauważyć, iż, z wyjąt-
kiem pierwszego, akcentowana jest konieczność elastycznego reagowania 
kadr zarządzających na zmieniające się otoczenie, natomiast zróżnicowane 

9 J. Bendkowski, J. Bendkowski, praktyczne zarządzanie organizacjami: kompetencje 
menedżerskie, Gliwice 2008, s. 41.

10 B. wawrzyniak, zmiana paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem, (w:) przedsię-
biorstwo wobec wyzwań przyszłości, red. M. Haffner, s. sudoł, toruń 1999.
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są sposoby osiągania skuteczności działania, będące mieszanką innowacyj-
ności i doświadczenia.

wśród badaczy przedmiotu sporą popularnością cieszy się obecnie pro-
blematyka kompetencji menedżerskich. wynika to w dużej mierze z poszuki-
wania sposobów zwiększenia skuteczności działania przedsiębiorstw na rynku 
i wpływu, jaki na ich wyniki mają kadry menedżerskie. tymczasem pojęcie 
kompetencji menedżerskich nie jest jednoznaczne. zamiennie używa się ter-
minów umiejętności i zdolności. Dodatkowo znaczenie terminu kompetencja 
jest odmienne w różnych krajach. na potrzeby niniejszego artykułu przyjęta 
została definicja opracowana w ramach brytyjskiego projektu badawczego 
national Management standards, według której „kompetencja to zdolność 
do wykonywania działań w ramach zawodu czy funkcji zgodnie z oczekiwa-
nymi standardami. kompetencja dotyczy zdolności do transferowania umie-
jętności i wiedzy w nowych sytuacjach w ramach wykonywanego zawodu”11. 
A zatem kompetencje są związane z działaniami, które mogą być wyrażone 
w formie określonych rezultatów. specjaliści dodatkowo podkreślają, iż 
na kompetencje, oprócz wiedzy i umiejętności, składa się również profil oso-
bowościowy oraz motywacja do ich ujawnienia. schematyczne ujęcie zawar-
tości merytorycznej pojęcia kompetencji przedstawia rysunek 3.

3 

 

KOMPETENCJE PRACOWNIKA 

Postawa  

Cechy osobowościowe    
i zdolności Wiedza 

Doświadczenie 

Formalna edukacja 
(kwalifikacje) 

Umiejętności 

rys. 3. zależności między kompetencjami a umiejętnościami

Źródło: A. rakowska, kompetencje współczesnego menedżera, (w:) zarządzanie 
kompetencjami organizacji, red. e. Masłyk-Musiał, warszawa 2005.

11 A. Rakowska, kompetencje współczesnego menedżera, (w:) zarządzanie kompetencjami 
organizacji, red. e. Masłyk-Musiał, warszawa 2005, s. 90. 
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ze względu na coraz większą dynamikę zmian otoczenia menedżerowie 
nie mogą swoich kompetencji stabilizować i utrwalać. wręcz przeciwnie, 
powinni je stale doskonalić i wzbogacać. warto w tym miejscu odwołać się 
do najnowszych wyników badań przeprowadzonych wśród 100 menedżerów 
na zlecenie zachodniopomorskiej szkoły Biznesu12. celem było poznanie 
potrzeb i postaw reprezentantów kadry zarządzającej w zakresie pozyskiwa-
nia i rozwoju zarówno kompetencji menedżerskich, jak i kompetencji funk-
cjonalnych – związanych z funkcją i miejscem w strukturze organizacyjnej. 
w ramach projektu wytypowano trzy obszary kompetencji, które zostały 
objęte badaniem. Były to:
 – obszary kompetencji badanych jako menedżerów, wynikające z zajmo-

wanego miejsca w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa;
 – obszary kompetencji badanych jako ekspertów w określonej dziedzinie 

funkcjonalnej;
 – obszary kompetencji badanych, gdzie zachodzą zmiany, następuje postęp 

lub dochodzą nowe obowiązki.
identyfikacja potrzeb w tym ostatnim obszarze ma szczególne znacze-

nie, gdyż ujmuje wpływ otoczenia dynamicznie oddziałującego na przedsię-
biorstwa. wszyscy badani menedżerowie podkreślali duże znaczenie takich 
bodźców dla ich obszaru kompetencji. wśród wytypowanych czynników 
wpływających na zmiany w obszarze kompetencji badanych największe 
znaczenie mają potrzeby aktualnych i potencjalnych klientów oraz zmiany 
w przedsiębiorstwie (po 25% badanych) (wykres 1).

Badanych zapytano o potrzeby pogłębiania swoich kompetencji w trzech 
analizowanych obszarach (wykres 2).

12 raport badanie głównych obszarów i kompetencji menedżerów i potrzeb w zakresie ich 
doskonalenia został zrealizowany w ramach zadania 5 projektu „nowa era menedżera – program 
rozwoju potencjału dydaktycznego zachodniopomorskiej szkoły Biznesu”. Badanie zostało 
przeprowadzone w marcu 2010 na próbie 100 menedżerów zatrudnionych w 75 podmiotach 
zlokalizowanych w aglomeracji szczecińskiej. Badani reprezentowali 5 kluczowych funk-
cji przedsiębiorstwa, tj.: zarządzanie, finanse, marketing i sprzedaż, produkcja i działalność 
operacyjna oraz zasoby ludzkie i kadry. struktura próby była zrównoważona. Opracowany 
kwestionariusz ankiety, poza główną częścią pytań merytorycznych, zawierał również listę 83 
obszarów kompetencji menedżerskich. konstrukcja pytań w kwestionariuszu, w odniesieniu 
do badanych najważniejszych obszarów kompetencji, umożliwiła każdorazowe zebranie 400 
odpowiedzi. Badanie przeprowadziła Pracownia Marketingowa proMarket, której właścicielką 
jest autorka artykułu dr Marzena Frankowska.



75Potrzeby doskonalenia kompetencji kadr menedżerskich…

4 

 

wykres 1. Główne czynniki wpływające na zmiany w obszarze kompetencji mene-
dżerów ogółem

Źródło: badanie głównych obszarów i kompetencji menedżerów i potrzeb w zakresie 
ich doskonalenia, raport przygotowany przez Pracownię Marketingową pro-
-Market na zlecenie zachodniopomorskiej szkoły Biznesu.

5 

 

wykres 2. Potrzeby pogłębiania swoich kompetencji jako menedżer

Źródło: badanie głównych obszarów i kompetencji menedżerów..., dz. cyt.

zdecydowana większość stwierdziła potrzebę doskonalenia swoich kom-
petencji jako menedżer (prawie 90% wskazań), w tym ponad 40% odpowiedzi 
wskazuje na odczuwanie bardzo silnej potrzeby w tym zakresie. najwięk-
szą potrzebę doskonalenia się mają menedżerowie produkcji i działalności 4 
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operacyjnej (ponad 26% wskazań), a także menedżerowie zarządzania oraz 
marketingu i sprzedaży (niecałe 24% wskazań).

6 

 

wykres 3. Potrzeby pogłębiania swoich kompetencji jako ekspert w danej dziedzinie

Źródło: badanie głównych obszarów i kompetencji menedżerów..., dz. cyt.

zdecydowana większość badanych stwierdziła również potrzebę podno-
szenia swoich umiejętności eksperckich – prawie 90% wskazań, w tym 46% 
odczuwa bardzo silną taką potrzebę. Ponownie najliczniejszą grupę chcących 
doskonalić się jako ekspert mają menedżerowie produkcji i działalności opera-
cyjnej (ponad 26%) oraz menedżerowie marketingu i sprzedaży (prawie 24%).

7 

 

wykres 4. Potrzeby pogłębiania kompetencji najszybciej zmieniających się

Źródło: badanie głównych obszarów i kompetencji menedżerów..., dz. cyt.
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w zakresie doskonalenia kompetencji w obszarach najszybciej zmienia-
jących się zdecydowana większość badanych stwierdziła taką potrzebę (pra-
wie 90% wskazań), w tym prawie 50% odpowiedzi wskazuje na odczuwanie 
bardzo silnej takiej potrzeby. Ponownie największą potrzebę doskonalenia się 
odczuwają menedżerowie marketingu i sprzedaży (ponad 27% wskazań) oraz 
menedżerowie produkcji i działalności operacyjnej (ponad 20%).

Podsumowując wyniki badań przeprowadzonych wśród menedżerów 
według dziedzin funkcjonalnych można stwierdzić, że najsilniej potrzeby 
doskonalenia w badanej grupie odczuwają menedżerowie produkcji i działal-
ności operacyjnej, a w najmniejszym stopniu menedżerowie Hr oraz finansów. 
wynikać to może ze stosunkowo dużej dostępności i częstotliwości szkoleń 
drugiej grupy menedżerów, które mogą być w pewnym sensie wymuszane 
przez zmieniające się prawo. równocześnie oznaczać to może stałe zapotrze-
bowanie na usługi edukacyjne w tych obszarach funkcjonalnych firmy, a także 
sugeruje istnienie niszy rynkowej w zakresie doskonalenia kompetencji kadr 
operacyjnych przedsiębiorstw.

Metody doskonalenia kompetencji kadr menedżerskich 
w regionie zachodniopomorskim

współczesne podejście do rozwoju organizacji akcentuje nastawienie 
na zmianę, ciągłe uczenie się i podważanie status quo. taka postawa jest rów-
nież charakterystyczna dla osób nastawionych na rozwój kariery zawodowej. 
specjaliści z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, tacy jak np. t. Listwan, 
podkreślają, że efektem prowadzenia właściwej polityki personalnej jest 
połączenie celów rozwojowych firmy i pracowników, przy czym priorytetem 
pozostają cele rozwojowe organizacji13. zgodnie z koncepcją P.M. sengego14 
w idealnej organizacji uczącej się procesy związane z nabywaniem, utrwala-
niem i przekazywaniem nowej wiedzy zachodzą jednocześnie:
 – poszczególni pracownicy uczą się, nabywając nowe umiejętności 

zarówno w trakcie pracy, jak i w czasie szkoleń;

13 zarządzanie kadrami, red. t. Listwan, warszawa 2004, s. 141.
14 P.M. senge, piąta dyscyplina. teoria i praktyka organizacji uczących się, kraków 2003, 

s. 30. 
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 – poprzez różne formy pracy zespołowej nowa wiedza i umiejętności 
są upowszechniane wśród innych członków zespołu;

 – organizacja dzięki swym systemom zarządzania i komunikacji wewnętrz-
nej przejmuje i utrwala w postaci dokumentacji wewnętrznej wiedzę zdo-
bytą przez poszczególnych pracowników i ich zespoły;

 – wiedza zawarta w systemach zarządzania firmy jest upowszechniana sto-
sownie do zapotrzebowania;

 – na podstawie analizy osiąganych efektów przy zastosowaniu nowej wie-
dzy następuje proces samouczenia się całej organizacji.

w realnym świecie organizacji osiągnięcie powyższego ideału jest bar-
dzo trudne. Jednak w ostatnich latach sytuacja zmieniła się na korzyść, również 
w Polsce. rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych oraz postępująca 
profesjonalizacja rynku edukacyjnego w połączeniu z dostępnością fundu-
szy unijnych na szkolenia stworzyły świetne warunki do pokonywania barier 
w dostępie do metod doskonalenia umiejętności menedżerskich. najbardziej 
popularne sposoby zdobywania nowej wiedzy to: szkolenia, studia podyplo-
mowe oraz MBA.

Metody doskonalenia pracowników można usystematyzować, przyjmu-
jąc poniższe kryteria.

tabela 1

rodzaje szkoleń pracowników

kryteria Opis

Miejsce
szkolenie wewnętrzne –  

w miejscu pracy (on the job),
szkolenie zewnętrzne –  

poza miejscem pracy (off the job) 

Model szkolenia jednorazowe
systematyczne

Liczba osób 
objętych szkoleniem

indywidualne  
(dla konkretnej osoby, specjalisty, kierownika),

grupowe 
 (zwykle tańsze, częstsze, dotyczące większości zatrudnionych)

Grupa uczestników
otwarte  

(dla osób z różnych organizacji)
zamknięte  

(dla 1 organizacji)

Źródło: opracowanie własne.
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w kontekście zdiagnozowania w trakcie badania regionalnych mene-
dżerów wysokiej potrzeby rozwoju zarówno kompetencji menedżerskich, jak 
i specjalistycznych, funkcjonalnych, rodzi się pytanie o jakość i dostępność 
na rynku zachodniopomorskim odpowiedniej oferty szkoleń wewnętrznych 
i zewnętrznych. Menedżerowie to wymagający uczestnicy szkoleń, którzy 
bardzo cenią swój czas i oczekują od organizatorów wysokiej jakości i atrak-
cyjnej, interaktywnej formy przekazywania wiedzy teoretycznej w powiązaniu 
z praktyką biznesową. szkolenia wewnętrzne, szczególnie w większych fir-
mach, przeprowadzane są przez wyspecjalizowanych trenerów wewnętrznych, 
coachów lub mentorów. zazwyczaj są to osoby dysponujące doświadczeniem 
i wiedzą specjalistyczną oraz dodatkowymi umiejętnościami w zakresie meto-
dologii prowadzenia interaktywnych metod szkoleniowych. na zewnątrz 
menedżerowie poszukują możliwości uzupełnienia wykształcenia wyższego 
na uczelniach publicznych i niepublicznych w systemie zaocznym oraz uzu-
pełnienia i doskonalenia wiedzy zarówno z zakresu zarządzania i „miękkich” 
umiejętności, jak i wiedzy specjalistycznej. większość uczelni w regionie dys-
ponuje bogatą ofertą rocznych studiów podyplomowych, dwuletnich studiów 
MBA oraz specjalistycznych programów szkoleniowych. część z tych przed-
sięwzięć jest dofinansowana ze środków unijnych, głównie z europejskiego 
Funduszu społecznego, co znacznie podnosi ich atrakcyjność. O środki unijne 
starają się również działające na regionalnym rynku szkoleniowym publiczne 
i prywatne ośrodki wspierania biznesu, centra kształcenia ustawicznego, firmy 
szkoleniowe.

w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez wojewódzki 
urząd Pracy w szczecinie znajduje się obecnie ok. 150 instytucji i firm szko-
leniowych oferujących szeroką gamę usług szkoleniowo-doradczych dla osób 
bezrobotnych, kadry i pracowników firm, organizacji samorządowych oraz 
instytucji non profit. w 2007 roku zostało przeprowadzone badanie oferty 
szkoleniowej na zachodniopomorskim rynku pracy, którym objęto 93 insty-
tucje z ris oraz wybrane urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy15. zdecydo-
wana większość z nich zatrudnia poniżej 20 pracowników i zajmuje się pro-
mowaniem swojej oferty zawierającej duży zakres tematyczny szkoleń, w tym 

15 badanie oferty szkoleniowej na zachodniopomorskim rynku pracy, raport przygotowany 
przez firmę Public Profits sp. z o.o. na zlecenie wuP w szczecinie w ramach zachodniopo-
morskiego Obserwatorium rynku Pracy, szczecin 2007.
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pakiet z szeroko pojętego zarządzania. najwięcej firm i instytucji przepro-
wadziło szkolenia językowe (głównie z języka angielskiego i niemieckiego), 
z księgowości (rachunkowość), kursy komputerowe, prawa jazdy, szkolenia 
z zakresu BHP, podstaw przedsiębiorczości (ABc przedsiębiorczości, zakła-
danie i prowadzenie własnej firmy), zarządzania (zarządzanie kadrami, przed-
siębiorstwem). Ok. 27% z nich otrzymało dotacje unijne.

Oferta regionalnych ośrodków jest coraz lepsza pod względem jako-
ściowym. rynek zachodniopomorski staje się w czasach kryzysu atrakcyjny 
dla uczelni i firm szkoleniowych z innych regionów kraju i zagranicy. kadra 
kierownicza również nie ma oporów w korzystaniu z atrakcyjnej oferty reno-
mowanych uczelni wyższych i ośrodków szkoleniowych krajowych i mię-
dzynarodowych, oferujących szkolenia prowadzone przez uznane autorytety, 
zakończone cenionymi w branży certyfikatami czy organizowane w atrak-
cyjnych miejscach w formie outdoor. Źródłem wiedzy i nawiązywania cen-
nych kontaktów są także branżowe i specjalistyczne konferencje, cykliczne 
spotkania i seminaria organizowane przez ogólnopolskie stowarzyszenia 
i organizacje zrzeszające profesjonalistów. Doskonałym zamiennikiem lub 
uzupełnieniem tradycyjnych szkoleń jest możliwość kształcenia się w for-
mie e-learningu lub blended learningu. Daje ona cierpiącym na brak czasu 
menedżerom możliwość indywidualnego regulowania czasu i tempa nauki, 
a firmom – szansę przeszkolenia w stosunkowo krótkim terminie i niewiel-
kim kosztem dużych grup pracowników i wyrównania kompetencji w sposób 
pozwalający na uniknięcie dezorganizacji pracy.

na zachodniopomorskim rynku szkoleniowym ciągle jest miejsce dla 
firm oferujących ciekawe, nietypowe tematy i formy szkoleń, zatrudniają-
cych wysokiej klasy trenerów lub coachów. właśnie oferta indywidualnego 
coachingu menedżerskiego może stanowić ciekawą, dopasowaną do potrzeb 
wyższej kadry menedżerskiej ofertę pozwalającą na indywidualne przeanali-
zowanie własnego potencjału menedżerskiego i specjalistycznego oraz zbu-
dowanie planów kariery bazujących na mocnych stronach osobowości, pasji 
i doświadczenia. równie ważne wydaje się dostrzeżenie, że kadra kierownicza 
jest wewnętrznie zróżnicowana, jeśli chodzi o role pełnione w organizacji 
i potrzeby w zakresie wiedzy funkcjonalnej. Dotychczasowa tradycyjna oferta 
szkoleń menedżerskich powinna zostać bardziej dopasowana do potrzeb i spe-
cyfiki pracy menedżerów funkcyjnych.
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zakończenie i wnioski

Dotychczasowa rola menedżera nie zmienia się. nadal jest to osoba odpo-
wiedzialna za decydowanie o tym, co należy zrobić, a następnie pokierowanie 
działaniami prowadzącymi do osiągania celów organizacji. zmieniają się jed-
nak warunki, w których działają przedsiębiorstwa, a tym samym menedżerowie. 
rodzi to potrzebę lepszej koordynacji obszarów kompetencji menedżerskich 
i funkcjonalnych w celu skuteczniejszej odpowiedzi na zmiany czynników oto-
czenia. z drugiej strony, powoduje to konieczność doskonalenia kompetencji 
menedżerów, które pozwolą lepiej i szybciej reagować na zachodzące zmiany. 
cytowany raport badanie głównych obszarów i kompetencji menedżerów oraz 
potrzeb w zakresie ich doskonalenia dowodzi, że zdecydowana większość 
kadr menedżerskich ma potrzebę doskonalenia swoich kompetencji, w tym 
najbardziej tych, które najszybciej się zmieniają. Prezentowane wyniki badań 
dowodzą istnienia znacznego potencjału edukacyjnego kadr menedżerskich. 
rynek szkoleniowy natomiast oferuje różne metody zdobywania wiedzy 
i podnoszenia umiejętności. Badania potwierdzają, że oferta regionalnych 
ośrodków jest coraz lepsza pod względem jakościowym. Jest to tym istot-
niejsze, że zaspokajanie potrzeb w zakresie doskonalenia kompetencji kadr 
menedżerskich naszego regionu na wysokim poziomie powinno przełożyć się 
na potencjał kapitału ludzkiego oraz rozwój samych przedsiębiorstw, a w dal-
szej perspektywie na dynamikę rozwoju regionu zachodniopomorskiego.
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tHe ManageMent coMPetences iMProVeMent 
needs in tHe west PoMerania region

summary

regional development is based on potential of business community. More and 
more companies looks for competitive advantage in building the organization based on 
their employees competences. in the frame of the west Pomerania Business school 
training project “the new Manager era” 100 regional company managers were ex-
amined in order to get picture of their development attitude and needs. Managers were 
asked about their preferred training topics in the area of general managerial competen-
cies and defined 5 expert areas connected with their functional roles in organizations. 
they described which one of the problems are important in the change time and how 
strong is their development needs. the research results are presented in connection 
with scan of the regional training offer for managers.

translated by barbara Głowacz
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wstęp

innowacyjność jest elementem warunkującym wzrost gospodarczy 
w poszczególnych krajach. Jak wynika bowiem z teorii wzrostu gospodar-
czego, długookresowa dynamika PkB uzależniona jest od trzech kluczowych 
czynników: akumulacji kapitału, wzrostu liczby ludności i postępu tech-
nicznego1. Podczas gdy działanie prawa malejących przychodów sprawia, 
że wzrost gospodarczy nie może odbywać się wciąż jedynie przez powięk-
szanie zasobu kapitału, a wzrost liczby ludności może podtrzymać wzrost 
wielkości produktu, ale nie wielkości dochodu i produktu na jednego mie-
szańca, to postęp techniczny jest mechanizmem decydującym o utrzymaniu 
wzrostu w długim okresie2. w związku z tym w przyjętej przez radę euro-
pejską w roku 2000 strategii lizbońskiej, stanowiącej najważniejszy program 
społeczno-gospodarczy ue, szczególną rolę przypisano innowacyjności jako 
jednemu z czterech filarów programu mającego uczynić z ue najbardziej 
konkurencyjną gospodarkę świata. Obecnie coraz większy nacisk kładzie się 
na rozwój innowacyjności na poziomie regionu. wyrazem takiej polityki może 

1 kapitał rozumiany jest w sposób szeroki, tj. zarówno kapitał rzeczowy, jak i kapitał ludzki.
2 Por. r.J. Barro, Makroekonomia, warszawa 1997, s. 306.

innowacyjność polskich regionów a ich rozwój gospodarczy
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być tworzenie regionalnych systemów innowacji, w skład których wchodzą 
podmioty gospodarcze, jednostki badawcze oraz instytucje administracyjne 
kooperujące ze sobą w celu tworzenia, wspierania i dyfuzji innowacji. rolą 
tych systemów często jest wspieranie powstawania kluczowych dla wzrostu 
innowacyjności grup przedsiębiorstw nazywanych klastrami. Fundamentem 
uzasadnienia regionalnej polityki innowacyjnej powinno być zatem znalezienie 
odpowiedzi na pytanie, czy poziom innowacyjności może wpływać na wzrost 
gospodarczy nie tylko na poziomie państwa, ale również na poziomie regionu. 
rozwiązanie tego problemu ma podstawowe znacznie dla potwierdzenia 
konieczności prowadzenia regionalnej polityki innowacyjnej.

celem artykułu będzie zatem próba weryfikacji tezy o dodatnim wpływie 
innowacji na rozwój regionu, a także wyjaśnienie ewentualnego mechanizmu 
tego związku.

znaczenie polityki innowacyjnej na poziomie regionalnym

Od dłuższego czasu problem stymulowania innowacji stał się przed-
miotem zainteresowania ekonomistów zajmujących się polityką regionalną. 
w znacznym stopniu zainteresowanie to związane jest z rozwojem geogra-
fii ekonomicznej. Do zwrócenia uwagi na tę problematykę przyczyniły się 
w szczególności prace P. krugmana oraz M. Portera. kluczową rolę dla zrozu-
mienia związku innowacji i rozwoju gospodarczego odgrywa problem znacze-
nia aglomeracji w stymulowaniu procesu tworzenia innowacji3. zauważono, 
że przedsiębiorstwa mają tendencję do skupiania się na pewnym obszarze, 
tworząc tzw. klastry (grona). Pojęcie klastra do ekonomii zostało wprowa-
dzone przez M.e. Portera. Definicje klastra mają różny zakres znaczeniowy, 
jednak z reguły uwzględniają następujące wymiary4:

 – koncentrację geograficzną;
 – współpracę;
 – koncentrację sektorową;
 – specjalizację;
 – współzależność.

3 i.r. Gordon, P. Mccann, innovation, agglomeration, and regional development, “Journal 
of economic Geography”, nr 5/2005, s. 523–543.

4 A. Grycuk, teoria i praktyka klastrów. ekonomiczne i socjologiczne podstawy teorii gron 
– przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, warszawa 2003. 
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wpływ klastrów na rozwój regionów polega na tym, że obecność na jed-
nym terenie pewnej współpracującej ze sobą grupy przedsiębiorstw powoduje 
przyciąganie kolejnych firm lub doprowadza do powstania nowych. Poja-
wia się jednak pytanie o związek innowacyjności z powstawaniem klastrów. 
częściowej odpowiedzi dostarczają prace A. Marshalla koncentrujące się 
na problemie czynników, za sprawą których przedsiębiorstwa wybierają kon-
kretną lokalizację. Marshall zidentyfikował trzy czynniki decydujące o tym, 
że przedsiębiorstwa lokowane są w pobliżu innych firm:
 – obecność wyspecjalizowanej siły roboczej;
 – rozwój przemysłu produkującego wyspecjalizowane dobra pośrednie;
 – przenikanie wiedzy pomiędzy firmami oraz gałęziami przemysłu.

wynika stąd, że czynnikiem przyczyniającym się do powstania i roz-
woju klastrów może być dyfuzja wiedzy. zauważyć można przy tym pewnego 
rodzaju sprzężenie zwrotne. z jednej strony przedsiębiorstwa innowacyjne 
zgłaszające popyt na wiedzę dążą do powstawania klastrów, z drugiej strony 
firmy, przyłączając się do nich, zwiększają ich potencjał innowacyjny.

kolejnym problemem wymagającym rozwiązania jest ustalenie przy-
czyny, dla której koncentracja geograficzna sprzyja innowacjom. Mogłoby się 
bowiem wydawać, że w erze rozwiniętych środków komunikacji położenie 
geograficzne nie powinno odgrywać istotnej roli. Jednak, jak twierdzą P. Alme-
ida i B. kogut, dla procesu powstawania i dyfuzji innowacji duże znaczenie 
ma nieformalne przenikanie wiedzy5. natomiast w. simpson uważa, że two-
rzeniu środowiska stymulującego innowacyjność sprzyja przemieszczanie 
wiedzy związane z lokalną, międzyfirmową mobilnością pracowników6.

A zatem wynika z tego, że sposobem podnoszenia innowacyjności, 
a przez to stymulacji rozwoju regionów, jest tworzenie klastrów. z punktu 
widzenia władz regionów istotne jest ustalenie, co przesądza o powstaniu 
klastra na danym obszarze. Odpowiedź na tak postawioną kwestię nie jest 
jednoznaczna. impuls do powstawania gron może leżeć zarówno po stronie 
popytowej – np. wzrost zapotrzebowania na danym terenie na określony rodzaj 

5 P. Almeida, B. kogut, the exploration of technological diversity and the geographic 
localization of innovation, “small Business economics”, nr 9/1997, s. 21–31.

6 w. simpson, urban structure and the labour Market: Worker Mobility, Commuting, and 
underemployment in Cities, Oxford 1992, cyt. za: A.B. Jaffe, M. trajtenberg, r. Henderson, 
Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent Citations, “quarterly 
Journal of economics” 1993, s. 108, 577–598.
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produktów, jak również podażowej – np. dostęp do surowców i innych nie-
zbędnych czynników produkcji. Obecnie ważną rolę w powstawaniu gron 
odgrywają uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze. nie bez znaczenia jest 
także istnienie na danym terenie dużych podmiotów gospodarczych stano-
wiących swoiste źródło zamówień dla mniejszych podmiotów. Powstawanie 
klastrów w danym regionie do pewnego stopnia przybiera więc charakter 
niezależny od polityki lokalnych władz. nie oznacza to jednak, że nie mogą 
one mieć wpływu na rozwój tego typu organizmów gospodarczych. Jak zauwa-
żył A. Grycuk, współczesne klastry powstają często w sposób sztuczny lub 
ich rozwój jest aktywnie wspierany przez władze lokalne. samorządy mogą 
wspomagać rozwój gron poprzez budowę infrastruktury, usuwanie barier 
administracyjnych, stosowanie preferencji podatkowych, promocję regionu 
itp. szeroko praktykowanym sposobem zachęcania firm do aglomeracji jest 
wspieranie budowy parków technologicznych, przemysłowych, centrów 
transferu technologii i prowadzenie innych podobnych inicjatyw7. istotna 
we wspieraniu procesów aglomeracji jest bez wątpienia współpraca samo-
rządów z uczelniami wyższymi, które stanowią swoistego rodzaju zalążki 
krystalizacji struktur takich organizmów gospodarczych jak grona.

Pomiar innowacyjności regionów

Prowadzenie regionalnej polityki proinnowacyjnej nie jest możliwe 
bez dokonania wnikliwej diagnozy stanu zastanego. istnieje zatem potrzeba 
wykorzystywania mierników pozwalających na kwantyfikację innowacyjności 
regionów. co więcej, mierniki takie niezbędne są także do monitorowania 
efektów już przyjętej polityki, stanowiąc podstawę do jej ewentualnej korekty. 
w odpowiedzi na tę potrzebę został stworzony system wskaźników wchodzą-
cych w skład regionalnego indeksu innowacyjności (rii). ze względu na fakt, 
że zdolność do tworzenia innowacji nie jest charakterystyką jednowymiarową, 
do jej wyznaczenia wykorzystuje się wiele mierników. w ramach rii mierniki 
te zostały sklasyfikowane w trzech grupach.

Pierwsza grupa wskaźników służy do pomiaru czynników sprzyjających 
innowacjom. w tym podzbiorze uwzględnia się odsetek ludności z wyższym 
wykształceniem, odsetek ludności uczestniczącej w ciągłym dokształcaniu, 

7 A. Grycuk, teoria i praktyka klastrów…, dz. cyt.



87Innowacyjność polskich regionów a ich rozwój gospodarczy

publiczne wydatki na badania i rozwój (B+r) jako procent PkB, dostęp gospo-
darstw domowych do szerokopasmowego internetu.

Druga grupa miar innowacyjności ma na celu kwantyfikację aktywności 
przedsiębiorstw w tworzeniu innowacji. w tej grupie mierników znalazły się 
takie wskaźniki jak nakłady przedsiębiorstw na B+r, nakłady na innowacje 
niestanowiące wydatków na B+r w relacji do całkowitego obrotu, odsetek 
małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających innowacje w swojej dzia-
łalności, odsetek innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw koope-
rujących z innymi, liczba wniosków patentowych złożonych w europejskim 
Biurze Patentowym na milion mieszkańców.

trzecia grupa wskaźników służy do pomiaru rezultatów działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw. należą do niej: odsetek małych i średnich 
przedsiębiorstw wdrażających innowacje procesowe lub produktowe, odse-
tek małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających innowacje nietech-
nologiczne (marketingowe lub organizacyjne), liczba osób zatrudnionych 
w usługach opartych na wiedzy, liczba zatrudnionych w średnio- i wysoko-
technologicznym przemyśle, sprzedaż nowych produktów dla rynku jako pro-
cent sprzedaży ogółem, sprzedaż nowych produktów dla firmy jako procent 
sprzedaży ogółem.

ocena innowacyjności regionów w Polsce

zbadanie związku między poziomem innowacyjności a rozwojem gospo-
darczym polskich regionów wymaga posłużenia się miernikami kwatyfikują-
cymi poziom innowacji. Jak już wspomniano, innowacyjność ma charakter 
wielowymiarowy, stąd jej pomiar jest niezwykle trudny. Dlatego w badaniu 
posłużono się klasyfikacją regionów publikowaną w opracowaniu regional 
innovation scoreboard, które jest przygotowywane w ramach europejskiej 
inicjatywy Pro inno europe. Ocena ta obejmuje 201 regionów z 27 państw ue 
oraz norwegii. Opracowanie nie prezentuje rankingu regionów, ale grupuje 
je w pięć kategorii: wysokich innowatorów, przeciętnie wysokich innowato-
rów, przeciętnych innowatorów, przeciętnie niskich innowatorów oraz niskich 
innowatorów. Przy sporządzeniu oceny posłużono się opisanymi wyżej gru-
pami mierników. w tabeli 1 przedstawiono wyniki oceny polskich regionów. 
w kolumnie oznaczonej jako ris zaprezentowano łączny rezultat oceny.
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tabela 1

Poziom innowacyjności polskich regionów wraz ze składowymi charakterystykami

 województwo RiS warunki dla 
innowacji

Aktywność 
innowacyjna

rezultaty 
działalności 

innowacyjnej
Dolnośląskie 2 2 1 2
kujawsko-pomorskie 1 2 1 1
Łódzkie 1 2 1 1
Lubelskie 1 2 1 1
Lubuskie 1 2 1 1
Małopolskie 2 3 1 1
Mazowieckie 2 3 1 2
Opolskie 1 2 1 2
Podkarpackie 1 2 1 1
Podlaskie 1 2 1 1
Pomorskie 2 2 1 4
Śląskie 2 2 1 2
Świętokrzyskie 1 2 1 1
warmińsko-mazurskie 1 2 1 1
wielkopolskie 1 2 1 1
zachodniopomorskie 1 2 1 1
Gdzie:
1 – poziom niski
2 – poziom przeciętnie niski
3 – poziom przeciętny
4 – poziom przeciętnie wysoki
5 – poziom wysoki

ris – łączny rezultat oceny

Źródło: regional innovation scoreboard 2009.

z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że większość polskich regio-
nów charakteryzuje się najniższym stopniem innowacyjności, a jedynie pięć 
województw cechuje się poziomem innowacyjności właściwym dla grupy 
przeciętnie niskich innowatorów. zdecydowanie najlepiej polskie regiony 
prezentują się pod względem warunków, jakie stwarzają firmom innowacyj-
nym. większość zaliczana jest do grupy regionów o warunkach gorszych niż 
przeciętne, natomiast województwa małopolskie i mazowieckie stwarzają 
firmom innowacyjnym warunki funkcjonowania na poziomie przeciętnym 
dla regionów unii. zdecydowanie najgorzej polskie regiony ocenione zostały 
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pod względem aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę 
to kryterium, wszystkie polskie województwa sklasyfikowane zostały w grupie 
najsłabszych regionów. największe zróżnicowanie dotyczy rezultatów dzia-
łalności innowacyjnej przedsiębiorstw. najlepiej pod tym względem wypadło 
województwo pomorskie, które zakwalifikowano do regionów o przeciętnie 
wysokich efektach działalności innowacyjnej, jednak aż jedenaście regionów 
zostało ocenionych najniżej.

innowacyjność a poziom PkB

znając poziom innowacyjności polskich regionów, można przystąpić 
do weryfikacji tezy o wpływie innowacyjności regionu na jego rozwój gospo-
darczy. Powstaje w tym momencie problem pomiaru rozwoju gospodarczego. 
najczęściej używanym w tym celu wskaźnikiem jest poziom PkB. Jednak, 
zważywszy na zróżnicowanie liczby ludności w poszczególnych wojewódz-
twach, wydaje się, że odpowiedniejszą miarą rozwoju regionu jest PkB 
w przeliczeniu na mieszkańca. w związku z tym, że miary innowacyjności 
regionów zostały wyznaczone na podstawie danych za rok 2006, dla potrzeb 
pomiaru rozwoju regionów przyjęto poziom PkB na mieszkańca również 
w roku 2006 (tabela 2).

tabela 2

PkB per capita według województw

województwo PkB per capita

Dolnośląskie 29739

kujawsko-pomorskie 24301

Łódzkie 25521

Lubelskie 18779

Lubuskie 24733

Małopolskie 24111

Mazowieckie 44381

Opolskie 22347

Podkarpackie 19024
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województwo PkB per capita

Podlaskie 20396

Pomorskie 27373

Śląskie 29497

Świętokrzyskie 21130

warmińsko-mazurskie 21005

wielkopolskie 29279

zachodniopomorskie 25324

Źródło: Gus.

niewielka liczba obserwacji oraz fakt, że jedna ze zmiennych (innowa-
cyjność) przyjmuje charakter dyskretny uniemożliwiają zastosowanie typo-
wych miar określania zależności. w związku z tym badanie relacji między 
innowacyjnością a rozwojem regionów zostanie dokonane poprzez wyzna-
czenie dla poszczególnych grup regionów, uszeregowanych według poziomu 
innowacyjności, średnich wartości PkB na mieszkańca (tabela 3).

tabela 3

Ogólny poziom innowacyjności regionów a poziom PkB per capita

regiony według poziomu innowacyjności Przeciętny PkB per capita

regiony nisko innowacyjne 22894

regiony przeciętnie nisko innowacyjne 31020

Źródło: opracowanie własne.

z tabeli 3 wynika, że regiony sklasyfikowane wyżej pod względem 
ogólnego poziomu innowacyjności charakteryzują się wyższą wartością PkB 
na mieszkańca. konfirmuje to zatem tezę o pozytywnym wpływie innowacyj-
ności na rozwój regionów. warto jednocześnie sprawdzić, jak poszczególne 
aspekty innowacyjności wpływają na PkB regionów. w pierwszej kolejności 
przeanalizowany został związek pomiędzy warunkami, jakie regiony stwarzają 
przedsiębiorstwom innowacyjnym działającym na ich terenie, a przeciętnym 
PkB na mieszkańca. wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 4.
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tabela 4

warunki stwarzane innowatorom a PkB per capita regionu

warunki stwarzane innowatorom Przeciętny PkB na mieszkańca
warunki przeciętnie niskie 24175
warunki przeciętne 34246

Źródło: opracowanie własne.

uzyskane rezultaty świadczą o tym, że w regionach ocenionych wyżej 
pod względem warunków, jakie stwarzają innowatorom, przeciętny poziom 
PkB na mieszkańca jest również wyższy. związek ten wyjaśnić można jednak 
na dwa sposoby. zgodnie z pierwszym lepsze warunki stworzone innowato-
rom sprzyjają wzrostowi gospodarczemu. natomiast według drugiego regiony 
lepiej rozwinięte, a więc o wyższym poziomie PkB, mogą stworzyć lepsze 
warunki do innowacyjności.

kolejnym aspektem, jaki zostanie przeanalizowany, jest związek mię-
dzy rezultatami innowacyjności regionów a wysokością PkB na mieszkańca. 
wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 5.

tabela 5

rezultaty działalności innowacyjnej a PkB per capita

regiony według wyników innowacyjności PkB per capita
regiony o niskich wynikach innowacyjności 23055
regiony o przeciętnie niskich wynikach innowacyjności 31491
regiony o przeciętnie wysokich wynikach innowacyjności 27373

Źródło: opracowanie własne.

uzyskane wyniki nie są jednoznaczne, gdyż z jednej strony region, któ-
rego rezultaty działalności innowacyjnej oceniono najwyżej, charakteryzuje 
się wyższym poziomem PkB na mieszkańca niż średnia w regionach o naj-
niższych wynikach innowacyjności, ale jednocześnie niższym niż w regionach 
o rezultatach innowacyjności ocenionych jako przeciętnie niskie. sytuację 
tę można wyjaśnić istnieniem innych znaczących czynników mogących 
oddziaływać na rozwój gospodarczy porównywanych regionów.
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Ocena związku między aktywnością innowacyjną regionów a pozio-
mem PkB nie była możliwa ze względu na fakt, że wszystkie polskie regiony 
zostały sklasyfikowane w jednej grupie.

wnioski

Przeprowadzone rozważania skłaniają do konkluzji, że przesłanki teore-
tyczne i empiryczne potwierdzają istnienie związku między poziomem inno-
wacyjności regionów a ich rozwojem gospodarczym mierzonym za pomocą 
PkB per capita. uzasadnia to koncepcję prowadzenia polityki innowacyjnej 
na poziomie regionu. należy jednak pamiętać, że analizy empiryczne mogą 
być obciążone pewnymi wadami. najważniejszym punktem, mogącym przy-
czynić się do zakwestionowania sformułowanych wniosków, jest kwestia 
przyczynowości analizowanego związku. Dostępne dane pozwalają bowiem 
na potwierdzenie istnienia związku między innowacyjnością a rozwojem 
gospodarczym regionu. nie można jednak na ich podstawie jednoznacznie 
stwierdzić, czy to poziom innowacyjności oddziałuje na rozwój gospodar-
czy, czy może to rozwój gospodarczy warunkuje innowacyjność regionu. Jak 
wynika z części teoretycznej, wysoce prawdopodobne jest występowanie 
silnych sprzężeń zwrotnych w tym obszarze. w związku z tym wykazany 
związek pozwala jedynie na potwierdzenie postawionej tezy.

zaprezentowane dane stanowią jednocześnie podstawę do oceny per-
spektyw rozwojowych polskich regionów. Przyjmując za prawdziwą tezę 
o wpływie innowacyjności na rozwój regionów, a jednocześnie zważając 
na bardzo niski poziom innowacyjności polskich regionów, należy oczekiwać, 
że ich rozwój w przyszłości może być znacznie spowolniony.
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innoVations and tHe LeVeL oF econoMic deVeLoPMent 
oF PoLisH regions

summary

Over recent years, the topic of regional innovation policy has received growing 
attention. As a result of this there is a need to prove that the level of region innovation 
can affect its economic development. the aim of the article was to examine if innova-
tive regions a better developed that the others. the results of the survey proved that 
the average level of GDP per capita is higher for the innovative regions.

translated by adam adamczyk





czĘśĆ ii

ProBLeMy Funkcjonowania saMorządÓw 
terytoriaLnycH a rozwÓj regionÓw





zeszyty   naukowe   uniwersytetu   szczecińskiego

nr 655     ekonomiczne problemy usług nr 71     2011

adaM szeWCzuk
uniwersytet szczeciński

rozwÓj LokaLny na tLe  
wsPÓŁczesnycH uwarunkowań – 

rekoMendacje dLa Praktyki saMorządowej

wstęp

Procedura zarządzania rozwojem lokalnym obejmuje wiele aspektów 
organizacyjnych, ekonomicznych i społecznych. wymaga ona dobrze prze-
prowadzonej diagnozy, budowy spójnej wizji rozwoju, nadania właściwej 
orientacji zachodzącym przemianom, wytyczenia racjonalnych, a jednocze-
śnie strategicznych kierunków rozwoju z określeniem horyzontów czasowych 
poszczególnych etapów, wykreowania scenariuszy rozwoju uwzględniających 
prawdopodobne stany otoczenia mające swoje przełożenie na tempo i zakres 
rozwoju, kształtowania postaw społeczności lokalnych i ich stosunku do pro-
jektowanych zmian. rozwój lokalny staje się bardzo ważnym celem wspólnot 
samorządowych. Badacze z zakresu nauk ekonomicznych zajmujących się 
profesjonalnie uwarunkowaniami rozwoju lokalnego i kreowaniem przy-
jaznych postaw otoczenia na rzecz dobra publicznego stają przed wielkim 
wyzwaniem1.

1 Por. samorząd lokalny – dobro publiczne, red. J. kleer, warszawa 2008; finanse lokalne, 
red. L. Patrzałek, Poznań 2009; c. trutkowski, s. Mandes, kapitał społeczny w małych mia-
stach, warszawa 2005; Gospodarka regionalna i lokalna, red. z. strzelecki, warszawa 2008; 
Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. strahl, wrocław 2006; M. kogut-Jaworska, instru-
menty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, warszawa 2008; 
B. wankiewicz, zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej, warszawa 2009.

rozwój lokalny na tle współczesnych uwarunkowań…
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Lokalizm jako nowa orientacja w polskiej rzeczywistości

rozwój lokalizmu (postrzeganego jako proces) urzeczywistnia się 
poprzez struktury samorządowe i jest następstwem systemowych zmian. 
w tym procesie ujawniają się specyficzne właściwości, do których należy 
zaliczyć2:
 – występowanie struktur samorządowych wypełniających funkcje władzy 

lokalnej i lokalnej administracji;
 – silną więź społeczną, będącą efektem wspólnego zamieszkania niewiel-

kiego terenu przez stosunkowo małą liczebnie społeczność, realizującą 
własne, wspólne dążenia i cele;

 – ogniskowanie się problematyki rozwoju wokół warunków funkcjono-
wania gospodarstw domowych, zaspokajania bieżących potrzeb życia 
codziennego, funkcjonalnego estetycznego ukształtowania środowiska 
życia;

 – dominację funkcji mieszkaniowych wynikających ze specyficznego cha-
rakteru i kierunków przemieszczeń ludności;

 – znaczny stopień domknięcia sfery działań społeczno-gospodarczych;
 – dwupoziomowość realizacji celów, uwzględniającą poziom lokalny 

i ponadlokalny;
 – istnienie lokalnych czynników pobudzania rozwoju lokalnego i ożywie-

nia gospodarki lokalnej.
w Polsce lokalizm był przede wszystkim reakcją na nadmierny centra-

lizm polityczny i gospodarczy, na jego słabość wobec współczesnych potrzeb 
społecznych wyrastających z cywilizacyjnego postępu. Przyjęte po 1989 roku 
nowe rozwiązania społeczno-ustrojowe, uwzględniające doświadczenia demo-
kracji zachodniej i dorobek polskiej nauki, stworzyły zupełnie nową sytuację 
społeczno-gospodarczą. Do charakterystycznych cech polskiego lokalizmu 
należy zaliczyć m.in.:
 – istnienie i współdziałanie autonomicznych bądź małych wspólnot lokal-

nych, ukształtowanych historycznie w naturalnych procesach społeczno-
-przestrzennych (autonomia gmin);

2 k. Pająk, rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Poznań 
2005, s. 60–61.
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 – oddolne wytwarzanie przez współdziałające społeczności lokalne okre-
ślonej wspólnoty politycznej; władza jest wyrazem consensusu poli-
tycznego jako niezbędnego warunku do osiągania celów kierunkowych, 
akceptowanych przez wspólnotę samorządową;

 – istnienie „ładu w sektorze produkcyjnym” wymuszającego osiadły tryb 
życia wytwórców związanych z konkretnym miejscem;

 – względną wolność działania obywateli na płaszczyźnie gospodarczej, 
społecznej i politycznej;

 – istnienie dobrowolnych, bezpośrednich, partnerskich poziomych kontak-
tów społecznych z otoczeniem, których celem jest współpraca i wymiana 
– myśli, towarów, usług;

 – usystematyzowany rozwój społeczny ze zmianami zachodzącymi zawsze 
od dołu – ściśle związanymi z suwerennymi decyzjami wolnych obywa-
teli – wytwórców;

 – gospodarkę lokalną opartą na inicjatywie i przedsiębiorczości jednostek 
sektora samorządowego, państwowego i prywatnego.

Mając na względzie realne możliwości aktywnego zaangażowania wspól-
not samorządowych w tworzeniu nowego ładu na poziomie lokalnym oraz 
efekty dotychczas uzyskane w tym obszarze, należy stwierdzić, iż do realizacji 
takich zadań predestynowany jest samorząd terytorialny.

samorząd terytorialny jest postrzegany jako jeden z podstawowych ele-
mentów demokratycznego państwa prawnego. wykonuje zadania państwa 
niezastrzeżone przez konstytucję lub ustawy dla innych organów administracji 
publicznej i jest częścią władzy wykonawczej w państwie3. Pojęcie to jest 
konstrukcją szeroką i obejmuje wspólnotę mieszkańców, określone terytorium, 
zakres uprawnień oraz podmiotowość prawną. samorząd terytorialny ma słu-
żyć budowie mechanizmów demokracji i decentralizacji władzy publicznej, 
dlatego jest wyposażony w organy decyzyjne, ukonstytuowane demokratycz-
nie i korzystające z szerokiej autonomii. w sensie prawnym i gospodarczym 
samorząd terytorialny występuje w podwójnej roli: jako podmiot prawa 
publicznego dysponujący prawem do wydawania decyzji administracyjnych 
i jako podmiot prawa cywilnego, czyli odrębna od skarbu państwa osoba prawa 
cywilnego4. samorząd terytorialny zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców 

3 samorząd terytorialny w polsce, red. P. tarno, warszawa 2004, s. 34.
4 t. wojciechowski, zarządzanie w samorządzie terytorialnym, warszawa 2003, s. 7.
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poprzez realizację zadań publicznych, które mogą być własne lub zlecone 
na podstawie ustawy lub porozumienia z administracja rządową. Fundamen-
tem wykonywania zadań publicznych jest własne mienie, finanse i administra-
cja. czynniki te można traktować jako swoiste instrumenty realizacji celów 
i podporządkowanych im zadań społeczno-gospodarczych. racje efektywno-
ści ekonomicznej, które również dotyczą obszaru samorządu terytorialnego, 
nakazują, aby majątkiem, finansami i administracją jego władze zarządzały 
w sposób racjonalny, w szeroko i dobrze pojętym interesie reprezentowanych 
wspólnot samorządowych. istnieje wiele przesłanek politycznych, społecz-
nych i ekonomicznych uzasadniających konieczność wyodrębnienia struktury 
samorządu terytorialnego, który może stać się tańszą formą sprawowania wła-
dzy publicznej oraz realizacji zadań publicznych wykonywanych dotychczas 
przez administrację rządową.

na samorząd terytorialny składają się regionalne, powiatowe i gminne 
wspólnoty samorządowe, które zostały usytuowane na trzech różnych stop-
niach zasadniczego podziału terytorialnego państwa. Między poszczególnymi 
jednostkami samorządu nie ma jednak stosunków zależności organizacyj-
nej. zadania o charakterze podstawowym pozostały w kompetencji gminy. 
Powiat zaś ma pełnić w stosunku do gminy funkcję uzupełniającą. Przekazano 
mu do realizacji zadania, które przekraczają swym zasięgiem obszar gminy. 
wspólne działania gminy i powiatu mają gwarantować zaspokajanie zbioro-
wych potrzeb miejscowych. ich zadania zatem polegają na świadczeniu usług 
o charakterze powszechnym. natomiast istotą województwa samorządowego 
jest przygotowanie strategii rozwoju regionu i tworzenie warunków do niego 
z uwzględnieniem regionalnych uwarunkowań. strategia ta jest realizowana 
przez programy wojewódzkie i wymaga kojarzenia różnorodnych form i metod 
działania5.

stymulowanie rozwoju gospodarczego przez działanie administracji 
publicznej różnych szczebli jest jak najbardziej zasadne. wynika to z oczy-
wistego faktu, że żadna instytucja czy podmiot gospodarczy nie działają 
w próżni, ale w określonej przestrzeni fizycznej, społecznej oraz w określo-
nym otoczeniu prawnym. władze i administracja publiczna podejmują liczne 
działania regulujące (interwencyjne), których celem jest likwidacja napięć 

5 Por. samorząd terytorialny w polsce, dz. cyt., s. 35.
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oraz harmonizowanie wzajemnych oddziaływań pomiędzy sferą gospodarczą 
i społeczną w państwie6. stymulowanie rozwoju polega przede wszystkim na:
 – cyklicznym dokonywaniu ocen zachodzących zmian na poziomie danej 

jednostki samorządu terytorialnego (Jst);
 – ustalaniu hierarchii celów, które jednostka powinna osiągnąć w bliższej 

i dalszej perspektywie;
 – ocenianiu zasobów organizacyjnych jednostki;
 – osiąganiu odpowiedniej sprawności działania w strukturach samo- 

rządowych.
samorządy terytorialne zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami praw-

nymi7 są zobligowane do realizacji następujących zadań w dziedzinie rozwoju 
lokalnego:
 – podejmowanie w ramach ogólnej strategii rozwoju społeczno-gospodar-

czego inicjatyw i zadań rozwoju lokalnego;
 – stymulowanie rozwoju przez stosowanie różnego rodzaju ułatwień i udo-

godnień w odniesieniu do podmiotów gospodarczych zaangażowanych 
w ten proces;

 – podejmowanie działań promocyjnych, udostępnianie lokalnych zasobów, 
stosowanie ulg, zachęt itp.;

 – identyfikacja lokalnych potrzeb społecznych i lokalnych zasobów, które 
mogą określać kierunki i zakres działań na rzecz rozwoju;

 – przyciąganie inwestorów oraz pozyskiwanie środków, które mogą służyć 
rozwojowi lokalnemu;

 – tworzenie własnych funduszy stymulacji i wsparcia;
 – utworzenie struktur organizacyjnych, w ramach których prowadzona 

będzie kompleksowa obsługa podmiotów;
 – tworzenie lokalnych przedsiębiorstw;
 – utworzenie lokalnego systemu kształcenia, dokształcania i przekwa- 

lifikowania8.

6 t. Domański, strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, warszawa 2000, 
s. 18.

7 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. u. z 2001 r., 
nr 142, poz. 1591 i z 2002 r., nr 23, poz. 220); ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatu (Dz. u. z 1998 r., nr 91, poz. 578).

8 k. Pająk, samorząd terytorialny a rozwój lokalny w polsce w procesie transformacji, 
Poznań 2001, s. 66.
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w praktyce samorządowej istnieje jednak wiele złożonych i trudnych 
problemów ograniczających możliwości rozwojowe w wymiarze lokalnym 
i regionalnym, które wymagają zespolonego zaangażowania na rzecz ich roz-
wiązywania. Powstaje więc potrzeba wykreowania nowej filozofii w działaniu 
publicznym. to wszystko w aktualnych warunkach ma ścisły związek z człon-
kostwem Polski w unii europejskiej.

wszystkie państwa europejskie funkcjonujące według zasad demokra-
tycznych traktują samorząd terytorialny jako racjonalny społecznie, dyna-
miczny system zwiększający sprawność zarządzania zadaniami publicznymi 
i czuwający nad rozwojem lokalnym. nowa i aktywna samorządność lokalna 
ma taką siłę sprawczą, aby umacniać i rozwijać demokratyczny styl funkcjo-
nowania społeczeństw na poziomie adekwatnym do współczesnych czasów, 
bazując na bogatej i długiej tradycji w tej dziedzinie9. współczesny dorobek 
nauk ekonomicznych (powiększający się dynamicznie) w sposób znaczący 
powinien wspierać zachodzące przemiany systemowe na poziomie lokalnym 
i regionalnym. w sposób szczególny powinny być wskazywane praktyce 
samorządowej sposoby i scenariusze postępowania, aby m.in.:
 – inwestycje kreujące rozwój lokalny i regionalny były dobrze przemy-

ślane i zaplanowane;
 – fundusze strukturalne dostępne dla samorządów były racjonalnie 

wykorzystywane;
 – informatyka stosowana w samorządach skutecznie i wymiernie podwyż-

szała jakość obsługi w relacjach: urząd Jst – obywatel, lub urząd Jst 
– podmiot gospodarczy;

 – wiarygodność Jst wobec potencjalnych inwestorów sprzyjała rozwojowi 
lokalnemu i regionalnemu.

Już nie tylko duże miasta starają się o niezależne oceny ich wiarygod-
ności kredytowej zwane ratingami. coraz częściej zalety nowoczesnych 
instrumentów finansowych doceniają mniejsze gminy. Głównym zadaniem 
ratingu jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów – zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych – o wiarygodności i wypłacalności podmiotu. 
w przypadku Jst chodzi o wskazanie silnych i słabych stron, poinformo-
wanie, jak najprawdopodobniej miasto czy gmina będzie wywiązywać się 

9 Por. A. szewczuk, polska samorządność wobec procesów integracyjnych w europie, 
i Forum samorządowe, szczecin 2004, s. 469–480.
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z zaciągniętych zobowiązań i czy będzie w stanie je terminowo regulować. 
nadany rating odzwierciedla dotychczasowe wyniki budżetowe miast, poziom 
oraz strukturę aktualnego i przyszłego zadłużenia. Ponadto uwzględnia lokalną 
sytuację gospodarczą i perspektywy jej rozwoju. rating pomaga w uzyskaniu 
atrakcyjniejszych warunków zewnętrznego finansowania. Może być wykorzy-
stywany w działaniach promocyjnych – jako jeden z elementów wpływają-
cych na wizerunek jednostki samorządowej oraz zwiększający wiarygodność 
w szeroko rozumianym otoczeniu gospodarczym, czyli wśród inwestorów 
finansowych, instytucji i partnerów gospodarczych.

coraz więcej urzędów gmin i miast decyduje się na wdrożenie systemu 
zarządzania według norm isO. Pomaga to w zmianie mentalności urzędni-
ków i wpływa na jakość obsługi mieszkańców, usprawnia w urzędach system 
zarządzania oraz pomaga stworzyć przejrzyste procedury działania. nowocze-
sne systemy zarządzania oparte na zewnętrznych normach są wprowadzane 
głównie po to, aby zmienić stosunek urzędników do mieszkańców. certyfikat 
zobowiązuje urząd do przestrzegania reguł określonych w wymogach przy-
jętych dla isO. certyfikaty te obejmują np. planowanie rozwoju przestrzen-
nego i jego urzeczywistnianie, realizację inwestycji, projektowanie uchwał 
rady gminy, miasta, wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych 
i opinii, ściąganie podatków i opłat, zarządzanie mieniem miasta, realizację 
budżetu jednostki. w ujęciu perspektywicznym system jakości nie ogranicza 
się do polepszenia sprawności działania urzędu, lecz zwiększa możliwości 
finansowania działań rozwojowych. Dodatkowo wpływa także na poprawę 
efektywności oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy również 
na rynkach międzynarodowych.

Polityka lokalna i regionalna nie powstaje samoistnie, rozwój regionalny 
nie urzeczywistnia się automatycznie – z tymi wyzwaniami należy utożsa-
miać: rządy, organizacje i instytucje międzynarodowe oraz krajowe, podmioty 
gospodarcze, ośrodki naukowe, struktury samorządowe, społeczności lokalne 
itp. oraz ich twórcze zaangażowanie na rzecz tych wyróżnionych płaszczyzn. 
Przed nami zatem wiele zadań i przedsięwzięć w obszarze doskonalenia pro-
cesu zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym.

uwzględniając rozwiązania stosowane w państwach demokratycznych, 
należy zauważyć, że system dochodów gmin w Polsce ma charakter mieszany. 
Gminy dysponują bowiem dochodami własnymi, tj. podatkami i opłatami 



104 Adam Szewczuk

lokalnymi, dochodami z majątku komunalnego i prowadzonej działalności 
gospodarczej. Mało wydajne źródła dochodów własnych są w znacznym stop-
niu wspierane wpływami z udziałów w podatkach centralnych oraz docho-
dami w formie dotacji i subwencji. władze lokalne mogą również korzystać 
z dochodów zwrotnych w formie pożyczek, kredytów czy wyemitowanych 
obligacji komunalnych. Podczas realizacji ustawowych funkcji przypisanych 
gminom jako swoistym podmiotom gospodarowania, podejmującym decyzje 
na własny rachunek i odpowiedzialność, zachodzą stale uwarunkowania szcze-
gólnie złożone, rzutujące wyraźnie na prowadzoną gospodarkę finansową:
 – przy niezrównoważonym budżecie państwa (m.in. duże koszty społeczne 

wdrażanych reform, recesja gospodarcza itp.) nie mogła (i nadal nie 
może) być realizowana w pełni decentralizacja w gospodarowaniu finan-
sami publicznymi;

 – nadal utrzymywany system subwencji i dotacji celowych jako głów-
nych źródeł dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego znacząco 
ogranicza ich stopień aktywności i przedsiębiorczości oraz nie pobudza 
do działań na rzecz zwiększania dochodów własnych;

 – stale rosnące potrzeby finansowe samorządów lokalnych (przy niepeł-
nym ich pokryciu) wymusiły pozytywne postawy w gospodarowaniu 
publicznym pieniądzem. Jest to bardzo ważna orientacja dla samorządo-
wej gospodarki finansowej;

 – autentyczna demokratyzacja życia na poziomie społeczności lokalnych 
sprawia, iż władze samorządowe muszą liczyć się z koniecznością akcep-
tacji przez mieszkańców realizowanych programów i strategii (tj. sposo-
bów i kierunków wydatkowania publicznych pieniędzy);

 – obserwuje się znikome współdziałanie wśród jednostek samorządu tery-
torialnego. samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie nie mają goto-
wych scenariuszy wzajemnej współpracy. Powstają one sporadycznie 
w układzie krajowym i regionalnym, są weryfikowane przez praktykę 
samorządową. Ograniczoność zasobów finansowych i możliwości orga-
nizacyjnych zmusza do postaw i działań integracyjnych, szczególnie gdy 
są potrzeby oraz szanse wykorzystywania funduszy strukturalnych, jed-
nak należy spełniać wymogi określone przez ue.

nowym wyzwaniom, tj. kształtowaniu pożądanej struktury zasobów 
finansowych (w świetle europejskiej karty samorządu terytorialnego), jak 
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i wdrażaniu nowego stylu funkcjonowania samorządów lokalnych towarzyszy 
wiele barier i utrudnień. Jedne z nich mają charakter obiektywny (czyli nie-
zależny od postaw i zachowań władz samorządowych), drugie zaś są subiek-
tywne – zależne jednoznacznie od lokalnych władz. wśród tych determinant, 
mających wpływ na sposób prowadzenia gospodarki finansowej (w tym 
na strukturę dochodów finansowych, jak i wydatków), należy wymienić:
 – procesy i zjawiska ekonomiczne (jako niekorzystne) charakteryzujące 

przekształcającą się gospodarkę narodową, np. utrzymujący się wysoki 
poziom bezrobocia, niezadowalające wykorzystywanie potencjału 
wytwórczego w gminach, stale pogarszające się realne dochody społe-
czeństwa, duży popyt na dobra publiczne i społeczne w wymiarze spo-
łeczności lokalnych;

 – bezpośredni wpływ niekorzystnych stanów, procesów i zjawisk eko-
nomicznych na ogólną kondycję finansów publicznych w kraju (brak 
realnych możliwości w najbliższych latach wyeliminowania deficytu 
budżetowego);

 – wyraźny brak gotowych scenariuszy postępowania dla polskich samo-
rządów lokalnych przy uwzględnieniu ich zróżnicowanych warunków 
wewnętrznych oraz otoczenia, w którym działają;

 – brak profesjonalnie przygotowanych kadr (w skali kraju) do gospoda-
rowania pieniędzmi publicznymi według nowych reguł oraz podejmo-
wania wysiłku na rzecz skutecznego pozyskiwania środków ze źródeł 
pozabudżetowych.

Pragmatyka samorządowa pozwala na zidentyfikowanie na poziomie 
wielu gmin istnienia istotnych barier i przeszkód uniemożliwiających kre-
owanie racjonalnej struktury zasobów finansowych z uwagi na:
 – wybranie przez rady gmin m.in. priorytetów w polityce wydatkowej, 

niską efektywność ekonomiczną wykorzystania posiadanego mienia 
komunalnego, małą aktywność gmin w zakresie pozyskiwania dochodów 
ze źródeł pozabudżetowych;

 – zdecydowany brak przedsiębiorczych działań na rzecz wykreowa-
nia racjonalnych strategii rozwojowych dla gmin (bądź ich reorienta-
cji – jeżeli są), uwzględniających podstawowe potrzeby społeczności 
lokalnych;
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 – częstą dysharmonię pomiędzy programami zawartymi w strategiach gmin 
a realnym przełożeniem finansowym na planowane (w budżetach gmin) 
przedsięwzięcia inwestycyjne i rozwojowe;

 – algorytmy stosowane przy ustalaniu wysokości przyznawanych subwen-
cji i dotacji.

Mając na uwadze powyższe zależności przyczynowo-skutkowe, należy 
stwierdzić, że występują w sposób wyraźny sprzeczności pomiędzy ustano-
wieniem źródeł dochodów dla Jst a kwestią zapewnienia elementarnej spra-
wiedliwości społecznej (nastąpił samoczynnie m.in. podział na gminy o dobrej 
kondycji finansowej oraz gminy słabe). stan ten nie tylko się utrzymuje, ale 
i pogłębia. Gminy bogate stają się bogatsze, a gminy słabe nadal pozostają 
takie same. niewątpliwie nie ma złotej reguły stałego podziału środków budże-
towych, co nie oznacza, że jest to zadanie niewykonalne.

Ochrona społeczności lokalnych, finansowo słabszych, wymaga zasto-
sowania procedur wyrównawczych lub działań równoważących, mających 
na celu korygowanie skutków nierównego podziału potencjalnych źródeł 
dochodów, a także wydatków, jakie te społeczności ponoszą – tak stanowi 
art. 9 ust. 5 europejskiej karty samorządu terytorialnego. Obowiązujący 
system zasilania Jst stanowi, że w naszych warunkach przyznawane sub-
wencje ogólne oraz dotacje celowe wychodzą w pewnym stopniu naprzeciw 
postanowieniom karty. większość tych zasileń finansowych ma charakter adre-
sowany (w postaci tzw. znaczonych pieniędzy), stąd występują ograniczenia 
swobody w podejmowaniu decyzji przy rozdysponowywaniu tych środków 
przez samorządy lokalne.

uwarunkowania przedsiębiorczości lokalnej

Przedsiębiorczość władz samorządowych to umiejętność nowoczesnego 
i kreatywnego działania, przejawiająca się w stosowaniu koncepcji zarzą-
dzania charakterystycznych dla przedsiębiorstw komercyjnych. Możliwości 
przedsiębiorczego działania w gminie są jednak uwarunkowane prawnie, 
administracyjnie, ekonomicznie i organizacyjnie10. Przedsiębiorczość nie 
jest ustawowo narzuconym obowiązkiem, lecz kwestią rozumienia zadań 

10 Por. przedsiębiorczość a rozwój regionalny w polsce, red. k. kuciński, warszawa 2010, 
s. 35–40.
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wynikających z ustawy o samorządzie gminnym11, a zwłaszcza sposobu ich 
realizacji. władze lokalne mają bowiem dość dużą swobodę w wykonywa-
niu swoich obowiązków w sposób kreatywny i odbiegający od tradycyjnego 
podejścia do zarządzania gminą. Przedsiębiorczość władz samorządowych jest 
niezbędna z ekonomicznego punktu widzenia. Oto kilka powodów:
 – po pierwsze, wzrasta świadomość ekonomiczna mieszkańców, co spra-

wia, że obecnie nie istnieje przyzwolenie na wzrost wydatków, ale raczej 
presja na ich efektywniejsze wykorzystanie;

 – po drugie, coraz większe są oczekiwania wobec władz samorządowych 
ze strony podmiotów gospodarczych, zarówno obecnie funkcjonujących 
w jednostce samorządowej, jak i potencjalnych inwestorów, przy czym 
potrzeby podmiotów gospodarczych w coraz większym stopniu dotyczą 
nie tylko dofinansowania ich działalności czy zachęt ekonomicznych, ale 
także dostępu do informacji, organizowania oraz finansowania szkoleń 
dla przedsiębiorstw, promocji gminy, rozbudowy infrastruktury nie tylko 
tradycyjnej, ale także nowoczesnej, np. informacyjnej;

 – po trzecie, niezbyt doskonały podział administracyjny powoduje koniecz-
ność współdziałania poza oficjalnymi granicami administracyjnymi, 
wymuszoną rzeczywistymi potrzebami i popytem na określone działania.

kształtowanie wysokiej konkurencyjności gminy stało się niepisanym 
obowiązkiem władz lokalnych. Od umiejętności wykorzystania szans ryn-
kowych zależy sytuacja gminy i zlokalizowanych na jej terenie podmiotów 
gospodarczych. Ponadto działania Jst w coraz większym stopniu są uzależ-
nione od podmiotów komercyjnych. Świadczy o tym m.in. coraz większa 
popularność w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego takich 
koncepcji, jak: partnerstwo publiczno-prywatne, nowe zarządzanie publiczne 
czy outsourcing. Główną przesłanką podejmowanej współpracy są wprawdzie 
aspekty finansowe, ale podkreśla się także efektywność tego współdziałania 
i osiągnięcie lepszych korzyści społecznych. coraz silniejsze powiązania 
Jst z przedsiębiorstwami powodują konieczność stosowania instrumentów 
i metod z powodzeniem wykorzystywanych w odniesieniu do podmiotów 
prywatnych, np. zarządzania strategicznego.

konieczność nowoczesnego działania Jst została wymuszona przez 
przystąpienie Polski do ue. Środki finansowe ue stanowią ważne źródło 

11 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dz. cyt.
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finansowania m.in. rozwoju lokalnego. O fundusze mogą ubiegać się kreatywne 
Jst zmierzające do realizacji określonych przedsięwzięć, np. inwestycyjnych 
o charakterze publicznym. warunkiem ich otrzymania jest m.in. zbudowanie 
strategii rozwoju. Możliwości wykorzystania w procesie zarządzania Jst 
mechanizmów i metod stosowanych w sektorze prywatnym są w dużym stop-
niu ograniczone przez specyfikę struktur samorządowych. z punktu widzenia 
mechanizmu rynkowego system zarządzania Jst ze swej istoty jest na ogół 
mniej sprawny w porównaniu z sektorem prywatnym12. Przedsiębiorstwa 
działają na rynku konkurencyjnym, natomiast władze publiczne zachowują 
pozycję monopolu naturalnego. są one konkurencyjne, ale w celu zdobywania 
korzyści rywalizują z innymi Jst. ze względu na owe odrębności jednostki 
terytorialne mogą działać jedynie w sposób zbliżony lub podobny do przedsię-
biorstwa prywatnego. Oznacza to, iż tylko niektóre koncepcje nowoczesnego 
zarządzania lub tylko ich elementy właściwe przedsiębiorstwom mogą być 
stosowane w gminach i przyczyniać się do ich rozwoju.

Partycypacja obywatelska ważnym czynnikiem sprzyjającym 
rozwojowi lokalnemu

Partycypacja obywatelska, zwana także społeczną, to zjawisko bardzo 
akcentowane w koncepcji nowego zarządzania publicznego (new public mana-
gement – nPM), polegające na uczestniczeniu mieszkańców danej miejscowo-
ści, gminy, powiatu, regionu, a nawet państwa w identyfikacji i rozwiązywaniu 
wspólnych potrzeb, problemów decyzyjnych. tego typu zachowania wśród 
społeczności lokalnej to inaczej wszelkiego rodzaju przejawy organizowania 
się (zrzeszania) ludzi zmierzających do osiągnięcia wspólnych celów (w tym 
także do zaspokojenia swoich potrzeb materialnych i niematerialnych), jak 
i włączanie się ludności oraz stworzonych przez nią organizacji w proces reali-
zacji zadań publicznych podejmowanych przez władze rządowe lub samorzą-
dowe. celem partycypacji obywatelskiej jest13:

 – stworzenie efektywnego systemu zaspokajania potrzeb społecznych – 
zadania państwa lub innych podmiotów sprawujących władzę publiczną 

12 Por. w. siemiński, Współzarządzanie gminą, warszawa–zielona Góra 1999.
13 D.r. kijowski, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – 

zagadnienia ogólne, „samorząd terytorialny”, nr 1–2/2010, s. 9.
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muszą odpowiadać potrzebom społecznym; partycypacja społeczna 
umożliwia (ułatwia) dobór takich zadań i metod ich realizacji, które 
w największym stopniu będą odzwierciedlać potrzeby społeczne;

 – uzyskanie społecznej akceptacji dla działań organów władzy publicznej 
i zaufania obywateli jako warunków skuteczności jej działań.

korzyści płynące z partycypacji obywateli w życiu publicznym jednostki 
samorządu terytorialnego są różnorakie i wielokierunkowe:
 – zapewnia ona trafną identyfikację problemów społecznych;
 – pozwala na znajdowanie akceptowalnych sposobów ich rozwiązywania;
 – udział społeczności lokalnej w dwóch powyższych procesach może się 

przyczynić do ograniczenia konfliktów wewnątrz grupy, jak i konfliktów 
z władzą publiczną;

 – aktywizacja społeczności lokalnej (wobec rządów autorytarnych pozo-
staje ona bierna);

 – włączenie się grup i organizacji społecznych do wspólnej realizacji zadań 
publicznych, a przez to możliwość wykorzystania materialnych i intelek-
tualnych zasobów sektorów niepublicznych do realizacji przedsięwzięć 
służących całej społeczności.

włączanie ludności i organizacji społecznych w procesy konsultacyjne 
i informacyjne służy także budowaniu systemu kontroli społecznej nad dzia-
łalnością urzędów i instytucji publicznych. Jej istnienie pobudza i rozwija 
świadomość odpowiedzialności, bez której trudno osiągnąć wysoki poziom 
jakości podejmowanych decyzji i skuteczności zarządzania14.

niestety, w dzisiejszym świecie następuje rozpad i osłabienie wspólnot 
lokalnych, a dodatkowo w Polsce tradycje samorządowe i kapitał społeczny 
w wielu miejscach nie są zbyt duże. Osłabia to tworzenie demokracji lokalnej 
i społeczeństwa obywatelskiego, które są bardzo ważne dla świadomości, 
że samorząd to dobro publiczne15. Akcentując szczególne znaczenie partycypa-
cji obywatelskiej, zasadne jest przybliżenie niektórych elementów składowych 
ważnych w kreowaniu nowej jakości działania we wspólnotach lokalnych:
 – formy udziału społeczności lokalnej w życiu zbiorowym (drabina 

partycypacji);

14 B. wankiewicz, zasoby finansowe..., dz. cyt., s. 40–41.
15 G. kula, samorząd dobrem publicznym – problem percepcji, (w:) samorząd lokalny – 

dobro publiczne, red. J. kleer, warszawa 2008, s. 193–194.
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 – obywatelska inicjatywa uchwałodawcza;
 – partycypacja społeczna w samorządowych procesach inwestycyjnych;
 – kształtowanie przestrzeni publicznej;
 – kontrola społeczna realizacji ustawowych zadań przez samorząd lokalny.

Formy organizowania się społeczeństwa. różne są formy udziału spo-
łeczności w życiu zbiorowym. kluczowe jest rozróżnienie między dwoma 
typami podejmowania decyzji16:
 – model agregujący, oparty na woli większości;
 – model deliberujący, poszukujący konsensu poprzez szeroką debatę.

w pierwszym przypadku ma miejsce odwoływanie się do klasycznej 
zasady demokratycznej, mówiącej, że ludzie są moralnie zobowiązani do prze-
strzegania decyzji większości, nawet jeśli te decyzje są sprzeczne z ich intere-
sami. w drugim przypadku dominuje przekonanie, że nieskrępowana debata 
doprowadzi w końcu do konsensu. zadaniem instytucji demokratycznych jest 
stworzenie warunków do takiej debaty. niektóre formy partycypacji, takie 
jak: petycje, lobbing, demonstracje, referenda czy sam udział w wyborach 
lokalnych, odwołują się do pierwszego modelu. natomiast takie formy, jak 
udział w debatach publicznych organizowanych przez władze samorządowe 
albo organizacje pozarządowe czy wyrażanie opinii w prasie, radiu i telewizji 
lokalnej przed podjęciem decyzji przez radę, nawiązują raczej do drugiego 
modelu.

obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Polskie prawo wyposa-
żyło członków wspólnot samorządowych w możliwość ich bezpośredniego 
i pośredniego udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego17. Obywatele przestają być tylko administrowanymi 
podmiotami, a zaczynają aktywnie uczestniczyć w sprawach publicznych, 
zarówno jako inicjatorzy pewnych działań, jak też ich uczestnicy. Brak moż-
liwości rzeczywistego oddziaływania mieszkańców na treść decyzji samo-
rządowych czyni z nich tylko biernych odbiorców, odległych od elementów 
podmiotowości w koncepcji samorządu terytorialnego.

samorządy terytorialne są niezwykle ważnym instrumentem budowy 
społeczeństwa obywatelskiego, umożliwiającym członkom społeczności 

16 P. swianiewicz, u. klimska, A. Mielczarek, nierówne koalicje – liderzy miejscy w poszu-
kiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, warszawa 2004, s. 39.

17 Por. k. Bandarzewski, P. chmielnicka, w. kisiel, prawo samorządu terytorialnego w pol-
sce, warszawa 2006, s. 123–130.
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samorządowych bezpośredni udział w podejmowaniu rozstrzygnięć przez 
organy jednostek samorządu terytorialnego, jak również w sposób pośredni18. 
Jedną z form udziału bezpośredniego mieszkańców w podejmowaniu rozstrzy-
gnięć przez organy samorządowe jest referendum, które polega na wiążącym 
rozstrzygnięciu, rozwiązaniu konkretnego problemu przez ogół mieszkań-
ców jednostki samorządu terytorialnego w formie powszechnego głosowa-
nia. ustawa z 15.09.2000 r. o referendum lokalnym rozróżnia dwa rodzaje: 
referendum obligatoryjne i fakultatywne. zgodnie z obowiązującym prawem 
referendum obligatoryjne jest przeprowadzane w sprawie odwołania organu 
stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego (tj. rady gminy, rady 
miasta), a także w przypadku gminy – wójta, burmistrza czy też prezydenta 
miasta. Przedmiotem referendum gminnego może być również kwestia 
samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne, które mieszczą się 
w zakresie zadań i kompetencji organów gminy. w trybie zaś referendum 
fakultatywnego mogą być rozstrzygane wszystkie sprawy ważne dla danego 
samorządu, jeśli oczywiście mieszczą się one w zakresie zadań i kompetencji 
organów danej jednostki samorządu terytorialnego. Możliwe jest przepro-
wadzanie referendum o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym, gdyż 
wynik referendum nie może być rozumiany jako ostatecznie załatwiający 
sprawę, a jedynie w sprawie poddanej pod głosowanie organ stanowiący jed-
nostki samorządu terytorialnego obowiązany jest podjąć niezwłocznie czyn-
ności w celu jej realizacji, co może oznaczać wydanie odpowiedniej opinii 
lub zajęcie odpowiedniego stanowiska, oczywiście zgodnego z wynikiem 
praktycznym danego referendum.

inną formą bezpośredniego udziału mieszkańców wspólnoty samorządo-
wej w kreowaniu rozstrzygnięć organów jednostek samorządu terytorialnego 
są konsultacje społeczne polegające na wyrażaniu niewiążącej opinii na temat 
rozstrzygnięcia przedstawionego problemu przez ogół mieszkańców Jst 
w formie powszechnego głosowania. Jeśli sprawa dotyczy zmian w organizacji 
terytorialnej, np. zmiany przebiegu granicy jednostki i utworzenia jednostek 
pomocniczych, to przeprowadzenie konsultacji jest obligatoryjne. w każdej 
innej sprawie mogą zaś być przeprowadzone konsultacje fakultatywne. choć 
konsultacje społeczne nie mają charakteru wiążącego, to ich przeprowadzenie 

18 Por. A. Miruć, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, „samorząd terytorialny”, nr 
1–2/2010, s. 31–38.
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ma często istotne znaczenie legitymizacyjne dla określonego kształtu rozstrzy-
gnięć, jak również wzmacnia zadania kierowane przez władze samorządowe 
do obywateli.

Polski ustawodawca dopuszcza wyposażenie mieszkańców jednostek 
samorządu terytorialnego w możliwość zgłaszania projektów uchwał i pod-
dawania ich pod głosowanie. Powyższe uprawnienie powinno być określone 
w statucie jednostki pomocniczej gminy. takie rozwiązania są przejawem 
realizacji przede wszystkim zasady jawności obrad oraz zapewnienia jak naj-
szerszego udziału mieszkańców w całej procedurze uchwałodawczej. Gene-
ralnie inicjatywa uchwałodawcza (poza przypadkami wynikającymi wprost 
z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw) najczęściej jest przyzna-
wana komisjom, klubom radnych oprócz wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta). Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza winna być istotnym instrumen-
tem aktywności obywatelskiej mieszkańców, dającym możliwość większego 
uczestnictwa w działaniach na rzecz gminy, miasta, sołectwa. to właśnie 
mieszkańcy podejmują rozstrzygnięcia, choć za pośrednictwem właściwych 
organów jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki uczestnictwie w inicja-
tywie uchwałodawczej jednostka ma możność faktycznie realizować swoją 
podmiotowość zagwarantowaną w konstytucji rP. należy podkreślić, że oby-
watelska inicjatywa uchwałodawcza znajduje swoje uzasadnienie w treści 
ustawy o samorządzie gminnym. istotne znaczenie w tym zakresie mają statuty 
gmin, miast i jednostek pomocniczych dość rzadko zawierające procedury 
wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, dlatego też odrębnego 
opracowania wymaga problematyka efektywności obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej w praktyce miast, gmin i jednostek pomocniczych.

Partycypacja społeczna w samorządowych procesach inwestycyj-
nych. w ostatnich latach jednostki samorządu terytorialnego zdecydowanie 
uaktywniły się w roli inwestora. szczególnie widoczny jest wzrost inicjatyw 
samorządowych w sektorze infrastruktury. Pomimo że ich budżety są obcią-
żone wydatkami na wiele dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodar-
czego, notuje się zdecydowane zwiększenie wydatków na zakup usług i towa-
rów związanych z inwestycjami. Oprócz kwot budżetowych przeznaczanych 
na wynagrodzenia dla administracji, obsługę lokalnych zakładów administra-
cyjnych (szkół, przedszkoli, szpitali, domów pomocy społecznej), potwierdza 
się bowiem wzrost wydatków inwestycyjnych do 35% całości budżetów gmin. 
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Można jednocześnie zauważyć, że inwestycje w infrastrukturę powodują duże 
zmiany w układzie przestrzennym i środowiskowym poszczególnych terenów, 
a nawet w sferach społecznych objętych zmianami. nie pozostaje to obojętne 
dla obywateli mieszkających na terenie tych jednostek, którzy chcieliby mieć 
bieżący wpływ na realizowane inwestycje i dlatego szczególnie ważna wydaje 
się ich rola w planowaniu poszczególnych inwestycji. każdego rodzaju presja 
społeczna (zarówno pozytywna – zwolenników inwestycji, jak i negatywna 
– jej przeciwników) powinna – zgodnie z zasadą demokratycznego państwa 
prawnego – być dopuszczalna, jednak, aby nie dochodziło do sytuacji wątpli-
wych pod względem etycznym, powinno się dokonywać ustalenia konkretnych 
zasad, zgodnych z prawem partycypacji społecznej, w podejmowaniu decyzji 
dotyczących tego rodzaju zadań realizowanych przez samorząd19.

udział obywateli w inicjowaniu procesu inwestycyjnego jednostki samo-
rządowej, w której zamieszkuje, jest możliwy poprzez wystąpienie z petycją 
czy wnioskiem, które w praktyce również nie zobowiązują właściwych władz 
samorządowych do żadnych – poza formalnymi procedurami administracyj-
nymi – działań w zakresie realizacji tych postulatów. szczególny nacisk – 
w zakresie inwestycji w infrastrukturę – położono na przestrzeganie przepisów 
dotyczących ochrony środowiska, urbanistyki czy prawa budowlanego. Proce-
dura administracyjna stawia organizację społeczną w roli podmiotu o szerokim 
spektrum możliwości. Może ona bowiem być zarówno stroną postępowania, 
gdyby miała w danej sprawie interes prawny, jak i podmiotem zajmującym 
stanowisko w sprawie. Bez wątpienia może również uczestniczyć w procedu-
rze jako podmiot na prawach strony bądź też, nie uczestnicząc, ma możliwość 
przedstawienia organowi swojego poglądu w sprawie, wyrażonego w uchwale 
bądź oświadczeniu jej organu statutowego. każdy proces inwestycyjny da 
się wpisać w określone ramy proceduralne. Dlatego jest niezbędne umiejsco-
wienie w konkretnym etapie, bądź etapach, możliwości udziału organizacji 
społecznych w tej procedurze. w sprawach dotyczących inwestycji infrastruk-
turalnych realizowanych przez Jst taki udział będzie widoczny szczególnie 
na etapie wydawania pozwoleń na budowę obiektów budowlanych (drogi, 
łącza czy inne media), realizacji planów zagospodarowania przestrzennego 
czy wydawania tzw. decyzji środowiskowych. zatem nie jest wykluczony przy 

19 Por. D.J. kościuk, udział organizacji społecznych w samorządowych procesach infra-
strukturalnych, „samorząd terytorialny”, nr 1–2/2010, s. 73–83.
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tym udział społeczeństwa w planowaniu czy realizacji inwestycji. konstytucja 
rP (art. 12) wyraża zasadę udziału obywateli w działaniu państwa poprzez 
umożliwienie tworzenia rozmaitych struktur organizacyjnych, w celu wyra-
żania opinii społecznych czy obrony interesów społeczeństwa. wymienia się 
przy tym związki zawodowe, organizacje rolnicze, stowarzyszenia oraz ruchy 
obywatelskie i inne dobrowolne zrzeszenia, jak też fundacje.

kształtowanie przestrzeni publicznej. Przestrzeń publiczna, zgodnie 
ze swoją nazwą, jest dobrem należącym do całego społeczeństwa. wychodząc 
z tego założenia, każdemu członkowi tej wspólnoty powinno przysługiwać 
równe prawo w zakresie dostępu do przestrzeni publicznej oraz równy wpływ 
na jej kształtowanie. Podstawowym czynnikiem kształtowania przestrzeni, 
poza samą działalnością inwestycyjną, jest planowanie przestrzenne, dla któ-
rego głównym aktem normatywnym jest ustawa o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. Podstawą działań planistycznych jest ład przestrzenny, 
zdefiniowany jako kształtowanie przestrzeni, który tworzy harmonijną całość, 
uwzględniając przy tym wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-
-estetyczne20. kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie 
gminy należy do zadań własnych gminy. Jest to obowiązek gminy, w którym 
mogą partycypować członkowie wspólnoty. władza w gminie jest sprawo-
wana bezpośrednio przez wspólnotę lub pośrednio poprzez wybranych przez 
mieszkańców gminy przedstawicieli. Planowanie przestrzenne, wyrażające 
się w postaci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jest 
najważniejszym, obok stanowiących ich podstawę studiów, narzędziem pro-
wadzenia polityki gminy w zakresie władztwa nad jej terytorium. Miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego pełnią funkcję narzędzia, za którego 
pomocą jest realizowana gminna polityka w zakresie ochrony zabytków, przy-
rody, kształtowania estetyki przestrzeni oraz inne polityki samorządu teryto-
rialnego i państwa.

w procesie uchwalania planu znaczącą rolę odgrywa czynnik społeczny. 
Mieszkańcy mogą wywierać wpływ na kształt miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego we wszystkich stadiach jego tworzenia. Przewi-
dziany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym udział 

20 Por. A. suławko-karetko, udział społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni publicznej 
w kontekście reklamy zewnętrznej, „samorząd terytorialny”, nr 1–2/2010, s. 111–118.
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społeczeństwa w tworzeniu prawa miejscowego, jakim są miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, można w pewnym sensie zaliczyć w poczet 
mechanizmów demokracji partycypacyjnej. niewątpliwą zaletą dopuszczenia 
partycypacji społecznej w pracach związanych z tworzeniem studium i planu 
miejscowego jest możliwość podzielenia się ciężarem odpowiedzialności 
za konsekwencje wypływające z założeń planów pomiędzy władzami a człon-
kami wspólnoty lokalnej, co jest szczególnie istotne w przypadku różnego 
rodzaju konfliktów interesów.

kontrola instytucjonalna i społeczna realizacji ustawowych zadań 
przez samorząd lokalny. O tym, że jednostki samorządu terytorialnego 
powinny być stale i wnikliwie poddawane czynnościom (obserwacjom) kon-
trolnym decydują dwa względy21:
 – po pierwsze, jednostki samorządu terytorialnego gospodarują środkami 

publicznymi, a więc środkami, których same nie wypracowały. kon-
trola sektora samorządowego ma więc za zadanie ochronę podatników 
przed złym korzystaniem z ich dochodów pobranych w formie podatków 
i innych opłat na rzecz tego sektora. Podatnik, z mocy prawa zobowią-
zany do ponoszenia ciężarów na rzecz państwa, ma prawo żądać, by jego 
pieniędzmi dobrze gospodarowano;

 – po drugie, działalność jednostek sektora samorządowego nie jest nasta-
wiona na maksymalizację zysku, co niestety oznacza często prowadze-
nie gospodarki nieracjonalnej. Gdy nie działają normalne mechanizmy 
ekonomiczne wymuszające efektywność działania, najważniejszym 
instrumentem zapewniającym racjonalne funkcjonowanie sektora samo-
rządowego pozostaje ustanowienie ścisłych reguł gospodarki finansowej 
i stała kontrola ich przestrzegania przez instytucje do tego celu powołane, 
jak i członków wspólnot lokalnych.

kontrola i nadzór w sektorze samorządowym są więc z jednej strony nie-
zbędnym elementem demokratycznego porządku prawnego, z drugiej – instru-
mentem zapewniającym względną efektywność działalności tego sektora. 
takiej działalności oczekują wspólnoty lokalne. Doświadczenia praktyczne 
z funkcjonowania podmiotów i jednostek sektora publicznego wskazują, iż 
pomimo dopracowania się w naszym kraju uregulowań prawnych – ustaw, 

21 e. Malinowska, w. Misiąg, finanse publiczne w polsce. przewodnik 2002, Gdańsk 2002, 
s. 545.
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rozporządzeń, zarządzeń, kodeksów, regulaminów itp., dobrze służących 
podwyższaniu efektywności gospodarowania publicznymi pieniędzmi, 
nadal ma miejsce w wielu przypadkach naruszanie dyscypliny finansów 
publicznych22.

Podsumowanie

tempo rozwoju lokalnego przesądza w dużym stopniu o sile konkuren-
cyjnej państwa w wymiarze lokalnym. stały rozwój lokalny to wzrost poziomu 
zamożności Jst i dobrobytu społeczności samorządowych. na samorządach 
ciąży duża odpowiedzialność za nadrobienie zaległości w rozwoju lokal-
nym, które kumulowały się w poprzednich latach. skuteczność realizacji 
zamierzeń rozwojowych jest warunkowana w dużym stopniu stanem finan-
sów publicznych. instytucjonalne metody oddziaływania na rozwój lokalny 
(w tym na gospodarkę finansową w sektorze publicznym) charakteryzują się 
umiarkowaną skutecznością przy kreowaniu proefektywnościowych orientacji 
przy wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Dużą wymowę społeczną mają 
orzeczenia komisji w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(ze względu na ich siłę sprawczą)23. na całościowy obraz przestrzegania dys-
cypliny finansów publicznych (oprócz procedur kontrolno-sprawdzających) 
istotny wpływ mają jeszcze inne czynniki stosunkowo mało postrzegane 
i doceniane w naszej rzeczywistości samorządowej. należałoby w tym miejscu 
odwołać się m.in. do24:

 – etyki pracowników zatrudnionych w sektorze samorządowym;
 – profesjonalizmu reprezentowanego przez osoby zaangażowane w pro-

cesy decyzyjne dotyczące zarządzania publicznymi finansami;

22 Por. B. cybulski, nieprawidłowości w zakresie gospodarki budżetowej jednostek samo-
rządu terytorialnego stwierdzane przez regionalne izby obrachunkowe, (w:) Gospodarka 
budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, red. w. Miemiec, wrocław 2006, s. 299–322; 
L. Lipiec-warzecha, egzekwowanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. Wybrane problemy, „Finanse komunalne”, nr 9/2007, s. 5–12.

23 Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest dwuin-
stancyjne. w pierwszej instancji organami orzekającymi są: resortowe komisje orzekające, 
wspólna komisja orzekająca, komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych przy regionalnych izbach obrachunkowych. Orzeczenia komisji pierwszej instancji 
mogą być zaskarżane do Głównej komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów.

24 A. szewczuk, M. zioło, zarys ekonomiki sektora publicznego, szczecin 2008, s. 282–283.
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 – stopnia identyfikowania się pracowników Jst z ich użyteczną misją 
w społeczeństwie, wspólnotach lokalnych;

 – istniejącego zbioru wzorców racjonalnych postaw decydentów w sekto-
rze samorządowym;

 – stanu relacji: sektor samorządowy (jako kapitał społeczny) – społeczno-
ści lokalne. w praktyce wymownym miernikiem tych relacji jest osią-
gany poziom partycypacji obywatelskiej.

efekt synergiczny wyrażający się stałym wzrostem poziomu życia spo-
łeczności lokalnych jako następstwo osiąganego rozwoju lokalnego jest realny 
do uzyskania przy pełnym zespoleniu form aktywności i działań składających 
się na partycypację obywatelską oraz wysokiej skuteczności zinstytucjonali-
zowanych form oddziaływania na realizację ustawowych zadań przypisanych 
samorządowi lokalnemu. najbliższe lata potwierdzą, na ile szanse tkwiące 
w otoczeniu zostaną wykorzystane na rzecz rozwoju lokalnego w naszym 
kraju.
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LocaL deVeLoPMent in coMParison witH conteMPorary 
deterMinants – recoMMendations For Practice  

oF seLFgoVernMent autHorities

summary

Local development carried out under the so-called “localism” orientation is 
focused on the permanent and systemic changes at the level of municipalities and 
districts. Boosting growth is the main task of subnational government and local 
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community. in the poor condition of public finance the full implementation of local 
development programs is difficult. creating of local entrepreneurship and increasing 
activity and engagement of local communities in the process of local development 
should be assessed positively. Great epochal challenges await or the implementation.

translated by Magdalena zioło
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saMorządnośĆ jako wyzwanie 
dLa rozwoju LokaLnego

wprowadzenie

zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne zachodzące w Polsce nie 
pozostają bez znaczenia dla samorządności i rozwoju lokalnego. Po 1989 
roku samorządy lokalne otrzymały nowe możliwości zaspokajania potrzeb 
społeczności lokalnej i zapewnienia odpowiedniego poziomu rozwoju lokal-
nego. samorząd lokalny, dysponując odpowiednimi zasobami finansowymi 
oraz właściwie tworzonym prawem, z powodzeniem może realizować zadania 
i kompetencje na rzecz społeczności lokalnej. natomiast społeczność lokalna 
powinna mieć pełne zaufanie do władz samorządowych, mieć możliwość 
artykułowania swoich potrzeb i oczekiwań oraz brać udział w podejmowaniu 
decyzji i sprawowaniu władzy. Brak współdziałania samorządów gminnych 
ze społecznością lokalną może doprowadzić do wypaczeń idei samorządności, 
a co za tym idzie, także do odebrania wspólnotom w dużej mierze decydowa-
nia o własnym środowisku społecznym. to z kolei może spowodować zahamo-
wanie tak koniecznego rozwoju lokalnego. Pożądane zatem jest rozpoznanie 
sprawy w kontekście wpływu samorządności na rozwój lokalny.

umożliwienie społecznościom lokalnym udziału w sprawowaniu władzy 
w celu zaspokojenia najważniejszych potrzeb mieszkańców oraz stworzenie 
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możliwości rozwoju społecznego, gospodarczego i finansowego mogłoby 
w możliwie szerokim stopniu samodzielnie wpływać na politykę samorządów 
lokalnych, a także na kształtowanie się mechanizmów rozwoju lokalnego. 
natomiast niepożądane zjawiska ograniczające rozwój samorządności należy 
zminimalizować poprzez: zapewnienie samorządom stabilizacji, wzrostu 
gospodarczego oraz właściwej alokacji środków finansowych na cele bieżące, 
inwestycyjne i na zabezpieczenie własnego wkładu do pozyskania środków 
finansowych z unii europejskiej. Określenie zasad współpracy pomiędzy 
władzami lokalnymi, organizacjami społecznymi i inwestorami prywatnymi 
powinno się odbywać w atmosferze przejrzystości, zaufania i uczciwości 
oraz wspierania idei samorządności wśród społeczności lokalnych, gdyż 
jest ona podstawą do wzmocnienia wzajemnych więzi i budowania rozwoju 
lokalnego.

Formy samorządności – próba definicji

samorząd terytorialny, zgodnie z założeniami reformy samorządowej, jest 
kreatorem rozwoju ekonomicznego i społecznego, a także jest zdolny do pro-
wadzenia samodzielnej polityki rozwoju lokalnego. społeczeństwo w pełni 
samorządne może decydować o sobie i o losie swojej jednostki. w ludziach 
wyzwoliła się wola tworzenia, samospełnienia cechująca się praworządnością 
i regułami demokratycznymi, która wytyczyła krótszą drogę do osiągnięcia 
pożądanej jakości życia1. samorządność wyzwoliła w społeczeństwie prawo 
manifestowania swoich interesów, wartości i preferencji, służąc dla wielu 
za drogowskaz podejmowania aktywności społecznej dla rozwoju lokalnego2. 
„Pod pojęciem samorządności kryją się określone kompetencje umożliwiające 
społecznościom lokalnym odpowiedzialne i niezależne kierowanie własnymi 
sprawami”3. samorządność w literaturze jest przedstawiana między innymi 
jako „zarządzanie sprawami lokalnymi przez samych mieszkańców, a wybrane 
przez nich władze lokalne stanowią środek do osiągnięcia celu podstawowego, 

1 Por. w. siemiński, Współzarządzanie gminą, warszawa–zielona Góra 1999, s. 23.
2 Por. J. regulski, reformowanie państwa. Moje doświadczenia, szczecin 2007, s. 72.
3 Por. P. sobieszewski, podstawowe zasady funkcjonowania nadzoru nad samorządem 

terytorialnym, (w:) państwo, ustrój, samorząd terytorialny, red. M. chmaj, Lublin 1997, 
s. 196–197.
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jakim jest zaspokojenie jak najszerzej rozumianych potrzeb społeczności 
lokalnych”4.

tak więc samorządność można zdefiniować jako zbiór określonych pra-
wem kompetencji umożliwiających społecznościom lokalnym samodzielne 
i niezależne decydowanie o własnych sprawach i problemach, udział w spra-
wowaniu władzy, a tym samym powodujących, że władza ta będzie zaspokajać 
potrzeby mieszkańców i stwarzać warunki do rozwoju społeczno-gospodar-
czego. społeczeństwo w celu zaspokojenia swoich potrzeb jednostkowych, 
zbiorowych i społecznych staje się bardziej zaangażowane i sprawne, zarówno 
w stopniu indywidualnym, jak i grupowym. Dzięki samorządności społecz-
ność lokalna staje się bardziej aktywna i bardziej odpowiedzialna za sprawy, 
które od niej zależą. w praktyce istnieje wiele form samorządności − zostały 
one przedstawione w tabeli 1.

tabela 1

Formy samorządności na tle różnych kryteriów

sfera 
samorządu rodzaj samorządu zakres uprawnień zakres 

samodzielności

Administracyjna
samorząd terytorialny:
 – samorząd gminny;
 – samorząd powiatowy;
 – samorząd wojewódzki.

społeczność lokalna 
otrzymuje określony 
ustawą zakres władzy 
państwowej.

samorząd tery-
torialny jest 
autonomiczny 
i suwerenny wobec 
organów admini-
stracji rządowej.

ekonomiczna

samorząd gospodarczy:
 – izby rolnicze;
 – izby 
przemysłowo-handlowe;

 – izby rzemieślnicze;
 – izby turystyczne i inne.

wyrażanie opinii
na temat funkcjonowania 
gospodarki, przygoto-
wanie projektów aktów 
prawnych w tym zakre-
sie, dokonywanie ocen 
wdrażania przepisów 
prawnych dotyczących 
prowadzenia działalno-
ści gospodarczej.

Obligatoryjny lub 
dobrowolny.

specjalna 
(korporacyjna)

samorząd zawodowy:
 – izby lekarskie;
 – izby aptekarskie;
 – izby adwokackie i inne.

Ochrona określonych 
zawodów.

w ramach 
rozporządzeń 
resortowych.

Źródło: opracowanie własne.

4 Por. J. regulski, samorząd iii rzeczpospolitej – koncepcje i realizacja, warszawa 2000, 
s. 331.
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inicjatywy obywatelskie spełniają istotną funkcję w rozwoju lokalnym, 
a ich potrzeby zostały wyartykułowane w oficjalnych programach i były 
uwzględniane w polityce podziału środków5. w wyniku decentralizacji, 
demokratyzacji oraz upodmiotowienia politycznego i społecznego mieszkań-
ców wytworzyło się w świadomości społecznej przekonanie, że poszerzył 
się zakres wolności6. Dzięki samorządności społeczeństwo staje się bardziej 
aktywne i bardziej odpowiedzialne za sprawy, które od niego zależą. zaczynają 
występować mechanizmy samoregulacyjne stymulujące rozwój lokalny, a tym 
samym wpływające na podnoszenie lokalnej jakości życia. Miarą aktywności 
publicznej społeczności lokalnych jest:
 – skuteczność ekonomiczna;
 – poczucie więzi jednostki ze wspólnotą;
 – samodzielność społeczności lokalnej;
 – współudział mieszkańców w zarządzaniu sprawami lokalnymi.

są to istotne wartości pozwalające ocenić rolę samorządności w struk-
turach demokratycznych. samorząd terytorialny widziany jako wspólnota 
samorządowa ma sens tylko przy poszanowaniu zasady pomocniczości (subsy-
diarności). w ustawie o samorządzie terytorialnym są preferowane następujące 
koncepcje:
 – relacje z innymi strukturami ustrojowymi państwa7;
 – tworzenie na terenie jednostki instytucji prosamorządowych;
 – współpraca z organizacjami obywatelskimi.

na funkcjonowanie samorządu oraz udział w nim obywateli należy patrzeć 
głównie z perspektywy potrzeb mieszkańców własnej gminy i powiatu, a także 
pod kątem spraw państwowych i ustrojowych. samorząd terytorialny to ocze-
kiwania adresowane przez wspólnotę do państwa, do organów państwowych. 
Jest on kojarzony ze sferą lokalną funkcjonowania państwa i społeczeństwa.

5 J. Hrynkiewicz, rola organizacji obywatelskich w polityce społecznej, (w:) przeciw 
ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, red. J. Hrynkiewicz, warszawa 2002, 
s. 62–63.

6 Por. e. Fromm, ucieczka od wolności, warszawa 2001, s. 11.
7 Por. L. Patrzałek, budżet samorządów lokalnych w warunkach centralizacji i decentrali-

zacji finansów publicznych, „Finanse komunalne”, nr 5/1994, s. 11–25.
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relacje zachodzące pomiędzy samorządnością a zasobami finansowymi

samorządność pozwoliła ujawnić wiele problemów, które były skrzętnie 
skrywane przed publicznymi ocenami. zaowocowała ona licznymi dyskusjami 
i konkretnymi rozwiązaniami co do zagrożeń społeczności lokalnej oraz jako-
ści lokalnej władzy i życia mieszkańców danej jednostki terytorialnej. wyzwo-
liła społeczną aktywność obywatelską poprzez kontrolę poczynań władzy, 
uczestnictwo w procesach przygotowania i podejmowania decyzji na różnych 
szczeblach. samorządność przyczyniła się do tego, że społeczności lokalne 
dały początek w mikroskali pewnym zjawiskom, które odgrywają twórczą 
społecznie rolę w działaniach publicznych, jak8:
 – wspólnotowa solidarność;
 – więź społeczna;
 – istnienie lokalnych i samorządowych instytucji;
 – funkcjonowanie lokalnej opinii publicznej i kontroli społecznej;
 – sprzyjające warunki do powstawania różnych organizacji obywatelskich.

wymienione zjawiska mają zasadniczy wpływ na kształtowanie się 
samorządności, co nie jest bez znaczenia dla rozwoju kultury społecznej 
i lokalnej tradycji9.

samorządność wiąże się także z wieloma trudnościami, m.in. z oceną 
swojej pozycji w jednostkach samorządu terytorialnego, oceną własnych moż-
liwości i siły wpływu na decyzje podejmowane przez władze gminy, oceną 
wpływu na załatwianie spraw społecznych związanych z zaspokajaniem 
potrzeb.

w społeczeństwie obywatelskim każdy ma prawo manifestowania swo-
ich interesów poprzez wybieralność własnych władz samorządowych, zarzą-
dzających w imieniu wspólnoty majątkiem i zasobami. tworzy to koncepcje 
wspólnych interesów i planów co do wykorzystania tych zasobów i stworzo-
nych przez nie możliwości rozwojowych. idea samorządności dostatecznie 
artykułuje interesy obywateli biorących udział w podejmowaniu ważnych 
społecznie i politycznie decyzji, starając się zaspokoić szereg istotnych potrzeb 

8 Por. A. Piekara, decentralizacja i samorządność społeczności lokalnych a lokalna jakość 
życia, „samorząd terytorialny”, nr 5/1995, s. 62–63.

9 ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. u. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.
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mieszkańców10. wspólnota, chcąc sprostać trudnym wyzwaniom nowocze-
sności, musi od środka tworzyć inicjatywy pobudzające do działania obywa-
teli, bez których nie zdoła się modernizować. im bardziej mieszkańcy będą 
zorientowani w sprawach samorządności, w tym większym stopniu będą 
kształtować mechanizmy rozwoju lokalnego, cechującego się praworządno-
ścią i demokracją, tym szybciej osiągną pożądaną jakość życia11. Oznacza 
to, że dla społeczności lokalnej ważniejsze są uwarunkowania i problemy 
własnego otoczenia, decydujące tym samym o kierunku i tempie rozwoju 
lokalnego12. ważną, zwłaszcza dla każdego obywatela, potrzebą jest spoj-
rzenie na jednostkę samorządu przez pryzmat zasobów finansowych; każdy 
powinien być zorientowany, jakimi zasobami zarządza jednostka samorządu 
terytorialnego, a przede wszystkim, jakimi dochodami własnymi, wpływa-
jącymi przecież na jakość życia społeczności lokalnej. Dla samorządności 
istotne znaczenie mają akty prawne wskazujące pozycję finansową jednostki 
samorządu terytorialnego, gdyż bez wystarczających zasobów finansowych 
trudno zrealizować postawione zadania.

czynniki wpływające na rozwój lokalny

rozwój samorządności uzależniony jest od wpływu wielu czynników 
przejawiających się w polityce makro- i mikroekonomicznej państwa. Ma róż-
norodny charakter13: obiektywny i subiektywny, egzo- i endogeniczny, ekono-
miczny i pozaekonomiczny. zdecydowaną rolę w rozwoju lokalnym odgrywa 
czynnik wewnętrzny, dzięki któremu w sposób autentyczny i oddolny społecz-
ność próbuje odnaleźć drogę do sukcesu. rozwój lokalny, jego tempo i poziom 
są rezultatem ludzkiej wiedzy, zapobiegliwości, przedsiębiorczości, inicjatywy 
i wysiłku na rzecz podwyższenia poziomu życia. społeczeństwa o małych 
możliwościach rozwojowych, źle zorganizowane, bierne gospodarczo, godzące 

10 Por. J. szacki, społeczeństwo obywatelskie, „Przegląd Polityczny”, nr 32/1996.
11 Por. w. siemiński, Współzarządzanie gminą, dz. cyt. s. 23.
12 Por. A. szewczuk, sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle zróż-

nicowanych uwarunkowań ich rozwoju, (w:) Współczesne problemy finansów i gospodarki 
jednostek samorządu terytorialnego, red. s. kańduła, Poznań 2008, s. 101.

13 Por. s. Flejterski, P. Pluskota, finansowe wehikuły rozwoju lokalnego (ze szczególnym 
uwzględnieniem funduszy poręczeniowych i pożyczkowych), (w:) działalność samorządu lokal-
nego w świetle europejskich standardów, red. B. Filipiak, szczecin–wałcz 2004, s. 69.
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się na przeciętność, bez umiejętności wypracowania kompromisów na ogół nie 
osiągają wysokiego poziomu zamożności14. ta oczywista teza pozwala przed-
stawić następującą diagnozę: o pozycji samorządu terytorialnego, jego roz-
woju lokalnym i o samorządności praktycznie w każdym przypadku decydują 
zasoby finansowe. wzrastająca w samorządach terytorialnych liczba bezro-
botnych jest silnie skorelowana z poziomem dochodów własnych, które mają 
swój udział w podziale środków finansowych z tytułu podatku dochodowego 
od osób fizycznych (Pit) i osób prawnych (cit) na poziomie centralnym. 
zmniejszający się poziom zasobów finansowych w sposób znaczący wpływa 
na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego.

szczególnie istotny problem, wiążący się z samorządnością, to kwestia, 
kto powinien mieć wpływ na załatwianie spraw jednostek samorządu teryto-
rialnego związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb. Badania wyka-
zały15, że decydujący głos powinni mieć sami mieszkańcy i wybrani przez 
nich radni. samorządność jest zależna od możliwości decydowania o sprawach 
publicznych o znaczeniu lokalnym i związana jest z zaspokajaniem potrzeb 
społeczności. składa się na to wiele zjawisk, które mają zasadniczy wpływ 
na kształtowanie się lokalnej kultury społecznej16, m.in.:
 – więź społeczna, która, powstając w wyniku stosunków sąsiedztwa i świa-

domości wspólnych interesów, zaspokaja w istotnym stopniu ludzką 
potrzebę wymiany informacji, przynależności i solidarności;

 – wyzwalanie aktywności społecznej, kreowanie autorytetów i instytucji 
lokalnych;

 – funkcjonowanie kontroli społecznej i odpowiedzialności.
Od władz lokalnych wymagamy coraz wyższej sprawności w zaspokaja-

niu potrzeb mieszkańców, dzielenia się władzą między wszystkimi organiza-
cjami, które stykają się z interesem publicznym. Dobrze rozumiana samorząd-
ność dąży do kreatywnego rozwoju gminy poprzez współrządzenie lub współ-
działanie. Jest to dzielenie się władzą i współpracą pomiędzy organizacjami 

14 Por. s. Flejterski: endo- i egzogeniczne czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, 
(w:) ekonomiczne i techniczne aspekty funkcjonowania i rozwoju regionalnego, szczecin–wałcz 
2003, s. 82.

15 Por. B. wankiewicz, Wpływ zasobów finansowych na rozwój gminnej samorządności, 
praca doktorska obroniona na wydziale zarządzania i ekonomiki usług, szczecin 2008, 
s. 197–210.

16 Por. A. Piekara, decentralizacja i samorządność..., dz. cyt., s. 64.
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i jednostkami pomocniczymi (sołectwa, osiedla, dzielnice)17. w rozwój samo-
rządności i rozwiązywanie problemów lokalnych należy włączyć organizacje 
pozarządowe, lokalny biznes oraz wszelkie inicjatywy obywatelskie.

całokształt relacji zachodzących pomiędzy samorządnością a zasobami 
finansowymi jednostek samorządu terytorialnego jest wzajemnie zależny, 
powiązany niewidzialną nicią. Powiązania wewnątrz zasobów i pomiędzy 
nimi obejmują ludzi, rzeczy (majątek), finanse i informacje. z punktu widze-
nia zasobów ludzkich ważne są: właściwy dobór personelu do wykonywania 
określonych zadań, hierarchie sprawowania władzy, przeprowadzanie kon-
sultacji społecznych oraz partycypacja społeczna. natomiast wśród zasobów 
rzeczowych istotną rolę odgrywają zależności dotyczące wielkości majątku 
oraz wyposażenia go i stworzenia warunków pracy, a także dbanie o zasoby 
informacyjne obejmujące relacje pomiędzy treścią i rodzajami dokumentów, 
jak również pomiędzy źródłami ich powstania i odbioru informacji.

ze względu na szczególną rolę samorządu terytorialnego w finansowa-
niu zadań publicznych priorytetowo należy traktować opracowanie i wpro-
wadzenie regulacji prawa miejscowego dotyczących współpracy finansowej 
i pozafinansowej samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, 
a głównie dotyczącymi zlecania zadań publicznych oraz przyznawania dota-
cji celowych. Organizacje społeczne wyrażają wolę włączenia się w proces 
tworzenia sprawnego państwa we wszystkich jego aspektach dla dobra spo-
łeczności lokalnych. w działaniach na rzecz samorządności i zaspokojenia 
potrzeb społecznych głównymi partnerami są organizacje społeczne i jednostki 
samorządu terytorialnego. Gmina, realizując zadania społeczno-gospodarcze, 
postrzega w organizacji społecznej sprzymierzeńca, a nie konkurenta czy też 
biorcę dotacji. Oznacza to, że organizacja społeczna jest dla gminy wartościo-
wym partnerem, z którym można współpracować na każdym poziomie przy:
 – analizowaniu potrzeb społecznych;
 – konsultacjach społecznych;
 – proponowaniu rozwiązań;
 – wdrażaniu i monitorowaniu rozwiązań.

17 Jednostki te nie stały się osobami prawnymi ani też podmiotami mienia komunalnego, 
choć to one są najbardziej naturalnymi wspólnotami i ich administrowanie byłoby zgodne 
z ideą samorządności. zobacz szerzej w. Pańsko, Własność komunalna a funkcje samorządu 
terytorialnego, „samorząd terytorialny”, nr 1–2/1991, s. 17.
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rozwój organizacji społecznych jest ściśle powiązany z rozwojem lokal-
nym, a ten z kolei jest nieodzownym elementem rozwoju regionalnego18. Orga-
nizacje społeczne stanowią potężny ładunek inicjatyw, dzięki którym rozwiązy-
wanie potrzeb gminy jest bardziej dynamiczne i skuteczniejsze. Partnerzy w tym 
współdziałaniu winni być wiarygodni, a zatem powinni charakteryzować się 
wiedzą, doświadczeniem i poparciem społecznym. konsekwencją jest poszuki-
wanie mechanizmów pobudzających rozwój zmierzający do wzrostu poziomu 
zamożności społeczności lokalnych19. Powinny one w sposób znaczący włączać 
mieszkańców gminy w procesy planowania i podejmowania decyzji oraz powo-
dować konieczność rzetelnej oceny tego, czy przyjęte rozwiązania rzeczywiście 
służą mieszkańcom i czy faktycznie zaspokajają ich potrzeby20.

rozwój organizacji społecznych jest jednym z czynników decydujących 
o rozwoju lokalnym, duży wpływ na to ma samorządność lokalna. Oznacza 
to, że właściwa strategia gminy determinuje skuteczność działania organizacji 
społecznych, zarówno w otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Potrzeba 
opracowania analizy organizacji społecznych jest niezbędna do określenia 
endo- i egzogenicznych czynników rozwoju lokalnego. wymaga dokładnego 
przeanalizowania ich otoczenia społecznego i towarzyszących uwarunkowań. 
wpływa ona na zakres, charakter, kierunek i wyznaczone cele oraz czynniki 
determinujące rozwój lokalny w jednostce samorządu terytorialnego (rys. 1).

Przedstawione czynniki w sposób istotny pokazują ich uniwersalność 
w rozwoju lokalnym, zaś powszechność jest najbardziej czytelną formą 
oddziałującą na samorządność. zaliczają się do nich21:

 – oczekiwania społeczności lokalnej;
 – poziom zasobów społeczności lokalnej;
 – potrzeby społeczności lokalnej;
 – stopień wykształcenia;
 – struktura ludności;
 – stopień kreatywności społecznej;
 – stopień inicjatywności społecznej;
 – charakter i kierunki transformacji społecznej.

18 Por. s. Flejterski, P. Pluskota, finansowe wehikuły..., dz. cyt., s. 69–70.
19 Por. A. Potoczek, Współczesne problemy rozwoju lokalnego i regionalnego, włocławek 

2000, s. 61.
20 tamże, s. 69.
21 Por. J. Parysek, podstawy gospodarki lokalnej, Poznań 2001, s. 74–84.
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rys. 1. czynniki wpływające na rozwój lokalny w jednostce samorządu 
terytorialnego

Źródło: opracowanie własne.

Analiza relacji pomiędzy wspomnianymi czynnikami a organizacjami 
społecznymi pozwoli na określenie podstawowych mechanizmów rozwoju 
samorządności, identyfikację potrzeb, a także wygaszenie potencjalnych kon-
fliktów występujących w środowisku lokalnym22.

w tym kontekście ważne jest ustalenie celów rozwoju i powiązanie ich 
z celami społecznymi na poziome gminy i powiatu. zasadniczym celem wyni-
kającym z istoty samorządności jest odpowiedzialność jednostki samorządu 
terytorialnego za tworzenie ładu społecznego poprzez budowanie partnerstwa 
między jednostką samorządową i organizacjami społecznymi w realizacji waż-
nych celów społeczno-gospodarczych, takich jak23:
 – umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstania ini-

cjatyw i struktur funkcjonalnych na rzecz społeczności lokalnych;

22 A. szewczuk, samorządowa polityka społeczna strategicznym czynnikiem rozwoju lokal-
nego i regionalnego, (w:) samorząd terytorialny w zintegrowanej europie, wydawnictwo 
naukowe uniwersytetu szczecińskiego, zeszyty naukowe nr 426, t. ii, szczecin 2006, s. 257.

23 serwis informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej, <www.pozytek.gov.pl/
wspolpraca.z.samorzadem.383html>.
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 – zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki spo-
łecznej w gminie;

 – poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych;
 – integracja podmiotów polityki lokalnej obejmująca swoim zakresem 

sferę zadań publicznych;
 – udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programów 

współpracy;
 – otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie 

organizacjom społecznym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji 
projektów konkretnych zadań publicznych prowadzonych przez gminę,

 – wypracowanie krótkoterminowego modelu lokalnej współpracy pomię-
dzy organizacjami społecznymi a jednostkami samorządu gminnego jako 
elementu długoterminowego programu współpracy.

z uwagi na wysoką dynamikę zmian zachodzących w otoczeniu mogą 
powstać bardzo silne konflikty, które nie znajdują ujścia w ramach istniejącego 
systemu organizacji społecznych. taka sytuacja powoduje tworzenie orga-
nizacji społecznych, które są połączone wspólnymi dążeniami, wartościami 
i potrzebami. Organizacje są także alternatywą dla systemu politycznego. two-
rzą płaszczyznę porozumienia pomiędzy władzą a organizacją, w ten sposób 
neutralizując konflikty interesów24. Organizacje społeczne są odpowiedzią 
na określone potrzeby i działają w ścisłej współpracy z władzą samorządu tery-
torialnego, czego efektem jest tworzenie podstaw metodologicznych i mery-
torycznych do kształtowania strategii gminy oraz powiatu25. Odgrywają one 
kreatywną rolę w stymulowaniu rozwoju lokalnego, wykorzystując zebrane 
informacje w zależności od charakteru jednostki samorządu terytorialnego.

Jak pokazują powyższe rozważania, zasoby finansowe łącznie z pozo-
stałymi wpływają na aktywność obywateli w ich własnym środowisku, dając 
im możliwości w szerokim stopniu samodzielnego rządzenia. Aktywność 
obywatelska sprzyja rozwojowi samorządności, co objawia się kontrolą dzia-
łań władzy, sygnalizowaniem problemów społecznych oraz organizowaniem 
bezpośredniego zaspokajania potrzeb społecznych.

24 k. Anheier, zur international forschung über den nonprofit sektor, “Journal für sozial-
forschung”, Heft 2/1990.

25 Por. w. siemiński, partycypacja społeczna w rozwoju przedsiębiorczości w gminach, 
„człowiek i Środowisko”, nr 2/1996, s. 32.
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oczekiwane efekty wpływu samorządności na rozwój lokalny

zaangażowanie mieszkańców, ich zdolność do oceny i samooceny funk-
cjonowania jednostki samorządu terytorialnego znacząco uspołeczniło proces 
rozwoju samorządności. Oznacza to, że kierunki rozwoju jednostek samorządu 
terytorialnego są zrozumiałe i akceptowane przez społeczność lokalną. Działa-
nia te mają doprowadzić do zbudowania dobrze działającej wspólnoty samo-
rządowej, przede wszystkim w kontekście rozwoju samorządności na bazie 
współpracy samorządu lokalnego z organizacjami społecznymi.

Poniżej prezentowane są oczekiwane efekty wpływu samorządności 
na rozwój lokalny:
 – społeczność lokalna dysponuje bogatymi zasobami ludzkimi, kulturo-

wymi i finansowymi; w jednostce samorządowej jest osiągany wysoki 
poziom przedsiębiorczości (funkcjonuje duża liczba firm) oraz wysoki 
poziom kapitału społecznego przejawiający się, z jednej strony, mnogo-
ścią różnorodnych organizacji społecznych, natomiast z drugiej strony, 
uczciwym sektorem prywatnym oraz niezależnymi mediami;

 – jednostki samorządu terytorialnego zapewniają rozwój lokalny poprzez 
takie działania władz, które są czytelne i dają gwarancję, że odbywają się 
w granicach i na podstawie uzgodnionego prawa; okresowo dokonuje się 
audytu zewnętrznego, dostarczając wiarygodnych danych o funkcjono-
waniu samorządu;

 – jednostki samorządu, stosując obiektywne kryteria w diagnozowaniu 
problemów i potrzeb wspólnoty samorządowej, rozwiązują i tworzą 
w ramach realizacji swoich strategii odpowiedni klimat do funkcjonowa-
nia mieszkańców.

ważną zasadą w stosowaniu samorządności jest prowadzenie konsultacji 
pomiędzy władzą a mieszkańcami w sprawach istotnych dla społeczności 
lokalnych oraz w procesie przygotowywania decyzji. Działania te mają dopro-
wadzić do skutecznego i długotrwałego utrzymania równowagi pomiędzy 
władzami gminy a społecznością lokalną oraz umożliwiać realizowanie zadań 
na rzecz mieszkańców. taką możliwość dają organizacje społeczne (organi-
zacje pozarządowe, organizacje inicjatyw obywatelskich oraz biznesowe), 
które włączają się w rozwiązywanie problemów lokalnych i podejmowanie 
kluczowych decyzji dotyczących wspólnoty samorządowej.
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ważnym czynnikiem w uzyskaniu oczekiwanych efektów jest wspieranie 
inicjatyw obywatelskich, które służą uporządkowaniu współpracy, a zarazem 
przyczyniają się do uzyskania większej przejrzystości działań samorządu tery-
torialnego, nakierowanych na wspieranie samorządności na rzecz wspólnot 
samorządowych. spodziewane efekty to:
 – lepsze wsparcie organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich 

ze strony samorządu lokalnego;
 – bardziej przejrzyste określenie kierunków działalności społecznej, 

zwłaszcza wspieranych przez samorząd gminny;
 – pełna informacja, którą dysponować może społeczność lokalna, o spo-

sobach i celach wspierania organizacji społecznych i inicjatywach 
obywatelskich.

uzyskane efekty znacząco mogą wpłynąć na poprawę funkcjonowa-
nia samorządu terytorialnego, na jakość zarządzania oraz pozwolą spoj-
rzeć na problemy samorządu z punktu widzenia społeczno-gospodarczego 
i ekonomicznego.

Podsumowanie

Proces rozwoju samorządności, jak każdy inny proces przekształceń 
społecznych i ustrojowych, jest uzależniony od zasobów finansowych, ale 
także od zasobów ludzkich, od kapitału ludzkiego. Przebiega on jednocześnie 
na wielu płaszczyznach, aktywnie i sukcesywnie pokonując różnego rodzaju 
ograniczenia wynikające z wielu przyczyn, m.in.: zewnętrznych – cała gospo-
darka podlega dynamicznym przemianom i wewnętrznych – podmioty gospo-
darcze muszą dostosowywać się do nowych wyzwań. sprawne funkcjonowanie 
samorządności w jednostkach terytorialnych jest uzależnione w dużej mierze 
od rzeczywistego uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu i funkcjonowa-
niu instytucji publicznych. rozwój samorządności ma umożliwić społeczno-
ściom lokalnym udział w sprawowaniu władzy w celu zaspokojenia nie tylko 
najważniejszych potrzeb mieszkańców, ale również stworzenia możliwości 
rozwoju społeczno-gospodarczego i finansowego. społeczności lokalne mają 
się rządzić w możliwie szerokim stopniu samodzielnie, poprzez szeroką orien-
tację w sprawach polityki gminnej i powiatowej, realnie wpływając na tę poli-
tykę i na kształtowanie mechanizmów rozwoju lokalnego. należy zdać sobie 
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sprawę z tego, że samorząd jest jedynie ustrojową formą zarządzania sprawami 
lokalnymi i regionalnymi. Może zatem efektywnie działać jedynie, gdy takie 
wspólnoty istnieją, a więc w społeczeństwie obywatelskim samorząd jest taki, 
jakie jest społeczeństwo. należy nieustannie stymulować ideę samorządności 
wśród społeczności lokalnych, gdyż jest ona podstawą wzrostu dobrobytu spo-
łecznego, wzmocnienia wzajemnych więzi i budowania rozwoju lokalnego.
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LocaL goVernMent as a cHaLLenge 
For LocaL deVeLoPMent

summary

the development of local government is supposed to enable local community 
the participation in wielding in order to meet the most important needs of citizens as 
well as to create the possibilities for socio-economic and financial development. Lo-
cal communities are supposed to wield independently throughout familiarity of local 
politics, influencing it and shaping the mechanisms of local development. the rules 
of cooperation between local authorities, civil organizations and private investors 
should be stated in the atmosphere of common trust, honesty and transparency. the 
ideas of local government should, in turn, be supported by local communities. com-
mon support and good atmosphere are crucial for strengthening bounds and creating 
local development.

translated by julia Wankiewicz
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strategia Powiatu jako wizja rozwoju 
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wprowadzenie

strategie rozwoju samorządów lokalnych traktowane są bardzo często 
jako dokumenty formalne, które należy mieć po to, żeby m.in. ubiegać się 
o fundusze europejskie. Opracowanie strategii rozwoju dostarcza władzom 
lokalnym podstaw do racjonalnego działania w długim okresie. Ponadto uwia-
rygodnia władze w oczach partnerów zewnętrznych i wewnętrznych i znacznie 
obniża poziom ryzyka dla potencjalnych inwestorów, co czyni powiat bar-
dziej wiarygodnym od innych. strategia jednak, poza wymogami formalnymi, 
może i powinna spełniać funkcję latarni morskiej dla instytucji i wydziałów 
jednostki samorządu terytorialnego (Jst). Określenie misji samorządu, opi-
sanie zadań operacyjnych dla poszczególnych podmiotów, przy ich udziale, 
pozwala, po pierwsze, na identyfikację z proponowanymi celami, po drugie, 
umożliwia poszczególnym decydentom podejmowanie decyzji szczegółowych 
w taki sposób, żeby zakładany cel główny i cele szczegółowe mogły być 
osiągnięte.

strategia w znaczeniu ogólnym oznacza naczelną orientację gospo-
darczą, społeczną, militarną, która wyraża dominujący kierunek działania 
danego systemu. ta naczelna orientacja jest główną linią i zarazem wytyczną 

strategia powiatu jako wizja rozwoju społeczności lokalnej
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postępowania kierownictwa systemu w związku z sytuacjami, jakie zachodzą 
w otoczeniu i przy uwzględnieniu potencjału kadrowego, organizacyjnego, 
finansowego i technicznego. należy jednak podkreślić, że strategia w wymia-
rze podstawowym ma zawsze charakter kompleksowy, ponieważ jest projek-
tem przyszłej organizacji i funkcjonowania całego systemu1. strategia:
 – przedstawia cele ogólne i cząstkowe szczególnego znaczenia, a więc te, które 

rozstrzygają o tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju instytucji jako całości;
 – jest zdeterminowana przez otoczenie i wewnętrzne uwarunkowania 

instytucji;
 – uwzględnia poziom organizacyjno-techniczny i zasoby własne;
 – jest wyrażona w formie programów i planów dotyczących działalności 

globalnej lub poszczególnych funkcji instytucji;
 – jest określona w konkretnym lub elastycznym horyzoncie czasowym;
 – podlega ocenie przez zastosowanie określonych kryteriów efektywności;
 – podlega modyfikacji w zależności od sytuacji wewnętrznej lub otoczenia 

instytucji2.
 – Definicje strategii:

1) według A.D. chandlera strategia wyraża cele długoterminowe, odpo-
wiadające generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alo-
kację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów.

2) k.r. Andrews określa strategię jako:
 – zbiór celów (zadań) ujętych w programy i plany;
 – wzorzec decyzji, które dotyczą pozycji i tożsamości instytucji, 

jego zdolności do wykorzystywania swych mocnych stron oraz 
prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu.

3) w.F. Gluck definiuje strategię jako nadrzędny i integralny plan okre-
ślający korzyści instytucji w związku z oczekiwaniami i wyzwaniami 
otoczenia.

4) strategia według k. Ohmae jest podejściem zmierzającym do najbar-
dziej korzystnego wyróżnienia się instytucji na tle innych podobnych 
instytucji; podejście to polega na zjednoczeniu wszystkich mocnych 
stron tak, aby w możliwie największym stopniu spełnić oczekiwania 
odbiorcy.

1 z. chrościcki, konsultacje w zarządzaniu, warszawa 1999.
2 H.A. simon, działanie administracji, warszawa 1976.
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5) H. koontz, c. O’Donnell twierdzą, że strategie są najczęściej progra-
mami ogólnymi, ukierunkowanymi na możliwie pełne wykorzystanie 
potencjału wytwórczego systemu dla osiągnięcia założonych celów.

6) P. wright, ch. Pringle, M. kroll stwierdzają, że strategia odnosi się 
do planowanych wyników w związku z misją i celami instytucji.

7) A.A. thompson, A.J. strickland definiują, że strategia:
 – jest planem działania;
 – odzwierciedla wzorzec zarządzania w otoczeniu;
 – wskazuje, jak wypełnić misję i osiągnąć założone cele.

8) według r.w. Griffina strategia koncentruje się na czterech podstawo-
wych czynnikach:
 – zasięgu strategii – otoczeniu, w którym organizacja będzie 

funkcjonować;
 – dystrybucji – sposobie, w jaki organizacja rozdziela swe zasoby 

pomiędzy różne zastosowania;
 – wyróżniającej kompetencji – tym, co organizacja robi szczegól-

nie dobrze;
 – synergii – sposobie, w jaki różne dziedziny działalności instytucji 

uzupełniają się lub wspomagają.
9) zdaniem J. stonera i r. Freemana strategia to szeroki program wyty-

czania i osiągania celów organizacji oraz reakcja organizacji w czasie 
na oddziaływanie jej otoczenia.

10) dictionary of business english definiuje strategię jako plan, w któ-
rym są zawarte zadania odnoszące się do funkcjonowania organizacji 
w przyszłości3.

Biorąc pod uwagę powyższe, możemy stwierdzić, że strategia:
 – to program ogólny działalności instytucji, ukierunkowany na wykorzysta-

nie potencjału organizacji i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów;
 – to ogólny program definiowania i realizacji organizacji, czyli określenie, 

co dana organizacja zamierza robić;
 – to układ w czasie reakcji organizacji na jej otoczenie, czyli to, co organi-

zacja rzeczywiście robi;
 – określa rolę organizacji i jej poszczególnych elementów;
 – lokuje miejsce organizacji w otoczeniu;

3 G. Gierszewska, M. romanowska, analiza strategiczna przedsiębiorstwa, warszawa 1994.



140 Roman Wiśniewski

 – definiuje misję organizacji; jest to szczególny powód jej istnienia, wyróż-
niający ją od innych;

 – formułuje zadania, które należy wykonać, by zrealizować misję i cele4.
strategię można też definiować jako określenie sposobów zachowania 

się instytucji w obliczu rozpoznanych w danym czasie lub mogących poten-
cjalnie wystąpić problemów i wyzwań. Może też być rozumiana jako ciąg 
decyzji określających zachowanie organizacji w pewnym przedziale czasu, 
ale również jako zespół idei i konstrukcji, poprzez które instytucja rozpoznaje, 
interpretuje i rozwiązuje określone problemy oraz zgodnie z którymi wybiera 
i podejmuje określone działania5.

cechy strategii:
 – horyzont czasu, odległy z punktu widzenia wykonania czynności i wystę-

powania ich efektów;
 – skupienie wysiłków na konkretnych zadaniach;
 – układ decyzyjny – podejmowanie wielu decyzji przez wiele podmiotów 

określonego typu w określonym czasie;
 – decyzje muszą być komplementarne i tworzyć konsekwentny układ;
 – wszechobecność – strategia obejmuje szerokie pasmo działań;
 – podlega ocenie poprzez określone w niej wskaźniki;
 – uwzględnia otoczenie, w którym występuje organizacja;
 – ma schemat modyfikacji w trakcie realizacji.

Podział strategii:
1) strategia otoczenia – program efektywnego działania instytucji 

w danym otoczeniu.
2) strategia instytucji – ogólny program rozwoju działalności organizacji.
3) strategie cząstkowe – decyzje dotyczące specyficznych, wyodrębnio-

nych w instytucji działalności lub odniesione do jakichś szczególnych 
problemów6.

Podział strategii ze względu na kierunek zmian:
a) rozwojowe – zakładają ekspansywność instytucji;
b) stabilizujące – zakładają utrzymanie obecnej pozycji organizacji;

4 w.M. Grudzewski, i.k. Hejduk, projektowanie systemów zarządzania, warszawa 2001.
5 A. stabryła, zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, warszawa 2000.
6 dictionary of business english, warszawa 1989.
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c) naprawcze – zakładają usunięcie zidentyfikowanych braków i wad 
funkcjonowania instytucji;

d) defensywne – nastawione na trwanie;
e) kombinowane – wynikające z połączenia powyższych7.

H.i. Ansoff typuje wymiary modeli wyboru zachowania strategicznego:
 – zachowanie budżetowe, tj. takie, w którego ramach nie występują zmiany 

strategiczne;
 – strategiczną adaptację, zgodną z poprzednimi zmianami strategicznymi;
 – strategiczną nieciągłość odrzucającą dawniejsze doświadczenie8.

strategia rozwoju samorządu lokalnego

strategia rozwoju samorządu lokalnego jest swego rodzaju planem – 
dokumentem kompleksowym określającym podstawowe kierunki rozwoju 
jednostki, uwzględniającym uwarunkowania formalnoprawne, w których 
funkcjonuje samorząd, z uwzględnieniem jego specyfiki i zadań. strategia 
winna wykorzystywać najlepsze walory danej Jst i największe szanse w oto-
czeniu oraz minimalizować lokalne słabości i zewnętrzne zagrożenia.

strategia rozwoju powiatu zawiera analizę stanu obecnego powiatu 
w sferze:

a) społecznej:
 – demografię;
 – wiek i strukturę wykształcenia mieszkańców;
 – gospodarstwa domowe oraz źródła ich utrzymania;
 – warunki mieszkaniowe;
 – bezrobocie i jego strukturę;
 – aktywizację zawodową bezrobotnych;
 – poziom wykluczenia społecznego;
 – promocję i ochronę zdrowia;
 – pomoc społeczną;
 – współpracę z organizacjami pozarządowymi;
 – ochronę praw konsumenta;
 – politykę prorodzinną;

7 z. chrościcki, konsultacje w zarządzaniu, dz. cyt.
8 H.i. Ansoff, zarządzanie strategiczne, warszawa 1985.
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 – wspieranie osób niepełnosprawnych;
b) gospodarczej:

 – sektor rolniczy;
 – sektor pozarolniczy;
 – instytucje otoczenia i wspierania przedsiębiorczości;
 – zatrudnienie i rynek pracy;
 – rozwój sektora turystyki;
 – działalność gospodarczą i samozatrudnienie;
 – promocję;

c) infrastruktury technicznej:
 – infrastrukturę transportową;
 – infrastrukturę komunikacyjną;
 – gospodarkę wodno-ściekową;
 – ochronę przeciwpowodziową;
 – ochronę przeciwpożarową;
 – ochronę środowiska;
 – gospodarkę odpadami;
 – infrastrukturę elektroenergetyczną;
 – infrastrukturę gazową;
 – infrastrukturę telekomunikacyjną;

d) infrastruktury społecznej:
 – edukacyjnej;
 – sportowej;
 – kultury;
 – ochrony zdrowia;
 – opieki społecznej;
 – transportu zbiorowego;
 – bezpieczeństwa publicznego;
 – obronności.

Analiza relacji między tymi sferami pozwala na określenie podstawo-
wych mechanizmów rozwoju samorządu, identyfikację stanu obecnego oraz 
szans i zagrożeń rozwoju. wskazuje założenia rozwoju powiatu, cele oraz 
zadania i projekty wdrożeniowe.

Programowanie rozwoju jest jednym z ważniejszych obszarów działań 
powiatów samorządowych w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych, 
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szczególnie w kontekście członkostwa Polski w unii europejskiej od 1 maja 
2004 roku. istotnymi zadaniami strategii są:

stworzenie pola koordynacji działań pomiędzy samorządem i jego insty-
tucjami a partnerami tego samorządu w realizacji jego zadań;
 – realne oddziaływanie na administrację rządową;
 – współpraca z administracją samorządową innych szczebli;
 – współpraca międzynarodowa, w szczególności w ramach unii 

europejskiej;
 – udział społeczności powiatu w dialogu społecznym.

ich realizacja odbywa się m.in. poprzez opracowanie strategii rozwoju 
powiatu oraz innych szczegółowych powiatowych programów.

strategia jest zatem dokumentem, na podstawie którego powiat kształtuje 
i realizuje swą politykę rozwoju, wytycza kierunki tej polityki oraz określa 
strategiczne cele, które mają być osiągnięte w założonym horyzoncie czaso-
wym, w wyniku realizacji celów operacyjnych. Jest dokumentem pełniącym 
funkcję pomostową między strategiami gminnymi a strategią województwa, 
która uwzględnia założenia polityki regionalnej państwa. na podstawie strate-
gii prowadzone są wszelkie działania rozwojowe na terenie powiatu o znacze-
niu ponadlokalnym. Jest też ona dokumentem do przygotowania powiatowych 
strategii sektorowych, programów operacyjnych i długofalowych planów 
określających kierunki działań w obszarze powiatu. Pełni rolę pomocową 
do przygotowania strategii na poziomie samorządu gminnego oraz innych 
dokumentów programowych. za inną funkcję strategii powiatu uznaje się kre-
owanie polityki, której głównym celem jest wyrównywanie lokalnych dyspro-
porcji rozwojowych w sensie społecznym, gospodarczym i przestrzennym, 
z wykorzystaniem publicznych środków finansowych, w tym unijnych, oraz 
pozyskiwanie inwestorów, którzy poprzez tworzenie nowych miejsc pracy 
mogą wpłynąć na rozwój gospodarczy powiatu. za podstawę działań przyj-
muje się poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz współpracę 
lokalnych społeczności w sferze oświaty, kultury, sportu, turystyki i rekreacji 
oraz inicjatyw integracyjnych, a w sferze gospodarki – tworzenie dobrego 
klimatu dla przedsiębiorców w celu podniesienia potencjału ekonomicznego 
powiatu. wszelkie działania powinny dążyć przede wszystkim do wyrów-
nania standardów życiowych ludności zamieszkującej powiat, a w dalszej 
kolejności do poprawienia jego atrakcyjności osiedleńczej, inwestycyjnej 
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i turystycznej, do wzrostu konkurencyjności przestrzeni powiatu w skali 
regionalnej9.

Obecność Polski w unii europejskiej stwarza ogromne szanse zmniej-
szenia dystansu do najwyżej rozwiniętych społeczeństw. Doświadczenie unii, 
wsparcie finansowe oraz możliwość integracji gospodarczej, naukowej i kultu-
ralnej z krajami członkowskimi otwierają przed samorządami lokalnymi nowe 
perspektywy rozwoju. wszystkie samorządy regionu powinny odpowiednio 
przygotować się do zdyskontowania członkostwa Polski w unii europejskiej, 
w tym dobrego zagospodarowania środków ue. Jednym z warunków pozy-
skiwania funduszy jest opracowanie długofalowej polityki rozwoju lokalnego.

Funkcje strategii:
1) ważny materiał informacyjny dla inwestorów, prezentujący kierunki 

rozwoju powiatu, jego społeczeństwa i gospodarki;
2) program działania stanowiący podstawę dobrego zarządzania przez 

administrację samorządową;
3) sformułowanie misji i celów strategicznych jako punkt wyjścia 

do ustalenia programów operacyjnych;
4) podstawa do zarządzania określonymi zasobami materialnymi 

i finansowymi;
5) czynnik trafnego wydatkowania środków własnych, ubiegania się 

o środki krajowe oraz pomocowe unii europejskiej i międzynarodo-
wych instytucji finansowych.

należy pamiętać, iż w trakcie realizacji strategii mogą pojawić się róż-
nego rodzaju czynniki utrudniające osiągnięcie założonych celów. Dotyczy 
to zwłaszcza różnego stopnia utożsamiania się władz gmin ze strategią powia-
tową. w tym celu dialog partnerów i udział przedstawicieli gmin w budowie 
strategii ma bardzo duże znaczenie. zasadniczym kryterium oceny wartości 
strategii jest realny i konstruktywny wpływ na rozwój społeczeństwa. strate-
gia winna być formą umowy społeczno-instytucjonalnej, której przygotowa-
nie, realizacja i niezbędne modyfikacje następują w miarę zmieniających się 
warunków społeczno-gospodarczych.

9 B. Hedberg, s. Jonsson, formułowanie strategii jako proces nieciągły, „Problemy Orga-
nizacji” nr 2/1977.
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Metodyka i przebieg prac nad strategią

Przystępując do prac nad strategią rozwoju powiatu, należy przyjąć 
zasadę, że jest ona dokumentem nadrzędnym, wytyczającym kierunki działań 
powiatowych, obejmujących zadania wynikające z uregulowań prawnych, 
w szczególności z ustawy o samorządzie powiatowym. należy również wyko-
rzystać dostępne dokumenty planistyczne unii europejskiej, kraju, wojewódz-
twa, powiatu i gmin, materiały i opracowania udostępnione przez urząd staty-
styczny, urzędy pracy, Państwową inspekcję Ochrony Środowiska, informacje 
z Powszechnego spisu Ludności i inne. takie podejście pozwala na diagnozę 
stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu, zwłaszcza w kontekście 
możliwości wykorzystania jego potencjału. w celu określenia problemu podej-
muje się dyskusję nad kondycją i przyszłą wizją rozwoju powiatu. Biorą w niej 
udział przedstawiciele reprezentujący główne instytucje i podmioty gospodar-
cze, samorządy, organizacje pozarządowe, środowiska branżowe i naukowe. 
Podczas debaty społecznej nad założeniami a potem nad samym dokumentem 
winno się dokonać analizy mocnych i słabych stron, która wskazuje na moż-
liwe i konieczne obszary aktywności, prowadzące do zrównoważonego roz-
woju powiatu, pozwoli też wyznaczyć cele strategiczne i operacyjne.

narzędziami realizacji strategii są plany i programy operacyjne. Pro-
gramy te są dokumentami kroczącymi, korygowanymi w zależności od zmian 
w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym powiatu. w przypadku powiatu 
wałeckiego są to następujące dokumenty:

1) Plan Gospodarki Odpadami;
2) Projekt Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami;
3) Program Ochrony Środowiska;
4) Powiatowa strategia rozwiązywania Problemów społecznych;
5) Program Działań na rzecz Dzieci, Młodzieży i rodziny;
6) Powiatowy Program zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bez-

pieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego;
7) Powiatowy Program Działań na rzecz Osób niepełnosprawnych.

Przykładowa strategia mogłaby się składać z pięciu zasadniczych części:
1) diagnozy strategicznej, w której poddaje się analizie główne obszary 

rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu, z uwzględnieniem 
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uwarunkowań wewnętrznych (słabych i mocnych stron powiatu) 
i zewnętrznych (możliwych szans i zagrożeń rozwoju powiatu);

2) wizji strategicznej oraz głównych kierunków rozwoju powiatu, uwzględ-
niających specyfikę i zewnętrzne warunki jego funkcjonowania;

3) modelu realizacyjnego strategii, w tym ram finansowych oraz wykazu 
projektów kluczowych ujętych w formie załącznika, jako wieloletni 
Plan inwestycyjny (wPi) systemu monitoringu i ewaluacji realizacji 
strategii;

4) klucza modyfikacji dokumentu umożliwiającego jego adaptację 
do aktualnego otoczenia zewnętrznego.

kolejne fazy budowy strategii przebiegać mogą w następujących etapach:
1) powołanie zespołu ds. opracowania dokumentu;
2) analiza istniejącej dokumentacji;
3) gromadzenie materiałów z powiatu, gmin oraz licznych instytucji 

z powiatu;
4) spotkanie członków zespołu eksperckiego z przedstawicielami gmin, 

powiatu i ich jednostek;
5) badania opinii publicznej na temat różnych aspektów funkcjonowania 

powiatu, jego instytucji oraz wybranych grup społeczno-zawodowych;
6) opracowanie projektu poprzez zespół powiatowy i ekspercki;
7) konsultacji społecznej projektu;
8) zatwierdzenia projektu przez organy statutowe;
9) realizacji strategii;
10) ewentualnych adaptacji strategii do zmieniającego się otoczenia.

strategia rozwoju powiatu winna się składać z zadań operacyjnych 
powiatu. w planie takiego zadania uwzględnione powinny być:

1) nazwa zadania;
2) zakładany efekt;
3) planowany koszt;
4) sposób finansowania;
5) zakładany czas realizacji;
6) instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania.

Jednym z podstawowych dokumentów wewnętrznych strategii winna 
być strategia zarządzania finansami w Jst. strategia taka wyznaczana jest 
przez system podstawowych, średnio- i długoterminowych zasad, reguł 
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i instrumentów, za pomocą których pozyskuje się i wydatkuje środki pieniężne 
w celu realizacji potrzeb społeczności lokalnej bądź regionalnej. w procesie 
finansowania Jst wyróżnia się kilka strategii. najogólniej strategie te możemy 
podzielić na strategie agresywne, zrównoważone i zachowawcze.

w przypadku strategii agresywnej zakłada się maksymalne wspieranie 
rozwoju społeczno-ekonomicznego wraz z maksymalnym zaspokajaniem 
potrzeb społeczeństwa. w konsekwencji władze lokalne nastawione są na jak 
największe realizowanie zadań o charakterze nieobligatoryjnym. w związku 
z tym zakłada się maksymalne wykorzystanie długu w celu sfinansowania 
zgłaszanych przez społeczeństwo potrzeb, szczególnie inwestycyjnych. Odpo-
wiedni montaż finansowy, czyli przykładowo połączenie środków z zacią-
gniętych kredytów bądź z emisji obligacji wraz ze środkami unijnymi, może 
w tym przypadku doprowadzić do skokowego rozwoju danego samorządu 
terytorialnego. chodzi tu głównie o sytuację, w której całość wydatków bie-
żących będzie finansowana wpływami bezzwrotnymi, a wzmożone wydatki 
majątkowe będą pokrywane wpływami zwrotnymi. Ponadto władze nasta-
wione są na permanentne rolowanie długu.

w rezultacie można przyjąć, że koszty zadań obligatoryjnych i koszty 
zadań nieobligatoryjnych plus koszty obsługi zadłużenia dotychczasowego 
równają się dochodom bieżącym o charakterze cyklicznym. Pod tym poję-
ciem rozumie się łączne dochody z udziału w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych, dochody z podatków i opłat lokalnych, dotacje celowe 
na zadania bieżące oraz dochody z mienia.

w strategii tej nie należy również zapominać o promowaniu takiej 
struktury wydatków, która sprzyjałaby późniejszemu zwiększeniu poziomu 
dochodów własnych Jst. chodzi bowiem o zminimalizowanie ewentual-
nych trudności finansowych bądź zachwiania płynności finansowej w wyniku 
powiększania poziomu zadłużenia. strategia agresywna nie oznacza więc bez-
warunkowego i natychmiastowego realizowania lokalnych potrzeb społecz-
nych. należałoby bowiem dokonać hierarchizacji tych potrzeb w kontekście 
możliwości zdynamizowania wielkości dochodów bieżących o charakterze 
cyklicznym. Ponadto wielce przydatne może okazać się poszukiwanie poza-
bilansowych źródeł realizacji zadań przez Jst, takich jak project finance czy 
partnerstwo publiczno-prywatne. ten typ strategii implikuje również pewien 
model zarządzania Jst, który przejawia się między innymi w: jawności 
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zarządzania finansami (szczególnie wobec społeczeństwa i inwestorów), 
aktywnym włączeniu obywateli, przedsiębiorców i organizacji non profit 
w proces konstruowania budżetu, wprowadzeniu budżetu zadaniowego czy 
potrzebie poszukiwania innych rozwiązań (np. finansowych, organizacyjnych) 
zwiększających efektywność wydatkowania środków publicznych.

strategia zrównoważona zakłada równomierny rozwój danej jednostki 
w określonym horyzoncie czasowym. wykorzystuje się w konsekwencji mak-
symalne możliwości zasilania wewnętrznego i zewnętrznego, nie naruszając 
przy tym równowagi finansowej. równowaga ta przejawia się w zachowy-
waniu bezpiecznego poziomu płynności finansowej. w tym celu dąży się 
do zmniejszania poziomu zobowiązań, a nie ciągłego ich rolowania. Dąży 
się więc do optymalizacji, czyli swego rodzaju wyważenia w budżecie zadań 
o charakterze obligatoryjnym, jak i nieobligatoryjnym. istotne więc jest 
wyznaczenie w takiej strategii priorytetów i wyartykułowanie działań w celu 
należytej ich realizacji. Może bowiem okazać się, dzięki korzystnej sytuacji 
rynkowej, że będzie możliwe uwzględnienie kolejnego priorytetu, który został 
wcześniej, z przyczyn finansowych, odrzucony. w tego typu strategii może 
zachodzić zależność, w której wspomniane wcześniej dochody bieżące o cha-
rakterze cyklicznym pokrywają jedynie koszty zadań obligatoryjnych wraz 
z kosztami obsługi zadłużenia dotychczasowego. stąd realizuje się te zadania 
nieobligatoryjne, które pokrywane byłyby przez bieżące wpływy incydentalne.

strategia zachowawcza charakteryzuje się zaś wyłączeniem możliwości 
zaciągania długu. stąd też pojawiające się potrzeby społeczeństwa, przedsię-
biorców i innych grup są realizowane w miarę zasobów finansowych. Ogra-
nicza to więc możliwości skokowego rozwoju danej Jst. strategia ta zgodna 
jest także z ideą solidarności międzypokoleniowej, a więc minimalizowania 
przenoszenia ciężaru obecnie zaciąganych zobowiązań na przyszłe pokolenia. 
w świetle obecnych możliwości realizacji określonych działań w samorzą-
dach, np. przy wykorzystaniu środków unijnych, których immanentną cechą 
jest często konieczność zaciągania długu, zastosowanie tej strategii oznacza 
swego rodzaju pasywność władz lokalnych w poszukiwaniu nowych źródeł 
finansowania potrzeb lokalnych. Pasywność ta może z kolei spowodować 
powiększenie się zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-ekono-
micznego danej jednostki w stosunku do pozostałych samorządów. sytuacja 
ta może z kolei wpłynąć na zmniejszenie się poziomu dochodów własnych, 
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przykładowo w wyniku emigracji obywateli niezadowolonych z braku reali-
zacji ich potrzeb bądź w następstwie relokacji działalności gospodarczej 
do innych samorządów, które realizują aktywną strategię finansowania swojej 
działalności. strategia zachowawcza może być także wprowadzona w jed-
nostkach, które po okresie dynamicznego, często skokowego wzrostu doko-
nały reorientacji swojej polityki. Modyfikacja wcześniejszych, aktywnych 
zachowań w sferze wydatków (strategia agresywna) może bowiem wynikać 
ze znaczącego zaspokojenia potrzeb lokalnych lub zmniejszenia intensyw-
ności ich zgłaszania, jak również z powodu wzrostu ryzyka utraty płynności 
i potrzeby zastosowania działań interwencyjnych. strategia zachowawcza 
może być także wymuszona przez czynniki zewnętrzne, do których zalicza 
się np. kryzys w sektorze finansów publicznych czy niekorzystną sytuację 
demograficzną lub przestrzenną (charakter Jst nie sprzyja lokalizacji przed-
siębiorstw). strategia zachowawcza może wynikać również z małej aktyw-
ności społecznej obywateli, którzy nie dają należytych impulsów władzom 
lokalnym, sugerującym z kolei konieczność modyfikacji wielkości i struktury 
dotychczasowych wydatków budżetowych.

Jak widać, finansowanie działalności Jst może być podporządkowane 
różnorodnym strategiom. strategie te mogą jednocześnie ulegać modyfika-
cjom, których zadaniem powinno być niewątpliwie zwiększenie efektywności 
zarządzania finansami w Jst i należyte realizowanie potrzeb społeczności 
lokalnej.

Podsumowanie

na podstawie wcześniejszych sformułowań możemy określić, że stra-
tegia to świadomie określona koncepcja złożonych systemowych działań, 
polegających na formułowaniu wiązki długo-, średnio- i krótkookresowych 
celów instytucji, ich sposobów monitoringu, a także ich potencjalnych adapta-
cji poprzez modyfikację, w zależności od zmian wynikających ze zmienności 
otoczenia. strategia określa zasób i wybór środków niezbędnych i pożądanych 
do realizacji zakładanych celów oraz sposobów postępowania zapewniających 
optymalne ich wykorzystanie w celu elastycznego i optymalnego oraz ade-
kwatnego reagowania na wyzwania otoczenia.
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PoViat’s strategy as a Vision 
oF a LocaL coMMunity’s deVeLoPMent

summary

On the basis of earlier statement we can identify that a strategy is a consciously 
described concept of complex system actions consisting in formulating a bundle of 
long-, medium-, and short-term objectives for institution, ways of monitoring them, 
and possible adaptations depending on changes resulting from variations of the 
environment.

the strategy specifies the scope and selection of means necessary and desired 
to achieve the objectives, as well as proceedings providing their optimal use in order 
to react to environment’s challenges in flexible, optimal and adequate way.

translated by dagmara kublicka
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zaPotrzeBowanie na wiedzĘ ekoLogiczną 
PracownikÓw urzĘdÓw gMin w kontekście edukacji 

dLa zrÓwnowaŻonego rozwoju

wprowadzenie

zrównoważony rozwój jest konstytucyjną zasadą ustroju państwa pol-
skiego, a także zasadą ustrojową wspólnoty europejskiej. Jest wskazywany 
jako nowy paradygmat rozwoju w wielu polskich, unijnych i międzynarodo-
wych dokumentach naukowych, politycznych i prawnych. Pomimo przyjęcia 
na forum społeczności międzynarodowej jako obowiązującej koncepcji zrów-
noważonego rozwoju wciąż nie jest ona odpowiednio szeroko upowszech-
niona wśród obywateli Polski i wyniki jej wdrażania nie są zadowalające. 
istotnym warunkiem realizacji koncepcji jest budowanie świadomości zrów-
noważonego rozwoju jako integralnego składnika świadomości ekologicznej 
i społecznej. Aby koncepcja zrównoważonego rozwoju zakorzeniła się w świa-
domości społecznej, należy m.in. podejmować działania edukacyjne w tym 
zakresie. Powinny one dotyczyć również urzędników władz państwowych 
i samorządowych, którzy mają możliwość podejmowania decyzji warunkują-
cych realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju. to od ich świadomości 
i wiedzy zależy, czy i jak zasada ta będzie realizowana. konieczne jest zatem 
kształtowanie właściwych postaw urzędników władz publicznych, m.in. przez 
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kompleksową edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju, która oddziałuje 
na poziom świadomości ekologicznej. edukacja ta, zgodnie z założeniami 
gospodarki opartej na wiedzy i strategią lizbońską, powinna być ustawiczna 
i trwać przez całe życie. Odpowiednie edukowanie urzędników wymaga m.in. 
zbadania ich zapotrzebowania na pogłębianie wiedzy o zrównoważonym roz-
woju, w tym wiedzy ekologicznej.

celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy 
wśród urzędników samorządowych na poziomie gmin istnieje zapotrzebowa-
nie na edukację dla zrównoważonego rozwoju, w tym ekologiczną. Odpo-
wiedzi na to pytanie udzielono, analizując wyniki badań ankietowych prze-
prowadzonych wśród pracowników urzędów gmin w wybranych gminach1. 
rozesłano 800 ankiet do urzędników zajmujących się (w sposób bezpośredni 
lub pośredni) sprawami związanymi z problematyką ochrony środowiska przy-
rodniczego i zrównoważonego rozwoju w 103 urzędach gmin województwa 
zachodniopomorskiego. Ankiet zwrotnych otrzymano 178 z 33 gmin.

edukacja dla zrównoważonego rozwoju na poziomie gminy

edukacja dla zrównoważonego rozwoju (ezr) kształtuje i wzmacnia 
zdolność oceny rzeczywistości i podejmowania decyzji na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju poszczególnych osób, grup, społeczności, organizacji oraz 
państw. Dokonywanie wyborów oznacza poruszanie się w sferze wartości. 
umacnianie tej sfery (będące celem ezr) powinno doprowadzić do ukształ-
towania postawy odpowiedzialności (współodpowiedzialności) za świat. 
w świetle tego ezr będzie takim oddziaływaniem na świadomość ludzi 
(a w konsekwencji na postawy i style życia), by ze społeczeństwa przemysło-
wego i konsumpcyjnego przekształcali się w społeczeństwo zrównoważone, 
w sposób harmonijny funkcjonujące na wszystkich płaszczyznach (ekono-
micznej, społecznej, środowiskowej, kulturalnej)2. Pojęcie ezr wciąż się roz-
wija i poszerza ramy edukacji ekologicznej (środowiskowej), „która musi się 
odnosić do coraz szerszego zakresu dziedzin związanych ze zrównoważonym 
rozwojem, wskazywać na różne składniki rozwoju i wyznaczać kierunki form 

1 wspomniane badanie nt. preferencje w zdobywaniu wiedzy ekologicznej przeprowadzono 
pod kierunkiem B. kryk od października 2009 roku do stycznia 2010 roku.

2 J. Leśniewska, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, <http://www. refa.francisz-
kanie.pl/indem.php? id=czytelnia/inspiracje/publ/jl_edukacja> [data dostępu: 27.08.2009]. 



153Zapotrzebowanie na wiedzę ekologiczną pracowników urzędów gmin…

kształcenia. z tych względów edukacja środowiskowa powinna zostać prze-
kształcona i uzupełniona o inne dziedziny nauczania w sposób zapewniający 
zintegrowane podejście do ezr”3.

zagadnienie edukacji dla zrównoważonego rozwoju jest tak ważne, 
że znalazło odzwierciedlenie w wielu różnorodnych konwencjach, protokołach 
i porozumieniach międzynarodowych, m.in. w: Deklaracji z rio de Janeiro 
w sprawie środowiska i rozwoju, Agendzie 21, ramowej konwencji narodów 
zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, konwencji o różnorodności biolo-
gicznej, konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach doty-
czących środowiska, Milenijnych celach rozwoju Organizacji narodów zjed-
noczonych, quality education unescO, Deklaracji z Ahmedabadu z roku 
2007: wezwanie do działań. nauka na życie: życie poprzez naukę, strategii 
edukacji dla zrównoważonego rozwoju Onz. we wszystkich tych dokumen-
tach znajdują się zapisy, iż edukacja dla zrównoważonego rozwoju powinna 
się odbywać na poziomie globalnym, narodowym, regionalnym, lokalnym 
i jednostkowym, z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków, poszukując 
równowagi pomiędzy interesami globalnymi i lokalnymi. Polska sygnowała 
bądź ratyfikowała znaczną liczbę tych dokumentów i – co ważniejsze – ich 
zapisy stara się realizować w praktyce na wszystkich poziomach gospodaro-
wania, w tym na poziomie lokalnym.

władze lokalne (samorządowe) definiowane są jako „zbiór instytucji 
państwowych i społecznych oraz ogół ludzi mających możność podejmowania 
decyzji w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych wspólnoty 
i kształtowania polityki gospodarczej i społecznej w ramach układu lokal-
nego”4. w praktyce władza lokalna utożsamiana jest z organami stanowią-
cymi samorządu lokalnego, które są głównym podmiotem odpowiedzialnym 
za realizację polityki lokalnej. Polityka lokalna i sposób zarządzania są jed-
nymi z determinant lokalnego zrównoważonego rozwoju5. Gminne władze 

3 strategia edukacji dla zrównoważonego rozwoju, europejska komisja Gospodarcza 
Onz, Ministerstwo Środowiska, warszawa 2008.

4 L. wojtasiewicz, ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, (w:) rozwój lokalny 
i lokalna gospodarka przestrzenna, red. J. Parysek, Poznań 1996, s. 100.

5 A. sobol, rola władz lokalnych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w ujęciu 
koncepcji zrównoważonego rozwoju. analiza wybranych uwarunkowań i doświadczeń w polsce, 
(w:) uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Białystok 2007, s. 381.
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samorządowe, czyli urzędnicy znający problemy lokalne, wskazywane są jako 
jeden z głównych podmiotów zobligowanych do realizacji koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju we wszystkich jej wymiarach, w tym w zakresie ochrony 
środowiska przyrodniczego i związanej z tym edukacji. z tego względu 
w dalszej części opracowania przedstawiono wyniki badania zapotrzebowania 
urzędników gmin na wiedzę ekologiczną w kontekście edukacji dla zrówno-
ważonego rozwoju.

Potrzeba wiedzy i edukacji ekologicznej w opinii pracowników urzędów 
gmin województwa zachodniopomorskiego

Przeprowadzone badania ankietowe nt. „Preferencje w zdobywaniu 
wiedzy ekologicznej” stanowią uzupełnienie wcześniej prowadzonych badań 
nad poziomem edukacji dla zrównoważonego rozwoju na poziomie gminy6. 
Poprzednie badania wykazały, że władze gmin mają pewien zasób wiedzy 
w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony środowiska przyrod-
niczego, ale dalsza nauka jest niezbędna. z tego względu konieczne było 
zbadanie zapotrzebowania urzędników gmin na kształcenie w tym zakresie. 
Opracowano ankietę zawierającą 29 pytań (plus metryczka) dotyczących 
wiedzy ekologicznej urzędników i potrzeby jej poszerzenia. ze względu 
na ograniczoność niniejszego opracowania zostaną przedstawione wyniki 
analizy odpowiedzi na wybrane pytania, tak by można było zrealizować cel 
postawiony we wstępie opracowania.

wśród przebadanych 178 pracowników wybranych urzędów gmin 68% 
stanowiły kobiety, a pozostałe 32% mężczyźni. Przeciętny wiek badanych 
wynosił 40 lat, przy czym najliczniejszą grupę (ponad 53% ogółu) stanowili 
pracownicy w wieku 50–60 lat, a najmniej liczną (około 21%) w wieku 30–50 
lat, pozostałe 26% badanych urzędników nie przekroczyło 30 lat. Ponad 65% 
badanych miało wykształcenie wyższe, pozostała część wykształcenie średnie.

w pierwszej kolejności zapytano urzędników, czy są zainteresowani 
pogłębianiem wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Pozytywnie odpowie-
działo 68% ogółu badanych, pozostałe 32% nie wykazywało zainteresowania 

6 zob. B. kryk, edukacja w kontekście zrównoważonego rozwoju na poziomie gminy – 
rzeczywistość i potrzeby, (w:) edukacja dla zrównoważonego rozwoju, t. iV, edukacja dla ładu 
środowiskowego, red. B. Bartniczak, s. zaremba-warnke, Białystok–wrocław 2010. 
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tym zagadnieniem. stosunkowo duży odsetek osób chcących pogłębiać wiedzę 
ekologiczną wynika m.in. z niedostatecznej znajomości uregulowań praw-
nych dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego. wśród badanych 
urzędników aż 78% wskazało, iż słabo znają obowiązujące przepisy, czego 
przyczyną może być ich częsta zmiana, a tylko 22% badanych określiło swoją 
znajomość przepisów jako dobrą. Ponadto zapytano urzędników, czy czytają 
publikacje związane z ochroną środowiska przyrodniczego. w tym przypadku 
niecałe 41% badanych odpowiedziało, że czyta takie publikacje od czasu 
do czasu, prawie 57% nie czyta takich publikacji, a tylko około 2% badanych 
czyta takie publikacje regularnie. w związku z tym poproszono urzędników, 
by wymienili, jakie publikacje czytają. wśród osób czytających publika-
cje ekologiczne łącznie około 88% wymieniło czasopisma stricte fachowe. 
w kolejności największej liczby wskazań podano następujące tytuły: „eko-
profit”, „Przyroda Polska”, „recykling”, „Aura”, „wodociągi i kanalizacja”, 
„czysta energia”, „Przegląd komunalny”. Pozostałe 12% badanych czytało 
publikacje o tematyce proekologicznej, ale w czasopismach niefachowych, 
typu gazety codzienne, czasopisma periodyczne, publikacje internetowe. 
na podstawie tych odpowiedzi można powiedzieć, że kształcenie urzędników 
w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym w problematyce ekologicznej, 
jest konieczne i uzasadnione.

znając zapotrzebowanie urzędników na kształcenie w badanym zakresie, 
zapytano, czy wzięliby udział w kursach i szkoleniach na temat problematyki 
środowiskowej. Pozytywnej odpowiedzi na to pytanie udzieliło 57% badanych, 
2% odpowiedziało negatywnie, zaś pozostałe 41% odpowiedziało, że tylko 
wówczas, jeżeli byłoby to bezpłatne. Można więc powiedzieć, że urzędnicy 
są otwarci na edukację ekologiczną. Poza tym są świadomi użyteczności wie-
dzy ekologicznej, bo 65% badanych wskazało, iż kursy i szkolenia z tego 
zakresu byłyby pożyteczne zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. 
tymczasem wśród badanych urzędników tylko 18% wcześniej brało udział 
w kursach/szkoleniach z tego zakresu, pozostałe 82% nie miało takiej moż-
liwości. w pewnym sensie świadczy to również o tym, że w miejscu pracy 
kadra kierownicza nie dostrzegała potrzeby kształcenia (prowadzenia szkoleń) 
w tym zakresie, co jeszcze bardziej podkreśla konieczność upowszechniania 
wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym ekologicznej, na wszyst-
kich szczeblach władzy i administracji państwowej i samorządowej.
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następnie poproszono urzędników o określenie (w skali od 1 do 5, gdzie 
1 oznaczało najważniejsze, a 5 najmniej ważne), jaki rodzaj problematyki 
ekologicznej ze względu na zasięg terytorialny najbardziej by ich interesował 
(zob. rys. 1). na pierwszym miejscu pod względem ważności około 42% 
badanych wskazało zagadnienia lokalne, na drugim miejscu globalne – 35,4% 
wskazań, na trzecim równorzędnie o zasięgu krajowym i międzynarodowym 
– po 34,3% wskazań, na czwartym o zasięgu regionalnym – 25,8% wskazań. 
Generalnie więc można stwierdzić, że pracownicy urzędów gmin wprowadzają 
w życie hasło „myśl globalnie, działaj lokalnie”, bo większość z nich odczuwa 
w pierwszej kolejności potrzebę dokształcania na poziomie odpowiadającym 
zasięgowi ich aktywności zawodowej i w miejscu zamieszkania.

rys. 1. Preferencje urzędników dotyczące problematyki ekologicznej ze względu 
na zasięg terytorialny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Przy ustalaniu zapotrzebowania na edukację ekologiczną urzędników 
ważne jest również poznanie ich preferencji co do problemów środowisko-
wych, które, ich zdaniem, powinny być zawarte w ewentualnych programach 
kursów/szkoleń. z tego względu poproszono o uszeregowanie w skali od 1 
do 6 (gdzie 1 – najważniejsze, 6 – najmniej ważne) zagadnień wymienionych 
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w pytaniu7. najwięcej badanych, bo aż 47%, wskazało na zagadnienie zmian 
klimatycznych, niewiele mniej – około 44% – wskazało na deforestację, 35% 
na pustynnienie, 25% na zakwaszanie, około 24% na zachowanie bioróżno-
rodności biologicznej, a 21% na zanikanie warstwy ozonowej (zob. rys. 2). 
Odpowiedzi urzędników w dużym stopniu odzwierciedlają zagadnienia naj-
częściej poruszane w mediach, przez to są zbliżone do wyników badań nad 
świadomością ekologiczną Polaków prowadzonych przez instytut ekorozwoju 
w warszawie8.

rys. 2. Preferencje dotyczące tematyki kursów/szkoleń

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

w kolejnym pytaniu poproszono urzędników o uszeregowanie w skali 
od 1 do 6 (gdzie 1 – najważniejsze, 6 – najmniej ważne) problemów środowi-
skowych charakterystycznych dla danej gminy, które powinny być poruszane 

7 w tym pytaniu odpowiedzi nie sumuje się do 100.
8 zob. A. Bołtromiuk, t. Burger, polacy w zwierciadle ekologicznym – raport, instytut 

na rzecz ekorozwoju, warszawa 2008, tychże świadomość ekologiczna polaków – raport, 
instytut na rzecz ekorozwoju, warszawa 2009.
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w ramach kursu. najwięcej badanych – po 32,6% – wskazało na problem 
składowania odpadów komunalnych i ochrony i oczyszczania wód. niewiele 
mniej – 31,2% badanych – wskazało na ochronę przed hałasem i wibracjami, 
29,2% na ochronę powietrza atmosferycznego, 24,2% na oszczędność ener-
gii, a niecałe 2% badanych na inne problemy, wśród których wymieniono 
składowanie odpadów przemysłowych, degradację lasów i rekultywację gleb 
(zob. rys. 3). Generalnie preferencje tematyczne urzędników odpowiadały 
problemom ekologicznym, z którymi borykała się dana gmina. Jednocześnie 
odpowiedzi urzędników wskazują na ich świadomość ekologiczną oraz rodzaj 
potrzebnej wiedzy.

rys. 3. Preferencje w zakresie problemów środowiskowych na poziomie gminy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

w celu lepszego sprecyzowania potrzeb szkoleniowych poproszono 
badanych o określenie, które problemy środowiskowe są najbardziej intere-
sujące z ich punktu widzenia. Badani mieli do wyboru dziewięć odpowiedzi9. 
najwięcej osób, bo aż 82 (tj. 46% badanych), wskazało degradację środo-
wiska przyrodniczego. na drugim miejscu pod względem liczby wskazań 

9 w tym pytaniu odpowiedzi nie sumuje się do 100.
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(42% badanych) było zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń, na trzecim 
(40,4%) – metody ograniczające degradację środowiska, na czwartym (32,6%) 
– gospodarka odpadami, na piątym (30,3%) – racjonalna gospodarka surow-
cami naturalnymi, na szóstym (21,3%) – czyste technologie, na siódmym 
(16,9%) – polskie uregulowania dotyczące ochrony środowiska przyrodni-
czego, na ósmym (14,6%) – wpływ antropopresji na środowisko, a na dzie-
wiątym (11,2%) – międzynarodowe/unijne uregulowania prawne dotyczące 
ochrony środowiska przyrodniczego. Można zauważyć, że urzędnicy na pierw-
szych miejscach wymieniali sprawy praktyczne, w których odczuwają brak 
wiedzy, a na ostatnich dotyczące przepisów prawnych. to ostatnie może się 
wydawać dziwne na tle wcześniejszych odpowiedzi o słabej znajomości prze-
pisów, ale można to wyjaśnić w następujący sposób – i tak wypowiadali się 
urzędnicy: z przepisami można zapoznać się samodzielnie, niezbędne są tylko 
informacje o nich i ich nowelizacji, nie trzeba w tym celu uczęszczać na kurs.

znając preferencje tematyczne badanych, zapytano ich, jaki wymiar 
godzinowy byłby wystarczający do przeprowadzenia kursu/szkolenia. 
Do wyboru były trzy odpowiedzi: 8 godzin, 16 lub 24 godziny. najwięcej (41% 
badanych) było zwolenników kursów/szkoleń ośmiogodzinnych, a najmniej 
(około 21%) dwudziestoczterogodzinnych, pozostałe 38,0% badanych opo-
wiadało się za wymiarem szesnastogodzinnym. te odpowiedzi nie są zaska-
kujące. większość pracowników ma niewiele czasu wolnego do dyspozycji 
i w związku z tym niechętnie poświęcają go na kursy/szkolenia, które bardzo 
często odbywają się poza godzinami pracy i nie zwalniają z obowiązków służ-
bowych. następnie zapytano, jakie dni byłyby najodpowiedniejsze do przepro-
wadzenia dwudniowego kursu/szkolenia. w tym przypadku najwięcej (około 
61% ogółu) było zwolenników kombinacji piątek-sobota, albowiem nie zabu-
rzałoby to rytmu pracy, nie wywoływało zaległości czy trudności w pracy, 
a jednocześnie niedziela pozostałaby do dyspozycji pracownika. Około 29% 
badanych opowiadało się za kombinacją sobota–niedziela, a około 10% bada-
nych preferowało inne dni w bardzo różnych zestawieniach.

w celu lepszego dostosowania formy ewentualnych kursów/szko-
leń do potrzeb pracowników zadano pytanie, jaki sposób poznania teorii 
i przekazywania wiedzy preferują. Badani mieli do wyboru pięć wariantów 
odpowiedzi: wykłady multimedialne, analiza literatury, filmy, ćwiczenia tere-
nowe i internet. 56% ankietowanych wybrało pojedynczą odpowiedź, wśród 
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których najczęściej wskazywano na ćwiczenia terenowe (w 44% przypadków), 
a najrzadziej (0,6%) na analizę literatury. natomiast 44,% badanych udzie-
liło odpowiedzi wielokrotnych, bo była taka możliwość. Po 12% badanych 
wskazało kombinacje: wykłady multimedialne + ćwiczenia terenowe oraz 
filmy + ćwiczenia terenowe, 11% – wykłady + filmy, 6% – wykłady + filmy 
+ ćwiczenia terenowe, a pozostałe 4% badanych wybrało inne zestawienia. 
wskazywanie różnych kombinacji form prowadzenia kursów/szkoleń jest 
jak najbardziej zrozumiałe, każdy człowiek bowiem ma określone zdolności 
percepcyjne, a urozmaicone formy przekazywania wiedzy pozwalają na jej 
lepsze przyswojenie.

Badanym zadano również pytanie, jak, według nich, powinno się wyko-
rzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska 
przyrodniczego (chodziło o inne dziedziny i formy niż praca). na to pyta-
nie 40,4% badanych odpowiedziało, że na dalsze upowszechnianie wiedzy 
w postaci seminariów/warsztatów, 32,6% na publikację artykułów, 4,5% 
na listy do prasy z opisem przypadków z życia gospodarczego, 8,4% na prze-
kazywanie wiedzy i informacji za pomocą innych mediów typu telewizja, 
radio, internet, a pozostałe 14,1% wskazywało na różne kombinacje tych form. 
na podstawie tych odpowiedzi można powiedzieć, że badani są świadomi 
konieczności upowszechniania wiedzy z danego zakresu za pomocą różnych 
narzędzi, które pozwalają dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

w związku z dużą rolą mediów w upowszechnianiu wiedzy ekologicznej, 
co podkreślali badani, zapytano, czy, według nich, media poświęcają pro-
blemom środowiskowym wystarczająco dużo uwagi. Pozytywnie na to pyta-
nie odpowiedziało tylko 18,5% badanych, pozostałe 81,5% odpowiedziało 
negatywnie, co potwierdza, dlaczego urzędnicy wskazywali na konieczność 
zintensyfikowania edukacji ekologicznej za pomocą różnych mediów.

w związku z przekonaniem badanych urzędników o konieczności upo-
wszechniania wiedzy ekologicznej zapytano, czy inne osoby z ich otoczenia 
byłyby zainteresowane udziałem w kursach lub szkoleniach z tej tematyki. 
Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 55,6% badanych, pozostali udzielili 
negatywnej odpowiedzi. te proporcje pokazują, jak wiele pracy jest jeszcze 
do zrobienia w zakresie propagowania wiedzy ekologicznej w kontekście edu-
kacji dla zrównoważonego rozwoju.



161Zapotrzebowanie na wiedzę ekologiczną pracowników urzędów gmin…

zakończenie

realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na wszystkich pozio-
mach gospodarki i administracji państwowej i samorządowej, w tym na pozio-
mie gminy, jest zdeterminowana między innymi działaniami urzędników. te 
z kolei są związane z ich wiedzą o zrównoważonym rozwoju, w tym również 
w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. Poziom wiedzy ekologicznej 
urzędników samorządowych nie jest zadowalający. z tego względu przepro-
wadzono badania ankietowe wśród urzędników samorządowych na pozio-
mie gmin województwa zachodniopomorskiego, które pozwoliły stwierdzić, 
że zgłaszają oni zapotrzebowanie na edukację dla zrównoważonego rozwoju, 
w tym ekologiczną. Ponadto badania wykazały, że:
 – większość badanych urzędników słabo zna obowiązujące przepisy zwią-

zane z ochroną środowiska przyrodniczego i nie czyta fachowej prasy 
o takiej tematyce;

 – łącznie 98% badanych wykazało chęć uczestniczenia w kursach i szkole-
niach na temat problematyki środowiskowej, a dotychczas mniej niż 1/5 
miało możliwość skorzystania z takich form edukacji;

 – łącznie ponad 53% badanych było zainteresowanych zagadnieniami eko-
logicznymi na poziomie lokalnym i regionalnym;

 – preferencje urzędników co do problemów środowiskowych, które 
powinny być zawarte w ewentualnych programach kursów/szkoleń, 
są zbieżne z zainteresowaniami ogółu Polaków;

 – według urzędników ranking zagadnień środowiskowych na poziomie 
gminy, które powinny być poruszane w ramach kursu, odpowiadał pro-
blemom i zadaniom jednostki samorządu terytorialnego w tym zakresie;

 – zagadnienia najbardziej interesujące urzędników dotyczyły spraw prak-
tycznych, a najmniej – przepisów prawnych;

 – według urzędników, najbardziej odpowiednie pod względem długo-
ści trwania byłyby kursy/szkolenia szesnastogodzinne organizowane 
w piątek–sobotę;

 – preferowaną formą kursów była kombinacja obejmująca wykłady multi-
medialne, ćwiczenia terenowe i filmy;

 – według urzędników zdobytą wiedzę na temat zrównoważonego roz-
woju, w tym ekologiczną, powinno się wykorzystać do dalszego jej 



162 Barbara Kryk

propagowania za pomocą różnych mediów, tak by powiększyć „krąg 
osób wtajemniczonych”;

 – zdaniem urzędników media powinny w większym stopniu zajmować się 
propagowaniem zagadnień ekologicznych w kontekście zrównoważo-
nego rozwoju;

 – wśród społeczeństwa istnieje zapotrzebowanie na wiedzę ekologiczną, 
która jest traktowana jako jeden z czynników pozwalających dbać 
o jakość życia.

Powyższe wnioski z badań można potraktować, z jednej strony, jako 
potwierdzenie konieczności edukowania tak urzędników, jak i całego spo-
łeczeństwa w kontekście zrównoważonego rozwoju (w tym w zakresie 
ochrony środowiska przyrodniczego), z drugiej – jako praktyczne wska-
zówki co do tego, jak, kiedy i z jakiej tematyki organizować kursy/szkolenia, 
by odpowiadały zapotrzebowaniu urzędników. Jest to ważne m.in. dlatego, 
że od wiedzy i świadomości ekologicznej urzędników zależy, jak będą rozwią-
zywane problemy z tego zakresu oraz czy i jak będzie realizowana ewentualna 
lokalna strategia zrównoważonego rozwoju.
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tHe need For ecoLogicaL knowLedge  
For LocaL goVernMent eMPLoyees in tHe conteXt  

oF education For sustainaBLe deVeLoPMent

summary

in european union, including Poland, the conception sustainable development 
is in force. it’s realization depends on many different factors, including the level of 
ecological knowledge. this level depends on the quality of ecological education. 
ecological education must concern all citizens, including representatives of govern-
ment and public administration both at central and local government level. educating 
officials is important because from their awareness and knowledge depends whether 
and how the concept of sustainable development will be implemented. it is there-
fore crucial to development the proper attitudes of government officials, including 
a comprehensive education for sustainable development, which affects the level of 
environmental awareness.

the purpose of this study is an attempt to answer the question whether among 
government officials at the local government level, is a need for education for sustain-
able development, including ecological knowledge? in order to answer this question 
a survey among employees of local governments offices in selected local governments 
of west Pomerania voivodeship was conducted. the survey was about the “Prefer-
ences in the acquisition of ecological knowledge”. this allowed to assess their interest 
in that issue.

translated by anna katoła
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wykorzystanie inForMacji 
generowanycH Przez systeM racHunkowości 

w Podsektorze saMorządowyM

wprowadzenie

Jednymi z podstawowych celów realizowanych w jednostkach sektora 
finansów publicznych, zarówno podsektora rządowego, jak również samo-
rządowego, są jakość i efektywność usług publicznych. skuteczniejsze osią-
gnięcie tych oraz innych celów nie będzie możliwe bez zaawansowanych 
narzędzi zarządzania. w dobie zmian w regulacjach prawnych dotyczących 
sektora publicznego, wdrożenia między innymi: kontroli zarządczej, zarzą-
dzania ryzykiem, budżetu zadaniowego, lepsza jakość zarządzania stanie 
się koniecznością. w Polsce pierwsze reformy miały miejsce pod koniec 
lat 90., gdy samorządy, korzystając przede wszystkim z doświadczeń usA, 
wprowadzały innowacyjne rozwiązania w zakresie przygotowania strategii, 
planów wieloletnich oraz budżetowania zadaniowego, których celem była 
poprawa zarządzania w perspektywie krótko- i długoterminowej. w krako-
wie, szczecinie i Poznaniu skorzystano z proponowanych w ubiegłym okresie 
rozwiązań i niewątpliwie miasta te są teraz liderami zarządzania. Jednkaże, 
mając systemy zarządzania jakością, opracowaną strategię, wieloletnie plany 
inwestycyjne, programy sektorowe, zderzyły się z nowym problemem, jakim 

wykorzystanie informacji generowanych przez system rachunkowości…
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jest brak spójnego systemu informacyjnego, który pozwoliłyby powiązać 
informacje i dane gromadzone w różnych systemach. Aktualnym problemem 
całego sektora publicznego jest powiązanie i udostępnienie informacji z pro-
gramów sektorowych oraz budżetu zadaniowego, a także z niego wynikają-
cych kosztów realizacji zadań, poziomu wykonania celów oraz mierników. 
Dostęp do wymienionych informacji służyłby:

a) podejmowaniu trafnych decyzji zarządczych przez najniższy szczebel 
kierownictwa;

b) bieżącej, szybkiej aktualizacji ocen ryzyka;
c) szybkiemu reagowaniu w razie wystąpienia odchyleń i zakłóceń;
d) monitorowaniu przez najwyższe kierownictwo istotnych parametrów 

dotyczących zadań oraz programów;
e) dokonywaniu zobiektywizowanych ocen efektywności w zespołach 

wieloosobowych.
niewątpliwie istotnym obszarem usprawnień będzie podsystem rachun-

kowości. Obecnie funkcja rachunkowości budżetowej jest ograniczona 
do dostarczania informacji, które służą kontroli bieżącego okresu budżeto-
wego oraz kontroli realizacji dochodów i wydatków budżetowych1. rachun-
kowość jako nauka praktyczna ma w swoim zakresie wiele instrumentów 
mogących generować wieloprzekrojową informację. elementy nowoczesnego 
systemu informacyjnego rachunkowości budżetowej uwzględniają rachun-
kowość finansową, zarządczą oraz rachunek kosztów. wymienione obszary 
dostarczają informacje dostosowane do aktualnych potrzeb jednostek sektora 
publicznego. Potrzeby te powinny być zdefiniowane przez kierownictwo jed-
nostek, dlatego tak duża jest rola, jaką odgrywa ono w przeprowadzaniu zmian. 
Jeżeli jednostki nie będą chciały przejść od administrowania do zarządzania, 
a kierownicy nie zdefiniują swoich potrzeb, to nadal nie będzie można mówić 
o faktycznej jakości i efektywności.

celem artykułu jest przedstawienie wybranych wyników badań w zakre-
sie potrzeb informacyjnych kierowników jednostek w odniesieniu do infor-
macyjnego systemu rachunkowości.

1 M. Jastrzębska, zarządzanie finansami gmin. aspekty teoretyczne, Gdańsk 1999, s. 76.
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wyniki badania wykorzystania informacji pochodzących z systemu 
rachunkowości przez kierowników jednostek organizacyjnych 
w podsektorze samorządowym

tak jak wspomniano na początku artykułu, wdrożenie budżetowania 
zadaniowego jako sprawnego narzędzia zarządzania wymaga zaangażowa-
nia wszystkich stron biorących udział w procesie planowania i wykonywania 
budżetu. zagadnieniem nurtującym autora jest wykorzystanie przez pracow-
ników informacji pochodzących z systemu rachunkowości. Analiza miała 
na celu ocenę wykorzystania informacji pochodzących z systemu rachunko-
wości przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego (Jst). Pytania 
dotyczyły m.in.: oceny jakości informacji pochodzących z systemu rachunko-
wości, postulatów wobec rachunkowości, funkcji rachunkowości i ich zasto-
sowania w sektorze publicznym oraz roli rachunkowości w budżetowaniu 
zadaniowym. Badaniem objęci byli pracownicy z działów merytorycznych, 
finansowych i księgowości pełniący funkcje kierownicze. Byli to pracownicy 
podsektora samorządowego reprezentujący gminy i powiaty z terenu woje-
wództwa zachodniopomorskiego. struktura ankietowanych objęła w równych 
proporcjach pracowników działów merytorycznych oraz działów finansowo-
-księgowych, po 10 osób. wyniki przeprowadzonego badania z pewnością nie 
pozwalają na wyciągnięcie ogólnych wniosków dotyczących całego sektora 
publicznego, ale, zdaniem autora, pozwalają na wyrobienie wstępnego poglądu 
co do analizowanych obszarów.

Pytanie pierwsze dotyczyło oceny informacji dostarczanych przez sys-
tem rachunkowości z uwzględnieniem podziału na treść, formę, częstotliwość 
oraz terminowość z dalszych kryteriów szczegółowych. Odpowiedzi zostały 
przedstawione w tabeli 1.

Analizując wyniki, można przyjąć, że w kryterium dotyczącym treści 
ankietowani uważają, że treść informacji jest wystarczająca, natomiast forma 
czytelna, ale niektóre odpowiedzi sugerowały, że informacje są czytelne 
wyłącznie dla służb finansowych. na pytanie o częstotliwość i terminowość 
sporządzania sprawozdań ankietowani najczęściej odpowiadali, że odbywa 
się to prawidłowo.
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tabela 1

Ocena jakości informacji dostarczanych przez system rachunkowości

kryteria i odpowiedzi kierownicy działu 
merytorycznego

kierownicy działu 
finansowo-księgowego

Ocena informacji z punktu widzenia:
treści

zbyt obszerne
zbyt szczegółowe 2
wystarczające 8 9
niewystarczające 1
nieprzydatne
niezrozumiałe

Formy
czytelne 7 8
czytelne wyłącznie dla służb 
finansowo-księgowych 3 2

nieczytelne
częstotliwości

Prawidłowe 9 9
zbyt częste
zbyt rzadkie
na bieżąco 1 1

terminowości
Prawidłowe 9 10
nieprawidłowe 1

Źródło: opracowanie własne.

kolejne pytanie odnosiło się do postulatów dotyczących informacji 
pochodzących z systemu rachunkowości budżetowej. Pytania i odpowiedzi 
przedstawia tabela 2.

Ankietowani uważają, że system informacyjny rachunkowości powinien 
być jednolity w całym sektorze publicznym oraz że rachunkowość powinna 
lepiej odzwierciedlać działalność jednostek.
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tabela 2

Postulaty dotyczące informacji pochodzących z systemu rachunkowości

treść postulatu kierownicy działu 
merytorycznego

kierownicy działu 
finansowo-księgowego

Jednolity system informacyjny w całym 
sektorze publicznym 4 8

systemy informacyjne w rachunkowości 
powinny dostarczać jak najwięcej infor-
macji w każdym momencie

4

rachunkowość powinna lepiej odzwier-
ciedlać działalność jednostek 6 4

w większym stopniu powinien być roz-
budowany układ kosztów 2 4

Źródło: opracowanie własne.

Odpowiedzi na pytanie, jak często wykorzystuje się informacje pocho-
dzące z systemu rachunkowości, zostały zawarte w tabeli 3.

tabela 3

częstotliwość wykorzystania informacji z systemu rachunkowości

częstotliwość kierownicy działu 
merytorycznego

kierownicy działu 
finansowo-księgowego

często 3 10
sporadycznie 7
wcale

Źródło: opracowanie własne.

Można przyjąć, że decyzje pracowników, zwłaszcza działów mery-
torycznych, w małym stopniu opierają się na danych księgowych. Jest 
to kolejny dowód na to, że rachunkowość traktowana jest jako narzędzie 
sprawozdawczo-statystyczne.

tabela 4 zawiera odpowiedzi na pytanie o sposób wykorzystania infor-
macji pochodzących z rachunkowości.
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tabela 4

cel wykorzystania informacji z systemu rachunkowości

sposób wykorzystania kierownicy działu 
merytorycznego

kierownicy działu 
finansowo-księgowego

Planowanie 8 9
Podejmowanie bieżących decyzji 6 7
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych 5
Podejmowanie decyzji 
długoterminowych 2

Planowanie wieloletnie 2 4
kontrolowanie 2 5
Analiza 5 9
Ocena 4 6

Źródło: opracowanie własne.

Analiza udzielonych odpowiedzi nasuwa wniosek, iż to pracownicy dzia-
łów finansowo-księgowych zajmują się w większej mierze wymienionymi 
wśród odpowiedzi procedurami.

kolejne pytanie dotyczyło tego, które z dostarczanych przez rachunko-
wość informacji ankietowani uważają za najważniejsze. Odpowiedzi przed-
stawia tabela 5.

tabela 5

Hierarchia ważności informacji generowanych przez system rachunkowości

informacje dotyczące kierownicy działu 
merytorycznego

kierownicy działu 
finansowo-księgowego

Grupy kosztów
Poziomu wydatków zaplanowanych 6 4
Poziomu wydatków zrealizowanych 5 8
zaangażowania w realizację inwestycji 2
Bieżącego monitorowania sytuacji 4 5
stanu środków finansowych na kontach 8 4
stanu należności i zobowiązań 2 4

Źródło: opracowanie własne.
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rozkład odpowiedzi jest w tym przypadku równomierny. Brak odpowie-
dzi w kategorii dotyczącej grup kosztów wskazuje na to, że ankietowani nie 
są nią zainteresowani. wynika to ze specyfiki sektora publicznego i z finan-
sowego punktu widzenia zdarzeń gospodarczych.

treść kolejnego pytania dotyczyła rodzaju informacji, jakie powinna 
dostarczać rachunkowość. Odpowiedzi na pytanie przedstawia tabela 6.

tabela 6

rodzaj dodatkowych informacji, jakich powinna dostarczać rachunkowość

rodzaj informacji kierownicy działu 
merytorycznego

kierownicy działu 
finansowo-księgowego

Przekrojowe, pozwalające na powiąza-
nie ze sobą grup kosztów klasyfikacji 
paragrafowej

4 2

na temat wysokości zaplanowanych 
wydatków na realizację poszczególnych 
zadań, podzadań i działań 

2 6

na temat wysokości zrealizowanych 
wydatków dotyczących poszczególnych 
zdań, podzadań i działań 

8 9

O zaangażowaniu środków finansowych 
w poszczególne zadania, podzadania 
i działania

2

Dotyczące bieżącego monitorowania 
realizacji wydatków 2 2

Dotyczące opłacalności przedsięwzięć 
bieżących 2

na temat optymalizacji projektów 
inwestycyjnych

Źródło: opracowanie własne.

większość ankietowanych odpowiedziała, że rachunkowość powinna 
dostarczać informacji o zrealizowanych wydatkach budżetowych w podziale 
na zadania, podzadania i działania, co ponownie sugeruje sprawozdawczo-
-statystyczną rolę rachunkowości. Ostatnie dwa pytania koncentrują się na roli 
poszczególnych funkcji rachunkowości w działalności jednostek. zdaniem 
ankietowanych kierowników, zarówno działów merytorycznych, jak finan-
sowo-księgowych, dominują funkcje sprawozdawcza i analityczna, a następ-
nie ewidencyjna, co ponownie utwierdza w przekonaniu o sprawozdawczej roli 
rachunkowości w jednostkach budżetowych. na krytyczną uwagę zasługuje to, 
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że żaden z ankietowanych nie zaznaczył funkcji dotyczących optymalizacji, 
zarządzania i funkcji zewnętrznej, kiedy to właśnie optymalizacja wydatków 
jest obowiązkowym kryterium decyzyjnym.

w kolejnym pytaniu poproszono o zaznaczenie odpowiednich funkcji 
przez nadanie im rangi ważności. wyniki przedstawia tabela 7.

tabela 7

ranga poszczególnych funkcji rachunkowości

Funkcja
kolejność funkcji 
według kierow-
ników działów 

merytorycznych
waga

kolejność funkcji 
według kierow-
ników działów 

finansowo-księgowych
waga

Analityczna 1 3,57 1 4,14
Decyzyjna 1 3,57 4 4,71
Planistyczna 2 3,86 6 5,71
rozliczeniowa 3 4,57 7 6,14
sprawozdawcza 4 6,14 2 3,86
informacyjna 5 6,71 3 4,43
Motywacyjna 6 6,86 9 10,14
ewidencyjna 7 7,00 3 4,43
kontrolna 8 8,71 5 5,00
Optymalizacyjna 9 9,14 11 10,86
statystyczna 10 9,43 10 10,29
wewnętrzna 11 9,86 12 11,86
zarządcza 12 12,00 8 9,71
zewnętrzna 13 13,57 13 13,71

Źródło: opracowanie własne.

Analiza treści zawartej w tabeli 7 pozwala na stwierdzenie, że kierownicy 
działów merytorycznych oraz finansowo-księgowych wiedzą, jak powinna 
być stosowana rachunkowość. natomiast przy wcześniejszym pytaniu widać, 
że w praktyce nie są wykorzystywane pełne możliwości tego systemu.

następny punkt ankiety składał się z trzech pytań, w których ankietowani 
mieli zaznaczyć jedną z zamkniętych odpowiedzi. treść pytań i udzielone 
odpowiedzi przedstawia tabela 8.
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tabela 8

zadania rachunkowości

treść pytania

kierownicy działów 
merytorycznych

kierownicy działów 
finansowo-księgo-

wych

Tak nie nie
wiem Tak nie nie

wiem
czy rachunkowość może być przydatna 
w budżetowaniu zadaniowym? 7 3 10

czy rachunkowość sektora publicznego 
powinna dostosować się do potrzeb nowego 
zarządzania publicznego?

10 8 2

czy rachunkowość zadaniowa może być 
przydatna w odzwierciedleniu strategii jed-
nostki za pomocą celów i mierników?

6 2 2 6 4

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnie z pytań ogólnych było otwarte i dotyczyło potrzeb informa-
cyjnych z punktu widzenia budżetu zadaniowego. Otrzymano następujące 
odpowiedzi:
 – rachunkowość powinna informować, czy poniesiony wydatek ma swoje 

pozytywne odzwierciedlenie w realizacji celu;
 – rachunkowość powinna umożliwić ustalenie faktycznie poniesionych kosz-

tów na prawidłowo ustalone zadania i efektywność finansowania tych zadań;
 – rachunkowość powinna pomóc w określeniu, czy prawidłowo i efektyw-

nie są realizowane zadania.
Analizując wyniki przeprowadzonego badania, można wyciągnąć kilka 

wniosków. Przede wszystkim nie dostrzega się konieczności pozyskania 
nowych informacji z księgowości, choć dla większości odbiorców infor-
macje te są czytelne. Potrzeby zmian w rachunkowości budżetowej dotyczą 
konieczności ujednolicenia sektora publicznego nie tylko w zakresie przepi-
sów, ale również szeroko pojętej informatyzacji. zwrócono również uwagę 
na konieczność uelastycznienia funkcjonowania jednostek tak, by lepiej można 
było odzwierciedlić ich działalność. Pozytywnie oceniono sposób wykorzy-
stania rachunkowości w fazie planowania, podejmowania bieżących decyzji 
oraz jako źródła informacji do analiz. Dobrze można ocenić także podejście 
do roli rachunkowości w budżetowaniu zadaniowym. Ankietowani widzą 
potrzebę zmian systemu rachunkowości i przystosowania go do nowych 
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realiów zarządzania sektorem publicznym. traktują rachunkowość także jako 
źródło informacji o celach i miernikach wykorzystywanych w budżetowaniu 
zadaniowym.

Podsumowanie

reforma budżetu państwa w zakresie budżetowania zadaniowego powo-
duje zmiany w wielu obszarach działalności Jst, w tym z zakresu rachunko-
wości2. Jednostki budżetowe powinny dokonywać wyboru optymalnego dla 
siebie rozwiązania, pozwalającego na realizację głównych celów, do których 
zalicza się m.in. skuteczność, efektywność oraz przejrzystość. nie można 
mówić o efektywności, jeżeli nie są znane dokładne koszty realizowanych 
zadań zarówno w fazie planowania, jak również w trakcie wykonywania 
budżetu3. Analogicznie zasada przejrzystości dotyczyć będzie również spo-
sobu ewidencji i prezentacji budżetu zadaniowego, tak by ułatwiona była 
wieloprzekrojowa analiza czynników wpływających na koszt zadań. widać 
więc, że przejście z administrowania Jst do zarządzania nimi staje się rze-
czywistością. nie będzie to możliwe bez zbudowania sprawnego systemu 
informacyjnego wspomagającego zarządzanie podsektorem samorządowym.
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aPPLicaBiLity oF inForMation generated By accounting 
systeM in tHe LocaL goVernMent suBsector

summary

Modern local government subsector management requires that the managers are 
supplied with relevant and needed information. Performance budgeting is a system 
which delivers such information, however at the moment it has only facultative charac-
ter. that is why application of this tool will depend on the recognized need to introduce 
changes as well as the need to look at local government activities from different per-
spective. this article presents the principles of introduction of performance budgeting 
in local government units from the accounting and financial services point of view.

translated by Marcin kaczmarek
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Powiaty i gMiny 
wojewÓdztwa zacHodnioPoMorskiego 

we wdraŻaniu BudŻetu zadaniowego

wprowadzenie

wprowadzona w 2009 roku nowa ustawa o finansach publicznych1 
wskazuje na konieczność wdrażania w jednostkach tego sektora rozwiązań 
służących wzmocnieniu jego kondycji finansowej i organizacyjnej. zapisy 
art. 68 i 272 ustawy o finansach publicznych wymuszają konieczność wyko-
rzystywania narzędzi kontroli zarządczej oraz audytu w jednostkach sektora 
finansów publicznych, których funkcjonowanie oparte jest na kryteriach celo-
wości, skuteczności i efektywności. Oznacza to, że pełna ocena realizacji 
zadań publicznych zawierać powinna informację sprawnościową, wskazującą 
na wyniki, jakie realizacja tych zadań przynosi2. wymaga to wdrożenia sys-
temu pomiaru efektywności i skuteczności usług publicznych oraz sprawno-
ści zarządzania. wsparciem tego procesu mogą być propozycje rozwiązań 
nastawionych na wzmocnienie potencjału polskich jednostek samorządu tery-
torialnego (Jst) kierowane ze strony samych samorządów, podsektora rzą-
dowego, środowisk akademickich czy sektora komercyjnego. celem artykułu 

1 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. u. z 2009 r., nr 157, poz. 
1240.

2 budżet zadaniowy w polsce, red. t. Lubińska, warszawa 2007, s. 44.
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jest przedstawienie doświadczeń Jst województwa zachodniopomorskiego 
we wdrażaniu usprawnień zarządczych w zakresie budżetowania zadaniowego 
dokonywanych we współpracy ze środowiskiem akademickim.

istota projektu realizowanego przez środowisko akademickie 
w jednostkach samorządu terytorialnego województwa 
zachodniopomorskiego

w 2008 roku Ministerstwo spraw wewnętrznych i Administracji ogłosiło 
konkurs na realizację projektów w zakresie wdrażania usprawnień zarządczych 
w administracji samorządowej. Projekty te finansowane są w ramach Priory-
tetu v (Dobre rządzenie) Programu Operacyjnego kapitał Ludzki (Działa-
nie 5.2. wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 
5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej) ze środków 
europejskiego Funduszu społecznego. Dokumentacja konkursowa3 zakładała, 
że Jst mogą być wspierane poprzez szkolenia, doradztwo, analizy, ekspertyzy, 
ewaluacje oraz rozwój systemów informatycznych. służy to wprowadzeniu 
usprawnień w zakresie takich obszarów działalności, jak m.in.: komunikacja 
wewnętrzna, elektroniczny obieg dokumentów, metody mierzenia satysfakcji 
klientów i pracowników urzędu, zarządzanie zasobami ludzkimi, budżet zada-
niowy i planowanie finansowe, obsługa klientów, system zarządzania jakością 
(np. norma isO). na konkurs wnioskodawcy zgłosili projekty na kwotę ponad 
300 mln zł. tematykę zgłoszonych projektów przedstawiono w tabeli 1.

tabela 1

Obszary tematyczne projektów zgłoszonych w ramach konkursu nr 3/POkL 5.2.1

Liczba podmiotów
wsparcie 

informatyczne 
Jst

System 
zarządzania 

jakością
zarządzanie 

Jst inne

Liczba podmiotów, które 
przeszły ocenę merytoryczną 7 20 16 2

Liczba podmiotów, które 
otrzymały dofinansowanie 2 8 8 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MswiA.

3 Dokumentacja konkursowa. konkurs otwarty nr 3/POkL/5.2.1/2008 „wdrażanie uspraw-
nień zarządczych w administracji samorządowej”, MswiA, warszawa 2008, s. 4.
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spośród projektów, które uzyskały pozytywne oceny merytoryczne, pra-
wie 45% dotyczyło zagadnień związanych z wdrażaniem systemu zarządza-
nia jakością. te zaś wraz z projektami dotyczącymi usprawnień zarządczych 
(w zakresie gospodarki finansowej, zarządzania kadrami, obsługi klientów) 
stanowiły 80% projektów, które otrzymały wsparcie finansowe. na tle pozosta-
łych szczególnie interesujący był projekt uniwersytetu szczecińskiego, który 
obejmował zarówno moduły zarządcze (w tym budżetowanie zadaniowe), jak 
i moduł dotyczący wdrażania sytemu zarządzania jakością. strukturę podmio-
tową wnioskodawców przedstawiono w tabeli 2.

tabela 2

wnioskodawcy przystępujący do konkursu nr 3/POkL 5.2.1

Liczba podmiotów Jst uczelnie Organizacje 
pozarządowe

Podmioty 
komercyjne

Liczba podmiotów, które 
przeszły ocenę merytoryczną 5 5 13 22

Liczba podmiotów, które 
otrzymały dofinansowanie 4 3 6 7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MswiA.

ze względu na praktyczny wymiar specyfikacji konkursowej, zakła-
dającej wdrożenie proponowanych rozwiązań usprawniających zarządzanie 
w Jst, nie powinna dziwić duża liczba podmiotów komercyjnych zaanga-
żowanych w zgłoszenie wniosków. Jednak w przypadku wniosków, które 
otrzymały dofinansowanie, ich przewaga na tle pozostałych nie była już tak 
duża. zwraca jednak uwagę mała liczba zgłoszonych uczelni świadcząca o nie-
wielkim ich zaangażowaniu we współpracę z jednostkami samorządowymi 
w sferze finansów publicznych. Oprócz uniwersytetu szczecińskiego finan-
sowaniem objęte zostały projekty uniwersytetu ekonomicznego w krakowie 
i katolickiego uniwersytetu Lubelskiego. wydaje się więc, że założenia kon-
kursu, dające możliwość łączenia wiedzy teoretycznej z zapotrzebowaniem 
praktyki samorządowej, okazały się dla większości uczelni mało atrakcyjne. 
Pozwala to na konstatację, że uczelnie w niedostatecznym stopniu przygoto-
wane są do przedstawiania produktów dostosowanych do oczekiwań polskich 
samorządów.
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szczególne miejsce wśród zgłoszonych projektów zajął wniosek uni-
wersytetu szczecińskiego. Decydowały o tym co najmniej trzy przesłanki. 
Po pierwsze obejmuje on szeroką ofertę skierowaną do Jst, gdyż oprócz 
propozycji wdrażania systemu zarządzania jakością (zgodnego z normą isO) 
zakłada także wdrażanie rozwiązań w zakresie komunikacji wewnętrznej, 
metod badania satysfakcji klientów, obsługi klientów w urzędzie, planowa-
nia finansowego i budżetu zadaniowego. Po drugie, w projekcie uczestniczy 
siedemnaście Jst województwa zachodniopomorskiego, w tym 6 powiatów 
i 11 gmin, a na uwagę zasługuje fakt, że zamiarem autorów było skierowa-
nie wsparcia do zróżnicowanego kręgu samorządów zarówno pod względem 
dochodowym, jak i geograficznym. Odzwierciedleniem tego zamysłu jest 
obecność w projekcie małych gmin wiejskich, takich jak: karnice, Przelewice, 
wierzchowo4. realizacja projektu w powiatach pozwala natomiast na prowa-
dzenie unikatowych prac w zakresie wdrażania budżetu zadaniowego, gdyż 
samorządy tego szczebla do tej pory nie miały takich doświadczeń. kon-
cepcja budżetowania zadaniowego, funkcjonująca w polskich samorządach 
od kilkunastu lat, wprowadzana była bowiem dotychczas w samorządach 
gminnych oraz miastach na prawach powiatu. Po trzecie, projekt realizowany 
jest w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, gdyż partnerem uniwersy-
tetu jest firma komercyjna działająca w formie prawnej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

w dalszej części artykułu przedstawione zostały wnioski z przebiegu 
wdrażania budżetu zadaniowego w ramach realizowanego projektu.

Przesłanki prac nad budżetem zadaniowym  
w jednostkach samorządu terytorialnego

Doświadczenia polskich samorządów dotyczące prac nad budżetem 
zadaniowym obejmują ponad 15 lat. Przy czym o ile nowelizacja ustawy 
o finansach publicznych z 8 grudnia 2006 roku wprowadziła dla dysponentów 
budżetowych podsektora rządowego obowiązek załączania do uzasadnienia 
do ustawy budżetowej zestawienia zadań z przypisanymi do nich wydatkami, 

4 Oprócz tych gmin wiejskich projekt realizowany jest w gminach wiejskich rewal i Bia-
łogard; w gminach wiejsko-miejskich: kamień Pomorski, Płoty, nowogard, Pełczyce, kalisz 
Pomorski; w gminie miejskiej wałcz; w powiatach: gryfińskim, myśliborskim, łobeskim, star-
gardzkim, wałeckim, białogardzkim.
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wraz z określeniem dla nich celów i mierników5, to Jst w zakresie norm 
prawnych nie podlegają obowiązkowi przygotowania planów zadaniowych. 
uchwalenie nowej ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku 
przyczyniło się wprawdzie do wzmocnienia rangi budżetu zadaniowego, 
zwłaszcza wobec faktu, że układ zadaniowy stanie się podstawą do tworze-
nia wieloletniego planu finansowego państwa, ale w dalszym ciągu dotyczy 
to wyłącznie podsektora rządowego.

wyrazem dwojakich rozwiązań, funkcjonujących dla podsektora rządo-
wego i samorządowego, jest opinia regionalnej izby Obrachunkowej w kra-
kowie wskazująca, że „przepisy obowiązującego prawa nie przewidują, aby 
poza budżetem rocznym organ stanowiący j.s.t. mógł uchwalać równolegle 
funkcjonujący budżet zadaniowy”6. Budżet zadaniowy, tam gdzie go prze-
widziano w Jst, powstaje więc równolegle do projektu uchwały budżetowej 
i częstokroć należy do dokumentacji towarzyszącej mu – jako informacja 
i zarazem uzasadnienie do przyjętych kalkulacji wydatków budżetu. w takim 
razie można go traktować jako dodatkowe, bardziej szczegółowe niż budżet 
tradycyjny, narzędzie planowania wydatków ponoszonych na zadania urzędu 
i innych jednostek budżetowych (szkół, jednostek pomocy społecznej, innych 
jednostek budżetowych7.

ten brak formalnego zobowiązania Jst do budżetowania zadaniowego 
powoduje, że w dalszym ciągu narzędzie to nie jest powszechnie stosowane 
w polskich samorządach. Jst, które zdecydowały się na budżetowanie zada-
niowe, wciąż je udoskonalają, co powoduje ewolucję stosowanych rozwiązań. 
zauważyć należy, że oddolne tworzenie budżetów zadaniowych, poza regu-
lacjami prawnymi, spowodowało, że mają one charakter unikalny na pozio-
mie każdej jednostki. Oznacza to także, że polskie samorządy nie wypraco-
wały jednolitego standardu tworzenia budżetu zadaniowego, zarówno jeżeli 
chodzi o stosowaną terminologię, jak również układ zadań oraz zakres jego 
stosowania.

5 ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 
innych ustaw, Dz. u. z 2006 r., nr 249, poz. 1832.

6 Pismo regionalnej izby Obrachunkowej w krakowie z dnia 26.10.2006, ki – 4001–
1/573/06.

7 J. Miller, samorząd w okresie wdrażania budżetu zadaniowego w polsce, (w:) Wdrażanie 
budżetu zadaniowego, red. M. Postuła, P. Perczyński, Ministerstwo Finansów, warszawa 2009, 
s. 47.



182 Sławomir Franek

Przyjęte w polskiej terminologii pojęcie budżet zadaniowy bywa często 
rozumiane zbyt dosłownie. widoczne jest to także w praktyce polskich samo-
rządów. traktuje się bowiem to narzędzie jako uzupełnienie tradycyjnego 
układu budżetowego opartego na klasyfikacji budżetowej, w którym wydatki 
ujmowane są w ramach zadań. Prowadzi to więc do stworzenia nowej klasy-
fikacji budżetowej opartej na zadaniach. w ten sposób możliwe jest określe-
nie kosztu realizacji danego zadania. tak postrzegany budżet zadaniowy jest 
narzędziem stosowanym do kalkulacji kosztów (pozwala na określenie kosztu 
jednostkowego). Można go więc traktować jak narzędzie rachunku kosztów. 
Budżet zadaniowy w takiej formie odpowiada zapotrzebowaniu służb finan-
sowo-księgowych (a w szczególności skarbnikowi Jst). Precyzyjne określe-
nie kosztów zadania jest podstawą do poszukiwania tych jego składników, 
które mogą dawać oszczędności budżetowe, ale chęć ograniczania wydatków 
nie powinna być jedyną przesłanką wdrażania budżetu zadaniowego. w peł-
nej postaci występuje on dopiero wówczas, gdy wydatki ukazane w układzie 
zadań zostaną uzupełnione o część sprawnościową. wymaga to przypisania 
poszczególnym zadaniom konkretnych celów. w takiej postaci budżet zada-
niowy wiąże określony wydatek z konkretnym zamiarem władzy publicznej. 
Aby określić, na ile ten zamiar udaje się zrealizować, konieczne jest przypisa-
nie poszczególnym zadaniom odpowiednich mierników. Można więc uznać, 
że budżet zadaniowy jest metodą budżetowania, w której wydatki ujmuje się 
w zadania. Dla nich formułuje się cele i mierniki. takie podejście ukazuje 
techniczny aspekt struktury. równie ważny jest aspekt zarządczy budżetu 
zadaniowego, który wskazuje, że może to być narzędzie do podejmowania 
decyzji (głównie na poziomie rady Jst) oraz prowadzenia negocjacji budże-
towych (między skarbnikiem a komórkami merytorycznymi). w takiej postaci 
rozumieć go można jako metodę planowania wydatków, w której każdy wzrost 
zaplanowanych wydatków na konkretne zadanie musi wiązać się z przyrostem 
produkcji lub poprawą wyników. Proces budżetowania podporządkowany tej 
idei opiera się więc przed wszystkim na dążeniu do większego zaspokajania 
potrzeb społecznych, a pozyskanie dodatkowych środków na zadanie jest 
narzędziem temu służącym, a nie celem samym w sobie.
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Budżet zadaniowy w gminach i powiatach województwa 
zachodniopomorskiego – założenia metodyczne

Przyjęta na potrzeby realizacji projektu koncepcja wdrażania budżetu 
zadaniowego w gminach i powiatach województwa zachodniopomorskiego 
opiera się na kilku założeniach.

Po pierwsze, uznano, że liczba zadań, w obrębie których umieszczone 
zostaną podzadania, powinna zostać ograniczona do minimum ukazującego 
w sposób syntetyczny zadania Jst.

Po drugie, założono, że proponowany układ zadań i zdecydowanej więk-
szości podzadań ma być na tyle uniwersalny, że możliwe jest objęcie nim 
całości wydatków budżetowych Jst bez względu na to, jak kształtuje się 
struktura organizacyjna samorządu lokalnego.

Po trzecie, uznano, że możliwe jest określenie specyficznych podzadań 
(właściwych tylko danej Jst) w sytuacji, gdy ich znaczenie, skala finansowa-
nia lub umiejscowienie organizacyjne mogą być traktowane jako wyznacznik 
ich rangi podczas realizacji priorytetów Jst. Przykładem może być prowa-
dzenie liceum ogólnokształcącego przez gminę (w sytuacji, gdy jest to zada-
nie własne powiatu) czy wsparcie działalności policji (w miejscowościach 
turystycznych).

Po czwarte, stworzono zadanie o nazwie „zarządzanie strukturami 
samorządowymi”, grupujące wydatki mające charakter ogólny (wspólny) 
z punktu widzenia realizacji poszczególnych zadań merytorycznych. w jego 
skład wchodzą zasadniczo takie obszary, jak: informatyzacja, działalność pro-
mocyjna, obsługa administracyjno-prawna urzędu gminy (starostwa powia-
towego), obsługa techniczna, merytoryczna koordynacja działalności Jst 
(funkcjonowanie organów przedstawicielskich oraz zarządzanie Jst).

Po piąte, uznano, że niektóre z zadań merytorycznych powinny obej-
mować podzadanie o nazwie „Administrowanie zadaniem” uwzględniające 
wydatki związane z funkcjonowaniem wydziałów lub jednostek, których 
rola sprowadza się do nadzorowania realizacji danego zadania i zapewnienia 
należytej koordynacji poszczególnych podzadań w jego ramach. ta kategoria 
wydatków obejmuje funkcjonowanie wydziału oświaty w strukturze urzędu 
gminy (starostwa powiatowego) czy zespołu administracyjno-oświatowego. 
Pozycja „Administrowanie zadaniem” jest szczególnie użyteczna w tych 
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obszarach działalności samorządu, które sprowadzają się na poziomie poszcze-
gólnych podzadań do wytwarzania wydatków o charakterze bezpośrednim, 
których beneficjentami są członkowie społeczności lokalnej. tak więc można 
ją zastosować do zadań edukacyjnych, z zakresu pomocy społecznej, gospo-
darki komunalnej czy infrastruktury drogowej. w takiej sytuacji na całkowite 
wydatki budżetowe przypisane do realizacji danego zadania nie ma wpływu 
to, czy zarządzanie nimi koordynuje urząd (starostwo) czy też jednostka 
zewnętrzna.

Po szóste, wydatki na zadania i podzadania wynikają z odmiennego 
podziału niż układ klasyfikacji budżetowej. Przykładowo, w zadaniu „edu-
kacja” wyodrębniono podzadania: „kształcenie podstawowe”, „infrastruk-
tura edukacji”, „wsparcie procesu kształcenia” oraz „rozwój i doskonalenie 
nauczycieli”. w zadaniu „kształcenie podstawowe” znajdują się jedynie 
wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli, natomiast pozostałe 
wydatki tego rozdziału ujęte są w innych podzadaniach, np. w podzadaniu 
„infrastruktura edukacji”. taki podejście pozwala, z jednej strony, okre-
ślić wydatki o charakterze stałym – np. utrzymanie budynku, a z drugiej, 
wydatki związane z procesem edukacyjnym. w przypadku podzadania 
„wsparcie procesu kształcenia” na wydatki składają się pozycje z kilku  
rozdziałów.

Po siódme, uznano, że w procesie definiowania celów i mierników 
na potrzeby budżetu zadaniowego konieczna jest aktywność jednostek organi-
zacyjnych odpowiedzialnych za wykonywanie poszczególnych zadań. Postulat 
ten wykorzystuje zasadę akceptowalności mierników. wymaga to stworze-
nia na poziomie każdej Jst bazy mierników stanowiącej syntetyczne źródło 
danych o skuteczności i efektywności zadań. w pracach nad bazą mierników 
powinno się dążyć do:
 – określenia komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zbieranie 

danych na potrzeby poszczególnych mierników;
 – precyzyjnego definiowania formuł obliczeniowych oraz źródeł dostępu 

do danych;
 – używania mierników, których częstotliwość zbierania danych może być 

wykorzystana na potrzeby budżetowania.
wynik prac nad stworzeniem mierników w powiatach i gminach woje-

wództwa zachodniopomorskiego przedstawiono w tabeli 3.
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tabela 3

Mierniki w budżecie zadaniowym dla gmin i powiatów 
województwa zachodniopomorskiego

Liczba mierników Średnio dla gminy Średnio dla powiatu
Ogółem 190 176
w tym: mierniki produktu 124 117
 mierniki rezultatu 66 59

Źródło: opracowanie własne.

definiowanie zadań i podzadań dla samorządu gminnego 
i powiatowego – ograniczenia

Prace nad wdrożeniem budżetu zadaniowego na poziomie samorządu 
gminnego i powiatowego wymagają sprostania pewnym uwarunkowaniom. 
wynikają one z kompetencji przyznanych odpowiednią ustawą ustrojową oraz 
ze sposobu finansowania tego poziomu samorządu.

Po pierwsze, przypisane powiatom zadania są znacznie trudniej rozpo-
znawane przez mieszkańców niż w przypadku zadań realizowanych przez 
gminy. Proces realizacji części kompetencji powiatu kończy się wydaniem 
określonego rodzaju decyzji administracyjnej. Do działalności takiej należeć 
będzie wydawanie decyzji przez administrację architektoniczno-budowlaną. 
Do wyceny procesu realizacji zasadne jest więc stosowanie monitoringu czasu 
pracy.

Po drugie, zadania realizowane przez powiat mają w dużym stopniu cha-
rakter zlecony, w przypadku gmin zakres zadań zleconych jest mniejszy, ale 
wiążą się z nimi podobne problemy. Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki na nie 
znajdują odzwierciedlenie w budżecie samorządu, należy je ująć w taki sam 
sposób jak inne – własne – zadania. zakładając jednak, że budżet zadaniowy 
ma mieć charakter narzędzia usprawniającego zarządzanie finansami publicz-
nymi i realizację zadań, można podać w wątpliwość sens takiego rozwiązania. 
Finansowanie zadania z dotacji celowej z budżetu państwa oznacza, że wpływ 
powiatu na poziom tego finansowania jest niewielki. Określenie celów, jakie 
mają być osiągnięte w przypadku zadań zleconych, powinno odbywać się 
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na poziomie podmiotu dotującego, a nie dotowanego. Budżet zadaniowy 
w przypadku zadań zleconych pokazuje rezultaty ich przeprowadzania, 
lecz wykorzystanie tej informacji do planowania finansowego w powiecie 
jest utrudnione. Bez wątpienia jednak informacja taka może być przydatna 
do określenia skali niedofinansowania.

kolejną cechą charakterystyczną budżetu zadaniowego jest istotna rola 
mierników produktu i procesu, mniejsza – rezultatu. Dostarczanie usług 
publicznych, z punktu widzenia obywatela, odzwierciedlać może miernik 
rezultatu i jest to sytuacja najbardziej korzystna. w powiecie, biorąc pod 
uwagę charakter realizowanych działań, częściej występują mierniki odzwier-
ciedlające ilość i jakość dostarczanych usług, a nie efekty dostarczenia. sytu-
acja taka występuje np. w przypadku nadzoru budowlanego, administracji 
architektoniczno-budowlanej, orzecznictwa niepełnosprawności, nadzoru nad 
działalnością transportową i ośrodkami szkolenia.

innym ważnym ograniczeniem wdrażania budżetu zadaniowego jest 
liczba jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu. sprawna imple-
mentacja budżetowania zadaniowego wymaga docelowo wprowadzenia zasad 
zarządzania publicznego w każdej jednostce, co oznacza objęcie budżetowa-
niem zadaniowym w przypadku powiatu: Powiatowego centrum Pomocy 
rodzinie, Powiatowego urzędu Pracy, Domów Pomocy społecznej, Domów 
Dziecka, Powiatowego inspektoratu nadzoru Budowlanego, Powiatowej 
komendy straży Pożarnej, a w przypadku gminy: Ośrodka Pomocy spo-
łecznej, domu kultury, biblioteki publicznej. Dodatkowo uwzględnić trzeba 
placówki oświatowe.

w przypadku gmin problem jest bardziej złożony ze względu na cha-
rakter zadań i formę organizacyjną jednostek (jednostki budżetowe, zakłady 
budżetowe, spółki komunalne) realizujących te zadania. Jako przykład można 
podać gospodarkę komunalną (oczyszczanie gminy, dostarczanie wody, odbiór 
zanieczyszczeń, cmentarz), gospodarkę mieszkaniową, ośrodki sportu i rekre-
acji. istnieją dwa podstawowe rozwiązania określania wydatków na zada-
nia prowadzone przez te podmioty. z jednej strony, możliwe jest wskazanie 
w budżecie zadaniowym jedynie kwoty wydatków określonych w uchwale 
budżetowej – np. dotacja dla zakładu budżetowego, lecz oznacza to zniekształ-
cenie zależności pomiędzy wydatkami a realizacją założonego celu. z drugiej 
strony, możliwa jest konsolidacja gospodarki pozabudżetowej, co zapewni 
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rzetelność przy określeniu wydatków i poziomu osiągnięcia założonego celu, 
ale jednocześnie spowoduje brak spójności danych finansowych w budżecie 
zadaniowym i w uchwale budżetowej.

Podsumowanie

Budżetowanie zadaniowe jest narzędziem wykorzystywanym do oceny 
stopnia realizacji zadań publicznych, zakładającym wspieranie skuteczno-
ści, efektywności, przejrzystości i konsolidacji wydatków publicznych. 
ze względu na specyfikę uregulowań prawnych proces implementacji tych 
rozwiązań na poziomie podsektora samorządowego jest wynikiem indywi-
dualnych decyzji poszczególnych Jst. stąd też powodzenie prac nad budże-
tem zadaniowym uzależnione jest od determinacji władz samorządowych 
oraz zaangażowania pracowników wszystkich szczebli Jst, dostrzegających 
konieczność zmiany dominującego dotychczas biurokratycznego modelu dzia-
łania administracji na rzecz rozwiązań uwzględniających postulaty nowego 
zarządzania publicznego.
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iMPLeMentation oF PerForMance Budgeting  
in districts and MuniciPaLities oF westPoMeranian 

region

summary

the article presents the experiences in implementing performance budgeting in 
local self-government units of western Pomerania. it shows the basic assumptions on 
which the work on the performance budgeting should be based. in the article has been 
emphasized the specificity of the tasks of Polish municipalities and districts determin-
ing the subjective and objective scope of performance budgeting.
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wstęp

Gmina, podobnie jak wszystkie podmioty funkcjonujące w gospodarce, 
podlega w ostatnich latach dynamicznym przemianom spowodowanym proce-
sami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi. Do najważniejszych należą: 
przystąpienie Polski do unii europejskiej i możliwość wysokiej absorpcji 
środków finansowych, wzrost znaczenia regionów i współpracy międzynaro-
dowej na poziomie lokalnym, dynamiczny rozwój nauki i współpracy na linii 
nauka – biznes – samorząd, a także rozwój technologii i narzędzi informa-
tycznych i komunikacyjnych. Postępujący proces decentralizacji związany 
z realizacją zwiększającego się katalogu zadań, funkcjonowanie w warun-
kach ograniczonych zasobów, a zarazem rosnących potrzeb publicznych oraz 
powiększającej się rywalizacji i konkurencji sprawiają, że w gminach należy 
wprowadzać kompleksowe systemy wspomagające proces zarządzania świad-
czeniem usług. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 
realizuje szeroki zakres zadań, wykorzystując przy tym różne rozwiązania 
organizacyjno-prawne, co nie zmienia jednak faktu, iż jest odpowiedzialna 
za ciągłe i nieprzerwane świadczenie usług na rzecz społeczności lokalnej. 
Model funkcjonowania gminy jako wielopodmiotowego przedsiębiorstwa tym 
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bardziej wymaga stosowania narzędzi wspierających planowanie, kontrolę 
i sterowanie usługami publicznymi w celu podniesienia ich standardów i jako-
ści oraz poprawy efektywności realizacji zadań.

w artykule zaprezentowana została koncepcja gminy jako wielopod-
miotowego przedsiębiorstwa świadczącego usługi publiczne, społeczne oraz 
komunalne przy wykorzystaniu różnych form organizacyjno-prawnych. 
na bazie wzrostu znaczenia gminy, jako koordynatora realizacji usług lokal-
nych, wskazana zostanie istota controllingu i możliwość jego wykorzystania 
jako kompleksowego narzędzia wspierającego system zarządzania usługami 
w gminie jako jednostce dominującej, która zarówno sama realizuje zadania, 
jak też nadzoruje świadczenie usług przez inne jednostki podległe. w artykule 
zostanie także wskazana zbieżność instrumentów controllingu z wytycznymi 
w sprawie sprawowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów 
publicznych.

gmina jako podmiot świadczący usługi publiczne

zadania własne gminy mają na celu zaspokojenie zarówno zbiorowych, 
jak i indywidualnych potrzeb mieszkańców danego obszaru, którzy z mocy 
prawa tworzą wspólnotę samorządową. sfera zadań publicznych, które zostały 
przydzielone gminie jako własne, jest nienaruszalna i nie podlega uszczuple-
niu. Przez wprowadzenie zadań obowiązkowych ustawodawca zabezpiecza 
ich realizację oraz zapewnia mieszkańcom gminy określony poziom zaspoko-
jenia potrzeb publicznych. Jest to także gwarancja prawna równego dostępu 
do świadczeń w skali państwa niezależnie od miejsca zamieszkania1. szczegó-
łowy katalog zadań gminy zawiera art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym2, 
z którego wynika, że gmina jest odpowiedzialna za wszystkie sprawy publiczne 
o znaczeniu lokalnym, a zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy 
do zadań własnych gminy. Gmina dąży zatem do zapewnienia każdemu oby-
watelowi przynajmniej minimalnych środków utrzymania poprzez ustalenie 
zawartości koszyka dóbr i usług, które muszą być bezwzględnie dostępne 
dla wszystkich obywateli. Jej celem jest także niedopuszczenie do sytuacji, 

1 J.P tarno, M. sieniuć, J. sulimierski, J. wyporska, samorząd terytorialny w polsce, wyd. 
ii, warszawa 2004, s. 46.

2 ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz. u. z 2001 r., nr 142, 
poz. 1591, z późn. zm., art. 6 i 7.
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w której następuje zbytnie obniżenie osiąganego przez jednostkę poziomu 
życia. Gmina, przyjmując obowiązek dostarczania dóbr publicznych i spo-
łecznych, realizuje swoje zadania w formie usług publicznych.

Pod pojęciem usług publicznych rozumie się system usług komunalnych, 
społecznych i administracyjnych, którego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb 
społeczności lokalnej, w których ważną rolę, z przyczyn ustrojowych, poli-
tycznych, społecznych, majątkowych, ekonomicznych, finansowych i ekolo-
gicznych odgrywają organy administracji samorządowej. cechą usług publicz-
nych jest niemożliwość wykluczenia jakiegokolwiek członka społeczeństwa 
z ich konsumpcji3.

Do usług administracyjnych należy zaliczyć te związane bezpośrednio 
z wykonywaniem funkcji władczych, administracyjnych, porządkujących 
obszary funkcjonowania administracji i funkcji legalizujących obszary aktyw-
ności ludzkiej. ich istota nie jest związana z dostarczaniem konkretnego dobra, 
lecz usługi. są wyrazem czynności wykonywanej z urzędu lub na wniosek 
odbiorcy usługi. Do usług administracyjnych należy zaliczyć: wydawanie 
różnego rodzaju decyzji i pozwoleń, usługi ewidencyjne, obsługę w zakresie 
podatków i opłat lokalnych.

usługi o charakterze społecznym wynikają z zasady subsydiarności 
państwa. są związane z uzyskaniem tzw. efektu niematerialnego oraz kształ-
towaniem i wzbogaceniem zasobów fizycznych i intelektualnych człowieka. 
charakteryzują się tym, że oddziałują na zdolności umysłowe i fizyczne 
człowieka, zaspokajają potrzeby konsumpcyjne oraz wzbogacają kapitał 
ludzki. najważniejsze usługi społeczne świadczone przez samorząd gminny 
to: oświata, pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, 
kultura, sport i rekreacja.

usługi komunalne mają charakter techniczny. są związane z infrastruk-
turą, jej utrzymaniem, zapewnieniem dostępności do niej, zarządzaniem jej 
zasobami. Podstawowe znaczenie ma tu infrastruktura obejmująca obiekty 
i urządzenia służące realizacji usług w zakresie: transportu i komunikacji, 
prowadzenia dostaw energii, realizacji dostaw wody, ochrony środowiska. 
Ponadto usługi komunalne obejmują zagadnienia gospodarki gruntami, 
zielenią, utrzymaniem cmentarzy, gospodarką wodno-ściekową i utylizacją 

3 M. Dylewski, B. Filipiak, usługi publiczne, (w:) Współczesna ekonomika usług, red. 
s. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. rosa, warszawa 2005, s. 454.
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odpadów. usługi te cechują się zaspokajaniem potrzeb o charakterze zbio-
rowym. Potrzeby te nie mogą być zaspokajane w inny sposób, gdyż proces 
ten jest związany z realizacją zasady wykluczenia, powszechnego dostępu 
i użyteczności publicznej4.

Gmina, a przede wszystkim przedsiębiorstwa gminne świadczące usługi 
komunalne i społeczne, wytwarza znaczącą część produktu krajowego brutto. 
stąd też każde usprawnienie funkcjonowania sektora usług gminnych może 
stanowić istotny wkład w lokalny rozwój gospodarczy i społeczny. reformy 
na poziomie władz lokalnych obejmują przyjęcie przez nie do realizacji róż-
nych celów oraz zastosowanie różnych instrumentów ekonomicznych. Owe 
cele i metody mogą się różnić w zależności od miejsca, czasu i warunków 
i zastosowania, ale pewne zagadnienia są ciągle aktualne. Poprawianie jakości 
świadczonych usług, wydajności przedsiębiorstw komunalnych oraz zmniej-
szanie finansowych ciężarów ponoszonych przez władze lokalne wydają się 
celami powszechnie pożądanymi. natomiast w zakresie metod podstawą więk-
szości reform jest swoiste połączenie rozmaitych środków mających na celu 
zmianę formy organizacyjno-prawnej, wprowadzenie własności prywatnej5, 
a także wprowadzanie nowych metod i instrumentów wspomagających proces 
zarządzania oraz wspieranie konkurencji.

Formy organizacyjno-prawne świadczenia gminnych usług publicznych

Przy wyborze odpowiedniej formy prawnej do świadczenia usług gmin-
nych należy w szczególności kierować się przepisami ustawy o finansach 
publicznych6 oraz ustawy o gospodarce komunalnej7, biorąc przy tym pod 
uwagę, czy zadanie ma charakter użyteczności publicznej i będzie świad-
czone w drodze usług powszechnie dostępnych, czy też będzie to działalność 
wykraczająca poza działania o charakterze użyteczności publicznej. w sferze 

4 tamże, s. 458–460.
5 G. yarrow, uzasadnienie procesów prywatyzacyjnych, (w:) zarządzanie usługami komu-

nalnymi, t. i., red. P. Jasiński, wyd. i, warszawa 1998, s. 7.
6 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Dz. u. z 2009 r., nr 157, 

poz. 1240.
7 ustawa z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej, Dz. u. z 1997 r., nr 9, poz. 43, 

z późn. zm.
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użyteczności publicznej gmina może wykonywać swoje usługi w następują-
cych formach organizacyjno-prawnych:
 – jednostka budżetowa;
 – samorządowy zakład budżetowy;
 – spółka akcyjna;
 – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 – umowy cywilnoprawne;
 – samorządowe instytucje kultury;
 – samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

zadania wykraczające poza sferę użyteczności publicznej gmina może 
wykonywać w formie: spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółdzielni i stowarzysze-
nia tylko w przypadku, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
 – istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku 

lokalnym;
 – występujące w gminie bezrobocie ujemnie wpływa na poziom życia 

mieszkańców, a działania innego rodzaju nie przyniosły efektu jego 
ograniczenia;

 – jeżeli zbycie mienia komunalnego mogącego stanowić wkład niepie-
niężny gminy do spółki albo też rozporządzenie nim w inny sposób spo-
woduje dla gminy poważną stratę majątkową.

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do tworzenia lub przystę-
powania przez gminę do spółek ważnych dla rozwoju gminy8.

Dobór formy organizacyjno-prawnej zależy od rodzaju świadczonej 
usługi oraz od tego, czy świadczenie jest dostarczane mieszkańcom odpłat-
nie czy nieodpłatnie. z danych pochodzących z rejestru reGOn prowa-
dzonego przez Główny urząd statystyczny wynika, że gminy najczęściej 
wykorzystują do realizacji zadań własnych jednostkę budżetową i samo-
rządowy zakład budżetowy. Forma jednostki budżetowej w ponad 90% 
jest wykorzystywana do realizacji usług o charakterze społecznym związa-
nych z szeroko rozumianą edukacją publiczną i pomocą społeczną, a także 
do realizacji usług administracyjnych. natomiast samorządowe zakłady 
budżetowe w ponad 60% także świadczą usługi społeczne, również z zakresu 

8 tamże.
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edukacji publicznej9. największe zróżnicowanie form organizacyjno-praw-
nych można zaobserwować w zakresie usług komunalnych. szczegółowe 
dane prezentuje tabela nr 1.

tabela 1

zadania z zakresu gminnej gospodarki komunalnej według najczęściej wybieranych 
form organizacyjno-prawnych na koniec 2007 roku

wyszczególnienie Ogółem Jednostki 
budżetowe

zakłady 
budżetowe spółki z o.o. spółki 

akcyjne

transport publiczny 179 6 30 133 10

wodociągi i kanalizacja 600 19 262 301 18

energia elektryczna 
i cieplna 263 - 21 225 17

usuwanie nieczystości 
stałych i ich utylizacja 235 13 72 144 6

zieleń miejska 
i drogownictwo 89 47 13 29 -

Gospodarka 
mieszkaniowa 608 30 232 343 3

Pozostałe usługi 
komunalne 549 158 143 173 75

Podmioty 
wielobranżowe 595 34 286 272 3

usługi społeczne 352 239 75 35 3

Podmioty spoza sfery 
użyteczności publicznej 148 - - 109 39

razem 3618 546 1134 1764 174

Źródło: opracowanie własne na podstawie: informacje o przekształceniach i prywa-
tyzacji mienia komunalnego, stan na koniec 2007 r., warszawa 2009, <www.
prywatyzacja.msp.gov.pl>.

z danych zgromadzonych przez Ministerstwo skarbu Państwa, pocho-
dzących ze sprawozdań składanych przez gminy, wynika, że do wykonywa-
nia zadań z zakresu gospodarki komunalnej ściśle związanej z infrastrukturą 

9 informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego, stan na koniec 
2007 r., warszawa 2009, <prywatyzacja.msp.gov.pl>.
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i w dużej mierze z odpłatnością najczęściej wybieraną formą była spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Forma ta dominowała w zadaniach związa-
nych z dostarczaniem energii elektrycznej i cieplnej, usuwaniem nieczystości 
stałych, komunikacją miejską oraz gospodarką mieszkaniową i wodociągami 
i kanalizacją. Poprzez zakłady budżetowe w dużej mierze realizowane były 
zadania z zakresu gospodarki wodnej, mieszkaniowej oraz pozostałe usługi 
komunalne, do których zaliczymy: promocję i rozwój lokalnej przedsiębior-
czości, usługi hotelowe, zarządzanie terenami rekreacyjnymi, targowiska 
i hale oraz zarząd cmentarzy. w formie jednostek budżetowych również 
wykonywano zadania z zakresu pozostałych usług komunalnych, lecz przede 
wszystkim usługi społeczne związane z ochroną zdrowia i szeroko pojętą 
kulturą. w najmniejszym zakresie samorządy gminne wykorzystywały spółki 
akcyjne w działalności komunalnej.

wybór form organizacyjno-prawnych do świadczenia usług gminnych 
powinien być poprzedzony dogłębną analizą warunków, w których funkcjo-
nuje gmina i jej społeczność lokalna, sytuacji finansowej gminy i jej miesz-
kańców, rozmiarów działalności oraz potrzeb inwestycyjnych pozwalających 
na rozszerzenie oferty ilościowej i jakościowej świadczonych usług. Potrzeby 
inwestycyjne otwierają gospodarkę komunalną na efektywne i rynkowe roz-
wiązania. Jednak wybór samej formy organizacyjno-prawnej nie gwarantuje 
sukcesu. Dużo istotniejszy jest sposób zarządzania jednostką w konkretnych 
warunkach. Działania gminy, jako podmiotu dominującego, powinny koncen-
trować się na poszukiwaniu takich rozwiązań, które zapewnią podnoszenie 
poziomu i jakości świadczonych usług w sferze administracyjnej, społecznej 
i komunalnej. Jednym z nich jest wprowadzenie controllingu jako systemu 
wsparcia zarządzania usługami publicznymi.

istota controllingu w realizacji gminnych usług publicznych

controlling w administracji samorządowej rozumiany jest jako instru-
ment wspomagający kierownictwo w realizacji celów postawionych przed 
jednostką głównie dzięki:
 – koordynacji systemów planowania i kontroli z systemami personalnym 

i organizacyjnym;
 – uzgadnianiu strategicznego i operacyjnego systemu kierowania;
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 – wspomaganiu kierownictwa w podejmowaniu decyzji i dostarczaniu 
informacji10.

controlling może być także pojmowany jako podsystem złożonych sys-
temów społecznych, który wspomaga i odciąża kierownictwo przez przejęcie 
zadań w ramach określonych funkcji zarządzania i w ten sposób przyczynia 
się do podnoszenia stopnia osiągnięcia celów całego systemu. w ten sposób 
podkreśla się funkcję koordynacyjną controllingu, która bezpośrednio zależy 
od uzyskiwania, przekazywania i przetwarzania informacji. zdolność koor-
dynacyjna jest niezbędna, gdyż sprawne osiąganie celów jest niemożliwe bez 
zharmonizowania zadań i działalności odrębnych działów, obszarów funk-
cjonalnych i jednostek. Ponadto istotne znaczenie należy przypisać funkcji 
sterowania, która w gminie jest realizowana poprzez system planowania, oraz 
funkcji regulacji wykorzystującej elementy kontroli do korygowania odchyleń 
powstałych pomiędzy stanem planowanym i rzeczywistym11.

zgodnie z zaprezentowaną definicją koncepcja controllingu usług 
publicznych gminy zakłada istnienie następujących, wzajemnie powiązanych, 
podsystemów12:

 – planowania – zorientowanego na cele strategiczne i operacyjne, w zakre-
sie którego dokonywane będzie planowanie: ilości, jakości, metod reali-
zacji, kosztów oraz standardów usług publicznych;

 – monitorowania realizacji i kontroli celów i zadań – w jego zakresie doko-
nywane będzie: monitorowanie procesu, jakości usług publicznych oraz 
mierników obrazujących stopień wykonania założonych celów;

 – informacyjnego – wspomagającego procesy decyzyjne poprzez zapew-
nienie bazy informacyjnej, w skład którego wchodzą następujące ele-
menty: rachunkowość, sprawozdawczość budżetowa, rachunek kosztów 
i efektów, wskaźniki ilościowe oraz jakościowe, informacje z otoczenia 
organizacji;

 – sterowania – obejmującego działania korygujące cel lub metody dojścia 
do celu, w zakresie którego dokonywane będą: analizy, decyzje korygu-
jące cel;

10 M. sierpińska, B. niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie – centra odpo-
wiedzialności w teorii i praktyce, warszawa 2003, s. 387–388.

11 P. Bednarek, Controlling w zarządzaniu gminą, warszawa 2007, s. 21–23.
12 L. Borowiec, Controlling w realizacji usług publicznych gminy, kraków 2007, s. 110–112.
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 – koordynacji poszczególnych obszarów funkcjonalnych controllingu 
we wszystkich jednostkach organizacyjnych świadczących usługi zwią-
zane z celami gminy w zakresie świadczenia usług.

Biorąc pod uwagę współczesny model funkcjonowania gminy z wie-
loma podmiotami podległymi, które świadczą różne usługi, systematycznie 
zwiększający się zakres zadań, ograniczone zasoby finansowe oraz rosnące 
wymagania w zakresie standardów i jakości wykonywanych usług, wydaje 
się, że koncepcja controllingu jest kompleksowym systemem dającym szansę 
na osiąganie lepszych wyników i wzrost zadowolenia mieszkańców.

controlling a wymogi w zakresie sprawowania kontroli zarządczej 
w gminie

ustawa o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sprawowania 
kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym także 
w gminach. kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych, aby 
zapewnić realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, 
oszczędny i terminowy13. Minister finansów w formie komunikatu określił 
standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych14. stanowią 
one tylko pewne wytyczne i wskazują na obszary, w których kontrola ma być 
prowadzona. Obejmują pięć grup odpowiadających poszczególnym elemen-
tom kontroli zarządczej15:

 – środowisko wewnętrzne;
 – cele i zarządzanie ryzykiem;
 – mechanizmy kontroli;
 – informacja i komunikacja;
 – monitorowanie i ocena.

należy zauważyć, że wytyczne realizacji kontroli zarządczej w dużej 
mierze są zbieżne z elementami systemu controllingu realizacji usług w gmi-
nie. Do najważniejszych tożsamych działań należy zaliczyć:

13 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009..., dz. cyt.
14 komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku.
15 tamże.
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 – system wyznaczania celów i zadań oraz system monitorowania realizacji 
założonych celów za pomocą zestawu mierników ilościowych, jakościo-
wych i kosztowych;

 – zarządzanie ryzykiem mające na celu bieżącą identyfikację zagrożeń nie-
wykonania założonych celów, co pozwoli na podjęcie decyzji korygują-
cej cel lub metody dojścia do niego;

 – mechanizmy informacji i komunikacji obejmujące sprawne systemy bie-
żącej informacji oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej na pozio-
mie wszystkich jednostek biorących udział w realizacji celów;

 – system kontroli obejmujący mechanizmy kontroli finansowej i gospodar-
czej ex post i ex ante służące utrzymaniu ciągłości działalności jednostki.

nowa ustawa o finansach publicznych rozszerzyła zakres kontroli, zastę-
pując kontrolę finansową kontrolą zarządczą, kierując jednostki sektora finan-
sów publicznych, w tym także gminy, do wykorzystania menedżerskich metod 
zarządzania w sektorze publicznym, gdzie główny ciężar postawiony został 
na wyznaczanie celów i zadań oraz ich pomiar. Powyższa analiza wskazuje 
na dużą zbieżność elementów controllingu z zalecanym zakresem kontroli 
zarządczej, co jest dodatkowym argumentem przemawiającym za wykorzy-
staniem tego instrumentu w gminie.

wnioski

w efekcie decentralizacji świadczenia szerokiego zakresu usług admi-
nistracyjnych, społecznych i komunalnych oraz możliwości wykorzystania 
wielu form organizacyjno-prawnych powstał model gminy jako wielopod-
miotowego przedsiębiorstwa wraz z jednostkami zależnymi i podporządko-
wanymi. Ma to swoje konsekwencje w sposobie zarządzania, który powinien 
być zbliżony do zarządzania w podmiotach sfery prywatnej. Myślenie oparte 
na przedsiębiorczości, inicjatywie i podejmowaniu skalkulowanego ryzyka 
w celu osiągnięcia poprawy efektywności, standardów i jakości świadczo-
nych usług powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w przyjętych standar-
dach zarządzania. rola gminy w coraz większym zakresie sprowadza się 
do bycia organizatorem i koordynatorem w realizacji usług świadczonych 
lokalnej społeczności, dlatego celowe staje się wykorzystanie controllingu 
jako kompleksowego systemu wsparcia zarządzania usługami publicznymi. 
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wykorzystanie instrumentów zarządzania charakterystycznych dla sektora 
przedsiębiorstw zostało także narzucone nową ustawą o finansach publicznych 
poprzez wprowadzenie obowiązku sprawowania kontroli zarządczej w gminie 
i jednostkach podległych odpowiedzialnych za realizację usług. instrumen-
tem, który w dużej mierze ułatwia zarówno wprowadzenie controllingu, jak 
i realizację obowiązku kontroli zarządczej jest budżet zadaniowy cieszący się 
coraz większym zainteresowaniem samorządów. istotną rolą środowisk nauko-
wych powinno być przeprowadzanie i upowszechnianie wyników badań nad 
procesami świadczenia usług w gospodarce komunalnej oraz merytoryczne, 
prawne i techniczne wsparcie jednostek zainteresowanych wprowadzaniem 
zmian w systemie zarządzania.
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controLLing as a tooL suPPorting tHe Process 
oF reaLisation oF MuniciPaL serVice

summary

this article presents tasks and service realised by a municipal government as 
well as legal and organisational forms in which districts can provide public service. 
the aim of the article is to point out the nature of controlling and the ability to use it 
as a tool supporting a service management system in a municipal as a dominant unit. 
this article also highlights the similarity between the instruments of controlling and 
the guidelines concerning management control in case of units of public finance sector.

translated by kamila trojanowska



zeszyty   naukowe   uniwersytetu   szczecińskiego

nr 655     ekonomiczne problemy usług nr 71     2011

krzysztof błoński
Państwowa wyższa szkoła zawodowa w wałczu

PoMiar satysFakcji PracownikÓw 
jednostek saMorządu terytoriaLnego 

Metodą serVQuaL

wstęp

Druga połowa XX wieku wraz ze wzrostem wydatków publicznych przy-
niosła wzrost zainteresowania problematyką pomiaru wyników w sektorze 
publicznym. zmieniało się ono wraz z przejściem przez kolejne fazy: zarzą-
dzania przez cele P. Druckera (lata 50.), koncepcję vFM (Value for Money; 
lata 70.), nMP – nowe zarządzanie publiczne (lata 80.), aż do lat 90., kiedy 
zainteresowano się pomiarem jakości usług w sektorze publicznym (model 
eFqM – european foundation for Quality Management). współcześnie ana-
liza wyników sektora publicznego coraz częściej skupia się na subiektywnych 
miernikach pokazujących poziom zadowolenia z poszczególnych obszarów 
działania administracji państwowej. czerpiąc inspirację do konstruowania 
takich wskaźników z badań satysfakcji w sektorze prywatnym, trzeba pamię-
tać, iż1:

 – satysfakcja jest zjawiskiem psychologicznym, a nie fizycznym, dlatego 
jej pomiar może być prowadzony tylko w sposób pośredni (poprzez 

1 J. Lisowski, Wskaźniki satysfakcji klienta, „ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 
nr 5/1999. 
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obserwację zachowań klientów na rynku czy zasięganie ich opinii) 
i powinien on zmierzać do zaobserwowania zależności pomiędzy zado-
woleniem a rodzajami działań organizacji, które je kształtują;

 – satysfakcja jest postawą, a te trudno dokładnie i precyzyjnie mierzyć, 
ponieważ stosowane w badaniach skale ocen zawierają ograniczony zakres 
wartości, który przez respondentów nie jest w pełni wykorzystywany;

 – organizacja może mieć do czynienia z wieloma różnymi klientami 
(np. organizacje handlowe, odbiorcy prywatni czy instytucjonalni), 
co powoduje, że każdy z nich może mieć swoje własne potrzeby i wyma-
gania różniące się od innych; konsekwencją takiego stanu rzeczy jest 
konieczność przeprowadzenia pomiaru w poszczególnych grupach 
klientów.

wybierając metodę pomiaru zadowolenia trzeba również uwzględnić 
warunki funkcjonowania organizacji, rodzaj oferowanych przez nią produk-
tów, jak i obsługiwane segmenty rynku. Dlatego też, zależnie od tego, czego 
chcemy się konkretnie dowiedzieć, satysfakcję klienta można badać, opiera-
jąc się na analizie danych wtórnych bądź też poprzez badania jakościowe czy 
eksploracyjne.

Modele satysfakcji klientów

w literaturze przedmiotu można znaleźć kilka modeli wyjaśniających 
powstawanie satysfakcji klientów. są to np. modele: emocjonalny, oparty 
na teorii sprawiedliwości wymiany, oczekiwanej niezgodności, jakości usług, 
dr noriaki kano, PrOsAt2.

Model emocjonalny zakłada, że pozytywnej ocenie rezultatów użycia 
produktów towarzyszy stan pozytywnej reakcji emocjonalnej. w sytuacji kiedy 
produkt wywołuje u konsumenta zarówno pozytywne, jak i negatywne emo-
cje, odczuwana przez niego satysfakcja będzie motywowała go do przyszłych 
działań w postaci ponownych zakupów lub zmiany marki, wygłaszania pozy-
tywnych lub negatywnych opinii o produkcie, składania skarg i reklamacji.

w modelu opartym na teorii sprawiedliwości wymiany zadowolenie 
klienta powstaje w sytuacji, gdy zauważy on, że stosunek jego własnych 

2 Por. L. nieżurawski, J. witkowska, pojęcie satysfakcji klienta, „Problemy Jakości” 2007, 
s. 34–35.
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korzyści z posiadania produktu do szeroko rozumianych kosztów związanych 
z jego pozyskaniem jest sprawiedliwy.

Model oczekiwanej niezgodności zakłada powstanie satysfakcji 
w momencie powstania pozytywnego wyniku porównania rzeczywistego dzia-
łania produktu ze standardem porównawczym. satysfakcja jest określana jako 
„stan odczuwany przez jednostkę i związany z porównaniem postrzeganych 
cech produktu oraz oczekiwań jednostki dotyczących tychże cech”3.

Materialność

niezawodność

Reagowanie

kompetencja

empatia

Luka 5
Jakości usługi

rys. 1. rozwinięty model jakości usług

Źródło: L. Berry, A. Parasuraman, v.A. zeithaml, Model of service Quality and its 
implications for future research, “Journal of Marketing”, nr 49/1985.

inaczej interpretuje moment powstawania satysfakcji model jakości usług 
(model luk). wskazuje on na następujące rozbieżności (tzw. luki) powodujące 
dostarczenie usług charakteryzujących się niewłaściwą jakością:
 – luka 1 – dotyczy rozbieżności między oczekiwaniami klienta a percepcją 

kierownictwa co do potrzeb i wymagań usługobiorców;
 – luka 2 – niezgodność między postrzeganiem kierownictwa a określeniem 

cech jakościowych usługi;
 – luka 3 – wskazuje na rozdźwięk między określeniem standardów jakości 

usług a rzeczywistym poziomem dostarczanej usługi;

3 Ph. kotler, Marketing. analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, warszawa 1999, s. 35.
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 – luka 4 – stanowi kontrast między poziomem faktycznie dostarczonej 
usługi, a formami zewnętrznej komunikacji, czyli informacjami przeka-
zywanymi na jej temat klientowi;

 – luka 5 – różnica między usługą otrzymaną, postrzeganą w procesie świad-
czenia a usługą oczekiwaną. ten typ luki ma charakter zewnętrzny, a jej 
wielkość zależy od rozmiaru luk wewnętrznych.

istnienie luki zewnętrznej jest bardzo niebezpieczne, gdyż może prowa-
dzić do stałych problemów z jakością i złej sławy, a w konsekwencji do kształ-
towania się negatywnego wizerunku organizacji. zamknięcie luki doprowadzi 
do sytuacji, w której jakość oczekiwana i jakość otrzymana przez klienta będą 
takie same, a w rezultacie wzrośnie jakość świadczonych przez pracowników 
usług i satysfakcja klientów4.

klient 
usatysfakcjonowany

C
a

B
Potrzeby podstawowe 

klient 
nieusatysfakcjonowany

Potrzeby dodatkowe Potrzeby negocjowane 

Produkt 
funkcjonalny

Produkt 
niefunkcjonalny

rys. 2. Model kano

Źródło: G. urbanek, jakość, satysfakcja, lojalność, rentowność – łańcuch przyczy-
nowo-skutkowy, „Marketing i rynek”, nr 6/2004.

W kolejnym modelu opracowanym przez noriaki kano5 problematyka 
satysfakcji klienta ujmowana jest z punktu widzenia produktu, a dokładniej 
roli pewnych atrybutów dóbr i usług oraz ich wpływu na poziom satysfak-
cji dostarczanej konsumentom. zakłada on występowanie trzech rodzajów 
satysfakcji:

4 satysfakcja klienta powstaje w momencie, gdy subiektywna ocena poziomu wykonania 
usługi jest co najmniej równa oczekiwaniom.

5 D. walden, kano’s Methods for understanding Customer-defined Quality, „center for 
quality of Management Journal” 1993, no. 4 za: G. urbanek, jakość, satysfakcja, lojalność, 
rentowność – łańcuch przyczynowo-skutkowy, „Marketing i rynek”, nr 6/2004.
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 – satysfakcja konieczna – polegająca na zaspokojeniu potrzeb podstawo-
wych, które z punktu widzenia klienta muszą być zawsze zaspokojone;

 – satysfakcja jednowymiarowa – polegająca na zaspokojeniu potrzeb nego-
cjowanych, które klient wyraża;

 – satysfakcja ponadoczekiwana – mająca udział w zaspokojeniu potrzeb 
dodatkowych, których klient nie może sobie wyobrazić, gdyż są poza 
jego oczekiwaniami, jego wiedzą i wyobraźnią.

Linia A na rysunku przedstawia tradycyjne podejście do zadowolenia 
klienta, gdzie jest ono proporcjonalne do funkcjonalności produktu. w momen-
cie, kiedy zadowolenie osiąga poziom wprost proporcjonalny do funkcjonalno-
ści produktu, można mówić o powstaniu satysfakcji jednowymiarowej. Linia 
B pokazuje sytuację spadku satysfakcji klienta powstającą w momencie, kiedy 
firma nie zaspokoi jego potrzeb podstawowych, traktowanych jako coś oczy-
wistego. zaspokojenie potrzeb dodatkowych zwiększa satysfakcję klienta, 
czego obrazem jest linia c.

kolejny model – PrOsAt – zakłada, że doświadczenie klienta kształ-
towane jest poprzez wszystkie kontakty z oferentem w fazie przed zakupem, 
w czasie kupna oraz po zakupie. kontakty określane są jako chwile prawdy, 
poprzez które satysfakcja klienta może wzrosnąć bądź zmniejszyć się.

wzrost jakości

Wyższy poziom satysfakcji
pracowników Jst

wzrost skali
identyfikacji z 

celami Jst

relacje z
kierownictwem Jst

Intensywność relacji
wewnętrznych;

skala i jakość wzajemnie 
świadczonych usług 

przez Jst

wzrost satysfakcji 
społeczności 

lokalnej

rys. 3. schemat czynników warunkujących poziom satysfakcji klientów wewnętrz-
nych i zewnętrznych w badanej jednostce samorządu terytorialnego

Źródło: opracowanie własne.
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Opierając się na pętli zależności i sprzężenia opracowanej przez J.J. Dahl-
garrd, k. kristesen i G.k. kanji6 można założyć, iż niezależnie od przyję-
tego modelu czynnikami wpływającymi na poprawę zadowolenia klienta są: 
poprawa wewnętrznej struktury usług, poprawa zadowolenia pracowników oraz 
poprawa wewnętrznej definiowanej jakości, co przedstawia rys. 3.

Badanie satysfakcji pracowników wybranych jednostek samorządu 
terytorialnego

Badanie satysfakcji pracowników Jst przeprowadzono w drugiej połowie 
2009 roku na grupie 11 jednostek samorządu terytorialnego z województwa 
zachodniopomorskiego7. wskaźnik satysfakcji (zadowolenia) pracowników 
(esi) badanych Jst wyniósł 3,348. Odnosząc obliczoną średnią do 5-punk-
towej skali liczbowej (gdzie 5 oznaczało najwyższą ocenę), otrzymamy 
wskaźnik satysfakcji na poziomie 66,78%. Analizując wskaźnik satysfakcji 
pracowników, przyjęto, że:
 – poziom wskaźnika 0–33% należy uważać za niezadowalający (z punktu 

widzenia marketingu jest to poziom niedopuszczalny);
 – poziom 34–50% jest mało zadowalający;
 – poziom 51–65% można określić jako średnio zadowalający;
 – poziom 66–85% jest zadowalający;
 – poziom 86–100% uznaje się za bardzo zadowalający9.

6 J.J. Dahlgarrd, k. kristesen, G.k. kanji, podstawy zarządzania jakością, warszawa 2000.
7 Badanie jest częścią zadania „satysfakcja klientów i pracowników urzędów” realizowa-

nego w ramach projektu „wdrażanie usprawnień zarządczych w Jst na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego”. kierownik projektu dr hab. prof. us t. Lubińska, kierownik zadania: 
dr hab. prof. us Jolanta witek. zespół badawczy w składzie: dr hab. prof. us Jolanta witek, 
dr hab. edyta rudawska, dr ewa Frąckiewicz, dr Mateusz wiścicki, dr krzysztof Błoński, 
dr iwona Markowicz, dr Marzena Frankowska, mgr Marek Dymsza, mgr Małgorzata wiścicka.

8 Przyjęto, że zadowolenie pracownika jest wypadkową wpływu różnych atrybutów (cech) 
świadczonej usługi. wskaźnik satysfakcji jest średnią ważoną ocen zadowolenia pracowników 
z tych atrybutów. 

9 Obliczony wskaźnik satysfakcji pracowników należy rozumieć jako obraz satysfak-
cji globalnej (czyli sumę satysfakcji częściowych) oraz satysfakcji bieżącej (odnoszącej się 
do doświadczeń korzystania z usługi czy świadczenia usługi w danym czasie i przestrzeni). 
został on wyznaczony na podstawie ocen sytuacji bieżącej i przyznanych im wag. 
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wykres 1. Średnie oceny poziomu oczekiwań i sytuacji bieżącej w badanej jednostce 
samorządu terytorialnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

w trakcie przeprowadzonego badania podjęto próbę identyfi kacji ostat-
niej wymienionej luki, opierając się na metodzie servquAL10. zidenty-
fi kowanie sytuacji w tym zakresie wskaże potencjalne obszary, w których 
konieczne będzie podjęcie działań zmierzających do zwiększenia zadowolenia 
pracowników. zgodnie z modelem luk założono, iż przewaga sytuacji ocze-
kiwanej w procesie świadczenia usługi nad sytuacją otrzymaną wskazuje, 

10 szerzej na temat wyznaczania wielkości luk wewnętrznych w: r. skikiewicz, Model jakości 
usług bankowych – problem ważenia ocen, (w:) ilościowe i jakościowe metody badania rynku. 
pomiar i jego skuteczność, red. J. Garcarczyk, zeszyty naukowe Ae w Poznaniu, nr 71/2006. 
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że sposób realizacji usług jest niezgodny z oczekiwaniami pracowników, 
co powoduje niezadowolenie i złą ocenę jakości usług wystawioną przez pra-
cowników. Przeciwna możliwość to sytuacja, kiedy sposób świadczenia usług 
przewyższa ich oczekiwania, wówczas pracownicy są pozytywnie zaskoczeni 
i dobrze oceniają jakość świadczonych usług. istnieje także trzecia sytuacja, 
w której sposób realizacji świadczenia usług jest zgodny z oczekiwaniami 
pracowników. Średnie oceny poziomu oczekiwań i sytuacji bieżącej w badanej 
jednostce samorządu terytorialnego przedstawia wykres 1.

wyniki badań wskazują na występowanie różnicy pomiędzy oczekiwa-
niami a oceną sytuacji bieżącej, co wskazuje na istnienie luki11. zestawie-
nie przedstawionych średnich ocen poziomu oczekiwań i sytuacji bieżącej 
pozwala na określenie tych obszarów, w których dysproporcje (w wartościach 
bezwzględnych) są największe. są to: motywacja finansowa, możliwości roz-
woju zawodowego, motywacja niefinansowa, szkolenia oraz poczucie pew-
ności zatrudnienia. starając się określić, które z 23 analizowanych obszarów 
i w jakiej kolejności wymagają doskonalenia, należy zwrócić uwagę na wiel-
kość luki oraz na znaczenie danego obszaru dla pracowników. większy wzrost 
zadowolenia pracowników osiągnie się poprzez zamknięcie większej luki, 
mniejszy – poprzez zamknięcie mniejszej luki. Jednak należy pamiętać, iż 
zamknięcie luki mniejszej, ale dotyczącej kwestii istotnej dla pracownika, 
może spowodować większy wzrost satysfakcji niż zajęcie się problemem 
większej luki, ale dotyczącej zagadnienia o mniejszej wadze.

największa luka w badanych jednostkach samorządu terytorialnego 
występuje w obszarze namacalności (wielkość luki -1,18). Duże niekorzystne 
różnice są także w obszarach: pewności (-1,11), niezawodności (-0,87), empa-
tii (-0,83) i odpowiedzialności (-0,80). Po uwzględnieniu wag przypisanych 
poszczególnym elementom zmieni się nie tylko wartość wyznaczonych luk, 
ale również ich istotność. największa luka nadal występuje w obszarze pew-
ności, zaś najmniejsza w obszarze empatii. wielkość luki doskonałości dla 
całej badanej organizacji zmniejszy się i wyniesie -0,9612. zaprezentowane 

11 należy pamiętać, iż w przypadku oceny usług publicznych nadawanie przez badanych 
bardzo wysokich bądź bardzo niskich ocen poszczególnym atrybutom może być dość częste. 

12 w metodzie servquAL respondenci oceniali daną cechę w skali od 1 (mało ważne) do 5 
(bardzo ważne), dlatego luka większa niż 1 uznawana jest za lukę znaczną, a luka większa niż 
2 jest oznaką poważnych problemów. Otrzymany wynik można uznać za jako lukę znacznych 
rozmiarów. 
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w tabeli 1 wyniki potwierdzają, że największy wzrost wskaźnika zadowo-
lenia pracowników będzie osiągnięty poprzez zamknięcie luki w obszarze 
pewności13.

tabela 1

Luka pomiędzy oceną sytuacji bieżącej przez pracowników 
a poziomem ich oczekiwań

Analizowany obszar Ocena sytuacji bieżącej Poziom oczekiwań Luka 

niezawodność 0,81 1,01 -0,20

Odpowiedzialność 0,73 0,90 -0,17

Pewność 0,71 0,95 -0,24

empatia 0,60 0,74 -0,14

namacalność 0,49 0,70 -0,21

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

w celu określenia kolejności podejmowanych działań można wykorzy-
stać mapę jakości zbudowaną z wykorzystaniem wyznaczonych wcześniej 
wartości cząstkowych wskaźnika zadowolenia pracowników. sporządzana 
jest ona poprzez naniesienie znaczenia elementu na osi poziomej oraz zado-
wolenia na osi pionowej. Opierając się na założeniach, należy stwierdzić, 
że najbardziej optymalną sytuacją jest ułożenie parametrów na głównej prze-
kątnej mapy (tzn. znaczenie jest równe zadowoleniu z każdego parametru). 
według innych założeń mapę powinno się podzielić na kwadraty poprzez 
podział każdej osi na połowy, korzystając z wartości średnich znaczeń i war-
tości średnich zadowolenia jako punktów podziału. wyodrębnione kwadraty 
służą do podjęcia decyzji dotyczących działań. Parametry mają prawidłowe 
położenie, jeśli mieszczą się w kwadratach o wartościach wysokich – wyso-
kich (współczynniki, których wartość należy utrzymać), jak i wartościach 
niskich – niskich (współczynniki wymagające poprawy w ostatniej kolejno-
ści). Pozostałe dwa wyodrębnione kwadraty są bardziej problematyczne. Jeśli 

13 Przygotowując plany sposobów zamknięcia luk, trzeba pamiętać, że całkiem możliwa jest 
sytuacja niemożności ich zamknięcia z powodów niezależnych od badanej jednostki samorządu 
terytorialnego. Jest to konsekwencja działalności w sektorze publicznym, gdzie wiele aspektów 
regulowanych jest poprzez rozporządzenia i akty prawne wydawane przez inne organy, a jed-
nostki samorządu terytorialnego są jedynie ich wykonawcami.
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znaczenie jest wysokie, a zadowolenie niskie (współczynniki wymagające 
poprawy w pierwszej kolejności), to przed organizacją stoją poważne pro-
blemy, które mogą doprowadzić do utraty klientów w przyszłości. z kolei 
niskie znaczenie i wysokie zadowolenie wskazują na źle ulokowane zasoby 
(tzw. współczynniki nieistotne). zamiast tego zasoby powinny być skierowane 
na poprawę sytuacji w kwadracie wysokie – niskie14.

w analizowanych jednostkach samorządu terytorialnego elementami, 
które wymagają poprawy w pierwszej kolejności, są namacalność i pewność. 
Pozostałe elementy (tj. niezawodność, odpowiedzialność oraz empatia) mają 
wartości, które należy utrzymać15.

 

wykres 2. Mapa jakości elementów zapewniających dobrą obsługę przez badane jed-
nostki samorządu terytorialnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

14 na podstawie J.J. Dahlgarrd, k. kristesen, G.k. kanji, podstawy zarządzania jakością, 
dz. cyt., s. 160 i n. 

15 wnioski otrzymane w wyniku zbudowania map jakości będą odzwierciedlały rzeczywistą 
sytuację, jeśli koszty poprawy zadowolenia dla poszczególnych parametrów nie będą się różniły 
w sposób istotny. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, konieczne jest wyznaczenie indeksu kosztu 
dla fi rmy i skorygowania o jego wartość każdej oszacowanej wartości parametru dotyczącej 
znaczenia. 
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Podsumowanie

satysfakcja klienta jest pożądanym końcowym efektem działań przedsię-
biorstwa lub organizacji. Aby ją uzyskać i utrzymać, konieczne jest oferowanie 
tego, co klient potrzebuje, po koszcie spełniającym jego oczekiwania, zwraca-
jąc uwagę na to, aby produkt był łatwo dostępny i miał odpowiednią jakość. 
takie ujęcie satysfakcji pozwala na zaadaptowanie jej na potrzeby organizacji 
z drugiego i trzeciego sektora. Dlatego jest ona traktowana jako jeden z wyni-
ków osiąganych przez organizacje z sektora publicznego oraz organizacje 
non profit. w artykule wskazano powiązanie pomiędzy poziomem satysfakcji 
klientów a satysfakcją pracowników. w zakresie satysfakcji pracowników 
w każdej przebadanej jednostce samorządu terytorialnego występują luki, 
wpływające na jakość świadczonych usług. największe dotyczą następujących 
kwestii: motywacji finansowej i niefinansowej, możliwości rozwoju zawodo-
wego, szkoleń. zamknięcie ich spowoduje bez wątpienia wzrost satysfakcji 
pracowników i wpłynie na wzrost satysfakcji klientów.
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Measuring tHe satisFaction oF LocaL goVernMent units’ 
eMPLoyees aPPLying tHe serVQuaL MetHod

summary

together with an increase in public spending the second half of the 20th century 
brought about an increase of interest in the issue of measuring results in public sector. 
it has been changing while passing through different stages: P. Drucker’s management 
by objectives (in the 50s), the vFM (value for Money) concept (in the 70s), nMP – 
new public management (in the 80s), up until the 90s when measuring the quality of 
service in the public sector became the main focus (eFq model – european Foundation 
for quality Management).

At present the analysis of public sector results focuses increasingly on the subjec-
tive measures showing the level of satisfaction with different areas of public sector 
activities. theoretical considerations and research results clearly indicate that the 
improvement of satisfaction of public services’ receivers will come about not only 
through the improvement of the internal structure of the provided services but also 
through the improvement of employee satisfaction and internally defined quality.

the paper presents the results of employee satisfaction research conducted 
amongst employees of 11 local government units in west Pomeranian voivodship.

translated by krzysztof błoński
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wprowadzenie

Obrót kapitałem zagranicznym dokonuje się głównie w trzech formach, 
czyli z wykorzystaniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, inwestycji 
portfelowych oraz kredytów i pożyczek. ze względu na dostęp do komplet-
nych i porównywalnych danych statystycznych celem niniejszego opracowania 
będzie jedynie analiza i ocena znaczenia zagranicznych inwestycji bezpośred-
nich (ziB) w rozwoju gospodarczym województwa zachodniopomorskiego.

Aby powyższy cel zrealizować, starano się najpierw określić, jaki jest 
udział zachodniopomorskiego w strukturze regionalnej lokalizacji ziB, 
a następnie – ze względu na ograniczoną objętość opracowania – przede 
wszystkim zobrazować w wymierny sposób efekty działalności podmiotów 
z kapitałem zagranicznym w regionie oraz ocenić ich wpływ na wzrost gospo-
darczy województwa. Przedstawiono więc wpływ ziB po pierwsze, na zatrud-
nienie, a przez to i na konsumpcję, po drugie, na skalę i strukturę działalności 
inwestycyjnej oraz po trzecie, na działalność w handlu zagranicznym, gdyż 
od tych czynników zależy w głównej mierze aktywność gospodarcza kraju, 
a zatem i badanego województwa. rozważania dotyczyć będą na ogół lat 
2000–2008, gdyż w chwili obecnej (kwiecień 2010 roku) nowszych danych 

rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju 
województwa…
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dotyczących regionalnej działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym 
w Polsce na razie nie ma1.

tendencje w napływie zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
do województwa zachodniopomorskiego

w analizowanym okresie wartość ulokowanego kapitału podstawowego 
podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w tym województwie wzrosła 
ponadtrzykrotnie. w końcu 2008 roku wynosiła bowiem około 3,9 mld zł, pod-
czas gdy w 2000 roku zaledwie 1,2 mld zł. należy to wiązać z coraz szerszym 
angażowaniem się inwestorów zagranicznych w samodzielne zarządzanie 
uruchamianych jednostek gospodarczych. O ile bowiem w 2000 roku udział 
kapitału zagranicznego w strukturze kapitału podstawowego tych podmiotów 
stanowił 81%, o tyle na koniec 2008 roku wzrósł do blisko 95%, natomiast 
odsetek kapitału krajowego zmalał odpowiednio z 19% do zaledwie 5,4% (por. 
dane tab. 1). w rezultacie w latach 2000–2008 udział kapitału zagranicznego 
ulokowanego w województwie zachodniopomorskim w łącznej wartości kapi-
tału wniesionego przez podmioty zagraniczne w Polsce wzrósł z 1,5 do 2,5%, 
co można zinterpretować jako wzrost zainteresowania inwestorów bezpośred-
nich województwem jako miejscem lokaty kapitału.

wartość wniesionego kapitału była jednak i tak bardzo mała, zwłaszcza 
jeżeli weźmie się pod uwagę dystans dzielący zachodniopomorskie od woje-
wództwa mazowieckiego, w którym wynosiła ona około 73 mld zł, co stano-
wiło aż 50% ogólnej wartości kapitału wszystkich podmiotów zagranicznych 
w Polsce, czy też dolnośląskiego i wielkopolskiego, w których odsetek ten 
wynosił po około 9%.

inwestorami bezpośrednimi w województwie zachodniopomorskim były 
głównie niemcy, Holandia, Austria, szwecja, natomiast zdecydowanie mniej 
kapitału wniosły takie kraje unii europejskiej, jak wielka Brytania, Hiszpa-
nia, Francja, włochy, Belgia czy Luksemburg. Obecny w województwie był 
również kapitał ze stanów zjednoczonych, ale w 2008 roku w skali prawie 
dwa razy mniejszej od kapitału pochodzącego z włoch.

1 statystyka oficjalna opracowuje je z blisko dwuletnim opóźnieniem.

Halina Nakonieczna-Kisiel
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tabela 1

wartość i struktura kapitału podstawowegoa podmiotów z udziałem kapitału 
zagranicznego w województwie zachodniopomorskim

Lata
wartość kapitału 
podstawowego 

ogółem 
(mln PLn)

w tym udział kapitału struktura kapitału 
podstawowego ogółemb

zagranicznego 
(mln PLn)

krajowego 
(mln PLn)

zagranicznego 
(%)

krajowego 
(%)

2000 1196,8 969,8 226,9 81,0 19,0

2008 3892,2 3679,2 212,0 94,5 5,4

a Jest to wniesiona wartość wkładu (właściciela lub współwłaściciela) w momencie uru-
chomienia firmy (ewentualnie później podwyższana).

b Jeżeli nie równa się 100, to reszta kwoty zaangażowanego kapitału należy do drobnych 
udziałowców giełdowych.

Źródło: obliczenia własne na podstawie działalność gospodarcza podmiotów z kapi-
tałem zagranicznym w 2005 roku, Gus, warszawa 2006; działalność gospo-
darcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2008 roku; Gus, warszawa 
2009.

Mimo iż zagraniczni inwestorzy bezpośredni wnieśli relatywnie mało 
środków finansowych do analizowanego województwa, to jednak ulokowali 
je bardzo ekonomicznie. Po pierwsze, głównie w podmiotach zatrudniających 
10 i więcej osób. w 2008 roku ich udział wynosił 93% łącznej wartości kapi-
tału zagranicznego w tym regionie, czyli był prawie o 5 pkt. proc. większy 
niż 3 lata wcześniej. Po drugie, największym jego odsetkiem dysponowały 
podmioty prowadzące działalność z zakresu przetwórstwa przemysłowego 
(w 2008 roku przypadało na nie około 80% wniesionego do wojewódz-
twa kapitału zagranicznego ogółem) oraz w handlu i naprawach (16,7%). 
ze wszystkich działów przetwórstwa przemysłowego najwięcej środków 
zagranicznych inwestorzy ulokowali w spółkach zajmujących się produkcją: 
wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (44,7%), wyrobów z gumy i two-
rzyw sztucznych (22,7%) oraz artykułów spożywczych (12,4%)2. Po trze-
cie wreszcie, największa koncentracja kapitału miała miejsce w powiecie 
szczecineckim (32,3%), stargardzkim (25,5%) oraz w szczecinie (12,8%). 
najmniejszym zainteresowaniem kapitału zagranicznego cieszyły się z kolei  

2 Por. działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie 
zachodniopomorskim w 2008 roku, urząd statystyczny w szczecinie, szczecin 2010, s. 14.
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powiaty: drawski, w którym zaangażowanie kapitału zagranicznego wynosiło 
0,4%, oraz świdwiński i myśliborski (po 0,5%)3.

Działalność gospodarczą, w której zaangażowany był w zachodniopo-
morskim kapitał zagraniczny, prowadziło w 2008 roku 1216 podmiotów. ich 
liczba w porównaniu z rokiem 2000 zwiększyła się o 193 jednostki (18,9%), 
natomiast w kraju aż o 6848 jednostek (48,1%). spowodowało to zmniejszenie 
udziału podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodnio-
pomorskim w ogólnej liczbie inwestorów bezpośrednich w Polsce z 7,2% 
w 2000 roku do 5,8% na koniec 2008 roku (por. dane tab. 2). Podobnie jak 
w przypadku wniesionego kapitału, o dystansie, jaki dzieli to województwo 
od liderów, najlepiej świadczy fakt, że w 2008 roku prawie co trzeci inwestor 
zagraniczny miał swoją siedzibę w województwie mazowieckim, a co dziesiąty 
w wielkopolskim, natomiast w zachodnio pomorskim tylko co siedemnasty.

tabela 2

Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego  
w województwie zachodniopomorskim

Lata
Liczba podmiotów zagranicznych udział podmiotów zagranicznych

w zachodniopomorskim  
(Polska = 100)w zachodniopomorskim w Polsce

2000 1023 14244 7,2

2008 1216 21092 5,8

Źródło: obliczenia własne na podstawie działalność gospodarcza podmiotów z kapi-
tałem zagranicznym w 2005 roku, dz. cyt.; działalność gospodarcza pod-
miotów z kapitałem zagranicznym w 2008 roku, dz. cyt.

w sposób bardzo skoncentrowany rozmieszczone zostały również sie-
dziby podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. w szczecinie było ich 
w 2008 roku najwięcej, bo aż 486 (40%) i liczba tych podmiotów w porówna-
niu z rokiem 2000 zwiększyła się o 73 jednostki. w trzech kolejnych powia-
tach ważnych dla kapitału zagranicznego, czyli goleniowskim, stargardzkim 
i koszalińskim, zarejestrowano ich odpowiednio 69 (5,7%), 62 (5,1%) oraz 
61 (5,0%). Jednak w stosunku do 2000 roku liczba podmiotów powiększyła 

3 tamże, s. 15.
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się najbardziej w powiecie goleniowskim (o 25) oraz koszalińskim i łobe-
skim (po 20). największy spadek zanotowano natomiast w powiecie drawskim 
(o 5 jednostek, a w odniesieniu do roku 2005 aż o 16).

wśród ogółu badanych podmiotów, o czym będzie mowa dalej, 7 powstało 
w 2008 roku w wyniku przekształceń (głównie poprzez przejęcia, wydzielenie 
i podział), a 84 rozpoczęły działalność jako nowe podmioty gospodarcze4. 
Świadczy to również o niewielkim zainteresowaniu naszym regionem jako 
miejscem lokaty ziB.

efektywność działalności inwestorów zagranicznych w regionie 
i ich wpływ na wzrost gospodarczy

czynnikami zwiększającymi przyrost PkB są – jak wiadomo – popyt 
wewnętrzny i zagraniczny. ten pierwszy stymulują wydatki na konsumpcję 
indywidualną i zbiorową oraz na nowe środki trwałe (inwestycje), natomiast 
popyt zagraniczny uzależniony jest od eksportu netto. kapitał zagraniczny 
ulokowany w formie ziB w województwie zachodniopomorskim powinien 
zatem korygująco oddziaływać na wszystkie wymienione determinanty wzro-
stu gospodarczego z wyjątkiem konsumpcji zbiorowej, która uzależniona jest 
głównie od wydatków budżetowych.

wpływ podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego na poziom kon-
sumpcji w województwie zachodniopomorskim można zobrazować w spo-
sób pośredni, czyli poprzez zmiany w rozmiarach zatrudnienia. w latach 
2000–2008 liczba pracujących w spółkach zagranicznych zlokalizowanych 
w tym województwie wzrosła o blisko 35% (13 tys. osób), natomiast w skali 
kraju podmioty te zwiększyły zatrudnienie aż o 58,5% (565 tys. osób). 
w reultacie udział pracujących w badanych podmiotach zachodniopomor-
skiego na tle ogółu zatrudnionych przez inwestorów bezpośrednich w Polsce 
wykazywał tendencję spadkową. w 2008 roku odsetek ten wynosił 3,3%, 
podczas gdy w początkach obecnej dekady był o 0,6 pkt. proc. wyższy (por. 
dane tab. 3).

4 tamże, s. 12.
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tabela 3

zatrudnienie w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego  
w województwie zachodniopomorskim

Lata
Liczba pracujących w firmach 

zagranicznych udział pracujących w spółkach 
zagranicznych zachodniopomorskiego 

(Polska = 100)
w zachodniopomorskim w Polsce

2000 37255 966506 3,9
2008 50273 1531668 3,3

Źródło: obliczenia własne na podstawie działalność gospodarcza podmiotów z kapi-
tałem zagranicznym w 2005 roku, dz. cyt., działalność gospodarcza pod-
miotów z kapitałem zagranicznym w 2008 roku, dz. cyt.

w innych województwach aktywizacja ludności w wieku produkcyjnym 
przez podmioty z kapitałem zagranicznym była nieporównywalnie większa. 
w mazowieckim stworzyli oni w 2008 roku ponad 10 razy więcej miejsc pracy, 
w wielkopolskim 4 razy, a w śląskim i dolnośląskim około 3 razy więcej niż 
w badanym. Oznacza to, że zatrudnieni w wymienionych województwach dys-
ponowali też relatywnie wyższymi dochodami niż w zachodniopomorskim. 
wydajność pracy w firmach z kapitałem zagranicznym, mierzona przychodami 
w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, już od połowy lat 90. ubiegłego 
wieku kształtowała się bowiem na poziomie przeciętnie około 2 razy wyższym 
niż w przedsiębiorstwach bez kapitału zagranicznego5. wpływało to więc 
na poprawę nastrojów wśród pracujących, a zatem i na coraz większą ich 
skłonność do konsumpcji. tymczasem w województwie zachodniopomorskim 
niewielkie zatrudnienie w firmach z udziałem kapitału zagranicznego (na tle 
kraju i innych województw) nie mogło mieć takiego przełożenia.

Porównując jednak liczbę pracujących w spółkach zagranicznych z ogól-
nym zatrudnieniem w badanym województwie, widzimy, że inwestorzy zagra-
niczni w bardziej odczuwalnym stopniu stymulowali wzrost konsumpcji. Już 
w 2000 roku wskaźnik ten w zachodniopomorskim wynosił 6,5%, a w 2008 
roku zwiększył się do 9,4%. nowe miejsca pracy tworzone były w spółkach 

5 Por. J. chojna, Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce naro-
dowej polski, (w:) inwestycje zagraniczne w polsce, red. J. chojna, instytut Badań rynku, 
konsumpcji i koniunktur, warszawa 2008, s. 106.
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zlokalizowanych głównie w przemyśle (w 2008 roku – 70,5%), handlu i napra-
wach (12,0%) oraz w obsłudze nieruchomości i firm (5,9%). w sektorach tych 
przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na najwyższym poziomie. Dowodzi 
to, że zagraniczni inwestorzy bezpośredni przyczyniali się również w woje-
wództwie zachodniopomorskim do generowania zwiększonych wydatków 
konsumpcyjnych, a przez to i do przyspieszania jego wzrostu gospodarczego, 
chociaż na zdecydowanie mniejszą skalę niż w województwie mazowieckim.

wpływ kapitału zagranicznego na działalność inwestycyjną w bada-
nym regionie można zobrazować w sposób bezpośredni. w 2008 roku 
zanotowano wprawdzie zmniejszenie dynamiki nakładów inwestycyjnych 
w Polsce, co łączyć należy z wybuchem kryzysu finansowego na świecie6, 
jednak zjawisko to zahamowało w różnym zakresie aktywność inwestycyjną 
spółek z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach. 
największe wydatki inwestycyjne poniosły firmy zagraniczne zlokalizowane 
w woje wództwie mazowieckim (40,4 mld zł) oraz wielkopolskim i śląskim 
(odpowiednio 8,0 i 7,3 mld zł). na tym tle aktywność inwestycyjna spółek 
znajdujących się w zachodnio pomorskim była bardzo mała. wydatki te sta-
nowiły zaledwie 3,2 mld zł, czyli 3,9% łącznych wydatków inwestycyjnych 
wszystkich spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Jednak 
w porównaniu z 2000 rokiem ich zaangażowanie w analizowanym wojewódz-
twie było aż 3 razy większe (por. dane tab. 4).

tabela 4

wydatki inwestycyjne w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego 
w województwie zachodniopomorskim

Lata
wydatki inwestycyjne (mln zł)

udział województwa (Polska = 100)
ogółem w tym na nowe środki 

trwałe
2000 937,3 531,1 1,3
2008 3152,0 2525,8 3,9

Źródło: obliczenia własne na podstawie działalność gospodarcza podmiotów z kapi-
tałem zagranicznym w 2005 roku, dz. cyt., działalność gospodarcza pod-
miotów z kapitałem zagranicznym w 2008 roku, dz. cyt.

6 Por. H. nakonieczna-kisiel, skutki globalnego kryzysu finansowego w polsce, „Firma 
i rynek”, nr 1/2010.
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większość wydatków inwestycyjnych przeznaczono na pozyskiwanie 
nowych środków trwałych. w roku 2008 ich odsetek w wydatkach ogółem 
spółek zagranicznych zlokalizowanych w województwie zachodniopomor-
skim wynosił 80%. Ponadto w tym roku rozmiary wydatków na środki trwałe 
w porównaniu z początkiem analizowanej dekady były blisko 5 razy więk-
sze. w rezultacie udział wydatków inwestorów zagranicznych w ogólnych 
wydatkach województwa zachodniopomorskiego na nowe środki trwałe 
w 2008 roku wynosił aż 65,7%. Świadczy to dobitnie, że spółki zagraniczne, 
mimo małej skali wydatków inwestycyjnych w analizowanym regionie, były 
i tak niemal czołowymi inwestorami w zakresie tworzenia nowych środków 
trwałych. zatem w jeszcze większym zakresie niż w przypadku tworzenia 
nowych miejsc pracy przyczyniały się do poprawy aktywności gospodarczej 
w zachodniopomorskim.

struktura wydatków inwestycyjnych spółek z kapitałem zagranicznym 
w pewnym stopniu uatrakcyjniała również ofertę podażowo-eksportową woje-
wództwa, o czym świadczą kierunki inwestowania przedstawione w tabeli 5. 
w końcu 2008 roku podmioty zagraniczne największe wydatki inwestycyjne 
poniosły bowiem w przemyśle, w tym głównie w przetwórczym. zainwestowano 
w tej sekcji ponad 75% łącznych wydatków na pozyskanie środków trwałych, 
podczas gdy w 2005 roku ich odsetek był jeszcze ponad 2 razy mniejszy (34%)7.

Jednak – jak wykazano wcześniej – inwestorzy zagraniczni angażowali 
środki finansowe nie w produkcję wyrobów o wysokim stopniu przetworzenia, 
lecz głównie w produkty praco- i surowcochłonne. ich zbyt na rynku świato-
wym jest bardzo ograniczony, co nie poprawia w znacznym stopniu konkuren-
cyjności regionu. kolejne miejsce w wydatkach inwestycyjnych zajmowały 
w 2008 roku handel i naprawy (12,2%), ale udział tej sekcji był aż ponad 3 
razy mniejszy niż w 2005 roku. Pozostałe sekcje nie cieszyły się większym 
zainteresowaniem inwestorów bezpośrednich, gdyż ulokowano w nich zaled-
wie 13% ogólnych wydatków inwestycyjnych poniesionych w województwie, 
w tym najwięcej w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybactwie (5,2%) oraz 
w obsłudze nieruchomości i firm (5,2%).

7 Por. H. nakonieczna-kisiel, o roli zagranicznych inwestycji bezpośrednich w rozwoju eks-
portu województwa zachodniopomorskiego, zeszyty naukowe uniwersytetu szczecińskiego, 
nr 504/2008, s. 104.
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tabela 5

wydatki inwestycyjne poniesione w 2008 roku przez spółki z udziałem kapitału 
zagranicznego w województwie zachodniopomorskim

sekcja PkD

wydatki inwestycyjne

ogółem w tym na środki 
trwałe

mln zł % mln zł %

Ogółem 3152,0 100,0 2528,8 100,0
rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo oraz rybactwo 163,0 5,2 69,0 2,7
Przemysł 2359,0 74,8 1989,7 78,7
w tym: przetwórczy 2271,8 72,1 1905,9 75,4
Budownictwo 38,4 1,2 36,2 1,4
Handel i naprawy 384,3 12,2 291,9 11,5
Hotele i restauracje 6,5 0,2 6,2 0,2
transport, magazynowanie, łączność 32,2 1,0 18,1 0,7
Pośrednictwo finansowe - - - -
Obsługa nieruchomości i firm 165,0 5,2 114,8 4,5
edukacja 0,2 0,0 0,1 0,0
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna - - - -
Działalność usługowa (komunalna, społeczna 
i indywidualna) 1,7 0,0 1,1 0,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie działalność gospodarcza podmiotów z kapi-
tałem zagranicznym w 2005 roku, dz. cyt., działalność gospodarcza pod-
miotów z kapitałem zagranicznym w 2008 roku, dz. cyt.

zaangażowanie firm z kapitałem zagranicznym w działalność ekspor-
tową województwa zachodniopomorskiego wykazywało tendencję malejącą. 
w 2008 roku zajmowało się tym wprawdzie 567 badanych podmiotów, czyli 
o 43 więcej niż w roku 2005, ale ich udział w ogólnej liczbie spółek zagranicz-
nych zlokalizowanych w tym regionie zmniejszył się z 48,8% do 46,6% (por. 
dane tab. 6). skłonność eksportowa tych firm była i tak relatywnie wyższa, 
gdyż analizowany wskaźnik przewyższał średnią krajową o 4,3 pkt. proc., 
a notowaną w województwie mazowieckim aż o 13,2 pkt. proc., mimo iż tam, 
jak wcześniej podkreślano, znajdowało się najwięcej podmiotów.
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tabela 6

Działalność eksportowa podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie 
zachodniopomorskim

Lata
Liczba 

podmiotów 
eksportujących

Liczba 
podmiotów 
z kapitałem 

zagranicz nym 
w zachodnio-
pomorskim 

(= 100)

wartość 
eksportu 
(mln zł)

Przychody 
z całokształtu 
działalności 

(mln zł)

Przychody
ze sprzedaży towarów 

i usług na eksport

mln zł %

2005 524 48,8 6107,9 13895,7 5214,2 37,5
2008 567 46,6 9617,6 21338,9 8372,5 39,2

Źródło: obliczenia własne na podstawie działalność gospodarcza podmiotów z kapi-
tałem zagranicznym w 2005 roku, dz. cyt., działalność gospodarcza pod-
miotów z kapitałem zagranicznym w 2008 roku, dz. cyt.

wartość zrealizowanego eksportu przez podmioty z kapitałem zagra-
nicznym wynosiła w 2008 roku ponad 9,6 mld zł i była o 57% wyższa niż 
przed 3 laty, podczas gdy w skali kraju zanotowano wzrost tego wskaźnika 
o 41,2%, a w województwie mazowieckim o 36,7%. w rezultacie na firmy 
zlokalizowane w zachodniopomorskim przypadało w 2005 roku około 3,4% 
łącznego eksportu wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce, 
a w 2008 o 0,4 pkt. proc. więcej.

również wyższy był w badanych podmiotach udział przychodów 
ze sprzedaży na rynku światowym w przychodach z całokształtu ich dzia-
łalności gospodarczej. w latach 2005–2008 wskaźnik ten zwiększył się 
z 37,5 do 39,2%, natomiast w skali kraju zmniejszył się odpowiednio z 23,5 
do 22,1%, a w województwie mazowieckim pozostał w zasadzie na tym 
samym poziomie (około 11%). wiązać to należy przede wszystkim z – jak 
wcześniej sygnalizowano – wyjątkowo wysoką aktywnością inwestycyjną 
w przemyśle przetwórczym oraz z korzystnymi od 2003 roku cenami wyrobów 
surowcowych i żywności na rynku światowym.

z kolei zaangażowanie firm z udziałem kapitału zagranicznego w dzia-
łalność importową województwa zachodniopomorskiego ilustrują dane tabeli 
7. wynika z nich, że ich liczba w całym analizowanym okresie była mniejsza 
niż liczba eksportujących, ale również rosnąca, choć w mniejszej skali niż 
średnia w kraju i województwie mazowieckim. udział spółek zagranicznych 

Halina Nakonieczna-Kisiel
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zajmujących się importem na tle wszystkich podmiotów w województwie 
zachodniopomorskim wykazywał jednak tendencję rosnącą. w 2008 roku 
wynosił 43,4%, podczas gdy w 2005 – 42,6%.

tabela 7

wartość i struktura importu podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 
w województwie zachodniopomorskim

Lata
Liczba 

podmiotów 
importujących

Liczba 
podmiotów 
z kapitałem 

zagranicz nym 
w zachodnio-
pomorskim 

(= 100)

wartość 
importu 
(mln zł)

udział w imporcie
(%)

surowców 
i materia-

łów na cele 
produkcyjne

towarów 
do dalszej 
sprzedaży

2005 457 42,6 3610,8 56,0 30,0
2008 528 43,4 5856,3 60,1 24,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie działalność gospodarcza podmiotów z kapi-
tałem zagranicznym w 2005 roku, dz. cyt., działalność gospodarcza pod-
miotów z kapitałem zagranicznym w 2008 roku, dz. cyt.

wartość dokonanego importu ukształtowała się na poziomie ponad 
5,8 mld zł i była o 62,1% wyższa niż przed 3 laty. w tym samym okresie 
dynamika importu wszystkich podmiotów zagranicznych zlokalizowanych 
w Polsce i województwie mazowieckim była również mniejsza i wynosiła 
odpowiednio 45,9% i 35,3%. największy udział w wartości importu miały 
jednak – podobnie zresztą jak w przypadku eksportu – i tak spółki z woje-
wództwa mazowieckiego, bo 41,4% w 2005 roku i 38,4% w 2008 roku, wobec 
odpowiednio 1,9% i 2,1% z województwa zachodniopomorskiego.

w analizowanym regionie największą wartością importu charakteryzo-
wały się również spółki zagraniczne zlokalizowane w przemyśle, a zajmujące 
się głównie przetwórstwem. Przypadało na nie w 2008 roku 76,3% importu 
wszystkich badanych podmiotów, podczas gdy import podmiotów zagranicz-
nych zajmujących się handlem i naprawami wynosił zaledwie 18,6%. należy 
to wiązać przede wszystkim z działalnością inwestycyjną tych jednostek, która 
największe rozmiary osiągnęła właśnie w końcu analizowanego okresu.

w tym kontekście interesująca okazuje się struktura ekonomicznego 
wykorzystania importu w spółkach województwa zachodniopomorskiego. 
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wśród realizujących zakupy na rynku światowym dominowały firmy impor-
tujące na potrzeby własne. w 2008 roku udział surowców i materiałów na cele 
produkcyjne wynosił bowiem ponad 60% ich łącznego importu, podczas gdy 
w 2005 roku był o 4 pkt. proc. niższy. Ponadto wskaźnik ten w całym analizo-
wanym okresie kształtował się na wyższym poziomie nie tylko w porównaniu 
ze średnim odsetkiem ogólnego importu zaopatrzeniowego spółek zagranicz-
nych w Polsce (dla przykładu w 2008 roku o 12,7 pkt. proc.), ale również 
z analogicznym w województwie mazowieckim (w odniesieniu do tego ostat-
niego był aż blisko 3 razy wyższy).

z kolei rola zagranicznych firm pośredniczących, które importowały 
towary do dalszej odsprzedaży, była w naszym regionie relatywnie coraz 
mniejsza. w 2008 roku odsetek takiego importu kształtował się na poziomie 
24%, podczas gdy 3 lata wcześniej wynosił 30%. Średnio w kraju wskaźnik 
ten był prawie 2 razy większy, a w województwie mazowieckim blisko 3 razy 
większy.

z powyższych danych wynika więc, że firmy zagraniczne w wojewódz-
twie zachodniopomorskim w coraz szerszym zakresie zastępowały produkcję 
firm krajowych importem zaopatrzeniowym. skutkowało to z jednej strony 
brakiem stymulującego wpływu na rozwój związków kooperacyjnych z fir-
mami lokalnymi, a zatem i na poprawę koniunktury w regionie, co dodatkowo 
mogło przyczyniać się do zwiększonego bankructwa przedsiębiorstw i wzrostu 
bezrobocia. Jednak z drugiej strony, coraz większy import zaopatrzeniowy 
warunkował rozwój produkcji wyrobów przemysłowych, przeznaczonych 
do sprzedaży nie tylko na rynku wewnętrznym, ale również światowym. 
O tym świadczy fakt, że wartość eksportu spółek z kapitałem obcym była 
w analizowanym regionie wyższa od ich importu (por. dane tab. 8). zaan-
gażowanie inwestorów zagranicznych w wymianę z zagranicą skutkowało 
zatem dodatnim saldem w ich bilansie handlowym, które w 2008 roku było 
i tak o 50% wyższe niż w roku 2005, mimo niewielkiego obniżenia wskaźnika 
opłacenia eksportem importu tych podmiotów. Przypisywać to należy głów-
nie recesji w krajach unii europejskiej, spowodowanej globalnym kryzysem 
finansowym, będącej najważniejszym rynkiem zbytu dla polskich towarów 
i usług. eksport netto podmiotów z kapitałem zagranicznym wywoływał 
ponadto efekty mnożnikowe w postaci wzrostu inwestycji i zatrudnienia. 
efekty te trudno jednak oszacować, a tym samym wskazać, na ile inwestorzy 
zagraniczni zlokalizowani w województwie zachodniopomorskim rozwojem 
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swojego eksportu netto przyczyniali się do zwiększania popytu globalnego, 
a tym samym przyspieszania wzrostu gospodarczego. wynika to z braku kom-
pletnych i porównywalnych danych statystycznych na temat ogólnej wartości 
eksportu i importu analizowanego województwa.

tabela 8

stopień pokrycia importu eksportem w spółkach zagranicznych województwa 
zachodniopomorskiego

Lata
wartość eksportu wartość importu Bilans handlowy stopień pokrycia

mln zł mln zł mln zł %

2005 6107,9 3610,8 2497,1 69,2

2008 9617,6 5856,3 3761,3 64,2

Źródło: obliczenia własne na podstawie działalność gospodarcza podmiotów z kapi-
tałem zagranicznym w 2005 roku, dz. cyt., działalność gospodarcza pod-
miotów z kapitałem zagranicznym w 2008 roku, dz. cyt.

Próbę takich szacunków przeprowadzono w niniejszym opracowaniu 
tylko dla roku 2001 i 2005. w pierwszym przypadku wykorzystano obliczenia 
instytutu koniunktur i cen Handlu zagranicznego8. wynika z nich, że w 2001 
roku udział eksportu spółek z kapitałem zagranicznym w eksporcie wszystkich 
podmiotów województwa zachodniopomorskiego wynosił 39,7%. w drugim 
przypadku obliczenia takie przeprowadzono we własnym zakresie, wykorzy-
stując „najnowsze” dane na temat wartości eksportu województwa zachodnio-
pomorskiego opublikowane w „rzeczpospolitej”9. z obliczeń wynika, że jeżeli 
wartość eksportu podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku wynosiła 
około 6,1 mld zł, a wartość eksportu całego województwa zachodniopomor-
skiego około 11,7 mld zł10, to udział analizowanych podmiotów w ogólnym 
wywozie tego województwa był w tym okresie jeszcze większy, bo wynosił 
aż 52,3%. Oznacza to zatem, że rola, jaką podmioty te odgrywały, rozwijając 

8 Por. B. Durka, J. chojna, udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu 
zagranicznym, (w:) inwestycje zagraniczne w polsce, red. B. Durka, ikicHz, warszawa 2002, 
s. 71.

9 Por. „rzeczpospolita”, 29.05.2007, s. B3.
10 wyliczono ją, przeliczając kwotę eksportu podaną w euro po średnim kursie 402,54 zł 

na 100 euro (por. biuletyn statystyczny, Gus, warszawa 2010, nr 1.
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eksport, była istotna nie tylko z punktu widzenia generowania wpływów dewi-
zowych, ale również pobudzania koniunktury gospodarczej w województwie.

Podsumowanie

na podstawie powyższych rozważań można sformułować następujące 
wnioski o charakterze ogólnym.

1) udział województwa zachodniopomorskiego w strukturze regio-
nalnej lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w latach 
2000–2008 był wręcz marginalny. Świadczy o tym zarówno bardzo 
mała wartość ulokowanego kapitału, jak i niewielka liczba podmiotów 
z kapitałem zagranicznym zlokalizowanych na jego terenie. wojewódz-
two zachodnio pomorskie ma jednak o połowę mniejszą powierzchnię 
niż mazowieckie, 3 razy mniejszą liczbę ludności i wytwarza ponad 
5,5 razy mniejszą wartość PkB11. tego rodzaju zróżnicowanie było 
niewątpliwie istotną przyczyną ogromnego dystansu dzielącego anali-
zowane województwo od mazowieckiego, zarówno w zakresie regio-
nalnej skali zaangażowania kapitału, jak i aktywności gospodarczej 
podmiotów z kapitałem zagranicznym.

2) zlokalizowany w województwie zachodniopomorskim kapitał zagra-
niczny odgrywał jednak bardzo dużą rolę w jego gospodarce. Potwier-
dzeniem powyższego stwierdzenia – odnoszącego się do badanych 
czynników wpływających na wzrost gospodarczy – były wyraźnie 
wyższe wskaźniki udziału lokalnych spółek z kapitałem zagranicznym 
w zatrudnieniu, wydatkach na nowe środki trwałe oraz eksporcie całego 
województwa od ich udziałów w zakresie analogicznej aktywności regio-
nalnej na tle wszystkich podmiotów zagranicznych w Polsce. w odnie-
sieniu do zatrudnienia udziały lokalnych spółek z kapitałem zagranicz-
nym wynosiły 9,4% w całościowym zatrudnieniu województwa wobec 
3,3% w zatrudnieniu realizowanym w województwie przez wszystkie 
spółki zagraniczne zlokalizowane w kraju; 65,7% wydatków inwesty-
cyjnych na nowe środki trwałe w województwie wobec 3,9% wydatków 
dokonywanych w województwie przez wszystkie podmioty zagraniczne 
w Polsce, a w odniesieniu do eksportu odpowiednio 52,3% wobec 3,4%.

11 Obliczenia własne na podstawie rocznika statystycznego, Gus, warszawa 2009.
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3) tak duża rola kapitału zagranicznego w analizowanym regionie 
wymaga więc od władz lokalnych, aby był on traktowany nie w kate-
goriach zła koniecznego, lecz niezbędnego czynnika wzrostu. Jednak 
bez budowania korzystnego klimatu inwestycyjnego poprzez m.in.: 
tworzenie prawidłowo opracowanych strategii rozwoju regionalnego, 
kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych, rozwijanie 
infrastruktury społecznej, udzielanie odpowiednich zachęt (głównie 
ulg podatkowych), likwidację korupcji oraz negatywnego nastawie-
nia społeczności lokalnej do kapitału zagranicznego itd., jak również 
odpowiedniego wsparcia finansowego ze strony administracji cen-
tralnej (szczególnie dla regionów o małym potencjale gospodarczym, 
a z relatywnie dużym bezrobociem), wszelkie działania promocyjne 
i informacyjne władz województwa na rzecz znalezienia i pozyskania 
partnerów biznesowych mogą okazać się nieefektywne.
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tHe roLe oF Foreign caPitaL 
in regionaL deVeLoPMent oF west PoMerania

summary

the aim of the paper is to analyse and evaluate the importance of FDi to regional 
development of the west Pomeranian voivodship. the first part of the paper presents 
the voivodship’s share in the regional structure of FDi destinations. next the author 
discusses the impact of companies with foreign capital on the voivodship’s total em-
ployment, size and structure of its investment, and its involvement in foreign trade; 
it is those factors which determine to a large degree the economic efficiency of the 
analysed voivodship.

translated by joanna bajera
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aGnieszka astapCzyk
Państwowa wyższa szkoła zawodowa w wałczu

racHunek kosztÓw jakości jako nowoczesne 
narzĘdzie wsPoMagające rozwÓj PrzedsiĘBiorstwa

wprowadzenie

Przez zarządzanie przedsiębiorstwem można rozumieć pewien rodzaj 
celowej działalności ludzkiej polegającej na dysponowaniu zasobami rze-
czowymi, finansowymi i ludzkimi oraz podejmowanie decyzji i ponoszenie 
za nie odpowiedzialności. tak zdefiniowanego pojęcia zarządzania używa się 
w odniesieniu do organizacji gospodarczych nastawionych na osiąganie korzy-
ści materialnych1. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zmiany dokonujące 
się we współczesnej gospodarce światowej, ale także na współczesnych ryn-
kach lokalnych, takie jak: globalizacja, wdrażanie nowych technologii infor-
matycznych, zmiany na rynkach pracy, zmuszają przedsiębiorstwa do ciągłego 
rozwoju i wprowadzania nowych koncepcji zarządzania2. efektywne zarzą-
dzanie współczesnym przedsiębiorstwem powinno skutecznie połączyć spraw-
ność bieżącego działania, wykorzystując potencjał firmy i umiejętności zatrud-
nionych w niej pracowników, z sukcesem przedsiębiorstwa w przyszłości3.

1 Por. e. kirejczyk, zrozumieć zarządzanie, warszawa 2008, s. 18.
2 Por. k. Lisiecka, kreowanie jakości, katowice 2002, s. 41.
3 Por. k. Obłój, strategia sukcesu firmy, warszawa 2000, s. 20–21.
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należy jednocześnie podkreślić, że obecnie ważną częścią świata biznesu, 
zarówno w ujęciu lokalnym, jak i światowym, jest marka firmy. Marki to pomy-
sły, percepcje, oczekiwania i wierzenia, które są zakorzenione w umysłach 
konsumentów, potencjalnych klientów danej organizacji i każdej osoby, która 
może w jakikolwiek sposób na tę organizację oddziaływać. Marka pomaga two-
rzyć unikatowość firmy. najlepsze marki konsekwentnie wygrywają w dwóch 
zasadniczych momentach. Pierwszym, gdy klient, po ocenie innych ofert, decy-
duje się na zakup danej marki i drugim, gdy konsument doświadczalnie ocenia 
markę, w domu lub pracy, odczuwając satysfakcję. Marki, które konsekwentnie 
wygrywają w tych momentach, zajmują specjalne miejsce w umysłach swoich 
klientów. są chętnie kupowane i powiększają tym samym zyski firmy4. Dlatego 
skuteczne zarządzanie powinno dążyć do tworzenia unikalności firmy na rynku, 
co pozwoli zarówno pracownikom, jak i uczestnikom otoczenia w sposób 
wyraźny odróżnić daną firmę od wszystkich konkurentów.

w tej sytuacji kluczem do sukcesu może okazać się efektywne zarzą-
dzanie jakością oraz zaoferowanie produktu, którego jakość będzie istot-
nie lepsza niż oferta konkurencji. Jednak aby proces zarządzania jakością 
przynosił wymierne efekty, należy wdrożyć w przedsiębiorstwie system 
wspomagający kierownictwo w podejmowaniu trafnych decyzji związanych 
z procesem zarządzania. takim systemem w przedsiębiorstwach może być 
rachunek kosztów jakości. celem artykułu jest przedstawienie ogólnych zało-
żeń rachunku kosztów jakości jako nowoczesnego instrumentu zarządzania 
jakością we współczesnym świecie biznesu.

Pojęcie jakości

Jakość jest pojęciem interdyscyplinarnym. zajmują się nim bowiem 
różne dyscypliny naukowe, m.in. filozofia, ekonomia, nauki techniczne. 
termin ten pochodzi od łacińskiego słowa qualitas określającego jakość, 
przymiot5. należy podkreślić, że problematyką jakości zajmują się również 
praktycy z różnych branż i dziedzin wiedzy, dlatego obok definicji ogólnych 
istnieje wiele określeń specjalistycznych6.

4 Por. P. kotler, w. Pfoertsch, zarządzanie marką w segmencie b2b, warszawa 2008, s. 7–8.
5 Por. M. ciechan-kujawa, rachunek kosztów jakości, kraków 2005, s. 13.
6 Por. A.s. Gajewski, Wstęp do zarządzania jakością, tarnów 2007, s. 10.
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Pojęcie jakości zostało po raz pierwszy zastosowane w naukach filozo-
ficznych przez Platona, który nazwał je poiotes. według niego jakość dotyczy 
przedmiotów, zjawisk zachodzących w życiu oraz ich związków z otocze-
niem7. wprowadzając to pojęcie, Platon wychodził z założenia, że nie wszyst-
kie zjawiska można zmierzyć i w pełni opisać8. Filozof ten twierdził bowiem, 
że jakość to pewien stopień doskonałości, którego nie da się zdefiniować, 
można ją zrozumieć tylko przez doświadczenie. uważał, że jest ona sądem 
oceniającego, subiektywnie zależnym od doświadczenia. rozważania Platona 
kontynuował Arystoteles. uznał pojęcie jakości za jedną z dziesięciu podsta-
wowych kategorii filozoficznych, oprócz m.in. miejsca, ilości, czasu, substan-
cji, położenia, dyspozycji, procesów. według niego jakość określa, dlaczego 
rzecz jest rzeczą, którą jest, i nie zależy to od subiektywnego poglądu ocenia-
jącego9. to zespół swoistych cech odróżniających dany przedmiot od innych 
przedmiotów10.

według największych światowych autorytetów zajmujących się bada-
niem jakości jakość należy definiować jako:
 – zgodność wyrobu ze specyfikacją zamówienia zawartą w jego dokumen-

tacji technicznej, w kontrakcie lub w innych dokumentach związanych 
(P.B. crosby);

 – przewidywany stopień jednorodności i niezawodności przy możliwie 
niskich kosztach i dopasowaniu do wymagań rynku (e.w. Deming);

 – całość złożonych cech charakterystycznych wyrobu lub usługi w odnie-
sieniu do marketingu, konstrukcji, wytwarzania i pomocniczych procesów 
produkcyjnych, w wyniku których wyrób lub usługa spełni oczekiwania 
konsumenta (A.v. Feigenbaum);

 – przydatność użytkowa, której praktyczne kryterium identyfikacyjne sta-
nowi jakość projektu i jakość wykonania (J.M. Juran)11.

według jednej ze współczesnych definicji jakość to zbiór tych wszystkich 
właściwości produktu, które czynią go zdolnym do zaspokojenia stwierdzonych 

7 Por. M. ciechan-kujawa, rachunek kosztów…, dz. cyt., s. 13.
8 M. urbaniak, zarządzanie przez jakość, Poznań 2003, s. 5.
9 M. ciechan-kujawa, rachunek kosztów…, dz. cyt., s. 14.
10 A.s. Gajewski, Wstęp do zarządzania…, dz. cyt., s. 17.
11 M. ciechan-kujawa, rachunek kosztów…, dz. cyt., s. 16–17.
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bądź zasadnie domniemanych potrzeb nabywcy12. należy jednocześnie zauwa-
żyć, że teoria i praktyka zarządzania wskazują na indywidualne postrzeganie 
jakości przez różnych uczestników rynku, to znaczy przez: producentów, kon-
sumentów, sprzedających i kupujących13.

z punktu widzenia organizacji jakość staje się kluczowym elementem 
strategii każdej firmy. szczególnie w takiej w sytuacji, w której warun-
kiem przetrwania i rozwoju organizacji jest zaspokajanie zmieniających się 
oczekiwań oraz wymagań klientów. Podejmowanie działań doskonalących 
jakość produkowanych wyrobów i świadczonych usług powinno prowadzić 
do poprawy wyniku finansowego firmy. Dlatego podejście jakościowe do pro-
cesów wytwarzania produktów lub dostarczania usług powinno opierać się 
na następujących założeniach:
 – w każdej działalności najważniejsi są klienci;
 – to nie klienci zależą od przedsiębiorstwa, ale przedsiębiorstwo 

od klientów;
 – klienci przychodzą do wytwórcy nie po to, aby zakłócić jego pracę;
 – klienci robią uprzejmość firmie, przychodząc do niej, firma zaś nie robi 

im uprzejmości, obsługując ich;
 – klienci są częścią organizacji, a nie osobami z zewnątrz;
 – klienci przedstawiają swoje potrzeby i życzenia, a zadaniem przedsię-

biorstwa jest ich zaspokajanie;
 – klienci zasługują na tyle uprzejmości i uwagi, ile tylko wytwórca może 

im poświęcić;
 – klienci są istotą każdego biznesu, bez nich nie działałaby żadna firma14.

koszty jakości

zapewnienie jakości w przedsiębiorstwie wiąże się z ponoszeniem tak 
zwanych kosztów jakości. Można je określić jako nakłady i straty poniesione 
w związku z zapewnieniem ustalonego poziomu jakości produkowanych wyro-
bów lub świadczonych usług. wyrażają skwantyfikowany cel zapewnienia 

12 w. Gabrusewicz, A. kamela-sowińska, H. Poetschke, rachunkowość zarządcza, War-
szawa 1999, s. 255.

13 Por. M. ciechan-kujawa, rachunek kosztów…, dz. cyt., s. 14–15.
14 tamże, s. 19–20.
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jakości, sprowadzający się do doboru takiej struktury wydatków, przy której 
łączna suma strat i nakładów ponoszonych na działania zapewniające jakość 
będzie najmniejsza. wzrastające nakłady na zapobieganie nieprawidłowościom 
wytworzenia powinny powodować spadek kosztów z tytułu strat ponoszonych 
przy produkcji wyrobów wadliwych, a łącznie przyczyniać się do zapewnienia 
optymalnego poziomu jakości, obniżając koszty własne wytworzenia15.

wśród kosztów jakości można wyodrębnić dwie podstawowe grupy: 
koszty zewnętrznego zarządzania jakością oraz koszty operacyjne. koszty 
zewnętrznego zarządzania jakością są związane z prezentacją i dowodami 
wymaganymi przez ustawodawstwo lub odbiorców jako obiektywne wskazanie 
jakości. Operacyjne koszty jakości ponosi przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia 
i zapewnienia przyjętych i określonych poziomów jakości. Obejmują one:

1) koszty oceny i zapobiegania niezgodności (wśród nich: koszty oceny 
i koszty zapobiegania);

2) koszty niezgodności wyrobów (wśród nich: wewnętrzne koszty nie-
zgodności, zewnętrzne koszty niezgodności).

klasyfikację kosztów jakości przedstawia rysunek 1.

KOSZTY JAKOŚCI

koszty oPeracyjne

koszty oceny i zapobiegania 
niezgodności

KOSZTY ZEWNĘTRZNEGO 
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Koszty niezgodności wyrobów

koszty oceny Wewnętrzne koszty 
niezgodności

koszty zapobiegania Zewnętrzne koszty 
niezgodności

rys. 1. klasyfikacja kosztów jakości

Źródło: A. Hernas, L. Gajda, systemy zarządzania jakością, Gliwice 2005, s. 71.

15 r. karaszewski, nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, toruń 2006, s. 47.
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koszty oceny, inaczej zwane kosztami inwestowania, to koszty badań 
i kontroli prowadzonych w celu sprawdzenia, czy utrzymywana jest okre-
ślona jakość wyrobów. zalicza się je do kosztów zależnych i niezależnych 
od przedsiębiorstwa. Oznacza to, że części z nich można uniknąć. Dotyczą 
one następujących działań: sprawdzanie jakości dostarczanych materiałów, 
sprawdzanie nowo uruchamianych procesów produkcji, sprawdzanie jakości 
w odniesieniu do wymagań klientów, sprawdzanie czy działanie systemu jest 
satysfakcjonujące, utrzymanie w należytym stanie całości przyrządów i urzą-
dzeń używanych do oceny, akceptacja dostawców wszystkich produkowanych 
przez nich wyrobów i usług.

koszty zapobiegania, określane również jako koszty prewencji, to koszty 
działań mających na celu zapobieganie uszkodzeniom czy brakom. są one 
planowane i ponoszone przed rozpoczęciem produkcji. wszystkie koszty pre-
wencji są niezależne od czynników zewnętrznych, a zależne od przedsiębior-
stwa. zalicza się do nich m.in. planowanie i zakup wyposażenia używanego 
podczas badań, szkolenia pracowników.

wewnętrzne koszty niezgodności są kosztami wynikającymi z niespeł-
nienia przez wyrób lub usługę wymagań jakościowych przed dostarczeniem 
do odbiorcy. Dotyczą, przede wszystkim, złego sterowania procesem pro-
dukcyjnym. zalicza się do nich: koszty złomu oznaczające produkt, którego 
naprawa jest niemożliwa i który nie nadaje się do jakiegokolwiek użycia czy 
sprzedaży, koszty naprawy wyrobów niezgodnych, sprawdzanie wyrobów 
poprawionych, koszty przeklasyfikowania.

zewnętrzne koszty niezgodności wynikają z niespełnienia przez wyrób 
lub usługę wymagań jakościowych po dostarczeniu do odbiorcy. zawierają 
one następujące elementy: koszty naprawy i serwisu, koszty skarg i reklamacji, 
przewóz, obsługę, badanie odrzuconych wyrobów, odszkodowania spowo-
dowane brakiem odpowiedniego poziomu jakości wyrobów, koszty zmiany 
warunków kontraktu, koszty straty dobrej reputacji przedsiębiorstwa16.

należy zaznaczyć, że w literaturze przedmiotu istnieje wiele metod kla-
syfikacji kosztów jakości, a przedstawiona powyżej jest jedną z możliwych.

16 Por. A. Hernas, L. Gajda, systemy zarządzania jakością, Gliwice 2005, s. 70–74.
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rachunek kosztów jakości

zarządzanie jakością i jej kosztami w przedsiębiorstwie wymaga wdro-
żenia systemu pozwalającego na optymalizację ich wartości, a tym samym 
na efektywne zarządzanie organizacją. Proces zarządzania jakością w przedsię-
biorstwie ukazuje rysunek 2. rachunek kosztów jakości łączy dążenie przedsię-
biorstw do optymalizacji procesów produkcyjnych, handlowych i zarządczych 
z potrzebą wykorzystania nowych metod zarządzania służących do wykrywania 
i eliminowania słabych stron firmy w celu zapewnienia wysokiej jakości pro-
dukowanych wyrobów i świadczonych usług. wysoka jakość i jej doskonalenie 
są wymogiem konkurencyjnym i zarazem dążeniem, a nie stanem. Podnoszenie 
jakości wyrobów wymaga rozwiązania wielu złożonych problemów, w tym 
odszukania miejsc, które generują wysokie koszty wynikające ze złej jakości, 
co powinno się przyczynić do poprawy efektywności całej organizacji.

zAPewnienie 
JAKOŚCI W 

PRZEDSIĘBIOR-
STWie

WDROŻENIE 
rAcHunku 

KOSZTÓW JAKOŚCI 
JAkO 

eFektywneGO 
NARZĘDZIA 

ZARZĄDZANIA 
kOsztAMi 

JAKOŚCI

POnOszenie
kOsztÓw 
JAKOŚCI

rysunek 2. Proces zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne.

Odpowiednio dostosowany rachunek kosztów jakości stanowi podstawę 
prowadzenia działań zarządczych opartych na analizie kosztów, pozwalając 
doskonalić procesy, których celem jest wysoka jakość produkowanych wyro-
bów i świadczonych usług oraz zadowolenie klienta17. rachunek kosztów 
jakości obejmuje:
 – pomiar oraz ujmowanie na kontach bilansowych i pozabilansowych 

kosztów związanych z jakością produkcji, a powstających we wszystkich 
sferach realizacji wyrobu;

 – przeprowadzenie analizy kształtowania się kosztów jakości;

17 Por. A. kister, zarządzanie kosztami jakości, kraków 2005, s. 66.
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 – optymalizację kosztów nieodpowiedniej jakości;
 – opracowywanie sprawozdań18.

rachunek kosztów jakości jest zatem systemem ewidencji, analizy 
i oceny kosztów związanych z zapewnieniem jakości na każdym etapie wytwa-
rzania wyrobu i we wszystkich realizowanych procesach, a także systemem 
podejmowania działań służących poprawie jakości i optymalizacji jej kosztów. 
Podstawowym celem prowadzenia go w przedsiębiorstwie jest planowanie, 
sterowanie kosztami jakości i kontrolowanie ich poziomu, by racjonalizo-
wać działania służące zapewnieniu jakości w procesie wytwarzania wyrobów 
lub dostarczania usług. za podstawowe zadania rachunku kosztów jakości 
w przedsiębiorstwie uznaje się również:
 – umożliwienie obserwacji jakości wyrobów pod kątem powstawania kosz-

tów jakości;
 – pomoc w ustalaniu polityki jakościowej;
 – określanie przedsięwzięć służących obniżaniu kosztów i polepszaniu 

jakości;
 – ułatwienie planowania jakości z uwzględnieniem kosztów i jednocze-

snym połączeniem z analizą wartości;
 – ujawnienie zawyżonych kosztów jakości powstających na skutek przy-

jęcia nieodpowiednich kryteriów jakościowych, niewymaganych przez 
rynek.

wdrożenie rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach powinno 
opierać się na następujących założeniach:

1) źródłem informacji o kosztach jakości są dokumenty księgowe, a szcze-
gółowe składniki kosztów opierają się na obliczeniach i szacunkach;

2) dokumenty źródłowe wykorzystywane na potrzeby ewidencji kosztów 
wymagają dodatkowego oznakowania pozycji;

3) szczegółowość wyodrębniania kosztów jakości powinna wynikać 
z konkretnych potrzeb danego przedsiębiorstwa, jego charakteru, 
struktury organizacyjnej oraz wagi, jaką przywiązuje się do poszcze-
gólnych pozycji kosztów;

4) ewidencja kosztów jakości powinna być prowadzona na kontach synte-
tycznych i analitycznych (wchodzą w skład zakładowego planu kont), 
a także pozabilansowo na potrzeby rachunkowości zarządczej;

18 tamże, s. 96.
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5) ewidencja kosztów jakości powinna być prowadzona w układzie 
rozwiniętym kosztów, to znaczy według rodzaju, a następnie według 
miejsc powstawania;

6) ewidencję kosztów jakości należy prowadzić w sposób ciągły, umoż-
liwiając wykazywanie ich związków z rodzajem wyrobu i procesami 
zachodzącymi w przedsiębiorstwie;

7) w analizie kosztów jakości należy uwzględnić zarówno strukturę, jak 
i zmiany w ich kształtowaniu się19.

najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia rachunku kosztów jako-
ści w jednostkach gospodarczych są następujące:
 – uzyskanie informacji o wysokości kosztów jakości powstających w całym 

przedsiębiorstwie oraz w przekroju poszczególnych asortymentów;
 – możliwość określenia przyczyn powstawania kosztów niezgodności 

wyrobów;
 – dostosowanie produkcji do specyfikacji i potrzeb klientów;
 – zaangażowanie wszystkich pracowników firmy w proces zarządzania 

jakością;
 – opracowanie systemu motywacyjnego dla pracowników zarządzających 

produkcją w powiązaniu z systemem zarządzania kosztami jakości;
 – obniżenie kosztów jakości oraz optymalizację ich struktury;
 – zadowolenie klientów;
 – wzrost sprzedaży.

Jednocześnie pamiętać należy, że opracowanie i wdrożenie rachunku 
kosztów jakości wymaga zaangażowania i współpracy kierownictwa przed-
siębiorstwa, działu zarządzania jakością, pracowników księgowości i control-
lingu oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych20.

rachunek kosztów jakości w praktyce polskich przedsiębiorstw

w wyniku przeprowadzonych badań na temat wdrożenia rachunku kosz-
tów jakości w polskich przedsiębiorstwach ustalono, że:
 – w 27% badanych firm nie prowadzi się żadnych działań w zakresie licze-

nia kosztów jakości;

19 tamże, s. 95–96.
20 M. ciechan-kujawa, rachunek kosztów…, dz. cyt., s. 86.
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 – informacje o kosztach poniesionych na wdrożenie i utrzymanie systemu 
zarządzania jakością ma 8% przedsiębiorstw;

 – w 23% przedsiębiorstw funkcjonuje ewidencja kosztów wynikających 
z kontroli ostatecznej wyrobu lub usługi;

 – koszty jakości w sferze produkcyjnej lub usługowej bada 8% firm;
 – około 34% z badanych przedsiębiorstw deklaruje, że liczy koszty jakości 

powstające w sferze przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej21.
Pod względem rodzaju prowadzonej działalności największe zainte-

resowanie kosztami jakości wykazują firmy produkcyjne. wśród badanych 
przedsiębiorstw produkcyjnych 81% podjęło działania w zakresie liczenia 
kosztów jakości, natomiast 42% z nich prowadzi rachunek kosztów jako-
ści obejmujący kontrolę kosztów w sferze przedprodukcyjnej, produkcyjnej 
i poprodukcyjnej. wśród przedsiębiorstw o profilu handlowym 80% badanych 
nic nie wie o generowanych kosztach jakości, a w przypadku firm usługowych 
33% badanych ich nie liczy22. zakres wdrożenia rachunku kosztów jakości 
w zależności od rodzaju prowadzonej działalności przedstawia tabela 1. Bada-
nia wykazały, że główną przeszkodą we wprowadzaniu rachunku kosztów 
jakości w polskich przedsiębiorstwach są kwestie organizacyjno-techniczne. 
wśród czynników, które wpłynęły na brak działań w zakresie liczenia kosztów 
jakości, badane jednostki najczęściej wymieniały nieobjęcie systemem isO 
działu finansowo-ekonomicznego.

Do innych barier we wdrożeniu rachunku kosztów jakości w polskich 
przedsiębiorstwach ankietowani zaliczyli (według stopnia ważności):

1) spodziewane małe efekty finansowe;
2) brak wymogów prawnych;
3) brak wzorców prowadzenia rachunku kosztów jakości;
4) brak zainteresowania tą problematyką;
5) duże koszty przekształceń organizacyjnych23.

w tym miejscu należy podkreślić ważną rolę uczelni wyższych, w tym 
szczególnie państwowych wyższych szkół zawodowych, w procesie kształ-
cenia i przygotowania zawodowego studentów, jako przyszłych księgo-
wych, dyrektorów finansowych czy osób odpowiedzialnych za zarządzanie 

21 tamże, s. 174.
22 tamże, s. 176.
23 Por. tamże, s. 185.
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organizacją. standardy kształcenia w dziedzinie rachunkowości finansowej 
i zarządczej powinny obejmować zagadnienia z zakresu nowoczesnych narzę-
dzi rachunkowości, controllingu, w tym także rachunku kosztów jakości.

tabela 1

zakres wdrożenia rachunku kosztów jakości w polskich przedsiębiorstwach 
w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

rodzaj 
działalności

Procent przedsiębiorstw, w których:
koszty jakości 
nie są liczone

badane są koszty jakości związane z: 
wdrożeniem 
i utrzyma-

niem systemu 
zarządzania 

jakością

kontrolą 
ostateczną

procesem 
podstawowym

całym obsza-
rem działania

Produkcyjna 19 4 25 10 42
Produkcyjno-
-handlowo-
-usługowa

29 14 29 5 24

usługowa 33 8 17 8 33
Handlowa 80 20 0 0 0

Źródło: M. ciechan-kujawa, rachunek kosztów jakości, kraków 2005, s. 176.

Podsumowanie

reasumując, należy stwierdzić, że na współczesnym światowym, ale 
także lokalnym, rynku jakość produktów jest istotną i wyróżniającą cechą. 
Aby dostarczać wysokiej jakości produkt niezbędne jest wdrożenie systemu, 
który będzie wspomagał kierownictwo w podejmowaniu trafnych decyzji 
związanych z procesem zarządzania. takim systemem jest rachunek kosztów 
jakości, który, dostarczając informacji o kosztach jakości, prowadzi do wzro-
stu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, zapewniając tym samym 
poprawę jakości produktów, procesów i systemów zarządzania oraz wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstwa.
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QuaLity costs account as a Modern tooL in enterPrise 
deVeLoPMent Process

summary

changes which are occurring in our company’s surroundings and need for ad-
aptation to new conditions on present global market make us conclude that one of the 
elements of effective company management is taking over competition. in this case 
key to the success can be effective quality management and product proffer of which 
quality will be significantly better than competitors. However, rational and effective 
management requires system implementation which will support executives manag-
ers in making right decisions which are related to the management system. One kind 
of a managing quality support system in the company can be quality costs account.

quality costs account is a system of record, analysis and evaluation of the price 
which are ensure quality in each level of production and in whole work process. this 
model is also a system of action attempts used to improve quality and also a price 
optimization.

translated by agnieszka astapczyk
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wprowadzenie

O poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym także 
o jego pozycji w ujęciu międzynarodowym, decydują różnorakie zasoby 
i potencjał wewnętrzny1. Można je pogrupować w zestawy czynników o cha-
rakterze ekonomicznym, społecznym, ekologicznym, politycznym i wreszcie 
technicznym oraz technologicznym. wszystkie są ważne, jednak w ostatnich 
latach szczególnie istotne okazały się czynniki technologiczne. rada europy 
konsekwentnie od roku 2000 wskazuje, że jednym z kluczowych czynników 
społeczno-gospodarczego, a także politycznego sukcesu regionów unii euro-
pejskiej jest właściwe wykorzystanie technologii informacyjnej2. w strategii 

1 szerzej na temat pojęcia rozwoju społeczno-gospodarczego i jego czynnikach m.in. 
w publikacjach: e. sobczak, rozwój społeczno-gospodarczy i instrumenty jego realizacji, 
(w:) Wybrane problemy polityki społeczno-gospodarczej, red. s. Jankowski, warszawa 2007; 
rozwój społeczno-gospodarczy, ekonom.XMc.PL, <http://www.ekonom.xmc.pl/tag/rozwoj-
-spoleczno-gospodarczy/> [data dostępu: 3.02.2010].

2 Przykładowo w dokumencie: i2010 – europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia, komunikat komisji do rady, Parlamentu europejskiego, europej-
skiego komitetu ekonomiczno-społecznego oraz komitetu regionów, cOM (2005), Bruk-
sela, 1.6.2005. <http://eur-lex.europa.eu/Lexuriserv/site/pl/com/2005/com2005_0229pl01.
pdf> [data dostępu: 3.02.2010].

technologia informacyjna a rozwój regionu
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lizbońskiej nadaje się technikom informacyjnym miano motoru napędzającego 
wzrost gospodarczy3, a w raporcie Grupy wysokiego szczebla pod przewod-
nictwem w. koka napisano: „aby zapewnić przyszły wzrost gospodarczy, unia 
europejska potrzebuje kompleksowej i całościowej strategii, aby zintensyfiko-
wać wzrost sektora ict i upowszechnienie technologii teleinformatycznych 
we wszystkich sektorach gospodarki”4.

warto w tym miejscu zatrzymać się przy pojęciu technologii informacyj-
nej (it, ang. information technology), gdyż w literaturze można zetknąć się 
z różnymi jej określeniami. według jednej z definicji it to „połączenie zasto-
sowań informatyki z technikami komunikacji”5. wynika z niej, że do it zali-
czane są technologie komunikacyjne, zatem można posługiwać się pojęciami 
it oraz ict (ang. information and Communication technology) zamiennie. 
Bardzo często używa się także w tym samym kontekście określeń: technologia 
informacyjno-telekomunikacyjna lub teleinformatyczna. wszystkie te pojęcia 
odnoszą się generalnie do rodziny technologii, które przetwarzają, gromadzą 
i przesyłają informacje w formie elektronicznej. Do tej grupy można również 
włączyć technologię informatyczną, aczkolwiek wskazuje się, że jest to poję-
cie węższe, używane do opisu technologii związanych z komputerami i opro-
gramowaniem, natomiast nie obejmuje technologii komunikacyjnej i sieci6.

Bez względu na określenie wybrane do nazwania technologii informa-
cyjnej, w licznych doniesieniach literaturowych, raportach i pracach anali-
tyczno-badawczych akcentuje się jej wagę w kontekście rozwoju społeczno-
-gospodarczego w regionach, państwach i na całym świecie. Podkreśla się, 
że zastosowanie it w konkretnych sytuacjach społecznych i gospodarczych 
może pozwolić na osiągnięcie znacznych korzyści zarówno ilościowych, jak 

3 strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji polski do roku 2013 oraz perspektywiczna 
prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Ministerstwo nauki 
i informatyzacji, warszawa 2005, s. 6–7. 

4 facing the Challenge. the lisbon strategy for growth and employment, Office for Official 
Publications of the european communities, november 2004, <http://ec.europa.eu/research/
evaluations/pdf/archive/fp6-evidence-base/evaluation_studies_and_reports/evaluation_stu-
dies_and_reports_2004/the_lisbon_strategy_for_growth_and_employment__report_from_the_
high_level_group.pdf> [data dostępu: 28.01.2011].

5 W. Wrotek, technologia informacyjna, Gliwice 2006, s. 19, <http://helion.pl/online/techin/
techin-1.pdf> [data dostępu: 28.01.2011].

6 społeczeństwo informacyjne w polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004–2006, 
Główny urząd statystyczny, warszawa 2008, s. 7–8, <http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/
PuBL_spoleczenstwo_informacyjne_w_Polsce (1).pdf> [data dostępu: 3.02.2010].



245Technologia informacyjna a rozwój regionu

i jakościowych. wśród korzyści ilościowych wymienia się m.in.: obniżenie 
kosztów działalności gospodarczej oraz oszczędności dla państwa wynikające 
z lepszej kontroli i racjonalizacji procesów. Do jakościowych natomiast zalicza 
się przykładowo:
 – zadowolenie obywateli z lepszego dostępu do tradycyjnych usług;
 – możliwości świadczenia i korzystania z nowych usług;
 – możliwości zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji (rozwoju oso-

bowego) niezależnie od pochodzenia społecznego i geograficznego;
 – udział w życiu społecznym i politycznym;
 – eliminowanie podziału społecznego, a nawet renesans demokracji 

bezpośredniej7.
Precyzyjne określenie wpływu technologii informacyjnych na życie 

społeczne i gospodarcze nie jest jednak łatwe. szacuje się, że it odpowia-
dają za jedną czwartą wzrostu PkB i 40% wzrostu produktywności w unii 
europejskiej8, ale oczywiście występuje zróżnicowanie w efektach wpływu 
technologii informacyjnej na gospodarkę w poszczególnych państwach oraz 
regionach, co tłumaczy się zarówno stopniem informatyzacji państwa (w tym 
stanem rozwoju społeczeństwa informacyjnego), jak i wielkością inwestycji 
w infrastrukturę it9.

informatyzacja państwa

Jednym z mierników rozwoju społeczno-gospodarczego państwa jest 
stopień informatyzacji państwa10, przy czym pojęcie informatyzacji jest defi-
niowane w słowniku języka polskiego jako „wykorzystywanie nowoczesnych  
metod przetwarzania informacji w gospodarce, technice itp.”11. Warto w tym 

7 strategia informatyzacji rzeczypospolitej polskiej – epolska na lata 2004–2006, Mini-
sterstwo nauki i informatyzacji, warszawa 2003, s. 5–6; światowy szczyt społeczeństwa infor-
macyjnego, Genewa, 10–12 grudnia 2003 <http://www.unic.un.org.pl/wsis/genewa/wsis_faq.
php> [data dostępu: 3.02.2010].

8 i2010–europejskie społeczeństwo informacyjne…, dz. cyt., s. 3.
9 Por. M. runiewicz, oddziaływanie inwestycji iCt na rozwój państw i regionów ue – 

wprowadzenie do tematyki, (w:) oddziaływanie inwestycji iCt na rozwój regionalny – aspekty 
społeczne i ekonomiczne, red. k. Głomb, warszawa –tarnów 2007, s. 10.

10 strategia informatyzacji rzeczypospolitej polskiej…, dz. cyt., s. 4.
11 słownik języka polskiego, <http://sjp.pwn.pl/haslo.php? id=2466206> [data dostępu: 3.02. 

2010]. 
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miejscu podkreślić, że owe nowoczesne metody przetwarzania informacji 
są częścią technologii informacyjnych. Głównym celem informatyzacji pań-
stwa jest przyspieszenie obiegu informacji, a polega ono na informatyzacji 
jednostek państwowych oraz usuwaniu barier rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego. informatyzacja jednostek państwowych to nie tylko tworzenie, 
aktualizowanie i rozbudowa rządowych i samorządowych baz danych, ale 
także zapewnianie bezpiecznego transferu danych między poszczególnymi 
podmiotami państwa oraz jednostkami zagranicznymi (na podstawie podpisa-
nych umów międzynarodowych), a także przedsiębiorstwami i obywatelami12.

Bardzo ważnym elementem informatyzacji państwa jest wprowadzanie 
nowoczesnych rozwiązań w obsłudze zarówno osób fizycznych, jak i praw-
nych, czyli tzw. e-administracja (e-government, administracja publiczna on-line, 
administracja elektroniczna czy też innymi słowy interaktywna administracja 
publiczna). Pierwsze dyskusje na temat e-administracji w europie zaczęły się 
od raportu opublikowanego w 1994 roku przez komisję europejską zatytu-
łowanego europa i społeczeństwo globalnej informacji. zalecenia dla rady 
europy (tzw. raport Bangemanna)13, który ukazywał kierunki rozwoju społe-
czeństwa globalnej informacji w europie. w Polsce natomiast idea e-admini-
stracji po raz pierwszy pojawiła się w roku 2000, w dokumencie opracowanym 
przez komitet Badań naukowych i Ministerstwo Łączności pt. Cele i kie-
runki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w polsce14. Od tej pory powstały 
różne istotne dla rozwoju administracji interaktywnej dokumenty strategiczne, 
ustawy, uchwały i rozporządzenia, które określały dążenia i definiowały jej 
warunki w Polsce15. według jednej z definicji e-administracja to wykorzystanie 

12 t. Pełech-Pilichowski, informatyzacja państwa – cele i problematyka, „Gazeta it” nr 3 
(50)/czerwiec 2007, <http://archiwum.gazeta-it.pl/2,10,1048,index.html> [data dostępu: 3.02. 
2010].

13 M. Bangemann i in., europe and the Global information society, Bruksela 1994 <http://
www.cyber-rights.org/documents/bangemann.htm> [data dostępu: 3.02.2010].

14 Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w polsce, komitet Badań nauko-
wych, Ministerstwo Łączności, warszawa, 28.11.2000, <www.epractice.eu/resource/386> [data 
dostępu: 3.02.2010].

15 szerzej na temat historii i istotnych dla idei e-administracji w Polsce dokumentach m.in. 
w: Ł. kołodziejczyk, rozwój i początki e-government w polsce, „zeszyty naukowe”, nr 2/2006, 
scenO Świętokrzyskie centrum edukacji na odległość, <http://www.sceno.edu.pl/konferen-
cja/1_3.pdf> [data dostępu: 4.02.2010]; A. Budziewicz-Guźlecka, rozwój usług e-government 
w polsce, <http://web.ae.katowice.pl/stanley/konferencja/pdf/Budziewicz-Guzlecka.pdf> [data 
dostępu: 4.02.2010]; w. chmielarz, stadium rozwoju systemów e-administracji w polsce, 
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technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej 
w powiązaniu ze zmianami natury organizacyjnej i zdobywaniem nowych 
umiejętności w celu poprawienia jakości świadczonych usług publicznych, 
wzmocnienia zaangażowania obywatela w procesy demokratyczne oraz popar-
cia polityki państwa16. tak rozumiana interaktywna administracja publiczna 
jest bardzo istotnym czynnikiem rozwoju i konkurencyjności gospodarczej 
w skali regionalnej i globalnej. z jednej strony, podnosi jakość życia miesz-
kańców terytorium zarządzanego przez daną administrację oraz zwiększa 
konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, z drugiej zaś, ogranicza 
koszty administrowania, uwalniając środki finansowe na inwestycje17.

usługi administracji on-line powinny być dostosowane do potrzeb oby-
watela, co jest możliwe dzięki współistnieniu kontaktów osobistych oraz 
dostępu do różnych urządzeń, takich jak np. internet, kiosk informacyjny, 
telewizor, telefon komórkowy z wAP itp. w konsekwencji, wprowadzenie 
idei interaktywnej administracji publicznej w życie winno doprowadzić do18:
 – oszczędności czasu (przedsiębiorcy, obywatela, urzędnika);
 – oszczędności kapitału (przedsiębiorcy, obywatela, urzędnika);
 – wzrostu funkcjonalności świadczonych usług;
 – zwiększenia zakresu informacji;
 – zwiększenia przejrzystości procedur administracyjnych;
 – eliminacji błędów (poprawnie zaprogramowany system działa według 

wprowadzonych algorytmów);
 – poprawy dostępności (urząd czynny 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu);
 – integracji zasobów internetowych;

<http://web.ae.katowice.pl/stanley/konferencja/pdf/chmielarz.pdf> [data dostępu: 4.02.2010]; 
A. kucharz, rozwój e-governmentu w polsce, wydział Analiz ekonomicznych i społecznych, 
Biuro studiów i ekspertyz kancelarii sejmu, warszawa 2004; w. Michalski, rozwój informa-
tyzacji sektora administracji publicznej w polsce. telekomunikacja i techniki informacyjne, 
3–4/2007, instytut Łączności, <http://www.itl.waw.pl/czasopisma/titi/2007/3–4/60.pdf> [data 
dostępu: 4.02.2010].

16 D. Grodzka, e-administracja w polsce, „infos”, nr 18, 5.07.2007, Biuro Analiz sej-
mowych, warszawa 2007, <http://parl.sejm.gov.pl/wydBAs.nsf/0/5B3DcD2263623c-
69c125730e003F93cA/$file/infos_018.pdf> [data dostępu: 3.02.2010].

17 w. Żygulski, e-Government – rozwiązanie przyszłości, newsletter siemens, nr 10/2004, 
<http://www.siemens.pl/upload/file_ak/newsletter_10.pdf> [data dostępu: 3.02.2010].

18 zob. t. Grabiński, Wyzwania gospodarki elektronicznej, chrzanów 2005, s. 209; M. kra-
ski, elektroniczna gospodarka w polsce, Poznań 2005, s. 185; c. Olszak, ziemba e., strategie 
i modele gospodarki elektronicznej, warszawa 2007, s. 163.
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 – podejścia przedmiotowego, a nie podmiotowego (ważne jaką sprawę się 
załatwia, a nie u kogo), zorientowanego na obywatela i przedsiębiorcę.

tabela 1

Lista podstawowych usług publicznych

usługi kierowane do/wspomagające obsługę osób fizycznych
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
2. Pośrednictwo w poszukiwaniu pracy, usługi urzędów pracy
3. ubezpieczenia społeczne
4. wydawanie dokumentów tożsamości (w tym paszporty i prawa jazdy) 
5. rejestracja pojazdów
6. wydawanie pozwoleń na budowę
7. Przyjmowanie zgłoszeń na policji
8. Dostęp do zasobów bibliotek publicznych
9. wydawanie aktów urodzenia i małżeństwa
10. rejestracja kandydatów na wyższe uczelnie
11. zmiana miejsca zamieszkania
12. służba zdrowia 

usługi kierowane do/wspomagające obsługę przedsiębiorstw
1. ubezpieczenia społeczne (zus)
2. Podatek dochodowy od osób prawnych
3. Podatek vAt
4. rejestracja działalności gospodarczej
5. Prezentacja danych statystycznych
6. Deklaracje celne
7. zezwolenia i certyfikaty
8. zamówienia publiczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: online availability of public services: 
How is europe progressing?, capgemini, Diegem 2006, s. 4, <http://ec.eu-
ropa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/online_
availability_2006.pdf> [data dostępu: 4.02.2010].

komisja europejska wyodrębniła dwadzieścia podstawowych usług 
administracji publicznej, z których obywatele powinni mieć możliwość 
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skorzystać on-line. zostały one wymienione w tabeli 1 z podziałem na usługi 
kierowane do osób fizycznych i przedsiębiorstw.

Odsetek usług publicznych dostępnych w internecie (ang. percentage of 
basic public services available online) jest jednym ze wskaźników służących 
do oceny stanu rozwoju e-administracji i porównań między krajami unii euro-
pejskiej. na podstawie tego wskaźnika określa się dostępność administracji 
elektronicznej dla obywateli i przedsiębiorstw. europejski urząd statystyczny 
(ang. european statistical office) (eurostat19), który zajmuje się sporządza-
niem prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru unii europejskiej, 
publikuje rokrocznie wartości kilku wskaźników związanych z administracją 
interaktywną. są to m.in.:
 – odsetek podstawowych usług publicznych dostępnych przez internet 

(e-government on-line availability);
 – odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących internet w kontaktach z admi-

nistracją publiczną (e-government usage by enterprises);
 – odsetek osób wykorzystujących internet w kontaktach z administracją 

publiczną (percentage of individuals using internet for interaction with 
public authorities);

 – odsetek osób wykorzystujących internet w kontaktach z administracją 
publiczną według płci (e-government usage by individuals by gender);

 – odsetek osób wykorzystujących internet w kontaktach z administracją 
publiczną według celu: pozyskiwanie informacji, pozyskiwanie formu-
larzy, odsyłanie wypełnionych formularzy (percentage of individuals 
using the internet for interacting with public authorities broken down 
by purpose), 

 – odsetek osób wykorzystujących internet w kontaktach z administracją 
publiczną według celu (percentage of enterprises using the internet for 
interacting with public authorities broken down by purpose).

Analiza wartości tych wskaźników dla poszczególnych państw ue 
pozwala na określenie miejsca Polski wśród nich.

19 strona internetowa eurostatu <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/>.
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e-administracja w Polsce i innych krajach unii europejskiej

w Polsce oferta usług administracji publicznej dostępnych przez internet 
w ostatnich dwóch latach znacznie się poprawiła. znalazło to odzwierciedlenie 
w poziomie wskaźnika dostępności e-administracji, czyli odsetka podstawo-
wych usług publicznych dostępnych przez internet (e-government on-line 
availability), który w przypadku naszego kraju należał w 2007 roku do jed-
nych z najniższych i wynosił 25%, a w 2009 roku wzrósł ponaddwukrotnie, 
do 53%20 (wykres 1). według danych opublikowanych w listopadzie 2009 
roku przez komisję europejską, Polska i Łotwa wykonały największy skok 
ilościowy i jakościowy w latach 2007–2009, jeśli chodzi o usługi administracji 
publicznej świadczone on-line21.

AT Austria 
Be Belgia 
BG Bułgaria 
cH szwajcaria 
cY cypr 
cz czechy
De niemcy 
Dk Dania 
ee estonia 
eL Grecja
eS Hiszpania 
Fi Finlandia 
FR Francja 
Hr chorwacja 
Hu Węgry 
ie irlandia 
iS islandia 
iT Włochy 
Lt Litwa 
Lu Luksemburg 
Lv Łotwa 
Mt Malta 
nL Holandia 
nO norwegia
PL Polska
Pt Portugalia 
rO Rumunia 
Se szwecja
Si Słowenia 
sk Słowacja 
uk wielka Brytania

wykres. 1. wskaźnik dostępności e-administracji w krajach unii europejskiej 
w latach 2007 i 2009

Źródło: smarter, faster, better eGovernment…, dz. cyt., s. 5.

20 na podstawie danych eurostatu.
21 smarter, faster, better eGovernment. 8th benchmark Measurement. capgemini, rand 

europe, iDc, sogeti and Dti, november 2009, s. 4. Dostępny w internecie: <http://ec.eu-
ropa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm> [data dostępu: 
17.04.2010].



251Technologia informacyjna a rozwój regionu

Mapa przedstawiona na rysunku 1 pokazuje odsetek podstawowych usług 
publicznych dostępnych przez internet w 2009 roku we wszystkich krajach 
unii europejskiej. Polska znalazła się w grupie państw, dla których wartość 
tego wskaźnika wynosi od 40 do 60%. Pozostałe kraje to: islandia, słowacja, 
cypr, Grecja, rumunia i Bułgaria.

Pomimo jeszcze ciągle niskiego wskaźnika dostępności usług publicz-
nych on-line (w porównaniu ze średnią wynoszącą 71%) Polskę cechuje dość 
wysoki odsetek przedsiębiorstw korzystających z internetu w kontaktach 
z administracją publiczną. w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających 
ponad 10 pracowników wynosił on w Polsce w 2009 roku 61%. Jest to wiel-
kość porównywalna z takimi państwami, jak np. niemcy (63%), wielka Bry-
tania (65%) czy też Hiszpania (64%) (rys. 2).

Porównując rysunki 1 i 2, można zauważyć, że odsetek podstawowych 
usług publicznych dostępnych przez internet nie jest skorelowany z liczbą 
przedsiębiorstw wykorzystujących internet w kontaktach z administracją 
publiczną. na rysunku 2 nie widać także podziału na europę „lepszą” i „gor-
szą”. Poza częścią południowo-wschodnią nie zauważa się państw o dużo 
niższym wskaźniku.

Dostęp do usług publicznych on-line znacząco zmniejsza czas potrzebny 
na załatwienie wielu formalności urzędowych. zaoszczędzony w ten sposób, 
można przeznaczyć na wykonywanie innych zadań, co jest ważne dla każdego 
przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa niekorzystające z internetu są mniej efek-
tywne, zatem są mniej konkurencyjne od pozostałych. stąd w krajach nawet 
o bardzo niskim odsetku podstawowych usług publicznych dostępnych przez 
internet każda taka usługa jest skrupulatnie wykorzystywana przez przedsię-
biorców. w przypadku osób prywatnych korzystających z internetu w kontak-
tach z administracją publiczną sytuacja wygląda odmiennie. widać wyraźnie 
obszary państw, w których obywatele często kontaktują się z administracją 
poprzez internet, i obszary, gdzie ten kontakt jest bardzo słaby (rys. 3).
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rys. 1. Odsetek podstawowych usług publicznych dostępnych przez internet 
w 2009 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych eurostatu.

rys. 2. Odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących internet w kontaktach z admini-
stracją publiczną w 2009 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych eurostatu.
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rys. 3. Odsetek osób prywatnych wykorzystujących internet w kontaktach z admi-
nistracją publiczną w 2009 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych eurostatu.

rys. 4. Dochód PkB na jednego mieszkańca w 2008 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych eurostatu.
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istnieje wyraźny związek pomiędzy odsetkiem osób korzystających 
z internetu w kontaktach z administracją publiczną a dochodem PkB na jed-
nego mieszkańca. Porównując rysunki 3 i 4, można zauważyć, że w wielu 
krajach o niskim dochodzie odsetek osób korzystających z internetu w kon-
taktach z administracją publiczną jest także niski.
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rys. 5. Odsetek osób wykorzystujących internet w kontaktach z administracją 
publiczną w zależności od wieku w 2009 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych eurostatu.
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rys. 6. Odsetek osób wykorzystują-
cych internet w kontaktach 
z administracją publiczną 
w 2009 roku w zależności 
od wykształcenia i wieku 
w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podsta-
wie danych z eurostatu.

rys. 7. Odsetek osób wykorzystują-
cych internet w kontaktach 
z administracją publiczną 
w 2009 roku w zależności 
od wykształcenia i wieku 
w europie

Źródło: opracowanie własne na podsta-
wie danych z eurostatu.
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Mniejsza dostępność usług publicznych przez internet oraz niższa stopa 
życiowa w Polsce przekłada się na mniejszy odsetek osób załatwiających 
sprawy urzędowe z wykorzystaniem e-administracji. niepełna oferta usług 
sprawia, że większość spraw musi zostać i tak załatwiona w urzędzie, co znie-
chęca do korzystania z internetu, szczególnie osoby starsze, które, prawdo-
podobnie z powodu niewielkich umiejętności w zakresie obsługi komputera, 
sporadycznie korzystają z usług on-line. na rysunku 5 można wyraźnie zoba-
czyć, że z internetu korzysta najwięcej osób w przedziale wiekowym 25–34 
lata, później wskaźnik ten spada w Polsce do 2%.

w Polsce poważny problem stanowi niewielki odsetek osób z wykształce-
niem średnim i niższym, które są skłonne do korzystania z internetu przy zała-
twianiu formalności urzędowych. Przy czym dotyczy to tylko osób w wieku 
25 lat i więcej. Dla osób młodszych dysproporcja ta nie istnieje, co świadczy 
o dostosowaniu polskiego szkolnictwa niższego i średniego do standardów 
europejskich (rys. 6 i 7).

Podsumowanie

O stanie rozwoju regionów czy państw decyduje wiele czynników, wśród 
których niebagatelną rolę odgrywają czynniki technologiczne, w tym it. tech-
nologie informacyjne wpływają zarówno na potencjał gospodarczy regionów 
i państw, jak i na poziom życia ich mieszkańców. zwiększanie się poziomu 
życia mieszkańców dzięki it wynika m.in. z faktu usprawniania przez tech-
nologie informacyjne komunikacji między członkami społeczeństwa, a także 
na styku obywatel – otoczenie instytucjonalno-polityczno-społeczne. Dzięki 
it możliwy jest lepszy dostęp do usług zdrowotnych, edukacyjnych, publicz-
nych, kultury i mediów czy procesów demokratycznych (polityka i organizacje 
pozarządowe). Jednym z ważnych wskaźników rozwoju jest stopień informa-
tyzacji państwa, który wynika między innymi z wykorzystywania technologii 
informacyjnych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej. Przedsta-
wione wyniki badań stanu interaktywnej administracji w Polsce wskazują, iż 
niestety nasz kraj jeszcze nie osiągnął stopnia rozwoju europy zachodniej 
i trudno nawet określić moment, w którym to nastąpi.
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inForMation tecHnoLogy and deVeLoPMent oF a region

summary

the development of a given country or a region and its position in an interna-
tional arena are determined by various resources and internal potential. the efficient 
use of information technology is one of key factors determining the socio-economic 
development and political success. the extent to which the country or the region has 
been informatized is one of measures defining its socio-economic development. the 
present paper addresses issues relating to the informatization of the state/region and 
analyzes the situation of Poland in comparison with the eu Member states.

translated by Małgorzata łatuszyńska
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iGnaCy dziedziCzak
Państwowa wyższa szkoła zawodowa w wałczu

tecHnoLogie inForMacyjne w zarządzaniu gMiną

wstęp

Gmina, jak każda organizacja, wymaga zarządzania. wszystkie funk-
cje kierownicze – planowanie, organizowanie, motywowanie, przewodze-
nie i kontrolowanie – są zależne od ciągłego dopływu strumienia informa-
cji o tym, co się dzieje w organizacji i poza nią. kierownicy mogą śledzić 
postępy w osiąganiu celów i przekształcać plany w rzeczywistość jedynie 
pod warunkiem uzyskania dokładnych i aktualnych informacji. Jeżeli nie 
zdołają nadążać za biegiem spraw, przewidywać potencjalnych problemów, 
dostrzegać, kiedy jest potrzebna interwencja, a następnie podejmować odpo-
wiednich działań korygujących czy dostosowawczych, to ich praca będzie 
bezowocna i nazbyt kosztowna. systemy informacyjne umożliwiają kierow-
nikom sprawowanie kontroli nad przebiegiem spraw. współcześnie wyma-
gają one technologii komputerowych. kierownicy na wszystkich szczeblach 
przekonują się, że skomputeryzowane systemy informacyjne dostarczają 
danych potrzebnych do skutecznego prowadzenia operacji. skoro więc sys-
temy informacyjne odgrywają tak dużą rolę w kierowaniu organizacjami, 
jest sprawą szczególnie ważną, aby kierownicy rozumieli, jakie technologie 
informacyjne są dostępne, do rozwiązywania jakich problemów mają zasto-
sowanie i jak należy się nimi posługiwać.

technologie informacyjne w zarządzaniu gminą
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Atrakcyjność produktu technologii informacyjnych zależy głównie 
od czterech czynników: jakości, aktualności, ilości i znaczenia dla potrzeb 
zarządzania (istotności) informacji:
 – jakość informacji – im informacja jest dokładniejsza, tym ma wyższą 

jakość i z tym większą pewnością kierownicy mogą na niej polegać przy 
podejmowaniu decyzji. koszt uzyskania informacji rośnie wraz ze wzro-
stem jej jakości;

 – aktualność informacji – aby kontrola była skuteczna, trzeba podejmować 
działania korygujące zanim odchylenie od planu lub normy stanie się 
zbyt duże. informacje dostarczane przez system muszą trafiać do właści-
wej osoby we właściwym czasie, żeby można było podjąć odpowiednie 
działania;

 – ilość informacji – kierownicy nie zdołają podjąć na czas trafnych decy-
zji, jeżeli będzie im brakować informacji. Jeżeli jednak otrzymują więcej 
informacji, niż są w stanie efektywnie wykorzystać, to mogą przeoczyć 
te, które dotyczą poważnych problemów;

 – istotność informacji – informacje otrzymywane przez kierowników 
muszą mieć związek z ich zadaniami i zakresem odpowiedzialności.

Podejmowanie decyzji na podstawie odpowiedniej informacji jest pro-
cesem ciągłym i kluczowym w efektywnym zarządzaniu. wszystkie decyzje 
wiążą się jednak z ryzykiem i niepewnością. nie zawsze więc, podejmując 
decyzję, osiągamy zamierzony efekt. Ale doświadczenie dowodzi, że dobrze 
przemyślane decyzje oparte na odpowiedniej informacji dają lepsze efekty 
niż wybór na chybił trafił.

typowe obszary zarządzania gminą

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego ma służyć 
swoim mieszkańcom i powinna podejmować stosowne aktywności dla spełnia-
nia ich potrzeb. Jest wspólnotą samorządową, na którą składają się mieszkańcy 
oraz odpowiednie terytorium1. Bardziej szczegółowo funkcje gminy sprecy-
zowane zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, w której stwierdza 
się: „w szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska;
1 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. u. z 1990 r., nr 16, poz. 95 

z późn. zm.
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2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 
drogowego;

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczysz-
czania ścieków komunalnych, utrzymania czystości oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrze-
nia w energię elektryczną i cieplną;

4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
7) komunalnego budownictwa mieszkaniowego;
8) oświaty, w tym szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek 

oświatowo-wychowawczych;
9) kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszech-

nienia kultury;
10) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni komunalnej i zadrzewień;
13) cmentarzy komunalnych;
14) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz obiektów administracyjnych;
16) zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej”.

rodzaje (typy) obiektów zarządzania:
 – przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej (wodociągowe i kanalizacyjne, 

zakłady oczyszczania, lokalne przedsiębiorstwa transportowe);
 – placówki oświatowe (szkoły i przedszkola);
 – placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej;
 – ośrodki kultury itp.

Biorąc pod uwagę funkcje i typowe obiekty zarządzania w gminie można 
wyodrębnić:
 – zarządzanie obiektem jako jednostką gospodarczą (przedsiębiorstwem 

komunalnym);
 – zarządzanie obiektem typu placówka oświatowa, placówka ochrony 

zdrowia i opieki społecznej, ośrodek kultury;
 – administrowanie.
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w zarządzaniu obiektem istotne jest zwłaszcza utrzymywanie zasobów, 
zatrudnianie i wynagradzanie, świadczenie usług, planowanie finansowe, 
prowadzenie rachunkowości. Dominują w nich na ogół dość proste proce-
dury, przemieszane piętrzącymi się, coraz liczniejszymi zbiorami danych 
(w szczególności księgowych). w miarę upływu czasu następuje oddzielanie 
struktur od procedur ich przetwarzania. w administrowaniu istotne wydają się 
zwłaszcza relacje z mieszkańcami, funkcjonowanie władz, nadzór nad dzia-
łalnością jednostek komunalnych, usługi administracyjne, obsługa admini-
stracyjno-biurowa, gospodarka finansowa i budżet. często występują w nich 
liczne i coraz bardziej złożone struktury oddzielone od komplikujących się 
procedur działania (np. informacja geograficzna czy postępowanie przetar-
gowe). w każdej z wyżej wyodrębnionych działalności występuje ryzyko. 
w skutecznym działaniu nie można pominąć zagrożeń. interesuje nas więc 
identyfikacja i specyfikacja zagrożeń, ich lokalizacja, mierzenie, instrumenty 
kontrolowania i usuwania, instrumenty zabezpieczania przed ich skutkami 
oraz monitorowanie zagrożeń.

Postęp w technologiach informacyjnych

systemy informacyjne działające w technologii komputerowej nazywa 
się systemami informatycznymi. stosując kryterium poziomu zaawansowania 
technicznego, można wyróżnić cztery generacje systemów informatycznych:
 – systemy transakcyjne (generacja i – lata 60. i 70.);
 – systemy informowania kierownictwa (generacja ii – lata 70. i 80.);
 – systemy wspomagania decyzji (generacja iii – lata 80. i 90.);
 – systemy ekspertowe (generacja iv – druga połowa lat 80. i lata 90.)2.

Dodać można jeszcze systemy zarządzania wiedzą jako piątą, współcze-
śnie urzeczywistnianą generację systemów informatycznych.

systemy transakcyjne bazują na pełnych, porównywalnych i wiary-
godnych danych, które przetwarzają za pomocą prostych modeli opartych 
na czterech podstawowych działaniach. Dla ich zastosowania niezbędne 
są komputery o pojemnych pamięciach masowych do przechowywania 
danych, oprogramowanie zorientowane problemowo, system zarządzania 

2 J. kisielnicki, H. sroka, systemy informacyjne biznesu. informatyka dla zarządzania, 
warszawa 2005, s. 27.
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bazą danych oraz języki programowania umożliwiające przetwarzanie danych 
ekonomicznych. systemy te mogą być stosowane do rejestracji danych i pro-
stej ich analizy.

system informowania kierownictwa definiuje się jako sformalizowaną 
metodę terminowego udostępniania kierownictwu dokładnych informacji 
potrzebnych w procesie podejmowania decyzji i umożliwiających sprawne 
dokonywanie w organizacji funkcji planistycznych, kontrolnych i operacyj-
nych. system dostarcza informacje dotyczące przeszłości, teraźniejszości i pro-
gnozowanej przyszłości oraz istotnych zdarzeń wewnątrz i na zewnątrz orga-
nizacji. w organizacjach takie systemy istniały zawsze, chociaż ich za takie 
nie uważano. system informacji kierowniczej wykorzystuje nie zawsze pełne 
i porównywalne dane, które przetwarza, posługując się modelami opartymi 
na równaniach i przepływach międzygałęziowych. niezbędne jest zastoso-
wanie komputerów umożliwiających konwersacyjny tryb pracy oraz języków 
pozwalających na wyszukiwanie danych. systemy te służą do zaawansowa-
nego wyszukiwania i łączenia przechowywanych danych.

systemy wspomagania decyzji (Dss) opierają się na danych niepełnych 
i obarczonych błędem o znanym prawdopodobieństwie, które przetwarzają 
w modelach optymalizacyjnych lub symulacyjnych. wykorzystują do tego 
komputery pracujące z dużą szybkością, bazy modeli oraz wiedzy, a także 
języki specjalistyczne i symulacyjne. informacje przygotowywane są przez 
system na podstawie porównania grup danych z przechowywanymi wzorcami. 
ze względu na specyficzne zastosowania wyróżnia się systemy wspomagania 
decyzji:
 – grupowe – wspomagające współpracę pomiędzy uczestnikami, wymianę 

informacji i zarządzanie danymi, ustalające reguły i kolejność wykony-
wania zadań decyzyjnych;

 – naczelnego kierownictwa – w przypadku decyzji o bardzo słabej struktu-
rze informacyjnej;

 – automatyzacji biura – zarządzające dokumentami, określające ich obiegi, 
umożliwiające dostarczanie danych z zewnątrz;

 – zarządzania przebiegiem pracy – odmiana systemu automatyzacji biura 
umożliwiająca kompletną realizację procesów za pomocą narzędzi elek-
tronicznych (workflow);
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 – inżynierskie – służące projektowaniu obiektów fizycznych3.
Można dodać jeszcze crM – systemy zarządzania relacjami z klientami.
systemy ekspertowe przetwarzają niepełne i często sprzeczne informa-

cje pochodzące z różnych źródeł, z wykorzystaniem metod heurystycznych 
i logicznych. Dla tak zaawansowanych systemów niezbędne są komputery 
o bardzo dużej mocy obliczeniowej oraz zastosowanie języków zbliżonych 
do naturalnych4.

zarządzać wiedzą znaczy działać, aby luka wiedzy jako różnica pomię-
dzy posiadanymi zasobami wiedzy a wiedzą potrzebna do podejmowania 
decyzji była jak najmniejsza. zarządzanie wiedzą jest strategią, która zmie-
nia aktywa intelektualne organizacji. wydaje się, że najbardziej obiecującym 
obszarem wydobywania wiedzy jest data mining. istnieje wiele algorytmów 
wydobywania, odkrywania wiedzy, przykładowo odkrywanie zależności, 
wielopoziomowe uogólnianie danych, klasyfikacja (taksonomiczne metody 
analizy skupień), grupowanie, odkrywanie podobieństw na podstawie wzor-
ców, odkrywanie schematów ścieżek. Metodami statystycznymi lub z zakresu 
sztucznej inteligencji mogą być odkrywane nieznane zależności (prawidło-
wości) między danymi zgromadzonymi w dużych zbiorach (hurtowniach) 
danych.

rodzaje komputerowych systemów wspomagania zarządzania

współcześnie najbardziej ekspansywne w zastosowaniach praktycznych 
są systemy wspomagania decyzji (iii generacji) i systemy ekspertowe (iv 
generacji). Pierwsze nakierowane są głównie na zarządzanie obiektami. Dru-
gie świetnie przystają do rozwiązywania złożonych problemów, w których 
oddziela się procedury od struktur danych.

Przez ostatnie 10 lat zmieniała się nazwa programów wspomagających 
decyzję – od eis (executive information systems) poprzez Dss (decision 
support systems) aż do systemów Bi (business inelligence). Programy eis – 
systemy informowania kierownictwa – były zwykle budowane przez zespoły 
programistów przy użyciu języka c++ lub 4GL, aby umożliwić menedżerom 
i szefom firm łatwe i proste otrzymywanie wybranych informacji o kondycji 

3 w. Flakiewicz, systemy informacyjne w zarządzaniu. uwarunkowania, technologie, 
rodzaje, warszawa 2002, s. 185. 

4 J. kisielnicki, H. sroka, systemy informacyjne..., dz. cyt., s. 27.
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ich przedsiębiorstwa. w wielu przypadkach aplikacje eis miały predefinio-
wane zestawy zapytań, wyposażone w wiele parametrów ustawianych przez 
użytkownika. rezultatem zapytań były tabele lub wykresy. Działalność apli-
kacji eis była ograniczona tylko do tych zastosowań, które określili wcześniej 
programiści. rodzaj informacji dotyczył zwykle sprzedaży ogólnej, sprze-
daży poszczególnych produktów czy liczby produktów sprzedanych w okresie 
rozliczeniowym. Jakiekolwiek nietuzinkowe pytania biznesowe, do których 
konieczne było sporządzenie głębszych analiz, wymagały skorzystania z usług 
zakładowego informatyka, który pisał zapytania w języku sqL i udzielał odpo-
wiedzi w formie raportu.

Aplikacje Dss – systemy wspomagania podejmowania decyzji – należą 
do pierwszej generacji oprogramowania, które w sposób dynamiczny generują 
zapytania sqL w celu uzyskania takiej informacji, jaką użytkownik Dss chce 
zobaczyć. Pozwalają one w sposób efektywny wyodrębnić dane z relacyjnej 
bazy danych bez konieczności zrozumienia czy nauczenia się pisania skryp-
tów sqL. w odróżnieniu od aplikacji eis programy Dss obejmują różne 
zastosowania, pod warunkiem, że ich opis był przechowywany w relacyjnej 
bazie danych. na dodatek użytkownik Dss może zadawać pytania w szerokim 
zakresie zastosowań w biznesie, a uzyskane informacje-odpowiedzi może 
w prosty sposób formatować w bardziej zrozumiałe prezentacje. Pytania zada-
wane przez użytkowników Dss mogą dotyczyć o wiele bardziej złożonych 
spraw niż w przypadku eis.

w rodzinie Dss na ogół wyodrębnia się:
a) planowanie potrzeb materiałowych (MrP – Material requirements 

planning) – jest to standard zarządzania gospodarką materiałową 
przedsiębiorstw. Pozwala planować potrzeby materiałowe (surowce, 
komponenty) w czasie na podstawie planu produkcji;

b) planowanie zasobów produkcyjnych (MrP ii – Manufacturing reso-
urce planning) – system stanowi normę zintegrowanego zarządza-
nia produkcją i jest rozszerzeniem MrP o zasoby takie, jak: ludzie, 
maszyny, energia itd. Pozwala planować produkcję i potrzeby mate-
riałowe na podstawie potrzeb rynku. to zbiór sprawdzonych zasad, 
modeli, algorytmów i procedur służących zwiększeniu produktywno-
ści działalności gospodarczej;



266 Ignacy Dziedziczak

c) planowanie zasobów przedsiębiorstwa (erP – enterprise resource 
planning) – system ten obejmuje standard MrP ii i dodatkowo wypo-
sażony jest w procedury wszechstronnych analiz oraz uwzględnia infor-
macje rozsiane w wielu komórkach przedsiębiorstwa. zorientowany 
jest na finanse, obsługuje rachunkowość finansową, fiskalną i zarząd-
czą i korzysta ze wskaźników wartościowych, a nie ilościowych.

Powstanie systemów klasy erP datuje się na koniec lat 90. systemy 
te obsługują wszystkie obszary zarządzania przedsiębiorstwem: gospodarkę 
magazynową, produkcję, finanse (w tym rachunkowość zarządczą), dystrybu-
cję, transport, serwis. umożliwiają firmom nowoczesną i efektywną współ-
pracę z klientami i partnerami. system erP jest zbiorem aplikacji adreso-
wanym głównie do firm produkcyjnych, ale dostosowywany jest też często 
do specyficznych potrzeb firm usługowych.

uwieńczeniem ewolucji zmian oprogramowania Dss stały się pierwsze 
aplikacje Bi (business intelligence), czyli systemy dostarczające komplek-
sowe informacje, wspierające podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach 
zarządzania przedsiębiorstwem. tego typu aplikacje, oparte na interfejsach 
sieciowych, pozwalają użytkownikowi łatwo wybierać interesujące go dane 
z jednego lub wielu źródeł i mogą dotyczyć wielu zastosowań. wszystko po to, 
żeby służyć pomocą we właściwym podejmowaniu decyzji na stosownym 
poziomie zarządzania przedsiębiorstwem. w skład aplikacji Bi wchodzą: Dss, 
aplikacje przeznaczone do przetwarzania on-line (OLAP), aplikacje do two-
rzenia statystyk oraz aplikacje do analizy związków między danymi (data 
mining).

siła metod sztucznej inteligencji kryje się między innymi w tym, iż 
główną cechą tej dziedziny jest wnikliwa obserwacja natury we wszystkich 
jej aspektach: zachodzących w niej procesów, istniejących struktur, sposobów 
radzenia sobie z przeciwnościami. i tak:
 – systemy produkcji to rezultat długotrwałych obserwacji zachowań czło-

wieka i procesów podejmowania decyzji;
 – sieci neuronowe to próba odtworzenia struktury mózgu, który pozwala 

człowiekowi organizować sobie życie w społeczeństwie i nierzadko nie-
przyjaznym środowisku;

 – algorytmy genetyczne to wynik obserwacji zachowań przyrody w proce-
sie jej rozwoju i poszukiwania odpowiedzi na pytanie, na jakich zasadach 
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przyroda ewoluuje i daje sobie radę z nieustannie zmieniającymi się 
warunkami5.

system ekspertowy (funkcjonują też nazwy system ekspercki, system 
z bazą wiedzy) jest to program lub zestaw programów komputerowych wspo-
magający korzystanie z wiedzy i ułatwiający podejmowanie decyzji. systemy 
te mogą wspomagać bądź zastępować ludzkich ekspertów w danej dziedzinie, 
mogą dostarczać rad, zaleceń i diagnoz dotyczących problemów tej dziedziny. 
w celu lepszego odróżnienia tej klasy systemów od pozostałych niezbędne 
jest dodanie kilku unikatowych cech systemów ekspertowych:
 – jawna reprezentacja wiedzy i oddzielenie wiedzy eksperckiej od proce-

dur sterowania;
 – zdolność do wyjaśnień (ang. explanation facilities), w szczególności spo-

sobu rozwiązania danego problemu, co jest w opozycji do modelu czarnej 
skrzynki, typowego dla konwencjonalnych programów;

 – rozwiązywanie problemów oparte na wykorzystaniu różnych metod 
wnioskowania (rozumowania), a nie jawnie zapisanym algorytmie.

systemy ekspertowe wykorzystują w przeważającej mierze przetwarza-
nie symboli, w mniejszym zaś stopniu obliczenia numeryczne. Przykładowe 
obszary zastosowań systemów ekspertowych:
 – diagnozowanie chorób;
 – poszukiwanie złóż minerałów;
 – identyfikacja struktur molekularnych;
 – udzielanie porad prawnych;
 – diagnoza problemu (np. nieprawidłowego działania urządzenia);
 – dokonywanie wycen i kalkulacji kosztów naprawy pojazdów przez firmy 

ubezpieczeniowe;
 – prognozowanie pogody;
 – sterowanie robotami, automatycznymi pojazdami, rakietami, statkami 

kosmicznymi;
 – analiza notowań giełdowych.

znane systemy ekspertowe to: Dendral, Prospector, Mycin, XcOn, 
crysALis, MAcsyMA, reActOr, cAMes. klasycznym językiem 
używanym przy tworzeniu systemów ekspertowych jest Prolog. Obecnie, 

5 D. rutkowska, L. rutkowski, M. Piliński, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i sys-
temy rozmyte, warszawa 1999.
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zamiast tworzyć je od podstaw, używa się gotowych szkieletów systemów 
ekspertowych. szkielet taki to właściwie gotowy system ekspertowy pozba-
wiony wiedzy. najpopularniejsze, dostępne bezpłatnie szkielety systemów 
ekspertowych to: cLiPs, Jess, MAnDArAX, DrOOLs, sPHinX. schemat 
budowy większości systemów ekspertowych przedstawia rysunek 1.

rys. 1. schemat budowy sytemu ekspertowego

Źródło: opracowanie własne.

składniki systemu ekspertowego to:
 – szkielet systemu składający się z:

a) interfejsu użytkownika – umożliwia zadawanie pytań, udzielanie infor-
macji systemowi oraz odbieranie od systemu odpowiedzi i wyjaśnień;

b) edytora bazy wiedzy – pozwala na modyfi kację wiedzy zawartej 
w systemie, umożliwiając tym samym jego rozbudowę;

c) mechanizmu wnioskowania – jest głównym składnikiem systemu 
ekspertowego wykonującym cały proces rozumowania w trakcie roz-
wiązywania problemu postawionego przez użytkownika;

d) mechanizmu wyjaśniającego – jednego z elementów interfejsu pomię-
dzy systemem a użytkownikiem, który umożliwia użytkownikowi 
poznanie, dlaczego system udzielił takiej a nie innej odpowiedzi albo 
dlaczego system zadał użytkownikowi określone pytanie;
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 – baza wiedzy – deklaratywna postać wiedzy ekspertów z danej dziedziny 
zapisana za pomocą wybranego sposobu reprezentacji wiedzy, najczę-
ściej reguł lub ram;

 – baza danych zmiennych – pamięć robocza przechowująca pewne fakty 
wprowadzone w trakcie dialogu z użytkownikiem; baza ta umożliwia 
odtworzenie sposobu wnioskowania systemu i przedstawienie go użyt-
kownikowi za pomocą mechanizmu wyjaśniającego.

ekstrakcją wiedzy od ekspertów zajmują się na ogół inżynierowie wiedzy. 
Jest to zwykle długi i żmudny proces, ponieważ wiedza stosowana przez eks-
pertów ma charakter intuicyjno-praktyczny, często trudny do zwerbalizowania.

Ponieważ systemy eksperckie mają budowę modułową, można łatwo 
odseparować maszynę wnioskującą i interfejs użytkownika od bazy wiedzy. 
Pozwala to na tworzenie szkieletowych systemów eksperckich, czyli gotowych 
programów komputerowych z maszyną wnioskującą i pustą bazą wiedzy. spe-
cjalne edytory znajdujące się w tych programach umożliwiają wpisywanie 
odpowiednich reguł dotyczących danego problemu, po wprowadzeniu których 
system rozwiąże postawione zadanie. użytkownicy nie muszą zajmować się 
programowaniem, do nich należy jedynie przekazywanie wiedzy o danym 
problemie. zauważyć należy dużą różnorodność systemów ekspertowych, 
a mianowicie:
 – interpretacyjne – np. rozpoznawania mowy czy obrazów;
 – predykcyjne – wnioskują o przyszłości;
 – diagnostyczne – określają wady przedmiotu ekspertyzy;
 – kompletowania – np. ustalanie konfiguracji komputera;
 – planowania – np. planują ruchy robota dla osiągnięcia jakiegoś celu;
 – monitorowania – porównują obserwacje z ograniczeniami;
 – sterowania – kierują zachowaniem systemu;
 – poprawiania – podają sposób postępowania z systemem;
 – naprawy – harmonogram naprawy uszkodzenia;
 – instruowania – np. systemy doskonalenia zawodowego.

Przykłady zastosowań:
 – finanse – analiza ryzyka kredytowego czy inwestycyjnego, monitorowa-

nie spłat kredytu itp.;
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 – medycyna – analiza wyników badań pacjenta, diagnoza choroby, ocena 
trafności leczenia itp.;

 – przemysł – planowanie produkcji, kontrola jakości, monitorowanie pro-
dukcji itp.;

 – marketing – analiza zachowań klientów i ich prognozowanie;
 – prawo – odtwarzanie norm prawnych;
 – administracja – decyzje dotyczące wymiaru emerytur, monitorowanie 

decyzji urzędników;
 – energetyka;
 – telekomunikacja.

zalety systemów ekspertowych:
 – jawna reprezentacja wiedzy zrozumiała dla użytkownika;
 – możliwość przyrostowej budowy bazy wiedzy;
 – względna łatwość modyfikowania bazy wiedzy;
 – narzędzie kodyfikacji wiedzy eksperckiej;
 – zdolność rozwiązywania problemów specjalistycznych, w których dużą 

rolę odgrywa doświadczenie (wiedza eksperta jest dobrem rzadkim 
i kosztownym);

 – zdolność wyjaśniania własnych konkluzji;
 – zwiększają dostępność ekspertyzy;
 – dają możliwość prowadzenia jednolitej polityki przez firmy mające wiele 

oddziałów;
 – poziom ekspertyzy stabilny, niezależny od warunków zewnętrznych, 

godzin pracy.
Przedmiotem porównań są najważniejsze kategorie systemów informa-

tycznych wykorzystywanych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. 
są to systemy ekspertowe, systemy informowania kierownictwa i systemy 
sztucznej inteligencji. kryteriami porównań są: główne zastosowania, cel 
stosowania, wykorzystywane bazy danych, zakres wspomagania decyzyj-
nego, możliwości automatycznego wnioskowania, kierunek konwersacji 
z użytkownikiem, charakter i typ danych i informacji, wspierany szczebel 
zarządzania6.

6 k. woźniak, system informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego 
w firmie, praca doktorska, Akademia ekonomiczna w krakowie, kraków 2005.
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wspomaganie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego

Organizacje gospodarcze powszechnie wykorzystują do wspomagania 
działalności systemy informatyczne. są to zwykle niewielkie dziedzinowe 
aplikacje. Jednak coraz więcej, szczególnie dużych firm wdraża zintegrowane 
i kosztowne systemy obejmujące wszystkie dziedziny aktywności biznesowej. 
systemy te można przenosić na obiekty kontrolowane przez jednostki samo-
rządu terytorialnego (Jst). większe gminy mogą podejmować nawet apliko-
wanie systemów klasy MrP lub erP. Przeznaczone są one głównie dla firm 
komunalnych. specyficznym obszarem komputeryzacji usług komunalnych 
są systemy wspomagające zarządzanie w zakładach wodociągów i kanalizacji. 
Mają one bardzo różny system złożoności. Od prostych, ewidencyjnych, z fak-
turowaniem i rozliczeniami z usługobiorcami (np. tytan), po komputerowy 
system wspomagania zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną typu 
system informacji geograficznej (Gis). system typu Gis zapewnia pozyski-
wanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych. systemy Dss 
wzbogacone o komponenty systemów Gis są określane mianem przestrzen-
nych systemów wspomagania decyzji (sDss, ang. spatial decision support 
systems). systemy klasy sDss zostały wyposażone w możliwości analityczne 
systemów Dss i sprawność przetwarzania danych przestrzennych z syste-
mów Gis7. systemy Dss nie są przystosowane do przetwarzania danych 
przestrzennych. niedostatek ten niwelują Gis. stąd potrzeba integracji obu 
typów systemów. takie próby są już podejmowane. w Dss rozwiązywane 
są problemy zarządzania finansami i budżetem, rachunkowości Jst. komuni-
kacja, pielęgnowanie relacji z mieszkańcami gminy mogą być w przyszłości 
zorganizowane z zastosowaniem systemów typu crM. termin crM (ang. 
customer relationship management – zarządzanie relacjami z klientem) można 
rozpatrywać:
 – jako zbiór strategii i metod działania gminy wobec jej mieszkańców;
 – jako narzędzie informatyczne wspomagające powyższe działania.

z jednej strony, crM jest filozofią działania (podejścia) gminy w sto-
sunku do mieszkańca. Jest to zdecydowane odejście od marketingu masowego. 
w koncepcji tej ważny jest pojedynczy mieszkaniec gminy. crM koncentruje 

7 k. nermend, rozwój przestrzennych systemów wspomagania decyzji, „Metody informa-
tyki stosowanej”, nr 2/2008. 
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się na ciągłej interakcji z nim w długim okresie. Może być sposobem dzia-
łania gminy, którego celem jest zwiększenie satysfakcji mieszkańców oraz 
zmniejszenie kosztów obsługi. z drugiej strony, crM to system informatyczny 
umożliwiający implementację strategii crM. system ekspertowy w gminie 
natomiast może być m.in. wykorzystywany w takich dziedzinach, jak:
 – analizy finansowe (ekonomiczne);
 – planowanie finansowe i ekonomiczne;
 – budżetowanie (szczególnie w budżecie zadaniowym);
 – postępowanie przetargowe;
 – usługi administracyjne dla ludności;
 – nadzór nad działalnością jednostek komunalnych;
 – monitorowanie ryzyka (zagrożeń).

interesujące dla Jst może być zastosowanie polskiego zintegrowanego 
pakietu oprogramowania narzędziowego z zakresu sztucznej inteligencji 
sPHinX. w jego skład wchodzą komponenty:
 – system Pc-shell – szkieletowy system ekspertowy;
 – system neuronix – symulator sieci neuronowej;
 – system cAke – system komputerowego wspomagania inżynierii wiedzy;
 – system Hybrex – system do budowy inteligentnych aplikacji swD i ana-

lizy danych;
 – system Predyktor – system prognostyczny;
 – system Detreex – indukcyjny system pozyskiwania wiedzy;
 – system dialogeditor – system wspomagający tworzenie interfejsu 

użytkownika,
 – system demoviewer – system do prezentacji aplikacji pakietu sPHinX;
 – aplikacje demonstracyjne;
 – obszerna dokumentacja z dużą liczbą przykładów.

Pakiet ten ostatnio nabyła Pwsz do celów dydaktycznych i może podej-
mować próby aplikacyjne.

interesujące są technologiczne możliwości rozwiązań w zakresie automa-
tyzacji prac biurowych i przepływów informacyjnych. ciekawe możliwości 
usprawnień w zarządzaniu Jst kryją systemy zarządzania wiedzą. Podjęto 
budowę typowych rozwiązań.
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inForMation tecHnoLogies in ManageMent coMMune

summary

One introduced the possibility of utilization of present of achievements of com-
puter science in management the commune. the management was begun from specifi-
cation of areas the commune. the directions of progress were described in information 
technology. the review of present of systems was executed helping the management. 
these systems were showed on possibility of use in the commune.

translated by ignacy dziedziczak
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zdzisłaW szyjeWski
uniwersytet szczeciński

ksztaŁcenie ProFesjonaLnycH inForMatykÓw

wstęp

szkoły zawodowe, zgodnie z założeniem, miały za zadanie przygotować 
uczniów do zawodu w ramach przyjętej specjalności. Programy zawierały 
określony zakres wiedzy z danej tematyki oraz przewidywały naukę umie-
jętności praktycznych w wystarczającym dla podjęcia zawodu zakresie. ten 
model szkolenia zawodowego sprawdza się w przypadku prostych zawodów, 
gdzie wymagane wiedza i umiejętności zawodowe nie są zbyt skompliko-
wane. tymczasem szkolnictwo zawodowe przeżywa kryzys wynikający 
z rosnących wymagań odnośnie do zdobywanych kwalifikacji. w przy-
padku zawodów wymagających większej wiedzy i bardziej wyrafinowanych 
umiejętności ten model szkolenia nie sprawdza się z uwagi na ograniczenia 
programowe. system boloński, wdrażany w szkolnictwie wyższym, wprowa-
dza i stopień studiów, który przewiduje przygotowanie specjalistów właśnie 
w takich bardziej wymagających zawodach, gdzie zdobywane wiedza i umie-
jętności wymagają odpowiednio poszerzonej wiedzy ogólnej gwarantowa-
nej szkolnictwem średniego poziomu nauczania. w szczególności do takich 
zawodów należy informatyka, która dodatkowo nie ma jasno określonych 
granic tematycznych i w której pod pojęciem informatyk kryje się wiele 
pokrewnych specjalności związanych z pracą z komputerami i technologiami 

kształcenie profesjonalnych informatyków
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sieciowymi oraz ich zastosowaniami. Powstaje zatem problem zdefiniowania 
poziomu wiedzy i umiejętności koniecznych dla tej specjalizacji i opracowa-
nie odpowiednich standardów kształcenia, które pozwalałyby dobrze wyko-
nywać zawód informatyka w różnych jego implementacjach znanych i ocze-
kiwanych w praktyce gospodarczej. Dodatkowym utrudnieniem podczas 
angażowania pracowników na etaty informatyczne jest trudność weryfikacji 
ich faktycznych umiejętności. Obecnie wspomaganie informatyczne jest tak 
powszechne, że właśnie obsługa informatyczna prowadzonych przedsięwzięć 
stanowi o ich sukcesie i sprawności realizacji, a informatycy są często ich 
istotnym zapleczem.

wymiarowanie umiejętności pracowników jest szczególnie trudne 
w nowych zawodach, które nie wprowadziły jeszcze metod oceny umiejęt-
ności pracownika a wykonywane zajęcia z założenia są trudno mierzalne 
i skomplikowane w swej strukturze. Do takich dziedzin należy informa-
tyka, która, jako obszar aktywności zawodowej, nie wypracowała metod 
prawidłowego wymiarowania umiejętności, a ponadto granice pomiędzy 
różnorodnymi specjalnościami są bardzo rozmyte i nieokreślone. Dynamika 
zmian w technologiach teleinformatycznych jest dodatkowym utrudnieniem 
dobrej i adekwatnej specyfikacji specjalizacji i mierzenia stopnia biegłości. 
różnorodność tę potęguje niejednorodne kształcenie zawodowe informaty-
ków, powiększając nieokreśloność i trudność prawidłowej oceny kwalifikacji 
zawodowych.

Metody mierzenia umiejętności zawodowych

Problematyka wymiarowania umiejętności zawodowych jest bardzo 
ściśle związana ze specyfiką wykonywanej pracy. Jeśli praca włożona przez 
pracownika w wykonanie jakiejś jednostki wytwarzanej jest dobrze zwymia-
rowana, to dość precyzyjnie można określić wydajność wymaganą na danym 
stanowisku i średnią normę liczby wytworzonych jednostek w danym czasie. 
na tej podstawie powstają normy pracochłonności wykonania określonych 
i dobrze zdefiniowanych czynności. z zakresu zarządzania pozostaje więc 
jedynie kontrolowanie stanu realizacji i ewentualnych odchyleń od normy 
w celu oceny wykonywanego procesu. sytuacja komplikuje się, jeśli wyko-
nywana praca nie jest dobrze mierzona z powodu braku miar postępu lub 
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nieokreśloności jej wyniku. Dotyczy to prac o charakterze twórczym1, gdzie 
wymiarowanie jest praktycznie niewykonywane z powodu nieokreśloności 
wyniku i jednoznacznych miar produktu końcowego. z taką sytuacją mamy 
do czynienia w informatyce w obszarze procesów analitycznych, projekto-
wych, a szczególnie programistycznych.

specjaliści it (information technology – technologia informatyczna), 
często nazywani informatykami, to obecnie bardzo liczna grupa zawodowa, 
która zatrudniona jest praktycznie we wszystkich obszarach współczesnego 
biznesu. są to klasyczni pracownicy wiedzy, podlegający dynamicznemu roz-
wojowi. Dodatkowo grupa ta jest w znacznym stopniu wewnętrznie zróżnico-
wana zarówno co do poziomu, jak i rodzaju zdobytej wiedzy profesjonalnej, 
wymaganej na konkretnym stanowisku. w praktyce mamy więc do czynienia 
z kształtowaniem własnej ścieżki rozwoju zawodowego, co dodatkowo kom-
plikuje niezwykle dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych i zwią-
zany z tym problem starzenia się wiedzy uzyskanej w ramach edukacji i pracy 
zawodowej. inną kwestią jest wybór pracownika o wymaganych kwalifika-
cjach i umiejętnościach praktycznych do realizacji określonego zadania czy 
obsadzenia stanowiska pracy. Problem stanowi zatem wymiarowanie umiejęt-
ności informatycznych tak, aby istniała możliwość szybkiego określenia, czy 
są one przydatne czy nie podczas realizacji stawianych zadań oraz stopnia ich 
opanowania, co może mieć istotny wpływ na jakość i czas wykonania pracy.

Podejmowane są próby zdefiniowania różnych specjalności w ramach 
zawodu informatyka2, ale nie wyczerpują one wszystkich szybko zmieniają-
cych się subprofesji. Ponadto obserwowane jest stopniowe zmniejszanie się 
liczby specjalistów mających wąskie kwalifikacje technologiczno-produktowe 
na rzecz wzrostu liczby wszechstronnych analityków informatycznych znają-
cych technologie teleinformatyczne i wykorzystujących je w biznesie. Przydat-
nym rozwiązaniem, które znalazło zastosowanie w tym obszarze, są certyfikaty 
wydawane przez niezależne ośrodki, które wcześniej sprawdziły umiejętności 
konkretnej osoby według jednoznacznie określonych reguł i potwierdzają 
zdobycie kwalifikacji w zdefiniowanym zakresie i na wskazanym w certy-
fikacie poziomie. stanowią one gwarancję określonego poziomu umiejęt-

1 Pojawia się pojęcie pracownicy wiedzy (knowledge workers); por. P. Bohdziewicz, kariery 
zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie grupy zawodowej informatyków), 
Łódź 2008.

2 Por. P. kowalski, uwikłani w informatykę, warszawa 2004.
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ności niezbędnych do biegłego posługiwania się konkretnymi produktami 
informatycznymi lub wdrażania określonych rozwiązań z zakresu technolo-
gii teleinformatycznej. wystawcy certyfikatów najczęściej tworzą programy 
autoryzowanych szkoleń przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych 
obejmujące materiały dydaktyczne i zestawy ćwiczeń, metodykę nauczania, 
testy sprawdzające, a nawet wyposażenie laboratoriów i organizację zajęć. 
szkolenia takie mogą być prowadzone tylko przez autoryzowane ośrodki 
zatrudniające certyfikowanych instruktorów. taki system daje gwarancję 
dobrego przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego i sprawia, że samo 
świadectwo ukończenia szkolenia w autoryzowanym ośrodku jest często uwa-
żane za wystarczający dowód zdobycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności. 
zarówno programy autoryzowanych szkoleń, jak i same egzaminy kwalifika-
cyjne kładą najczęściej duży nacisk na umiejętności praktyczne. Duża liczba 
ćwiczeń, zadań problemowych i testów wykonywanych w trakcie szkoleń, 
bezpośredni kontakt z konkretnym produktem dają ich uczestnikom dobre 
przygotowanie zawodowe. certyfikat jest więc nie tylko dowodem odpowied-
niej wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności praktycznego i efektywnego 
jej wykorzystania. to właśnie te zalety sprawiają, że certyfikaty są wysoko 
cenione nie tylko przez samych informatyków, ale także przez pracodaw-
ców. według raportów dotyczących rynku pracy branży it w Polsce więk-
szość pracodawców uważa certyfikaty potwierdzające umiejętności za ważne 
i przydatne zwłaszcza podczas rekrutacji nowych pracowników. Poza Polską, 
zwłaszcza w krajach europy zachodniej i w usA, odpowiedni certyfikat jest 
w zasadzie niezbędnym warunkiem uzyskania zatrudnienia na informatycz-
nym rynku pracy. w internecie można znaleźć wiele serwisów poświęconych 
certyfikatom informatycznym. Do najbardziej znanych i opiniotwórczych 
należą certcities3 i certification Magazine4.

należy jednak odróżnić certyfikaty firmowe, wystawiane przez okre-
ślone jednostki działające na rynku produktów informatyki, od certyfikatów 
ogólnych, wystawianych najczęściej przez stowarzyszenia branżowe, które 
poświadczają odpowiedni poziom umiejętności ogólnych, niezwiązanych 
z konkretną klasą produktów. certyfikaty wystawiane w ramach progra-
mów firmowych są dowodem dobrej znajomości określonego produktu oraz 

3 < http://certcities.com/>.
4 <http://www.certmag.com>.
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zdobycia umiejętności prawidłowego i efektywnego wykorzystania go w prak-
tyce. stanowią również potwierdzenie biegłej znajomości problematyki i tech-
nologii związanej ze środowiskiem użytkowania produktu. Potwierdzają zdo-
byte podstawy teoretyczne, niezbędne dla danego poziomu zaawansowania, 
oraz umiejętność poruszania się w środowisku programowym i sprzętowym 
stworzonym przez fi rmę wystawiającą certyfi kat. Programy certyfi kacyjne 
obejmują na ogół kolejne stopnie pozwalające na budowanie ścieżki rozwoju 
zawodowego w danej klasie produktów, co wiąże się także z liczbą zdanych 
egzaminów. Przykładem mogą być systemy certyfi kacji fi rm ciscO czy 
Microsoft. na rysunku 1 przedstawiono system certyfi kacji fi rmy Microsoft, 
który poświadcza umiejętności w zakresie różnorodnego stopnia znajomości 
produktów tej fi rmy, co jest związane z odbyciem określonych szkoleń i zda-
niem egzaminów poświadczających zdobycie umiejętności praktycznych.

rys 1. system certyfi kacji fi rmy Microsoft

Źródło: <www.microsoft.com/poland/certyfi kacje>.

certyfi kat fi rmy Microsoft McP jest przyznawany już po zdaniu jed-
nego egzaminu obejmującego podstawową wiedzę o zarządzaniu systemami 
windows, skutecznego wykorzystania produktów oraz technologii Microsoft 
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w firmie bądź organizacji. certyfikat ten jest podstawą do budowania różnych 
ścieżek rozwoju kariery zawodowej związanej z opanowywaniem innych pro-
duktów firmy.

certyfikaty firmowe powiązane z konkretnymi produktami mają istotne, 
ale ograniczone zastosowanie do obszaru związanego z wykorzystaniem okre-
ślonej technologii firmowej. w przypadku zmiany środowiska lub stosowa-
nych narzędzi przydatność konkretnego firmowego certyfikatu staje się mało 
istotna dla pracownika na określonym stanowisku. Można powiedzieć, że cer-
tyfikat taki związany jest z konkretnym produktem i stanowiskiem, na którym 
ten produkt jest stosowany. w przypadku zmiany produktu firmowego zdobyty 
wcześniej certyfikat staje się nieprzydatny. Ogranicza to w sposób znaczący 
mobilność pracowników, wiążąc ich umiejętności z konkretnymi produktami 
i uzależniając własne rozwiązania i ich rozwój od rozwoju oprzyrządowania 
oferowanego przez daną firmę i potrzeby posiadania kadry z nim związanej.

certyfikaty uniwersalne

Obok certyfikatów branżowych można zdobywać również certyfikaty 
o charakterze uniwersalnym z określonego obszaru wiedzy. Do najpopular-
niejszych można zaliczyć certyfikaty związane z umiejętnością zarządzania 
projektami. najbardziej znany w tym obszarze jest certyfikat wydawany przez 
PMi (Project Management institute)5. certyfikat iPMA (international Project 
Management Association) wydawany jest w Polsce przez stowarzyszenie 
Project Management Polska6. Ponadto występuje jeszcze wiele innych certy-
fikatów poświadczających umiejętność zarządzania projektami, powiązanych 
z programami szkoleniowymi i procedurami sprawdzania umiejętności prak-
tycznych i doświadczenia zawodowego.

certyfikowanie umiejętności zarządzania projektami nie jest ukierunko-
wane silnie na realizację projektów informatycznych, ale potwierdza umiejęt-
ność kierowania zespołami realizującymi duże przedsięwzięcia. w praktyce 
występują również certyfikaty potwierdzające umiejętności informatyczne 
przydatne przy realizacji innych aktywności zawodowych, wspomaganych 
narzędziami informatycznymi. szczególne znaczenie ma tutaj aktywność 

5 <www.pmi.org>.
6 <www.spmp.org.pl>. 
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certyfikacyjna Fundacji ecDL (european computer Driving Licence)7 
powstałej i działającej pod egidą cePis (council of european Professional 
informatics societies – stowarzyszenia europejskich towarzystw informa-
tycznych)8. europejski certyfikat umiejętności komputerowych poświadcza 
umiejętności na różnych poziomach zaawansowania dla użytkownika narzędzi 
informatycznych w różnych obszarach aktywności, od wspomagania dzia-
łalności biurowej, po znajomość narzędzi wspomagających projektowanie 
z wykorzystaniem oprogramowania cAD9. Fundacja ecDL wraz z cePis 
wprowadza na terenie europy dwa rodzaje certyfikatów uniwersalnych:
 – certyfikat dla użytkownika informatyki – ecDL;
 – certyfikat zawodu informatyka – euciP.

uznano, że coraz powszechniejsze wykorzystanie technologii teleinfor-
matycznych w różnych obszarach aktywności zawodowej zmusza do wymiaro-
wania umiejętności korzystania z tej technologii na określonych stanowiskach 
pracy. kwalifikacje zawodowe powinny być uzupełnione o niezbędną wiedzę 
i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technologii teleinforma-
tycznych. zakres i stopień wymaganej wiedzy i umiejętności informatycznych 
związane są oczywiście z konkretnym stanowiskiem pracy i przewidziane dla 
różnych poziomów zaawansowania. Pełna paleta możliwości stanowi ofertę 
certyfikacyjną ecDL i jest sukcesywnie modyfikowana i rozszerzana na nowe 
obszary w miarę rozwoju zastosowań i wykorzystania technologii informa-
tycznych w różnych obszarach aktywności zawodowej.

Obecnie wprowadzany jest nowy produkt certyfikacyjny, który ma stan-
daryzować umiejętności informatyczne w ramach profesjonalizacji zawodu 
informatyka. certyfikat zawodu informatyka euciP jest programem certyfi-
kowania z zakresu informatyki10, zawierającym wiele różnych, wyspecjali-
zowanych modułów kompetencyjnych. system certyfikacji euciP dzieli się 
na dwie podstawowe części dotyczące ocenianej wiedzy. Pierwsza to poziom 
bazowy certyfikacji, tzw. core, który dotyczy głównie fundamentalnej wiedzy 
teoretycznej z większości specjalizacji informatycznych. Drugą część stanowi 
poziom Professional dotyczący zaawansowanej wiedzy w poszczególnych 

7 <www.ecdl.com>.
8 <www.cepis.org>.
9 <www.pti.org.pl>.
10 <www.eucip.pl>.
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specjalizacjach informatycznych. Poza dwoma wyżej wymienionymi pozio-
mami stanowiącymi spójny system istnieje jeszcze program it Administra-
tor stanowiący osobny system certyfi kacji praktycznej i teoretycznej wiedzy 
techników komputerowych. Dotyczy on certyfi kacji pokrywającej szeroki 
wachlarz wiedzy z dziedzin o sprzęcie, oprogramowaniu oraz sieciach kompu-
terowych i adresowany jest głównie do administratorów sieci komputerowych. 
system certyfi kacji euciP przedstawia rysunek 2.

Core
- Planowanie

- Wytwarzanie

- Eksploatacja

Professional

Administrator

rys. 2. schemat systemu certyfi kacji euciP

Źródło: <www.eucip.pl>.

Podstawowy poziom badania wiedzy informatycznej core podzielony 
jest na trzy moduły egzaminacyjne sprawdzające wiedzę z zakresu:
 – planowania,
 – wytwarzania,
 – eksploatacji,

czyli podstawowych etapów cyklu życia projektu informatycznego. 
uzyskanie potwierdzenia zdobycia wiedzy podstawowej pozwala na dalsze 
kreowanie ścieżki zawodowej w wybranych obszarach wiedzy profesjonalnej 
lub technicznej w zakresie administrowania. zdanie trzech egzaminów spraw-
dzających wiedzę z zakresu poziomu core stanowi podstawę do wydania cer-
tyfi katu, który jest przepustką do zawodu informatyka. zakres tematyczny tego 
poziomu jest zróżnicowany i obejmuje dość szerokie spektrum ogólnej wiedzy 
informatycznej. Poszczególne moduły tematyczne przedstawia rysunek 3.
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rys. 3. zakres tematyczny poziomu core

Źródło: opracowanie własne na podstawie <www.eucip.pl>.

ich analiza wskazuje na szeroki zakres podstawowych umiejętności 
wymaganych od kandydata. informatyka jest dynamicznie rozwijającą się 
dziedziną i wiedza o tak szerokim spektrum wydaje się konieczna do dobrego 
przygotowania do trudnego zawodu informatyka.

Poświadczenie podstawowych umiejetności wyspecyfi kowanych 
w ramach poziomu core pozwala na specjalizowanie się w wybranej dzie-
dzinie szczegółowej, gdzie kandydat powinien wykazać się praktyką zawo-
dową i umiejętnościami potwierdzonymi w ramach innych systemów, takich 
jak studia, szkolenia i certyfi katy specjalistyczne czy udział w konkretnych 
projektach i pracach w zakresie wybranej specjalności. w zależności od liczby 
punktów przydzielonych przez komisję ceryfi kacyjną, za dostarczone doku-
menty i informacje o kwalifi kacjach, kandydat może zdobyć certyfi kat jednego 
z czterech poziomów umiejętności profesjonalnych. w miarę zdobywania 
dodatkowej wiedzy i doświadczenia zawodowego istnieje możliwość pod-
wyższania poziomu zaawansowania w określonej profesji lub rozszerzanie 
certyfi kacji na inne profesje szczegółowe. Aktualnie w euciP zdefi niowane 
zostały wymagania dla 21 specjalności na 4 poziomach zaawansowania.
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standaryzacja umiejętności informatycznych

certyfikaty są odpowiedzią na zapotrzebowanie osób lub instytucji 
oczekujących potwierdzenia umiejętności pracowników w odpowiednim 
zakresie, zgodnie z opisanymi wymaganiami. na ogół dla wyróżnionej grupy 
pracowników, związanej z zawodem lub instytucją, opracowywany jest wykaz 
wymaganych umiejętności zawodowych i formułowany w postaci standardu 
wymagań lub osiągnięć w tym zakresie. Powiązanie certyfikatu z odpowied-
nim standardem jest gwarancją, że odpowiada on oczekiwaniom pracodawcy. 
w przypadku uniwersalności standardu taki certyfikat ma duże szanse akcep-
tacji i respektowania przez wszystkie instytucje tworzące i przyjmujące te 
standardy.

w obszarze informatyki wymagania dotyczące pracowników formu-
łowane są ad hoc, na potrzeby określonych stanowisk lub w konkretnych 
sytuacjach i najczęściej powiązane są ze specyficznymi wymaganiami śro-
dowiskowymi konkretnej firmy. często następuje odwołanie do certyfikatów 
narzędziowych wystawianych przez firmy lub producentów konkretnych roz-
wiązań technologicznych. taki sposób formułowania wymagań zawodowych 
nie ma umocowania w rozwoju zawodowym i powszechnie obowiązujących 
systemach szkolenia. Aktualność certyfikatu narzędziowego w informatyce 
jest relatywnie krótka, a szybki rozwój technologii teleinformatycznej powo-
duje, że sformułowane wymagania bardzo szybko się dezaktualizują. trudno 
więc uznawać taką praktykę za standard, który mógłby stać się podstawą 
do przygotowania programów szkoleń i nauczania informatyki na potrzeby 
przygotowania zawodowego. każdy system certyfikacji powinien odnosić się 
do określonego systemu szkolenia przygotowującego do zdobycia dokumentu. 
Przyznawanie (zdobywanie) certyfikatu powinno być oddzielone od przygoto-
wań do jego uzyskania, by zapewnić bezstronność w obu sytuacjach. w szcze-
gólności instytucje przyznające certyfikat nie powinny prowadzić szkoleń 
przygotowujących, a egzaminatorzy prowadzić takich zajęć. system egzami-
nowania i certyfikowania powinien być zewnętrzny w stosunku do szkoleń 
przygotowujących, głównie w odniesieniu do miejsca szkolenia i egzamino-
wania oraz osób prowadzących szkolenia i egzamin. ta zasada rozdzielności 
systemu szkoleń i certyfikowania ma na celu uniknięcie konfliktu interesów 
i spełnienie podstawowych założeń co do jakości realizowanych procesów.
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wydaje się, biorąc pod uwagę zakres tematyczny certyfikatu euciP 
core, że można przyjąć go jako standard wiedzy koniecznej dla osób zamierza-
jących uprawiać zawód informatyka. wiedza wymagana do zdania egzaminów 
upoważniających do zdobycia certyfikatu euciP core stanowi zakres tema-
tycznych programów nauczania na kierunkach informatycznych w szkołach 
wyższych. system boloński wyróżniający trzy poziomy studiów uwzględnia 
zdobycie umiejętności zawodowych i stopnia. i właśnie i stopień studiów infor-
matycznych, w szkołach różnego typu, od politechnik po uniwersytety, daje 
możliwość przygotowania do egzaminów wymaganych dla certyfikatu euciP 
core. standardy nauczania i obowiązujące programy studiów konstruowane 
są według potrzeb określonych kwalifikacji zawodowych. Dlatego programy 
studiów informatycznych na kierunkach ekonomicznych i politechnicznych, 
mimo finalnego ukierunkowania na kwalifikacje informatyczne, będą się róż-
niły wieloma szczegółami. Powinno jednak istnieć pewne minimum wspólnej 
wiedzy informatycznej wymaganej od osób, które w przyszłości zamierzają 
wykonywać zawód informatyka. wydaje się, że takim standardem wiedzy 
ogólnej może być program zawarty w sylabusach certyfikatu euciP core.

zgodnie z zasadami zdobywania certyfikatu euciP certyfikat na pozio-
mie core jest podstawą do rozpoczęcia ścieżki zawodowej polegającej na zbie-
raniu punktów kredytowych w określonych specjalnościach szczegółowych. 
Analogicznie system boloński zakłada, że i stopień studiów pozwala na uzy-
skanie podstawowej wiedzy zawodowej, która jest bazą do kontynuacji ścieżki 
zawodowej na kolejnych stopniach, zgodnie ze specjalistycznymi zaintereso-
waniami kandydata. system certyfikacji euciP wpisuje się w ten sposób rozu-
mowania i pozwala na swobodne konfigurowanie własnej kariery zawodowej. 
Ponadto jest niezależny technologicznie i nie jest związany z żadnymi narzę-
dziami ani produktami informatycznymi, ale odwołuje się do ogólnej wiedzy 
informatycznej, niezwiązanej z konkretną firmą, producentem czy technologią. 
wydaje się, że standard propagowany przez euciP może stanowić podstawę 
do kwalifikowania w zawodzie informatyka. Powszechnie stosowany sys-
tem boloński w szkolnictwie wyższym wydatnie może wspierać ten sposób 
promowania. system certyfikacji euciP jest otwarty i mimo że akceptuje 
i odpowiednio punktuje zdobyte stopnie zawodowe i naukowe, to pozwala 
również na zdobywanie kolejnych stopni zaawansowania dla osób, które nie 
mają formalnego kierunkowego wykształcenia, a innymi metodami zdobyły 
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wymagane standardem umiejętności informatyczne. widać więc, że jest to bar-
dzo otwarte i praktyczne rozwiązanie pozwalające na ustanowienie elastycz-
nego standardu oceny umiejętności informatycznych, co w sposób znaczący 
wpłynie na możliwości zarządzania zasobami ludzkimi w informatyce.

Podsumowanie

sprawne zarządzanie wymaga możliwości zwymiarowania i porównania 
z określonym wzorcem. w przypadku zarządzania zasobami ludzkimi problem 
wymiarowania umiejętności pracownika jest szczególnie ważny w związku 
z koniecznością prawidłowego przydziału zadań, zgodnie z umiejętnościami, 
oraz szacowaniem czasu ich wykonania na podstawie określonej pracochłon-
ności prac. szczególnie trudne jest zarządzanie w zawodach, gdzie wymiaro-
wanie wykonanej pracy jest praktycznie niemożliwe. Do takich aktywności 
należy informatyka, gdzie brak jakichkolwiek wzorców odniesienia. Propo-
nowany system certyfikacji euciP jest próbą znalezienia punktu odniesie-
nia, który unormowałby zakres umiejętności wymaganych od informatyków 
i wprowadził system rozwoju zawodowego według zdefiniowanych standar-
dów wiedzy informatycznej.

Literatura

Bohdziewicz P., kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie 
grupy zawodowej informatyków), Łódź 2008.

czarnacka-chrobot B., błędy w zarządzaniu projektem informatycznym – skala pro-
blemu i aspekty metodologiczne, (w:) efektywność zastosowań systemów infor-
matycznych, red. J.k. Grabara, J.s. nowak, t. i, materiały konferencyjne Xiii 
szkoły Górskiej Pti, warszawa–szczyrk 2001.

DeMarco t., Lister t., Czynnik ludzki, skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły, 
warszawa 2002.

kowalski P., uwikłani w informatykę, warszawa 2004.
proceedings of a seminar on Metrics, international council on system engineering 

(incOse), Hampton, virginia, October 23–24 2001.



287Kształcenie profesjonalnych informatyków

training oF it ProFessionaLs

summary

certificates are a tool of human resource management. computers, where there 
is no skills assessment system, offers a variety of certificates, which deserves a special 
attention offer ecDL Foundation, which offers universal certificates for the user tools, 
and certified professional. there are no qualifying standards for the profession but 
computing makes human resource management processes are difficult to implement. 
this paper proposes a system to provide the basis for certification of eligibility euciP 
in it occupations. Additionally, the system euciP certified professional degrees and 
the Bologna system of teaching in higher education may be complementary in the 
evaluation procedures literacy skills.

translated by Marek Mikołajski
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wprowadzenie

tematyka rozwoju regionalnego nabrała szczególnego znaczenia w kon-
tekście wstąpienia Polski do unii europejskiej, głównie ze względu na koniecz-
ność osiągnięcia w stosunkowo krótkim czasie standardów zbliżonych do tych, 
jakie obowiązują w krajach członkowskich. Mimo że uruchomiono wiele 
programów pomocowych, to istniejące dysproporcje są tak duże, że władze 
samorządowe muszą w sposób istotny włączać się w proces dostosowawczy. 
skuteczne wspieranie tego procesu wymaga przede wszystkim właściwego 
zdiagnozowania i oceny aktualnego poziomu rozwoju regionalnego, a następ-
nie zaplanowania działań zmierzających do wyeliminowania dysproporcji.

w niniejszym artykule pod pojęciem rozwoju regionalnego rozumie 
się „trwały wzrost poziomu życia mieszkańców i potencjału gospodarczego 
w skali określonej jednostki terytorialnej”1. Diagnoza i ocena poziomu 

1 t. kudłacz, programowanie rozwoju regionalnego, warszawa 1999. inne definicje patrz 
w bibliografii pozycje: J. kudełko; k. secomski; M. Markowska; M. Pięta; J. kaj, k. Piech; 
A. Jewtuchowicz; s. korenik; k. Gawlikowska-Hueckel; w. Dziemianowicz; J. chądzyński, 
A. nowakowska, z. Przygodzki; J. Adamiak, w. kosiedowski, A. Potoczek, B. słowińska.

rola bezpieczeństwa i ochrony danych w rozwoju regionalnym
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rozwoju regionalnego jest zadaniem bardzo trudnym, a stosowane do tego 
metody powinny pozwalać na jednoczesne uwzględnianie wielu czynników 
(ekonomicznych, środowiskowych, politycznych, infrastrukturalnych, demo-
graficznych oraz technologicznych) składających się na rozwój regionalny. 
w artykule autorzy koncentrują się głównie na czynnikach technologicznych, 
zwłaszcza tych warunkujących rozwój społeczeństwa informacyjnego. według 
jednej z definicji społeczeństwo informacyjne to „społeczeństwo, które nie 
tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, 
lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła 
utrzymania większości społeczeństwa”2. społeczeństwo informacyjne po raz 
pierwszy zostało zdefiniowane w tzw. raporcie Bangemanna3. Tym mianem 
określa się społeczeństwo nowoczesnego, wysoko rozwiniętego państwa, 
w którym istnieje rozbudowana infrastruktura teleinformacyjna, umożliwiająca 
pełny dostęp do usług i informacji. wraz z rozwojem społeczeństwa informa-
cyjnego powiększają się zasoby danych i informacji, gromadzone w różnych 
systemach informatycznych. zagrożeniem dla tych zasobów, niejednokrotnie 
bardzo istotnych ze względu na bezpieczeństwo państwa, gospodarki i oby-
wateli, mogą być różnego rodzaju ataki. ich odparcie wymaga zapewnienia 
ochrony na pożądanym poziomie. niestety, większość jednostek na szczeblu 
regionalnym nie dostrzega konieczności wdrożenia odpowiednich zabezpie-
czeń opartych na wynikach analizy ryzyka (lub nie ma odpowiednich środków 
i wiedzy). Brak spójnej polityki bezpieczeństwa na tym szczeblu dotyczącej 
ochrony zgromadzonych danych oraz niepodejmowanie odpowiednich kro-
ków w tym kierunku może mieć nieodwracalne, negatywne skutki.

Biorąc pod uwagę możliwe zagrożenia i podatność systemów informa-
cyjnych jednostek samorządów terytorialnych w obszarze ochrony danych 
i informacji w różnych jej postaciach, autorzy niniejszego referatu przedstawią 
ogólny przegląd na temat istniejącego stanu bezpieczeństwa oraz techniki 
zarządzania bezpieczeństwem systemów informacyjnych i monitorowania ich, 
w tym budowę i wdrażanie polityki bezpieczeństwa i ochrony danych w tych 
instytucjach.

2 k. nermend, Vector Calculus in regional development analysis, Berlin–Heidelberg 2009.
3 M. Bangemann i in., europe and the Global information society, <http://www.cyber-

-rights.org/documents/bangemann.htm> [data dostępu: 13.04.2010].
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Przegląd istniejącego stanu bezpieczeństwa w organizacji 
na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego

Jak wynika z raportów z analiz4, do najczęściej spotykanych przyczyn 
szkód należą nadal błędy ludzkie, które stanowią prawie 50%, najczęściej 
powodowane przez pracowników – ok. 70%. Pomimo utrzymywania się wciąż 
wysokiego odsetka błędów ludzkich jako przyczyn szkód i pracowników jako 
ich sprawców, zaobserwowano jednak w latach 2005–2009 tendencję spad-
kową o około 5–10%. większość szkód organizacji nadal powodują ludzie, 
jednak często zupełnie nieświadomie. Jak wynika z opublikowanych, cyto-
wanych wyżej, raportów, stwierdzono również wzmożoną aktywność kierow-
nictwa organizacji w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeń-
stwa danych i informacji. Dane wskazują, że około 75% kadry kierowniczej 
ma świadomość potrzeby wdrażania polityki bezpieczeństwa i czynnego 
udziału w jej realizacji (z analiz z 2005 roku wynika, że około 40% kierow-
ników nie widziało potrzeby czynnego udziału w spotkaniach poświęconych 
bezpieczeństwu informacji). Pomimo dużego zaangażowania kierownictwa 
w rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa w obrębie własnych organiza-
cji, co skutkowało wyraźnie mniejszymi stratami, nadal duże zaniepokojenie 
budzi rosnąca liczba prób ataków na systemy organizacji, a przede wszystkim 
zaobserwowany ostatnio wysoki stopień znajomości świata biznesu wśród 
przestępców, a także ich zdolności techniczne wykorzystywane do zwiększe-
nia skali działania oraz unikania wykrycia. Główne powody ataków to nadal 
chęć wzbogacenia się i zdobywania ważnych danych i informacji, w tym 
również biznesowych. Proporcje te, w porównaniu do analiz z 2005 roku5, 
są prawie na tym samym poziomie (około połowy wszystkich przestępstw 
komputerowych to kradzież pieniędzy, około 15–20% to kradzież danych, 
10% dotyczy modyfikacji danych itp.). niektóre jednostki samorządowe wpro-
wadziły już politykę bezpieczeństwa, jednak samo wdrożenie nie rozwiązuje 
problemu. Potrzebne jest przede wszystkim egzekwowanie zasad i procedur 

4 <http://www.ey.com/PL/pl/newsroom/news-releases/Pr10_Giss-2009> [data dostępu: 
02.04.2010]; <http://www.cisco.com/en/us/prod/collateral/vpndevc/security_annual_
report_2009.pdf > [data dostępu: 02.04.2010]; < http://www.symantec.com/about/news/release/
article.jsp? prid=20070205_01> [data dostępu: 02.04.2010].

5 <http://www.ey.com/PL/pl/newsroom/news-releases/Pr10_Giss-2005> [data dostępu: 
02.05.2006].
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bezpieczeństwa zawartych w tej polityce. Do czynników najbardziej sprzyjają-
cych niestosowaniu się do procedur i zasad bezpieczeństwa, a w konsekwencji 
utracie danych i informacji, należą: użycie bez kontroli m.in. urządzeń prze-
nośnych, wymiennych nośników, sieci bezprzewodowych itd. zasady polityki 
bezpieczeństwa, rozumiane przez większość jednostek samorządowych, nie 
kończą się tylko na ochronie informacji w formie elektronicznej, ale również 
ochronie informacji w formie papierowej6. utrata dokumentów dotyczących 
np. strategii inwestycyjnych, planów finansowych czy zbiorów danych oso-
bowych mieszkańców jest przestępstwem surowo karanym prawem, a jedno-
cześnie są to informacje niezwykle pożądane przez różne firmy itp.

Po zapoznaniu się z tymi analizami i mając świadomość, że tylko nie-
spełna 15% organizacji z europy brało udział w tych badaniach oraz wie-
dząc, że liczba ataków, także coraz bardziej wyrafinowanych, z roku na rok 
podwaja się, bez względu na to, czy celem ataku jest prywatna firma, instytucja 
finansowa, rządowa, czy nawet militarna, powstaje przekonanie, że wdrażanie 
polityki bezpieczeństwa w instytucjach samorządowych, towarzyszących jej 
procedur, szkoleń, audytów itp. jest niezbędne i nieuniknione.

Polityka bezpieczeństwa informacji 
w jednostkach samorządu terytorialnego

Polityka bezpieczeństwa jest zbiorem dokumentów o znaczeniu strate-
gicznym zawierającym cele, strategie oraz zakres działań zgodnych z obowią-
zującym prawem, przepisami i procedurami, będących konsekwencją działania 
i nadzoru, warunkujących możliwość efektywnego i całościowego zarządza-
nia bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie7. istotne znaczenie dla 
wdrażania polityki bezpieczeństwa ma zrozumienie przez pracowników, 
do czego służą procedury bezpieczeństwa i kiedy należy je stosować. Dla-
tego też konieczne są okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony 
danych. Pracownicy muszą być informowani o przyjętych przez pracodawcę 
procedurach i zasadach ochrony danych, ponieważ pozwoli to na uświadomie-
nie, jakie zagrożenia i ryzyka są związane z ich codziennymi obowiązkami 

6 <www.pbsg.pl> [data dostępu: 14.04.2010].
7 information technology – security techniques – Management of information and commu-

nications technology security – Part 1: concepts and models for information and communica-
tions technology security management isO/iec 13335–1:2004.
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i wykonywanymi czynnościami, a tym samym na zwiększenie efektywności 
wykorzystywania istniejących systemów zabezpieczeń.

Aby opracować dokument polityki bezpieczeństwa, należy przeprowa-
dzić analizę ryzyka w zakresie prowadzonej przez instytucję działalności, 
wykorzystywanej technologii informatycznej, obiegu informacji oraz zdefi-
niować cele strategiczne, standardy i normy, a także strategie realizacji zadań 
ochrony informacji. Jak już wspomniano, niektóre jednostki samorządowe 
wdrażały wcześniej politykę bezpieczeństwa, jednak nie była ona oparta 
na wynikach przeprowadzonej analizy ryzyka, a jedynie na punktach kon-
trolnych zawartych w normie isO/iec 270018. Działania takie nie są wiary-
godne, ponieważ nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu zagrożeń, ryzyka, 
panującego w jednostce itp.

Prawidłowo wdrożona polityka bezpieczeństwa powinna być zbudowana 
według następujących wytycznych9:

 – identyfikacja i klasyfikacja zasobów jednostki;
 – identyfikacja zagrożeń, na jakie podatny jest system informacyjny 

jednostki;
 – analiza i ocena ryzyka związanego z bezpieczeństwem systemu informa-

cyjnego jednostki (powinny być oparte na odpowiednio dobranej meto-
dzie analizy ryzyka);

 – dobranie zabezpieczeń adekwatnych do wyników oceny ryzyka;
 – wyznaczenie osoby odpowiedzialnej związanej z bezpieczeństwem sys-

temu informacyjnego jednostki;
 – opracowanie dokumentu polityki bezpieczeństwa informacji;
 – edukacja i szkolenia personelu w dziedzinie bezpieczeństwa informacji;
 – zgłaszanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa;
 – zarządzanie ciągłością działania jednostki;
 – monitorowanie poziomu ryzyka, wykorzystania zabezpieczeń i ich 

efektywności.

8 information technology – security techniques – information security management sys-
tems, isO/iec 27001:2005.

9 tamże.
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analiza ryzyka

zalecenie isO/iec nr 73 definiuje ocenę ryzyka jako proces złożony 
z analizy ryzyka oraz jego ewaluacji10. Analiza ryzyka jest procesem identy-
fikacji opisu i pomiaru ryzyka. identyfikacja wymaga szczegółowej wiedzy 
na temat jednostki, dogłębnego zrozumienia jej celów strategicznych i ope-
racyjnych, w tym czynników kluczowych do osiągnięcia powodzenia oraz 
zagrożeń i szans związanych z realizacją tych celów. Opis zidentyfikowanych 
źródeł ryzyka powinien być przedstawiony w czytelnej formie, np. w postaci 
tabeli ułatwiającej przejrzystą prezentację i ewaluację poszczególnych źródeł 
ryzyka11.

rozważając skutki i prawdopodobieństwo realizacji poszczególnych nie-
bezpieczeństw, można zdefiniować priorytety, to jest wybrać najważniejsze 
źródła ryzyka, które należy poddać bardziej szczegółowej analizie i dokonać 
pomiaru ich wag. Pomiar ryzyka można przedstawić w postaci ilościowej 
lub jakościowej. rysunek 1 przedstawia znaną metodę crAMM stosowaną 
do analizy ryzyka.

Pomiar ten wymaga tworzenia schematów klasyfikowania zagrożeń 
i podatności na nie systemu informacyjnego jednostki. uwzględniając te 
wartości w macierzach, tworzymy macierz ryzyka (rys. 2).

Ostatnim etapem procesu analizy ryzyka jest opracowanie profilu, w któ-
rym każdemu źródłu ryzyka jest przypisana ocena opisująca jego znacze-
nie. Profil ryzyka porządkuje zatem zidentyfikowane pod względem istot-
ności oraz stanowi narzędzie do określenia priorytetów działania względem 
ryzyka. w procesie konstruowania profilu następuje przypisanie źródeł ryzyka 
do poszczególnych dziedzin działalności, a także wskazanie podstawowych 
mechanizmów kontrolnych oraz obszarów, w jakich należy zwiększyć, zmniej-
szyć lub zreorganizować wydatki związane z kontrolowaniem ryzyka. ewalu-
acja ryzyka zatem stanowi podstawę do podjęcia decyzji co do tego, na ile dane 
ryzyko jest dla organizacji istotne, a także czy należy je przyjąć i jakie działa-
nia względem niego podjąć. Postępowanie takie wymaga porównania szacun-
kowej wielkości ryzyka z przyjętymi przez organizację kryteriami. kryteria te 

10 risk Management – vocabulary – Guidelines for use in standards, isO/iec Guide 73:2002.
11 risk Management standard, Federation of european risk Management in Dynamic Open 

systems, London 2003.
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mogą dotyczyć kosztów i korzyści, wymogów prawnych itp. zakończeniem 
procesu oceny ryzyka jest ponowna analiza, tzw. analiza ryzyka szczątko-
wego. Jest przeprowadzana po podjęciu decyzji przez jednostkę o doborze 
i implementacji podstawowych mechanizmów zabezpieczających, tam gdzie 
obliczona waga ryzyka dla danego scenariusza jest nieakceptowana.
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Budowa polityki bezpieczeństwa w jednostce samorządu terytorialnego

warunkiem budowy polityki bezpieczeństwa w jednostkach samorządu 
terytorialnego jest zaangażowanie wszystkich stron – od starosty, prezydenta, 
wójta aż po portiera12. Bez ich akceptacji i pomocy nie da się ustanowić sku-
tecznej polityki bezpieczeństwa. ważnym argumentem dla aktywizacji działań 
starosty, prezydenta, wójta w tym kierunku jest fakt, że to właśnie oni ponoszą 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo teleinformatyczne w jednostce. Drugim 
ważnym krokiem jest spełnienie wymogów:
 – ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. u., 

2002 r., nr 101, poz. 925 z późn. zm.);
 – rozporządzenia MswiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. u., 2004, nr 100, 

poz. 1024), zawartych w części „Polityka bezpieczeństwa”, w tym „Poli-
tyka bezpieczeństwa informacji” i „Polityka bezpieczeństwa systemu 
teleinformatycznego”.

Budowa polityki bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu 
terytorialnego polega na stopniowym opracowywaniu sposobów zabezpiecze-
nia zasobów informacyjnych przez nie zgromadzonych, kierując się zasadą 
od ogólności do szczegółowości. Dokument polityki bezpieczeństwa informa-
cji powinien dotyczyć wszystkich funkcjonujących procesów przetwarzania 
informacji w jednostce. Pomocne przy budowie polityki są wyniki analizy 
ryzyka przeprowadzone wcześniej.

Prace nad polityką bezpieczeństwa należy rozpocząć od zdefiniowania, 
tak jak w normach isO, pojęć, skrótów itd., które będą użyte w dokumencie. 
kolejnym krokiem jest określenie wszystkich zachodzących w jednostce pro-
cesów, w tym:
 – przetwarzania informacji;
 – składowania i archiwizacji informacji, w tym metod stosowanych do ich 

archiwizacji;
 – obiegu informacji;
 – pozyskiwania i udostępniania informacji, w tym zasad związanych z bie-

żącym wewnętrznym dostępem i dostępem do archiwum informacji;

12 k. nermend, i. el Fray, znaczenie bezpieczeństwa informacji dla prawidłowego funkcjo-
nowania jednostek samorządu terytorialnego, zeszyty naukowe Pwsz w kaliszu (w druku).
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 – wymiany informacji z podmiotami zewnętrznymi;
 – kontroli dostępu do informacji i stosowanych zabezpieczeń.

realizacja zadań statutowych wymaga zagwarantowania odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa dla procesów przedstawianych wyżej. tak więc 
oprócz ich oczywistej ochrony i powiązanych z nimi zasobów teleinformatycz-
nych ważna jest także ochrona jednostki na takim poziomie, aby mogła ona 
nieprzerwanie działać. Ochrona jednostki powinna być budowana na trzech, 
w zasadzie niezmiennych, poziomach13:

 – bezpieczeństwie jednostki;
 – bezpieczeństwie teleinformatycznym jednostki;
 – bezpieczeństwie systemów jednostki.

w przypadku pierwszego poziomu w skład polityki wchodzą takie ele-
menty, jak: polityka działania instytucji wynikająca z jej celów i strategii ist-
nienia, polityka finansowa, polityka zastosowania zasobów teleinformatycz-
nych w jednostce, jak również inne wynikające ze specyfiki jednostki, takie 
jak normy prawne, zwłaszcza przepisy bądź umowy. na drugim poziomie 
polityka rozumiana jest jako prawa, zasady postępowania i ochrony dotyczące 
systemów i zasobów teleinformatycznych w całej instytucji, w tym informacji 
niejawnych i wrażliwych, wszelkich usług ze szczególnym uwzględnieniem 
usług krytycznych dla istnienia i działania jednostki. trzeci z kolei poziom 
polityki bezpieczeństwa dotyczy bezpieczeństwa dla systemów w jednostce. 
Powstający dokument lub dokumenty polityki bezpieczeństwa dla konkret-
nego systemu lub systemów powinny wynikać z polityk poziomu pierwszego 
i drugiego. Przykładowymi rodzajami tworzonych dokumentów są m.in. 
procedury:
 – korzystania z komputerów, internetu czy poczty, w tym zasady tworzenia 

haseł i częstotliwość ich zmiany, nadawania uprawnień, uwierzytelniania 
użytkowników w sieciach itp.;

 – reakcji na incydenty i odzyskiwanie systemów po awarii na podstawie 
tworzonych kopii zapasowych i awaryjnych.

Jak można zauważyć, tworzenie polityki bezpieczeństwa informacji 
polega z jednej strony na ewolucyjnym postępie w budowie i zabezpiecza-
niu dostępu do informacji zgromadzonych przez organizację, a z drugiej 

13 J. Papińska-kacperek, społeczeństwo informacyjne, warszawa 2008.
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na zwiększeniu świadomości pracowników w odniesieniu do wartości danych 
osobowych itp. często zdarza się, że działania podwyższające bezpieczeństwo 
powodują obniżenie wygody użytkowników. np. wprowadzenie obowiązku 
częstszego używania haseł w danym roku lub kilku haseł w razie korzysta-
nia z różnych systemów może spowodować łamanie zaleceń przez personel, 
np. poprzez zapisywanie hasła na kartkach. Dlatego równie ważne jak dzia-
łania jest tworzenie klimatu do szkolenia użytkowników i uświadamianie ich 
odnośnie do bezpieczeństwa teleinformatycznego. Świadomy użytkownik jest 
w stanie zaakceptować dodatkowe utrudnienia, jeśli zrozumie, w jakim celu 
zostały wprowadzone. Będzie również mniej podatny na wszelkie działania 
inżynierii społecznej, a także będzie szybciej identyfikował i reagował na incy-
denty. Poziom szkoleń z zakresu bezpieczeństwa powinien być zróżnicowany 
dla różnych grup personelu. inny poziom i zakres szkoleń będzie potrzebny 
pracownikom zajmującym się wdrażaniem zasad bezpieczeństwa, inny sze-
regowym pracownikom czy też kadrze kierowniczej.

Osiągnięcie założonego poziomu bezpieczeństwa nie kończy realizacji 
przyjętej polityki bezpieczeństwa. Proces taki ma charakter ciągły i wymaga 
systematycznej kontroli, analizy i weryfikacji. w przypadku zabezpieczeń, 
które w dużej mierze opierają się na nowoczesnej technologii, rodzi się pytanie, 
jak długo zastosowane rozwiązania będą jeszcze skuteczne. Dlatego co jakiś 
czas powinna zostać przeprowadzona weryfikacja polityki bezpieczeństwa 
oraz wszystkich mechanizmów zabezpieczeń.

Podsumowanie

w społeczeństwie informacyjnym wraz z rozwojem systemów informa-
tycznych i internetu wyraźnie widać stały wzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa 
informacji. Przedsiębiorstwa, prywatne firmy oraz organizacje rządowe, w tym 
jednostki samorządu terytorialnego, za jedno z najważniejszych aktywów 
biznesowych uważają informacje, które przetwarzają i przechowują. Poli-
tyka bezpieczeństwa informacji stanowi swoisty zbiór metod i zasad ochrony 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacji. umożliwia zorganizowanie 
i bezpieczne gromadzenie, przetwarzanie, przesyłanie i przechowywanie 
informacji. Powinna być ciągle aktualizowana i stanowić dokument czytelny 
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i zrozumiały dla wszystkich pracowników jednostki. każda jednostka winna 
budować zasoby informacyjne, zarządzać nimi i udostępniać je na podstawie 
zbioru procedur wskazujących elementy, które powinny zostać nią objęte14. 
Polityka bezpieczeństwa w instytucji powinna spełniać oczekiwania wła-
ściciela i pozwalać na szybkie wskazywanie możliwości naruszenia bezpie-
czeństwa informacji w przyszłości, a także na przygotowanie odpowiednich 
działań i procedur o charakterze organizacyjnym i technicznym, które pozwolą 
uniknąć powtórzenia się danego zdarzenia.
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tHe roLe oF security and data Protection  
in regionaL deVeLoPMent

summary

this article contains a brief survey of the different methods and approaches for 
the risk evaluation and analysis. Proposed idea should be particularly useful in local 
governmental unit systems. such systems can consist of many separated subsystems 
with completely different security mechanisms. in this article, was proposed to verify 
the quality and integration of these mechanisms on the basis of the initial risk analysis. 
the purpose of the article is to present the concept of a construction of a coherent 
security policy for these units based on the results of the risk analysis.

translated by imed el fray
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Państwowa wyższa szkoła zawodowa w wałczu

ocena oPen source’owycH PLatForM 
dLa dziaŁaLności kursowej

wprowadzenie

zastosowanie w procesie szkoleń technik oferowanych przez e-learning 
daje firmom wiele korzyści. w przypadku częstej rotacji pracowników istnieje 
ciągła potrzeba szkolenia nowych. Jeśli firma ma stabilną pozycję i względnie 
niewielką rotację pracowników, pojawia się potrzeba podnoszenia kwalifika-
cji. kursy e-learningowe dają możliwość szkolenia i podnoszenia kwalifika-
cji pracowników firmy bez opuszczania jej siedziby, a także monitorowania 
postępów w nauce i zakresu szkoleń, w jakich uczestniczą.

istnieje szeroki wybór e-learningowych platform open source’owych, 
spośród których organizacje szkolące mogą wybrać dla siebie najodpowied-
niejszą. Jednak instytucje, które mają bardzo wysokie wymagania co do jako-
ści oferowanych przez siebie kursów, pragnące mieć możliwość korzystania 
z najbardziej zaawansowanych technologii stosowanych w e-learningu, nie 
unikną zakupu platformy komercyjnej. wybór odpowiedniej platformy e-lear-
ningowej jest bardzo ważny dla ośrodka oferującego internetowe kursy, gdyż 
determinuje ona ich jakość poprzez sposób prezentacji treści szkoleniowej, 
prostotę obsługi, stabilność samego systemu, a także możliwość komunikacji 
między uczestnikami kursu i nauczycielem prowadzącym. wpływa również 

Ocena open source’owych platform dla działalności kursowej
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na rozbudowę kursów oraz funkcjonalność systemu. Oceny platform e-learnin-
gowych dla działalności kursowej dokonano, opierając się na subiektywnych 
kryteriach eksperckich przy użyciu metody AHP (ang. analitic Hierarchy 
process).

charakterystyka wybranych platform edukacyjnych

rozwiązania e-learningowe dotyczące platform kursowych można podzie-
lić na komercyjne oraz open source’owe. w każdym rozwiązaniu dostępne 
są kursy: adaptowane, dedykowane oraz kursy „z półki”. w analizie wybra-
nych platform kursowych skupimy się na rozwiązaniach open source’owych. 
Prezentowane platformy z reguły zbudowane są modułowo, dzięki czemu 
ośrodek szkoleniowy może wdrożyć tylko te funkcje, które są mu aktualnie 
potrzebne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłości rozbudować 
system o dodatkowe moduły1.

Platforma Moodle (ang. Modular object-oriented dynamic learning 
environment) – jest to platforma edukacyjna klasy LMs (ang. learning 
Management system), zbudowana w internetowej technologii PHP. wymaga 
serwera www Apache oraz baz danych MysqL lub PostgresqL, a od wersji 
1.7 może także używać baz Ms sqL server i Oracle. Aplikacja uruchamia 
się w większości popularnych systemów operacyjnych, takich jak: windows, 
Linux, unix, Mac Os X, netware lub FreeBsD. system Moodle ma budowę 
modułową, dlatego stosunkowo łatwo można dodawać nowe moduły, które 
zwiększą jego funkcjonalność. umożliwia zarządzanie użytkownikami, okre-
ślanie praw dostępu do kursów, monitorowanie postępów w nauce, jak również 
tworzenie nowych kursów przy użyciu edytorów stron internetowych. Oferuje 
także dostęp do repozytoriów plików, zasobów wiki, forów dyskusyjnych 
i czatów. Obecnie jest jedną z najpopularniejszych platform na świecie wspie-
rających e-kształcenie.

oLat (ang. online learning and training) – jest to system klasy LMs 
stworzony na uniwersytecie w zurychu. udostępniany jest zgodnie z zasa-
dami licencji Open-source Apache 2.0. napisany jest w języku Java, dzięki 
czemu może być implementowany na różnych platformach systemowych 
oraz wykorzystywać różne systemy baz danych. wspiera techniki nauczania 

1 A. stecyk, abC e-learningu: system laMs, warszawa 2008, s. 30–31.
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synchronicznego, asynchronicznego, mieszanego, jak też trybu indywidual-
nego. Pakiet jest zgodny ze standardem scOrM (the sharable Courseware 
object reference Model)2, co zapewnia jego łatwość implementowania w róż-
nych środowiskach sieciowych.

dokeos – jest platformą edukacyjną e-learningową do zarządzania naucza-
niem, opartą na internetowej technologii PHP i bazie danych MysqL. system 
dostępny jest w trzech wersjach: Free, PrO oraz MeDicAL. wersja open 
source’owa – Free, oparta na licencji Gnu GPL, jest zdecydowanie naj-
prostszą z nich. zawiera moduły do zarządzania kursami i użytkownikami, 
funkcje kontroli i oceny postępów w nauce, narzędzia do współpracy on-line 
(fora uczestników, blogi, czaty, udostępnianie dokumentów) oraz podstawowe 
narzędzia do tworzenia kursów. Ponadto umożliwia import większości goto-
wych kursów zgodnych ze standardami iMs3 i Aicc4 (Aviation industry cBt 
committee) i jest w pełni kompatybilna ze standardem scOrM. komercyjna 
wersja Dokeos PrO wzbogacona została o możliwość szybkiego tworzenia 
treści szkoleniowej (rapid authoring), wsparcie dla wideokonferencji oraz 
rozbudowane funkcje administrowania (m.in. autoryzacja poprzez OpeniD, 
LDAP lub Active Directory). najbogatszą funkcjonalnie wersją jest wersja 
MeDicAL. stworzona została specjalnie z myślą o odbiorcach z branży 
medycznej: szpitalach, firmach farmaceutycznych.

.Lrn (dot Lrn) – platforma e-learningowa oparta na licencji Gnu 
GPL. stworzona przez Mit sloan school of Management, jest obecnie roz-
wijana we współpracy z wieloma uniwersytetami, instytucjami badawczymi 
i organizacjami z całego świata pod przewodnictwem .Lrn consortium, 
organizacji o charakterze non profit. Aplikacja jest zgodna ze standardami 
iMs i scOrM. Jest kompatybilna z następującymi systemami operacyjnymi: 
windows, Linux, solaris, BsD i Mac Os oraz systemami bazodanowymi – 
Oracle i PostgresqL5.

iLias (niem. integriertes lern-, informations- und arbeitskooperations 
system) – jest to open source’owy system klasy LMs, stworzony na uniwer-
sytecie w kolonii. Ma funkcje komunikacyjne takie jak wewnętrzna poczta, 

2 <http://www.olat.org/>.
3 <http://www.imsglobal.org/>. 
4 <http://www.aicc.org/>.
5 < http://dotlrn.org/>. 
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czat czy forum. Od wersji 3.8.x wyposażona jest w pełne wsparcie autoryza-
cji za pomocą takich usług jak LDAP czy rADius. Dodano także obsługę 
znaczników rss i możliwość personalizowania wyglądu interfejsu poszcze-
gólnych kont użytkowników. wykazuje zgodność ze standardami Aicc, iMs 
i scOrM.

sakai cLe (ang. sakai Collaboration and learning environment) – 
prace rozwojowe nad platformą do zarządzania nauczaniem zdalnym koor-
dynuje organizacja non profit o nazwie sakai Foundation. Aplikacja dystry-
buowana jest na licencji educational community License. zawiera narzędzia 
wspierające zarówno tryb samokształcenia, jak i formy nauki grupowej. Oparta 
została na języku Java i bazie danych MysqL. wykazuje zgodność ze stan-
dardem scOrM.

atutor – jest platformą6 e-learningową klasy LcMs (ang. learning 
Content Management system) stworzoną na uniwersytecie w toronto, roz-
powszechnianą na open source’owej licencji Gnu GPL. serwer internetowy 
obsługujący ten system musi być wyposażony w interpretator języka skrypto-
wego PHP oraz współpracować z bazą danych MysqL. Atutor przystosowany 
jest do spełniania założeń wyznaczanych przez specyfikacje iMs i scOrM.

LaMs (ang. learning activity Management system) – platforma7 oparta 
na licencji GPL. Jest wspólnym przedsięwzięciem organizacji LAMs Foun-
dation Ltd., LAMs international Pty Ltd. i Macquarie e-learning centre Of 
excellence (MeLcOe), powiązanych z Macquarie university w sydney. 
napisana w języku Java, wymaga również bazy danych MysqL. Po stro-
nie użytkownika przeglądarka internetowa musi obsługiwać technologię 
FLAsH. Ma dodatkową funkcjonalność w postaci modułu integrującego 
z innymi systemami8 klasy LMs (obecnie obsługiwane są platformy: Moodle, 
sakai, Blackboard, .Lrn, Ms sharePoint server 3.0, tiger training LMs, 
trwają prace nad integracją z platformą Atut i Dokeos). system zbudowany 
według zaleceń standardu scOrM.

6 <http://www.atutor.ca/>. 
7 <http://www.lamsfoundation.org/>. 
8 A. clarke, e-learning – nauka na odległość, warszawa 2007, s. 83–84.
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dobór open source’owej platformy e-learningowej do organizacji 
kursów

Podjęcie decyzji o wyborze platformy e-learningowej wspierającej pro-
ces nauczania w ośrodkach prowadzących szkolenia wymaga, w pierwszej 
kolejności, określenia kryteriów oraz wariantów decyzyjnych, które mogłyby 
stanowić przeszkodę w swobodnym wyborze takiej platformy. następnie 
należy określić przede wszystkim wymagania, jakie ośrodek kursowy musi 
spełniać odnośnie do odpowiedniej infrastruktury informatycznej – zarówno 
sprzętu komputerowego, jak i łączy internetowych o dużej przepustowości.

dobór   platformy
e - learningowej

technologia komunikacja Zarządzanie Interfejs użyt. administrowanie Funkcjonalości + F. społecznościowe Język polski

oLatatutor scLe iLias LaMs dokeos Moodle

rys. 1. konstrukcja hierarchicznego drzewa decyzyjnego

Źródło: opracowanie własne.

w dalszej części artykułu skoncentruję się na rozwiązaniu pierwszego 
problemu, którego celem jest wybór platformy e-learningowej spośród scharak-
teryzowanych wcześniej. Proces wyboru platformy zostanie dokonany metodą 
AHP9 i przebiegać będzie w dwóch fazach: konstrukcji hierarchicznego drzewa 
decyzyjnego (rys. 1) oraz dokonaniu jego oceny. Modelowanie w metodzie 
AHP realizowane jest w czterech etapach10: zbudowanie macierzy kryteriów 
i wariantów, przypisanie ocen dominacji poprzez seryjne porównania parami, 

9 P. ziemba, M. Piwowarski, Metody analizy wielokryterialnej we wspomaganiu porów-
nywania produktów w internecie, „kwartalnik komisji informatyki Polskiej Akademii nauk 
Oddział w Gdańsku”, nr 2/2008.

10 t. trzaskalik, Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, warszawa 2006, 
s. 229.
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określenie wzajemnych priorytetów w odniesieniu do kryteriów i wariantów 
decyzyjnych (preferencje globalne i lokalne) i uporządkowanie klasyfikujące 
ranking końcowy wariantów decyzyjnych.

etap 1. Hierarchizacja drzewa decyzyjnego
Cel – wybór platformy e-learningowej – platforma musi być typu open 

source, niewymagająca do współpracy żadnego dodatkowego, odpłatnego 
oprogramowania.

kryteria – opierając się na wiedzy eksperckiej, wybrano osiem kryteriów, 
według których oceniane będą wybrane platformy:
 – interfejs – użyteczność witryny, czyli intuicyjna nawigacja i zrozumiała 

dla użytkownika komunikacja z platformą, jak też wygląd i możliwość 
dostosowania go do potrzeb własnych;

 – technologia – w jakiej technologii została platforma stworzona, jakie 
ma wymagania instalacyjne;

 – komunikacja – funkcje do komunikacji pomiędzy prowadzącym nauczy-
cielem i użytkownikami;

 – administrowanie – możliwości zarządzania użytkownikami, jak i samą 
aplikacją;

 – zarządzanie kursami – obejmuje przede wszystkim możliwości tworzenia 
i modyfikowania zawartości kursów, ale także importowania gotowych 
szkoleń stworzonych w autorskich programach;

 – dodatkowe funkcjonalności – dodatkowe wbudowane narzędzia 
do obsługi platformy;

 – wsparcie społeczności – możliwości udzielania porad w przypadku pro-
blemów powstałych podczas pracy z systemem, tworzenia dodatkowych 
modułów i wtyczek zwiększających funkcjonalność platformy. społecz-
ność może się objawiać zarówno jako niezrzeszeni programiści i użyt-
kownicy, jak również instytucje wspierające platformę;

 – język polski – w jakim stopniu platforma radzi sobie z językiem polskim, 
dotyczy głównie stopnia spolszczenia interfejsu.

Warianty – badaniu zostały poddane następujące platformy e-learnin-
gowe: OLAt, Atutor, .Lrn, Dokeos, iLiAs, LAMs, Moodle.
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etap 2. określenie ważności kryteriów
Po stworzeniu struktury hierarchicznej wszystkie kryteria zostały porów-

nane ze sobą parami i oceniono preferencje decydenta względem nich. na tej 
podstawie została zbudowana macierz względnej ważności kryteriów prezen-
towana w tabeli 1.

tabela 1

Macierz względnej ważności kryteriów

interfejs tech-
nologia

komu-
nikacja

Admi-
nistra-

cja

zarzą-
dzanie 

kursami

Dodat-
kowe 

funkcje

spo-
łecz-
ność

Język
polski

interfejs 1/1 5/1 1/5 1/5 1/7 1/3 3/1 1/1

technologia 1/5 1/1 1/7 1/7 1/9 1/5 1/3 1/5

komunikacja 5/1 7/1 1/1 1/2 1/3 3/1 4/1 1/3

Administracja 5/1 7/1 2/1 1/1 1/3 3/1 5/1 3/1

zarządzanie 
kursami 7/1 9/1 3/1 3/1 1/1 5/1 6/1 5/1

Dodatkowe 
funkcje 3/1 5/1 1/3 1/3 1/5 1/1 3/1 3/1

społeczność 1/3 3/1 1/4 1/5 1/6 1/3 1/1 3/1

Język polski 1/1 5/1 1/3 1/3 1/5 1/3 3/1 1/1

Źródło: opracowanie własne.

następnym krokiem jest wyznaczenie uogólnionej ważności kryteriów 
poprzez wyznaczenie wartości własnej macierzy. w tym celu należało poddać 
przekształceniu wyrażenia macierzy względnej ważności kryteriów do postaci 
dziesiętnej i wyznaczyć kwadrat macierzy. następnie zsumować wartości ele-
mentów w każdym wierszu i uzyskany wektor poddać normalizacji. każdy 
element nowego, znormalizowanego wektora, zwanego macierzą wag, powstał 
jako iloraz odpowiadającego mu elementu z macierzystego wektora oraz sumy 
tych elementów. Poprawność obliczeń sprawdzamy, wyznaczając sumę wek-
tora macierzy wag – powinna wynieść 1, jak w tabeli 2.
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tabela 2

ranking wag kryteriów (miejsce w rankingu i–viii)

interfejs 0,059514 Vi

technologia 0,018902 Viii

komunikacja 0,148096 iii

Administracja 0,201212 ii

zarządzanie kursami 0,348009 i

Dodatkowe funkcje 0,102174 iV

społeczność 0,055258 Vii

Język polski 0,066835 V

Suma 1,000000

Źródło: opracowanie własne.

etap 3. określenie preferencji wariantów względem każdego kryterium
Mając oszacowaną uogólnioną ważność kryteriów, należy wykonywać 

analogiczne obliczenia dla każdego z siedmiu wariantów. Ponieważ obli-
czenia preferencji wariantów dla każdego kryterium wykonywane są analo-
gicznie, dlatego zaprezentuję tylko konstrukcję jednej macierzy preferencji 
względem najistotniejszego kryterium w rankingu – zarządzania kursami. Dla 
tego kryterium macierz preferencji wariantów przedstawia się następująco 
(tabela 3):

na podstawie macierzy preferencji wariantów z tabeli 3 wyznaczono 
macierz preferencji wariantów względem kryterium zarządzania kursami, 
którą zawiera tabela 4.
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tabela 3

Macierz preferencji wariantów względem kryterium zarządzania kursami

OLAt ATutor .Lrn Dokeos iLiAs LAMs Moodle

OLAt 1/1 1/1 1/3 1/5 2/1 1/6 4/1

ATutor 1/1 1/1 1/5 1/7 1/3 1/7 1/5

.Lrn 3/1 5/1 1/1 1/3 4/1 1/3 2/1

Dokeos 5/1 7/1 3/1 1/1 5/1 2/1 3/1

iLiAs 1/2 3/1 1/4 1/5 1/1 1/4 1/3

LAMs 6/1 7/1 3/1 1/2 4/1 1/1 3/1

Moodle 1/4 5/1 1/2 1/3 3/1 1/3 1/1

Źródło: opracowanie własne.

tabela 4

ranking wag preferencji wariantów względem kryterium zarządzania kursami 
(miejsce i–vii)

OLAt 0,0927906 iV

ATutor 0,0347086 Vii

.Lrn 0,1477236 iii

Dokeos 0,3178678 i

iLiAs 0,0501657 Vi

LAMs 0,2692321 ii

Moodle 0,0875115 V

Suma 1,0000000

Źródło: opracowanie własne.

zbiorcze zestawienie preferencji wszystkich wariantów względem 
wszystkich kryteriów zawiera tabela 5.
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etap 4. wyznaczenie uogólnionej miary (synteza preferencji)
Ostatnim etapem w modelu jest wyznaczenie uogólnionej miary  – syntezy 

wag poszczególnych wariantów względem wag poszczególnych kryteriów. 
Obliczenie polega na zsumowaniu dla danego wariantu iloczynów poszczegól-
nych wag kryteriów i odpowiadających im wag preferencji wariantu. wyniki 
obliczeń zawiera tabela 6.

tabela 5

Macierz preferencji wariantów względem wszystkich kryteriów

in
te

rf
ej

s

te
ch

no
lo

gi
a

k
om

un
ik

ac
ja

A
dm

in
is

tra
cj

a

za
rz

ąd
za

ni
e 

ku
rs

am
i

D
od

at
ko

w
e 

fu
nk

cj
e

sp
oł

ec
zn

oś
ć

Ję
zy

k 
po

ls
ki

Prefe-
rencja 
wariantu

0,3939 0,3383 0,0494 0,2450 0,0928 0,0339 0,0536 0,2505

OLAt
Prefe-
rencja 
wariantu

0,0252 0,0397 0,0273 0,0255 0,0347 0,1805 0,0369 0,0168

ATutor
Prefe-
rencja 
wariantu

0,2393 0,0397 0,3419 0,1445 0,1477 0,1015 0,1435 0,2505

.Lrn
Prefe-
rencja 
wariantu

0,0785 0,0397 0,1449 0,0511 0,3179 0,1188 0,1567 0,0792

Dokeos
Prefe-
rencja 
wariantu

0,1087 0,1148 0,0912 0,4114 0,0502 0,4250 0,0386 0,0598

iLiAs
Prefe-
rencja 
wariantu

0,0972 0,3383 0,2368 0,0454 0,2692 0,1155 0,0279 0,2505

LAMs
Prefe-
rencja 
wariantu

0,0573 0,0895 0,1086 0,0771 0,0875 0,0249 0,5428 0,0926

Moodle

Źródło: opracowanie własne.
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tabela 6

synteza preferencji wariantów (platform) względem wszystkich kryteriów

in
te

rf
ej

s

te
ch

no
lo

gi
a

k
om

un
ik

ac
ja

A
dm

in
is

tra
cj

a

za
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ąd
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i

D
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w
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fu
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e

sp
oł

ec
zn

oś
ć

Ję
zy

k 
po

ls
ki

sy
nt

ez
a 

pr
ef

er
en

cj
i

Wektor 
wag 0,0595 0,0189 0,1481 0,2012 0,3480 0,1022 0,0553 0,0668

Prefe-
rencja 
wariantu

0,3939 0,3383 0,0494 0,2450 0,0928 0,0339 0,0536 0,2505  

OLAt 0,0234 0,0064 0,0073 0,0493 0,0323 0,0035 0,0030 0,0167 0,1419
Prefe-
rencja 
wariantu

0,0252 0,0397 0,0273 0,0255 0,0347 0,1805 0,0369 0,0168  

ATutor 0,0015 0,0008 0,0040 0,0051 0,0121 0,0184 0,0020 0,0011 0,0451
Prefe-
rencja 
wariantu

0,2393 0,0397 0,3419 0,1445 0,1477 0,1015 0,1435 0,2505  

.Lrn 0,0142 0,0008 0,0506 0,0291 0,0514 0,0104 0,0079 0,0167 0,1812
Prefe-
rencja 
wariantu

0,0785 0,0397 0,1449 0,0511 0,3179 0,1188 0,1567 0,0792  

Dokeos 0,0047 0,0008 0,0215 0,0103 0,1106 0,0121 0,0087 0,0053 0,1739
Prefe-
rencja 
wariantu

0,1087 0,1148 0,0912 0,4114 0,0502 0,4250 0,0386 0,0598  

iLiAs 0,0065 0,0022 0,0135 0,0828 0,0175 0,0434 0,0021 0,0040 0,1719
Prefe-
rencja 
wariantu

0,0972 0,3383 0,2368 0,0454 0,2692 0,1155 0,0279 0,2505  

LAMs 0,0058 0,0064 0,0351 0,0091 0,0937 0,0118 0,0015 0,0167 0,1802
Prefe-
rencja 
wariantu

0,0573 0,0895 0,1086 0,0771 0,0875 0,0249 0,5428 0,0926  

Moodle 0,0034 0,0017 0,0161 0,0155 0,0305 0,0025 0,0300 0,0062 0,1059
1,0000

Źródło: opracowanie własne.

ranking końcowy badanych platform w formie graficznej zaprezento-
wano na rysunku 2.
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rys. 2. ranking platform e-learningowych dla działalności kursowej

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone modelowanie wykazało, że najlepszą ocenę dla przyję-
tych kryteriów uzyskała platforma .Lrn (utworzona przez Mit sloan school 
of Management), uzyskując wskaźnik syntezy preferencji 18,12%. wysoką 
ocenę uzyskały również jeszcze trzy platformy e-learningowe: LAMs, Dokeos 
i iLiAs, których wskaźniki preferencji tylko nieznacznie różnią się od zwy-
cięskiej platformy.

uwagi końcowe

e-edukacja, dzięki zastosowaniu nowych technologii informatycznych, 
umożliwia kursantom dostęp do materiałów szkoleniowych w dowolnym 
czasie i miejscu. uczestnik kursu sam decyduje, jaką partię materiału chce 
w danej chwili przerobić. Może to uczynić w domu, bez konieczności poko-
nywania czasami długiej drogi do siedziby ośrodka szkolącego. to wszystko 
sprawia, że kursy e-learningowe stają się atrakcyjne dla wielu firm i ludzi, bez 
względu na wiek czy płeć, zwłaszcza dla osób pracujących. na prowadzeniu 
zdalnego nauczania zyskują również ośrodki kształcące, które mogą znacznie 
ograniczyć koszty związane z utrzymaniem lokalu czy zatrudnianiem etato-
wych nauczycieli. Muszą natomiast ponieść koszty związane z zapewnieniem 
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odpowiedniej infrastruktury technicznej, administrowaniem platformą e-lear-
ningową oraz tworzeniem lub zakupem kursów dla wybranej platformy.
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eVaLuation oF PLatForMs For training actiVity

summary

in article is presented estimate for rate activity e-learnig open source plat-
form. selection of proper platform is very important for center offering internet rate  
e-learning, because it determines quality of offered rate manner of presentation of 
educational content displaying, simplicity of proces, stability of system, as well as 
between participants of rates capability of communication and teacher leading.

translated by Waldemar Wolski
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toMasz ordysiński
Państwowa wyższa szkoła zawodowa w wałczu

zarządzanie wiedzą jako eLeMent 
strategii organizacji w e-gosPodarce

wstęp

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, organizacje muszą mocno starać 
się nadążyć za globalną konkurencją opartą na internecie. Aby odnieść suk-
ces w tym wielokanałowym, niezwykle szybko przetwarzającym informacje 
środowisku, przedsiębiorstwa muszą optymalnie wykorzystać zdobytą wiedzę 
(indywidualną oraz korporacyjną). Aktywny udział w elektronicznej ekonomii 
zmusza organizacje do porzucenia działalności według ściśle określonego 
planu na rzecz stałego monitorowania rynku oraz natychmiastowych działań 
w przypadku zaobserwowania zmian. Jednak do prowadzenia takiej formy 
działania konieczna jest optymalizacja procesów oraz zasobów informacyj-
nych: wewnętrznych i zewnętrznych.

Pierwszy okres e-biznesu charakteryzował się tworzeniem bardzo atrak-
cyjnego wizerunku internetowego przedsiębiorstw przy kompletnym braku 
zainteresowania sprawami wewnętrznymi. w czasie rozwoju elektronicz-
nej ekonomii zauważono, że marketingowa „internetowa twarz” wymaga 
także odpowiedniej organizacji procesów wewnętrznych – dostosowania ich 
do wysoce niestabilnego środowiska internetowego. czas tych zmian zdomino-
wany jest przez Business Process reengineering (BPr). zakres optymalizacji 

zarządzanie wiedzą jako element strategii organizacji w e-gospodarce
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objął kluczowe dla firm obszary: łańcuch dostaw oraz zarządzanie relacjami 
z klientem. równolegle do optymalizacji tych procesów większą uwagę sku-
piono na zasobach informacyjnych – stały się one czynnikiem determinującym 
efektywność obecnej działalności gospodarczej. Pojawiła się nowa dyscy-
plina nazwana zarządzaniem wiedzą. Powodem jej rozwoju było zwrócenie 
uwagi na fakt, iż dzięki rozwojowi technologii informatycznych możliwe 
stało się na początku gromadzenie ogromnych zbiorów danych, a następnie 
ich wykorzystywanie przy pomocy dynamicznie rozwijających się metod 
i technik zarządzania wiedzą. Środowisko internetowe dodatkowo zwiększyło 
możliwości tych narzędzi, likwidując ograniczenia geograficzne i czasowe. 
najlepszym przykładem takiego cyklu rozwoju może być koncepcja wirtual-
nej organizacji. Oczywiście pełne wykorzystanie potencjału kapitału wiedzy 
wymaga pokonania barier (technologicznych, socjologicznych) takich, jak 
np. heterogeniczność informacji, która powinna być lub jest przechowywana 
w formie elektronicznej, czy też po prostu ludzkiej niechęci do dzielenia się 
wiedzą i doświadczeniem. Jednakże przedsiębiorstwa, które poważnie traktują 
środowisko internetu jako przyszłość swojej działalności, zaczęły włączać 
zarządzanie wiedzą w swoją strategię rozwoju e-biznesowego.

Miejsce zarządzania wiedzą w środowisku e-biznesu

e-biznes wymaga najgłębszego, najbardziej destrukcyjnego i niepokoją-
cego rodzaju zmian: nie pozostawia w starej formie żadnego aspektu organi-
zacji, podważa przyjęte długoterminowe modele biznesowe, a kierownictwo 
nie może wiele czerpać ze swojego dotychczasowego doświadczenia. nowe 
technologie, jako rdzeń e-biznesu, otwierają niezliczone możliwości nie tylko 
w wymiarze przeprojektowania obecnych procesów, ale także w zakresie pro-
jektowania, rozwoju i wykorzystania przewagi nowych1. rozwój paradygmatu 
przetwarzania informacji ostatnich pięciu dekad skupił się na trzech zasadni-
czych obszarach:

1) automatyzacji – zwiększenie efektywności operacji;
2) racjonalizacji procedur – strumieniowość procedur i eliminacje oczy-

wistych utrudnień ujawnionych w procesie automatyzacji;

1 L. Fahey, r. srivastava, J.s. sharon, D.e. smith, linking e-business and operating pro-
cesses: the role of knowledge management, „iBM systems Journal”, vol. 40, no. 4/2001.
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3) reengineering – radykalne przeprojektowanie procesów biznesowych 
oparte na technologiach informatyczno-komunikacyjnych2.

Ostatni etap zaowocował bardzo złożonymi, zintegrowanymi rozwiąza-
niami it, jak np. systemy klasy erP. umożliwiły one wysoki poziom inte-
gracji danych w ramach funkcji wewnętrznych przy znacznym uproszczeniu 
dostępu do danych szczegółowych. Jednak czas ujawnił dość dużą wadę 
tego typu rozwiązań w postaci braku sprawności i elastyczności wymaganej 
do szybkiej adaptacji.

Bez zmian

Śmierć Przetrwanie wzrost

Współdzielenie 
wiedzy 

operacyjnej

Biznes bez 
zmian

Współdzielenie 
wiedzy 

strategicznej

e-commerce
Obecne 

towary/usługi 
dla obecnych 

klientów

e-business
nowe 

towary/usługi dla 
nowych klientów

rys. 1. związek pomiędzy zarządzaniem wiedzą a e-biznesem

Źródło: <http://www.stevedenning.com/indexhtm> [data dostępu: 01.03.2010].

nowy porządek gospodarczy kładzie mniejszy nacisk na „grę według 
określonych zasad” na rzecz zrozumienia i adaptacji zmieniających się reguł. 
Doskonałym przykładem takich zmiennych zasad, konwencji i założeń są orga-
nizacje wirtualne, których początki to tzw. dot-comy operujące na początku ery 
internetu3 (rys. 1). w elektronicznej ekonomii organizacja nie może być sta-
bilna – jej architektura, procesy marketingowe, sprzedaż i dystrybucja są stale 
podawane w wątpliwość. należy jasno określić:
 – Jak e-biznes wpływa lub może wpłynąć na każdy z podstawowych 

procesów?

2 y. Malhotra, knowledge Management for e-business performance: advancing informa-
tion strategy to ‘internet time’, 2001.

3 t.k. roy, ch. stavropoulos, Customer knowledge Management (CkM) in the e-business 
environment, Lulea university of technology 2007.
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 – czy i jak organizacja jest w stanie lub będzie w stanie wykorzystać e-biz-
nes w podstawowych procesach?

 – Dlaczego e-biznes powoduje konieczność zmian w podstawowych pro-
cesach organizacji?4.

e-biznes daje firmie możliwość elektronicznego połączenia (różnego 
rodzaju) z wieloma organizacjami (wewnętrznymi i zewnętrznymi) dla róż-
nych celów. Pozwala to organizacji na kontakt z każdym z indywidualnych 
kooperantów wzdłuż całego procesu, a ponadto umożliwia nawiązywanie 
komunikacji w czasie rzeczywistym z wieloma innymi organizacjami. 
to radykalnie zmienia każdy proces: od projektowania nowych produktów/
usług, przez zarządzanie relacjami z klientem, do zarządzania zasobami 
ludzkimi.

twierdzi się, że e-biznes w rezultacie tworzy nowe procesy biznesowe5. 
steven kerr następująco określił stan strategii biznesowej w „nowym świecie”: 
„Przyszłość zmienia się tak szybko, że nie sposób jej przewidzieć (…). Poło-
żyliśmy ogromny nacisk na szybkie reagowanie zamiast planowania. nadal 
jesteśmy zaskakiwani, ale nie jesteśmy tym zaskoczeni. Jesteśmy uczestnikami 
tych niespodzianek”. w tej ekonomii jedynym pewnikiem jest niepewność, 
a jedynym pewnym źródłem długotrwałej przewagi konkurencyjnej jest wie-
dza6. Organizacje zdały sobie sprawę, jak ważne jest „wiedzieć, co wiedzą” 
i jak maksymalnie wykorzystać tę wiedzę. spoczywa ona w wielu miejscach, 
np. w bazach danych, bazach wiedzy, papierowych formularzach oraz głowach 
pracowników rozmieszczonych w całej organizacji7. Poprzednie podejście 
oparte na reorganizacji procesów nie jest wystarczające do ekstrakcji wiedzy. 
cała organizacja musi być stale przebudowywana (rys. 2). sam proces ekstrak-
cji wiedzy może być trudny i wymagać specjalistycznego wsparcia ze strony 
it, poparcia społecznego oraz kierownictwa organizacji.

4 L. Fahey, r. srivastava, J.s. sharon, D.e. smith, linking e-business…, dz. cyt.
5 X. chen, a knowledge Management Model for e-business World, 2002 <http://www.

ohiolink.edu/etd/view.cgi? acc_num=ucin1014841051> [data dostępu: 01.03.2010].
6 i. nonaka, the knowledge-Creating Company, Harvard Business Publishing 2008.
7 X. chen, a knowledge Management Model for…, dz.cyt. 
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automatyzacja
Zastąpienie ludzi 

maszynami

racjonalizacja
Likwidacja zatorów

reengineering
radykalne zmiany 

(udział IT)

„Stary świat” biznesu „e-świat” biznesu

ZARZĄDZANIE 
WIEDZĄ

radykalna zmiany 
podejścia do biznesu 

i organizacji

rys. 2. Od „starego świata” do e-świata biznesu: zarządzanie wiedzą w procesie 
transformacji

Źródło: y. Malhotra, knowledge Management for e-business performance: advan-
cing information strategy to ‘internet time’, 2001.

Odpowiedzią na reorganizację informacji jest zarządzanie wiedzą ujmo-
wane jako zestaw narzędzi, technologii, praktyk i procesów wspomagających 
pracowników w ujawnianiu, kategoryzowaniu, filtrowaniu informacji oraz jej 
łączeniu. Pomaga to pracownikom zmieniać informację w użyteczną wiedzę, 
która powinna przynieść wymierne korzyści. Po zaimplementowaniu jako 
rozwiązania zintegrowane technologie zarządzania wiedzą umożliwiają:
 – zmniejszenie czasu uzyskania informacji, powodując szybsze i lepsze 

decyzje;
 – zmniejszenie liczby błędów oraz zwiększenie efektywności poprzez 

oddelegowanie decyzyjności na niższe szczeble;
 – minimalizację czasu poświęcanego na „ponowne wynalezienie koła” 

poprzez uchwycenie najlepszych metod i ekspertyz oraz rozpowszech-
nienie ich w całej organizacji;

 – wzrost produktywności poprzez implementacjię technologii do samo-
dzielnej nauki;

 – wzrost innowacyjności oraz zadowolenia klientów poprzez umożliwienie 
dostępu do pełnych zasobów wiedzy organizacji8.

8 <http://whitepapers.zdnet.co.uk/0,1000000651,260097037p, 00.htm> [data dostępu: 
01.03.2010]. 

a
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rozwiązania zarządzania wiedzą, stosowane jako wsparcie e-biznesu, 
mogą zostać zaimplementowane w najbardziej popularnej architekturze siecio-
wej: klient – serwer. Po stronie klienta można wyróżnić aplikacje pozyskiwania 
wiedzy/informacji w postaci inteligentnych agentów, które automatyzują pracę 
związaną z fazą wyszukiwania i podsumowania. niektóre z zaawansowanych 
narzędzi oferują przetwarzanie zapytań w naturalnym języku, co dodatkowo 
zachęca użytkowników do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem (poprzez 
zmniejszenie wysiłku poświęcanego na zamieszczanie i pozyskiwanie wie-
dzy). Po stronie serwera aplikacje mogą wspierać pobieranie i kategoryzację 
zasobów intranetu i internetu, oferując odpowiedni dla użytkownika zestaw 
informacji – takie rozwiązania mogą być częścią eiP (ang. enterprise internet 
portal). inny rodzaj oprogramowania może umożliwiać ekspertom lub całym 
społecznościom tworzenie oraz udostępnianie bazy wiedzy (kodyfikować oraz 
dystrybuować bazy danych lub zbiory case’ów) dowolnemu wskazanemu 
użytkownikowi.

Przykładem takiej platformy może być Hyperwave eknowledge stwo-
rzony przez firmę Fujistu-siemens. Projekt rozpoczęto w 1999 roku, a jego 
początkowy sukces spowodował dalszy rozwój i utrzymanie aż do dziś. Plat-
forma składa się z trzech głównych modułów: k-landscape, Projectware oraz 
FlexteAM. ich połączenie umożliwia komunikację z zewnętrznymi bazami 
danych, walidację wiedzy, jej dalszą dystrybucję oraz wykorzystanie (rys. 3).

PONOWNE UŻycie

ocena

zasiLeniezasiLenie

ProjectwARe

k-Landscape

FlexteAM

rys. 3. Oprogramowanie e-knowledge

Źródło: <http://solutions.fujitsu-siemens.com> [data dostępu: 01.03.2010].

e-knowledge jest więcej niż kolejnym rozwiązaniem technicznym. 
Oferuje podział i dystrybucję wiedzy każdego indywidualnego pracownika 
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obejmujące całą organizację. Mechanizm ten przez twórców został nazwany 
GAtA Age (ang. Give away and take away), co w wolnym tłumaczeniu 
możemy określić jako czas zupełnego współdzielenia wiedzy w organizacji. 
rezultatem wdrożenia i wykorzystania e-knowledge jest indywidualna nauka 
pracowników oparta na doświadczeniu innych zawartym w ogólnodostępnych 
bazach wiedzy, które oni sami zasilają, rozwiązując napotykane problemy – 
łańcuch pomocy rozwijany jest dalej9.

Podobnie jak w podejściu BPr w e-biznesie najważniejszym elementem 
organizacji jest klient. Pierwsze aplikacje, które w elektronicznej ekonomii 
skupiły swoją uwagę na kliencie, nazwano e-crM. w procesie zbierania infor-
macji o klientach organizacja czerpie dane z różnych źródeł wewnętrznych 
(bazy danych sprzedaży czy marketingu) oraz zewnętrznych (np. logi stron 
internetowych firmy). cel jest bardzo jasno określony – budowa jak najsilniej-
szej relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami (rys. 4).

rys. 4. rozwój technologii ecrM

Źródło: <http://www.microstrategy.com/Download/files/whitepapers/ecrm23.pdf> 
[data dostępu: 01.03.2010].

9 <http://solutions.fujitsu-siemens.com/> [data dostępu: 01.03.2010].
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różnica pomiędzy typową aplikacją crM a ecrM polega w głównej 
mierze na specyfice środowiska internetowego, w którym to klient nawiązuje 
kontakt z przedsiębiorstwem10. Oczywiście sama firma może częściowo wpły-
wać na zachowanie klienta na stronie internetowej oraz śledzić jego poczy-
nania. Przykładowo, dokonanie zakupu przez internet wymaga od klienta 
rejestracji, a tym samym podania swoich danych. w przypadku ponownych 
odwiedzin serwisu przedsiębiorstwo może wykorzystać zdobyte informacje, 
utworzyć pewien profil preferencji klienta i podsunąć mu zgodne z nimi treści 
(np. promocje na wskazane towary). to działanie może wpłynąć na zachowa-
nie klienta i poniekąd wymusić na nim pożądane zachowanie – w tym przy-
padku zakup kolejnego towaru. Przygotowanie takiej „indywidualnej” strategii 
obsługi pojedynczego klienta wymaga zastosowania dość zaawansowanych 
technik i technologii:
 – wnioskowania opartego na regułach – przypisywanie reguł pozyskanych 

z poprzednich badań do nowego klienta oparte na pozyskanych od niego 
informacjach;

 – collaborative filtering – automatyczne porównywanie cech klientów 
i grupowanie ich;

 – modele wpływu (ang. inference models) – techniki data mining służące 
do wyszukiwania wzorców zachowań klientów.

Aplikacje ecrM rozwinęły się w bardzo zaawansowane platformy 
służące budowie i utrzymaniu lojalności klienta, jak np. customer centric 
information store, Analysis and segmentation engine, Personalization engine, 
Broadcast engine oraz ostatecznie transaction engine. wszystkie współpra-
cują ze sobą w pewnego rodzaju łańcuchu oraz mają „pętlę zwrotną”, dzięki 
której organizacja może uczyć się na podstawie własnych działań11.

wzrost popularności rozwiązań służących zarządzaniu wiedzą zaowo-
cował pewnymi wskazówkami ekspertów z tej dziedziny:
 – dopasowanie narzędzia do zadania – technologia powinna wspie-

rać korporacyjne cele i wartości, a nie istnieć sama sobie – należy 

10 t. Miąc-Porębska, Customer relationship Management in e-business environment, con-
ference material of systemy wspomagania Organizacji, 2006<http://swo.ae.katowice.pl/swo-
2006/> [data dostępu: 01.03.2010].

11 Microstrategy, incorporated the five engines of eCrM, <http://www.microstrategy.com/
Download/files/whitepapers/ecrm23.pdf> [data dostępu: 01.03.2010].
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dokładnie przyjrzeć się zadaniom wykonywanym przez grupy pracowni-
ków, a następnie dobrać odpowiednie narzędzia;

 – kierowanie się kompatybilnością z istniejącymi już rozwiązaniami 
i wykonywanymi zadaniami – wybierać należy takie rozwiązania, które 
rozwijają funkcjonalność już wykorzystywanych oraz działają w podob-
nej technologii;

 – uporządkowanie danych, informacji oraz wiedzy organizacji zanim 
zaimplementowane zostaną rozwiązania do zarządzania wiedzą – należy 
położyć duży nacisk na optymalizację procesów, szkolenia oraz uświa-
damianie korzyści z dzielenia się wiedzą w wymiarze całej organizacji.

zarządzanie wiedzą stało się kluczem łączącym zupełnie nowe pomy-
sły (oparte na sukcesie elektronicznej ekonomii) z właściwymi narzędziami 
informatycznymi (powstającymi jako rozwiązania wspierające te unikatowe 
inicjatywy). Organizacje muszą bardzo szczegółowo badać, jakie są ich zasoby 
wiedzy (lub doświadczenia) i nigdy nie lekceważyć żadnego z nich. Przyszło-
ścią, jak wskazują badania i trendy, jest korporacyjne współdzielenie wiedzy, 
a żeby podążać tą ścieżką, przedsiębiorstwa muszą włączyć zarządzanie wie-
dzą w swoją strategię rozwoju e-biznesowego (rys. 5).

technologie 
informacyjne

Kreatywność
i innowacyjność

Zarządzanie 
wiedzą

strategia 
e-biznesu

rys. 5. zarządzanie wiedzą jako część strategii e-biznesowej

Źródło: y. Malhotra, knowledge Management…, dz. cyt.

koncepcja e-wiedzy jako jeden z rodzajów e-biznesu

Przedsięwzięcia e-learningowe zapoczątkowane zostały w zeszłym 
stuleciu. Potrzeba kształcenia na odległość okazała się tak duża, że wiele 
uczelni oraz firm zajęło się produkcją platform czy też kursów, także komer-
cyjnie. rozważając to zjawisko, organizacje te uznać można za pośredników 
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– przygotowanie kursu do nauki on-line wymaga zebrania informacji. Jeżeli 
takie informacje są już dostępne w formie elektronicznej, to najdroższa faza 
przygotowania kursu będzie znacznie tańsza. Popularność wykorzystania 
materiałów elektronicznych spowodowała, że ich „wydawcy” zaczęli funk-
cjonować na rynku elektronicznej ekonomii jako dostawcy tego zasobu. tak 
powstała koncepcja e-wiedzy.

e-wiedza spowodowała nie tylko na wyłonienie się nowych form dzia-
łalności, ale także zmianę dotychczasowych strategii oraz modeli e-bizneso-
wych w zakresie nauki na odległość12. Oczywiście istnieją bardzo podobne 
problemy, jak dotyczące samej wiedzy, czyli wymienione wcześniej: efek-
tywność dzielenia się wiedzą czy też przeglądanie i tworzenie baz wiedzy. 
w przypadku zaimplementowania docelowego rozwiązania w środowisku 
sieciowym (przykładowo internet) problem można opisać jako przedstawie-
nie wyników (wiedzy) innym osobom w dostępnej, przystępnej i użytecznej 
formie, nawet jeżeli są one oddzielone czasowo lub geograficznie od źródła 
wiedzy. to przedstawienie wyników w aspekcie zawartości i kontekstu można 
nazwać e-wiedzą. Jednym w ważniejszych jej aspektów jest możliwość takiego 
przedstawiania zawartości, która ułatwia dalszą edycję oraz przetwarzanie. 
Drugim jest zdolność adaptacji zawartości do innych kontekstów (potrzeb 
informacyjnych) wedle zaistniałych potrzeb13. e-wiedza składa się z obiektów 
wiedzy oraz przepływów wiedzy, które razem tworzą zawartość, kontekst oraz 
wnętrze aplikacji. zasób ten pochodzić może także ze społeczności praktyków 
(ekspertów) w formie różnego typu „perełek” znajdujących się w wiedzy ukry-
tej, a jej wartość rynkowa może być zrozumiała tylko dla specjalistów z danej 
dziedziny14. e-wiedza może być wydobywana z zawartości elektronicznej, 
której forma może być bardzo zróżnicowana: dane, metadane, transakcje, logi 
lub inna ustrukturalizowana lub nieustrukturalizowana informacja. idąc tym 
tokiem rozważań, informacja jednej osoby może mieć wymiar wiedzy dla innej 
dzięki szybkiej możliwości przetwarzania elektronicznych danych. zasoby 
e-wiedzy mogą być w bardzo łatwy sposób łączone czy wchłaniane przez inne 

12 D. norris, r. robson, J. Mason, P. Lefrere, a revolution in knowledge sharing, “edu-
cause review” 15/2003, <http://net.educause.edu/ir/library/pdf/erm0350.pdf> [data dostępu: 
01.03.2010].

13 D. norris, J. Mason, P. Lefrere, transforming e-knowledge, 2003, <http://www.intercog.
net/tek/> [data dostępu: 01.03.2010].

14 D. norris, r. robson, J. Mason, P. Lefrere, a revolution…, dz. cyt.
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zasoby tego typu. to właśnie łatwość tego procesu spowodowała, że e-wiedzę 
należy traktować jako towar komercyjny. w efekcie spowodowało to roz-
wój usług i miejsc wymiany zawartości elektronicznej na niespotykaną dotąd 
skalę15. Handel e-wiedzą polega na transakcjach dotyczących jej udostępnie-
nia. transakcje te dotyczą wymiany elektronicznej zawartości lub wiedzy 
ukrytej poprzez komunikację. Oczywiście e-wiedza może być udostępniana 
za darmo lub za opłatą16.

„Przemysł e-wiedzy” składa się z osób indywidualnych oraz przedsię-
biorstw, które tworzą, przechowują, konsolidują oraz wymieniają zawartość 
elektroniczną, dodając pewną wartość, i oferując ją na rynku. Przykładami 
takich fi rm mogą być wydawcy, przedsiębiorstwa medialne, towarzystwa lub 
związki zrzeszające profesjonalistów, szkoły czy też uczelnie. Popyt na e-wie-
dzę oraz dostępność platform wymiany zachęca także osoby indywidualne 
(będące profesjonalistami w swoich dziedzinach) do sprzedawania swojej 
wiedzy czy doświadczenia zamienionego w formę elektroniczną17 (rys. 6).
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– dostawcy treści
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nauczaniem
– systemy zarządzania 
treścią i nauczaniem
– szkoły i uczelnie
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– profesjonaliści
– politycy

PODAŻ …

Dostawcy e-wiedzy

Pośrednicy e-wiedzy

rys. 6. Przemysł e-wiedzy

Źródło: <http://www.intercog.net/tek/> [data dostępu: 01.03.2010].

e-wiedza technologicznie powstaje z połączenia e-learningu oraz zarzą-
dzania wiedzą dokonywanego w środowisku sieciowym (najczęściej przez 

15 D. norris, J. Mason, P. Lefrere, transforming e-knowledge, dz. cyt.
16 D. norris, r. robson, J. Mason, P. Lefrere, a revolution…, dz. cyt.
17 D. norris, J. Mason, P. Lefrere, transforming e-knowledge, dz. cyt.
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tzw. pracowników wiedzy). komercyjność e-wiedzy wraz z zaletami inter-
netu przyczynia się w dużej mierze do popularyzacji samego współdzielenia 
wiedzy.

Podsumowanie

Podsumowując, zarządzanie wiedzą daje przedsiębiorstwu pewną ramę 
organizacyjną, która wspiera przemiany e-biznesowe dotyczące wewnętrz-
nych i zewnętrznych procesów. czas i profesjonalizm jest przecież źródłem 
sukcesu każdej inicjatywy w elektronicznej ekonomii, a te właśnie aspekty 
wspierane są przez rozwiązania zarządzania wiedzą. umożliwiają one także 
pełniejsze wykorzystanie kapitału wiedzy korporacyjnej – obojętnie, czy 
będzie on w formie danych zbieranych przez aplikacje crM (ze stron firmy) 
czy też doświadczenia kadry (zawartego w bazie przypadków). Oczywiście 
w tle rozwijane są nowe technologie data mining traktujące internet jak dużą 
składnicę danych (weB Mining). ich celem, w połączeniu z narzędziami 
zarządzania wiedzą, jest odnalezienie wzorców, grupowanie klientów serwisu 
oraz personalizacja przedstawianych treści, produktów lub usług. Pojawiła 
się także całkiem nowa koncepcja połączenia zarządzania wiedzą oraz e-lear-
ningu (uważana za jedną z części e-biznesu). Przyszłość handlu internetowego, 
na tle obecnej dynamiki rozwoju tego zjawiska, wiązana jest z komercyjną 
wymianą informacji. kolejne dekady zaowocują powstaniem horyzontalnych 
i wertykalnych „targowisk” oferujących wiedzę (e-wiedzę) jako towar. Oczy-
wiście rozwój narzędzi weB Miningu pozwoli na ścisłe dopasowanie tego 
„produktu” do wymagań klienta.

Jak można zauważyć, dane przetworzone w informację, a ta dalej w wie-
dzę, stały się kluczową częścią obecnej gospodarki. Optymalizacja procesów 
przedsiębiorstwa już nie wystarcza. cytując c.k. Prahalad i v. ramaswamy: 
„Przedsiębiorstwa poświęciły XX wiek na tworzenie i zarządzanie efektywno-
ścią. XXi wiek będą musiały poświęcić na tworzenie i zarządzanie doświad-
czeniem”. Jeżeli firma chce się rozwijać w kierunku e-biznesu, to zarządzanie 
wiedzą musi stać się integralną częścią strategii takiego rozwoju.
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knowLedge ManageMent as an eLeMent 
oF organization strategy in e-Business

summary

e-business has changes the way economy operates. Lack of geographical and 
time boundaries forces organization to rethink its organization. end of last century was 
dominated by optimization process to make enterprise more efficient. internet, global 
competition has revealed that BPr is not enough. the main economy factor became 
information and knowledge. Organizations which were data reach started to look 
for solution to make them knowledge reach and such a concept became knowledge 
Management (kM). Article presents methodical aspects of kM ideas, usage of kM 
solutions in electronic economy. it points why kM should be a part of organization 
e-business strategy, or can even be a transactional asset on electronic market.

translated by tomasz ordysiński
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asPekty jakościowe 
w rozwoju regionaLnycH serwisÓw internetowycH

wstęp

Podstawowym zadaniem regionalnych serwisów internetowych jest 
dostarczanie ich użytkownikom różnorodnych informacji o regionie, czyli 
np. o wszelkich wydarzeniach, lokalnym rynku pracy, rozwoju, inwestycjach 
itp. według badania przeprowadzonego przez firmę PBi, ponad 91% inter-
nautów w wieku 18–54 lat wiedzę na temat swojego regionu czerpie z sieci 
internet. Jest to znacznie ważniejsze źródło informacji niż inne media, zarówno 
krajowe, jak i lokalne. Ponadto, pozyskując informacje regionalne, internauci 
najczęściej korzystają z lokalnych witryn internetowych, natomiast w mniej-
szym stopniu w tym celu wykorzystują wyszukiwarki, portale ogólnopolskie 
i inne serwisy internetowe1.

najbardziej rozbudowanymi i dostarczającymi największej ilości infor-
macji serwisami lokalnymi są regionalne portale informacyjne, tzw. wrota 
województw. ich historia sięga roku 2002, kiedy to powstała pierwsza tego 
typu witryna wrota Małopolski. kolejno w roku 2004 i 2005 zostały utworzone 
wrota Podlasia i wrota Opolszczyzny, a obecnie funkcjonują – firmowane 

1 Polskie Badania internetu, internet źródłem informacji o regionie, 21.01.2010, <http://
www.pbi.org.pl/index.php/ida/2/? aktualnosciD=84> [data dostępu: 30.01.2011].

Aspekty jakościowe w rozwoju regionalnych serwisów internetowych
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przez urzędy marszałkowskie – portale tego typu dla większości województw. 
są one współfinansowane przede wszystkim przez unię europejską ze środ-
ków europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego w ramach zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego rozwoju regionalnego, ale wkład finansowy 
w ich funkcjonowanie pochodzi także od rządu i samorządów lokalnych. warto 
zaznaczyć, że na stworzenie i funkcjonowanie tego typu portali przeznaczane 
są ogromne nakłady. samo stworzenie wrót Małopolski pochłonęło ponad 
450 tys. zł2, a była to tylko pierwsza faza tego projektu. z kolei na wdrożenie 
wrót Opolszczyzny przeznaczono 1,2 mln zł3, a powstanie wrót Pomorza 
kosztowało 1,55 mln zł4. Jeżeli chodzi o cele stawiane przed tego typu ser-
wisami, są to:
 – służenie obywatelowi uporządkowanym zasobem informacji o regionie;
 – udostępnianie informacji publicznych gmin, powiatów, urzędów miast 

i jednostek organizacyjnych administracji publicznej;
 – zapewnienie możliwości załatwienia spraw urzędowych przez internet.

narzędziami służącymi do realizacji wyznaczonych celów są przede 
wszystkim:
 – składniki informacyjne portali;
 – Biuletyn informacji Publicznej;
 – cyfrowy urząd.

składniki informacyjne portali dostarczają informacji o społeczności 
lokalnej i aktualnych wydarzeniach. Jest to główna część wrót regionalnych, 
a przypomina ona ogólnopolskie portale informacyjne. zawarte są w niej takie 
elementy, jak chociażby aktualności, informacje turystyczne, gospodarcze, 
polityczne, sportowe itp. niemniej jednak informacje te są dużo bliższe miesz-
kańcom danego województwa, bo dotyczą one tylko określonego regionu, 
w związku z czym są dokładniejsze i jest ich więcej. Poza podstawowymi 
informacjami wewnątrz portali regionalnych zawarte są również informacje 
o urzędach, władzach regionu itp. na niektórych z nich dostępne są także: 
systemy Gis, e-edukacji i telewizji internetowej.

2 Comarch i interia zbudują „Wrota Małopolski”, 8.08.2002, <http://www.egov.pl/index.
php? option=content&task=view&id =547> [data dostępu: 30.01.2011].

3 trzecie wrota,  30.12.2004, <http://www.egov.pl/index.php?option=content&task= view& 
id=1865> [data dostępu: 30.01.2011].

4 Comarch wygrał przetargi MsWia, 16.12.2005, <http://www.egov.pl/index.php? option 
=content& task=view&id= 2536> [data dostepu: 30.01.2011].
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celem niniejszego opracowania jest wskazanie metodycznych możli-
wości zapewnienia jakości w procesie projektowania i utrzymania złożonych 
serwisów internetowych, jakimi są regionalne portale informacyjne. Przed-
stawiony zostanie przykład zastosowania jednej z metodyk projektowania 
serwisów internetowych (webML) oraz zostanie zaproponowana procedura 
badania jakości takich serwisów (opierając się na metodzie Promethee ii).

Metody projektowania serwisów internetowych

Budowa tak złożonych serwisów internetowych, jakimi są serwisy 
regionalne, wymaga zastosowania odpowiednich metod ich projektowania 
oraz wdrożenia procedur implementacji, testowania i konserwacji na różnych 
etapach ich powstawania. serwisy internetowe, szczególnie te udostępniające 
znaczną funkcjonalność, istotnie odróżniają się od tradycyjnych aplikacji, 
zarówno z punktu widzenia przeznaczenia tych systemów, jak i ich struktury 
(np. zmienność, skalowalność, mechanizmy nawigacyjne, interfejs użytkow-
nika). Dlatego też z czasem zaczęły pojawiać się pierwsze metody projektowa-
nia systemów internetowych wykorzystujące odpowiednie prymitywy, notacje 
i abstrakty ukierunkowane na specyfikę serwisów internetowych (np. sys-
temy nawigacji – hiperłącza). Jedną z pierwszych metod, jaka powstała, była 
HDM. następnie pojawiły się OOHDM, wsDM czy webML. Metody te 
podejmują próbę usystematyzowania podejścia do tworzenia serwisów inter-
netowych. większość opiera się na notacji uML, dodając do niej odpowiednie 
elementy notacyjne oraz pojęciowe5.

najbardziej rozbudowaną metodą projektowania serwisów internetowych 
służącą do wysokopoziomowego, niezależnego od platformy specyfikowania 
aplikacji zorientowanych na dane jest webML. Obejmuje ona kilka etapów, 
a jej specyfikacja składa się z czterech ortogonalnych modeli6:

 – modelu danych – przedstawiającego dane przechowywane w systemie 
w dowolnej notacji obiektowej albo relacyjnej;

 – modelu hipertekstu – opisującego system powiązań pomiędzy stronami 
serwisu, w skład którego wchodzą dwa submodele:

5 s. ceri, M. kaufmann, designing data-intensive Web applications, san Francisco 2002.
6 <http://www.webml.org>.
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a) submodel kompozycji – określa składowe hipertekstu oraz treści 
wchodzące w skład stron;

b) submodel nawigacji – opisuje sposób połączenia stron i treści w celu 
stworzenia hipertekstu;

 – modelu prezentacji – przedstawiającego wygląd oraz układ stron 
w sposób niezależny od końcowego urządzenia oraz użytych środków 
implementacji;

 – modelu personalizacji – opisującego użytkowników i grupy użytkowni-
ków korzystających z systemu oraz dane i normy specyfi czne dla grup 
i użytkowników.

rys. 1. Model galerii zdjęć na potrzeby promocji walorów turystycznych regionu

Źródło: opracowanie własne.

kolejno występujące po sobie fazy tworzenia serwisu internetowego 
(oparte na metodzie webML) pozwalają na zbudowanie bardzo złożonych 
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portali regionalnych, które często operują dużą ilością danych. Proces budo-
wania tego typu systemów odbywa się w postaci cyklów, których wynikiem 
jest opracowanie prototypu części (podserwisu), a ostatecznie całego serwisu 
internetowego. zastosowanie takiej metody jak webML umożliwia zapew-
nienie i kontrolę jakości projektowanego serwisu (regionalnego) od początku 
powstawania aż do etapu użytkowania.

Przykładowy diagram obejmujący fragment strefy zarządzania zdjęciami 
(i powiązanych z nią innych stref) na potrzeby promocji walorów turystycz-
nych regionalnego serwisu internetowego przedstawiono na rysunku 1.

realizacja projektu regionalnego serwisu internetowego opartego 
na metodzie webML pozwala na weryfikację jego poprawności już na etapie 
projektowania, zapewnia skalowalność realizowanego systemu i umożliwia 
pracę nad jego rozwojem całemu zespołowi twórców. stanowi też jeden z waż-
niejszych aspektów zapewnienia jakości projektowanego serwisu poprzez 
generowanie dokumentacji projektowej na poszczególnych etapach rozwoju.

Metoda oceny jakości serwisów internetowych

Po zaprojektowaniu i wdrożeniu serwisu internetowego można opracować 
model oceny i przeprowadzić procedurę badania jego jakości. Procedura taka 
zostanie zaprezentowana z wykorzystaniem wielokryterialnej metody Prome-
thee ii z liniową funkcją preferencji. Do badania wybrano następujące serwisy 
regionalne: wrota Małopolski, wrota Podlasia oraz wrota Świętokrzyskie.

Poza doborem kryteriów odzwierciedlających postrzeganie jakości 
regionalnych portali informacyjnych przez użytkowników oraz wybraniem 
metody porównawczej ważne jest także ustalenie wag poszczególnych czyn-
ników jakościowych w taki sposób, aby rzeczywiście opisywały one hierar-
chię potrzeb użytkowników. w celu określenia wag kryteriów posłużono się 
literaturą przedmiotu. w opracowaniach dotyczących oceny jakości serwi-
sów e-administracji i portali za pomocą metod equal i wqM wyznaczone 
są wagi poszczególnych wykorzystywanych kryteriów7. ze względu na ist-
nienie związku pomiędzy kryteriami autorskimi wytypowanymi do oceny 

7 P. zhang, G. von Dran, user expectations and rankings of Quality factors in different 
Web site domains, “international Journal of electronic commerce”, vol. 6, no. 2/2002, s. 9–33; 
s.J. Barnes, r.t. vidgen, data triangulation and web quality metrics: a case study in e-govern-
ment, “information & Management”, no. 43/2006, s. 767–777.
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jakości serwisów regionalnych a kryteriami wykorzystywanymi w modelach 
equal i wqM można poziom tychże wag zaadaptować również do metody 
autorskiej. Bazując na wymienionych opracowaniach oraz ocenie eksperckiej, 
określono lingwistyczne poziomy ważności poszczególnych grup kryteriów 
w skali 5-stopniowej (bardzo niski, niski, średni, wysoki, bardzo wysoki). 
następnie zwrócono uwagę na fakt, że grupy kryteriów, których wagi opisano 
tą samą oceną lingwistyczną, nie są jednak tak samo ważne. zdecydowano 
się więc uściślić wagi, przyjmując do tego celu 10-stopniową skalę liczbową, 
w której 1 oznacza wagę bardzo niską, a 10 oznacza, że dany wymiar ma kry-
tyczne znaczenie przy ocenie jakości. Poziomy ważności poszczególnych 
grup kryteriów w skali lingwistycznej i liczbowej przedstawiono w tabeli 1.

tabela 1

wagi poszczególnych grup kryteriów

Grupa kryteriów
Poziom ważności

skala lingwistyczna skala punktowa 
zawartość informacyjna bardzo wysoki 9
cechy informacji wysoki 6
nawigacja bardzo wysoki 9
Architektura średni 4
Bezpieczeństwo i prywatność wysoki 6
Dostępność i szybkość 
działania niski 3

kontakt niski 3
interaktywność bardzo wysoki 9

Źródło: opracowanie własne.

Przypisanie perspektywie interaktywności tak samo wysokiej wagi jak 
nawigacji i zawartości informacyjnej wynika z faktu, że jest to cecha, którą ser-
wisy administracji publicznej mają za zadanie dynamicznie rozwijać i ma ona 
być ich wizytówką jako urzędów elektronicznych. zdecydowano więc, że jej 
istotność jest tak samo duża jak dwóch cech uznawanych za najbardziej zna-
czące w innych publikacjach. Do określenia poszczególnych wag kryteriów 
wewnątrz każdej z grup ponownie posłużono się analizą literatury oraz oceną 
ekspercką. następnie znormalizowano ich wartości tak, aby wagi wszystkich 
kryteriów wewnątrz określonej grupy dawały w sumie 1. w podobny sposób 
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znormalizowano wagi każdej z grup kryteriów, a następnie określono wagi 
globalne dla każdego kryterium jako iloczyn wagi grupy i wagi danego kryte-
rium wewnątrz określonej grupy. strukturę kryteriów oraz ich wagi globalne 
przedstawia rysunek 2.

zawartość informacyjna

Cechy informacji

nawigacja

architektura

Bezpieczeństwo I prywatność

Dostępność I szybkość działania

kontakt

Interaktywność

Informacje ogólne - 0,023
Informacje gospodarcze - 0,023
kultura I edukacja - 0,023
sport I turystyka - 0,023
Ochrona środowiska - 0,023
Służba zdrowia - 0,023
Pomoc społeczna I niepełnosprawni - 0,023
System GIS - 0,023

Forma - 0,02
aktualność - 0,032
Trafność/użyteczność - 0,032
Szczegółowość - 0,024
Poprawność językowa - 0,012

system nawigacji - 0,039
system etykietowania - 0,039
Schemat organizacyjny - 0,027
Mapa witryny - 0,038
system wyszukiwawczy - 0,043

struktura organizacyjna - 0,025
obsługa błędów - 0,020
Poprawność technologiczna - 0,016
Pomoc I dokumentacja - 0,022

Bezpieczeństwo - 0,06
Prywatność - 0,06

Łatwość odnalezienia w sieci - 0,024
Szybkość I poprawność działania - 0,019
Ułatwienia dostępu - 0,019

komunikacja z opiekunami witryny - 0,022
subskrypcja - 0,022
Interakcja - 0,017

Administracja elektroniczna - 0,127
Edukacja elektroniczna - 0,057

rys. 2. struktura grup oraz kryteriów i ich wagi globalne

Źródło: opracowanie własne.

ze względu na dużą liczbę kryteriów wagi globalne każdego z nich 
są niewielkie, jednak są między nimi zauważalne różnice. najważniejsze jest 
kryterium administracji elektronicznej, stanowiące ponad 1/8 część oceny 
końcowej. Bardzo istotne są również kryteria bezpieczeństwa, prywatności 
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oraz edukacji elektronicznej. nieco mniejsze znaczenie mają rozpatrywane 
odrębnie kryteria związane z nawigacją, jednak po wzięciu ich pod uwagę 
jako grupy widać, że nawigacja jest bardzo istotną grupą kryteriów. najmniej 
istotne są kryteria poprawności technologicznej i językowej oraz interakcji.

ocena i porównanie jakości regionalnych serwisów www

Pierwszy etap badania serwisów regionalnych dotyczył ich zawarto-
ści informacyjnej. każdy z badanych serwisów zawierał informacje ogólne 
na temat regionu, który reprezentuje. Bardzo rozbudowany pod tym wzglę-
dem jest portal wrota Małopolski, na którym przedstawione są kompletne 
informacje historyczne, geograficzne oraz promocyjne dotyczące miast part-
nerskich czy listy unescO. na nieco wyższym poziomie są wrota Podlasia, 
które również prezentują dane historyczne i geograficzne oraz bardzo szero-
kie informacje o promocji regionu. najgorzej pod tym względem wypadają 
wrota Świętokrzyskie, których część zawierająca informacje ogólne na temat 
regionu przypomina raczej reklamę turystyczną. Ponadto każdy z portali nie 
prezentuje jasno sformułowanych informacji o instytucjach samorządowych, 
a tylko na stronie głównej portalu małopolskiego i podlaskiego można znaleźć 
wiadomości o tym, że serwis jest tworzony przez urząd Marszałkowski. Jeżeli 
chodzi np. o informacje gospodarcze, największą ich ilość można znaleźć 
w serwisie małopolskim i świętokrzyskim. wrota Małopolski zawierają m.in. 
informacje o programach wsparcia MsP i ogłoszenia o pracy, a wrota Świę-
tokrzyskie udostępniają szeroki zakres informacji dla przedsiębiorców i inwe-
storów, dane o infrastrukturze czy też np. poradnik dla poszukujących pracy. 
wszystkie portale zawierają kalendaria wydarzeń kulturalnych, dane o instytu-
cjach edukacyjnych oraz kulturalnych, a także informacje na temat projektów 
dotyczących kultury i edukacji. Pod względem tego kryterium prezentują więc 
one bardzo zbliżony poziom.

kolejnym etapem badania jakości wybranych portali było określenie 
cech informacji prezentowanych w serwisach. Forma informacji prezento-
wanych w portalu małopolskim jest standardowa, tzn. są to w przeważają-
cej mierze informacje tekstowe czasami wzbogacone grafikami. niemniej 
jednak jest to forma zazwyczaj dobrze dobrana do prezentowanych treści. 
Podobna sytuacja występuje we wrotach Świętokrzyskich, natomiast serwis 
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podlaski jest raczej ubogi pod względem graficznym. w zamian oferuje on 
transmisje multimedialne sesji sejmiku wojewódzkiego oraz szeroki zakres 
materiałów multimedialnych. również w portalu małopolskim udostępniane 
są treści multimedialne i chociaż są one w innej domenie adresowej, to jednak 
firmuje je urząd Marszałkowski, wobec czego zdecydowano się przyjąć, iż 
jest to część portalu.

trafność i użyteczność informacji jest bardzo podobna na wszystkich 
portalach i można ją określić po prostu jako dobrą. Podobnie można opisać 
szczegółowość – zakres informacji prezentowanych w poszczególnych arty-
kułach wydaje się odpowiadać potrzebom użytkowników, są one rzeczowe 
i dosyć konkretne. również poprawność językowa informacji we wszystkich 
opisywanych portalach jest bardzo dobra – nie rażą błędami językowymi 
i ortograficznymi – pisane są poprawną polszczyzną (w przeciwieństwie 
do wielu informacji prezentowanych w portalach krajowych).

następnym krokiem badania jakości było określenie wymiaru użyteczno-
ści serwisów. w grupie kryteriów dotyczących nawigacji pierwszym z nich jest 
jakość systemu nawigacyjnego. najlepszym systemem nawigacyjnym charak-
teryzuje się portal małopolski. nawigacja jest tutaj najbardziej przejrzysta, 
a menu serwisu wydaje się odpowiednio obszerne. Jednak na poszczególnych 
podstronach, w miejscu gdzie na witrynie głównej znajduje się nawigacja 
globalna, pojawia się system nawigacji lokalnej, a opcje globalne przechodzą 
do stopki witryny. Jest to duży błąd, gdyż użytkownik nie może szybko prze-
nieść się do innej części portalu i jest zaskakiwany zmianą układu systemu 
nawigacyjnego. Podobna sytuacja z systemami nawigacji lokalnej i globalnej 
występuje na portalu świętokrzyskim, przy czym system nawigacyjny tej 
witryny wydaje się nieco mniej przejrzysty. natomiast w witrynie podlaskiej 
na niemal każdej podstronie serwisu zawarte są dwa systemy nawigacji global-
nej (jeden umieszczony w górnej, a drugi w bocznej części strony). Dodatkowo 
często (ale nie zawsze) w bocznej części witryny pojawia się menu nawigacji 
lokalnej dotyczące danej części serwisu. wobec tego jakość systemu nawigacji 
uznano za niezbyt dobrą w każdym z prezentowanych portali, mimo że w każ-
dym z nich zawsze da się jednym kliknięciem wrócić na stronę główną.

system etykietowania na wszystkich portalach prezentuje się przyzwo-
icie. etykiety i nagłówki są jasno sformułowane i raczej jednoznacznie opisują 
zawartość, którą można pod nimi znaleźć. Podobnie schemat organizacyjny 
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jest poprawnie dobrany we wszystkich serwisach. Jest to schemat hybrydowy 
najlepiej nadający się do określania zawartości portali.

tylko dwa z trzech badanych serwisów zawierają mapę witryny. wystę-
puje ona w portalu małopolskim i podlaskim, przy czym w drugim z tych 
portali mapa jest bardzo szczegółowa, ale jednocześnie bardziej przejrzysta 
niż w portalu małopolskim.

Działanie systemów wyszukiwawczych w poszczególnych serwisach 
znacznie się od siebie różni. wyszukiwarka portalu małopolskiego nie udostęp-
nia wprawdzie wyszukiwania zaawansowanego, ale działa bez zarzutu. Pre-
zentowane są w niej wyniki wyszukiwania lub informacja o braku rezultatów 
wyszukiwania. umożliwia także przeszukiwanie wyników. w wyszukiwarce 
portalu podlaskiego, gdy zamiast kliknięcia przycisku z lupą – po wpisaniu 
hasła do wyszukania – zostanie wciśnięty enter, pojawia się strona główna 
zamiast wyników. Jest to duży błąd, gdyż obsługa wyszukiwarki jest przez 
to nieintuicyjna. z drugiej strony, wyszukiwarka ta zawiera strefy wyszuki-
wania (podział na kategorie tematyczne), ale tutaj również brak jest wyszuki-
wania zaawansowanego. nie umożliwia ona także przeszukiwania wyników. 
w systemie wyszukiwawczym serwisu świętokrzyskiego występuje taki sam 
błąd dotyczący przycisku enter jak na portalu podlaskim. wyszukiwarka 
ta dysponuje strefami wyszukiwania oraz zaawansowaną opcją wyszukiwa-
nia. tutaj problem polega na tym, że zawsze gdy użytkownik kliknie przycisk 
wyszukaj – zostanie on przeniesiony do wyszukiwarki zaawansowanej, nie 
ma więc możliwości prostego wyszukiwania. Dodatkowo przeszukiwanie tego 
portalu trwa stosunkowo długo, a wyniki nie są zadowalające.

kolejną grupą kryteriów wymiaru użyteczności jest architektura ser-
wisów. Jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną, jest ona poprawnie ułożona 
w serwisach małopolskim i świętokrzyskim. nieco gorzej prezentuje się 
struktura portalu podlaskiego – jest bardziej chaotyczna i mniej widoczna 
dla użytkownika. z kolei obsługa błędów nie istnieje w żadnym z serwisów. 
Jeżeli wystąpi błąd, użytkownik nie otrzymuje na ten temat żadnej informacji, 
a zazwyczaj wtedy jest zmuszony do oglądania pustej strony lub jest przeno-
szony na główną stronę portalu.

Poprawność technologiczną serwisów sprawdzono za pomocą „walida-
tora w3c”. Dla portalu małopolskiego serwis walidacyjny wykrył standard 
HtML 4.01 transitional i stwierdził obecność 157 błędów na stronie głównej. 
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wykrytą dla tego portalu wersją stylów był css 2.1, a w witrynie stwierdzono 
istnienie 13 błędów. Dla portalu podlaskiego system walidacji wykrył język 
XHtML 1.0 transitional oraz standard css 2.1, dla których określił występo-
wanie odpowiednio 135 i 19 błędów. w serwisie świętokrzyskim wersja języka 
HtML została określona również jako XHtML 1.0 transitional, a standardem 
stylów okazał się css 2.1. w portalu tym wykryto 572 błędy składni HtML 
oraz 20 błędów css.

system pomocy w witrynach małopolskiej i podlaskiej jest bardzo ubogi. 
na portalu małopolskim jest to tylko informacja o wtyczkach niezbędnych 
do poprawnego wyświetlania i działania strony, a na portalu podlaskim pomoc 
sprowadza się do przedstawienia regulaminu portalu i działu pytań i odpo-
wiedzi zawierającego jedynie krótką informację, jak można zarejestrować się 
na portalu. Jest to niewiele więcej niż w serwisie świętokrzyskim, w którym 
dział pomocy użytkownikom wcale nie istnieje.

w kwestii bezpieczeństwa należy zaznaczyć, że do pełnego korzystania 
z cyfrowych urzędów wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, 
jest to więc najwyższy poziom zabezpieczeń. niestety brak jest informacji 
o innych metodach zabezpieczeń wykorzystywanych w poszczególnych ser-
wisach. niemniej jednak przy próbie rejestracji na portalu świętokrzyskim 
pojawia się informacja, że portal ten ma nieaktualny od pół roku certyfikat 
zabezpieczeń. Ponadto na portalach świętokrzyskim i podlaskim certyfikaty 
są podpisane przez organizacje niecieszące się zaufaniem.

stopień prywatności użytkowników zbadano poprzez zarejestrowanie 
się w każdym z urzędów elektronicznych. Do rejestracji we wrotach Podlasia 
wystarczyło podanie adresu e-mail, hasła dostępu, imienia oraz nazwiska, 
a w przypadku chęci korzystania z cyfrowego urzędu należy dołączyć datę 
urodzenia oraz informacje o województwie i powiecie zamieszkania. Do reje-
stracji w cyfrowym urzędzie portalu małopolskiego należało podać pesel, 
e-mail, login, hasło, imię, nazwisko, serię i numer dokumentu tożsamości oraz 
adres zamieszkania. natomiast odnośnie do portalu świętokrzyskiego należy 
zaznaczyć, że pomimo wielu prób wykonywanych w różnym czasie nie udało 
się rozpocząć procedury rejestracji w tym serwisie ze względu na problemy 
z połączeniem występujące w każdej z trzech najpopularniejszych przegląda-
rek internetowych (ie, Firefox, Opera).
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w kwestii dostępności i szybkości działania poszczególnych portali zba-
dano najpierw dostępność witryn w wyszukiwarce Google. w tym celu w ser-
wisie wyszukiwawczym podawano nazwę regionu (Małopolska, Podlasie, 
Świętokrzyskie) i sprawdzano, na której pozycji w wynikach wyszukiwania 
pojawiał się dany portal. w tym badaniu najlepszy okazał się portal mało-
polski, który zajmuje pierwszą pozycję w wynikach wyszukiwania. niewiele 
gorszy jest serwis Podlasia, bowiem pojawia się on w wynikach na trzeciej 
pozycji. natomiast portal regionu świętokrzyskiego widoczny jest dopiero 
na drugiej stronie wyników wyszukiwania, tj. na pozycji czternastej. Jeżeli 
chodzi o adres internetowy poszczególnych portali, to najbardziej poprawne 
są adresy witryn małopolskiej i podlaskiej (www.wrotamalopolski.pl, www.
wrotapodlasia.pl), a adres portalu świętokrzyskiego jest nieco niestandardowy 
(pio.wrota-swietokrzyskie.pl).

najszybciej i najlepiej działającym w różnych przeglądarkach (ie, Fire-
fox, Opera) portalem są wrota Podlasia. Pozostałe dwa działają znacznie wol-
niej, a portal małopolski nie działa wcale w przeglądarce Opera. w kwestii 
ułatwień dostępu oferowanych na poszczególnych stronach portal małopolski 
oferuje cztery – poza polską – wersje językowe oraz wersję mobilną serwisu. 
z kolei portal podlaski udostępnia 8 innych niż polska wersji językowych, 
natomiast serwis świętokrzyski udostępnia wersję anglojęzyczną witryny oraz 
(działającą niezbyt dobrze) opcję powiększania tekstu.

w przypadku kryterium kontaktu z opiekunami serwisu wszystkie por-
tale zawierają łatwo dostępne informacje i adresy kontaktowe, a czas reakcji 
opiekunów każdej z witryn jest bardzo zbliżony (ok. 2–3 dni). subskrypcja 
wiadomości jest dostępna w witrynach małopolskiej i podlaskiej, ale już tylko 
pierwsza z nich udostępnia kanały informacyjne rss, OPML i AtOM. w kwe-
stiach interakcji z użytkownikiem należy stwierdzić, że wrota Małopolski dają 
dostęp do forum, które jednak nie jest zbyt popularne i charakteryzuje się bar-
dzo niską dynamiką. serwis podlaski oferuje szerszy zakres ankiet, natomiast 
istniejące również tutaj forum nie jest zbyt często odwiedzane. z kolei wrota 
Świętokrzyskie nie oferują (nawet ubogo wykonanej) żadnej z tych funkcji.

Ostatnia już grupa kryteriów badania dotyczy wymiaru interaktywno-
ści. w tym wypadku stwierdzono, że cyfrowe urzędy portali małopolskiego 
i podlaskiego umożliwiają nadanie biegu bardzo wielu sprawom urzędowym. 
Można tutaj także przeglądać sprawy będące w toku postępowania oraz te, 
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które zostały już zakończone. w portalu małopolskim istnieje także możliwość 
generowania raportów. Mimo że funkcjonalności tych urzędów są podobne, 
znacznie bardziej przejrzysty i przyjazny użytkownikowi jest urząd mało-
polski. z kolei – jak już sygnalizowano wcześniej – nie udało się dostać 
do świętokrzyskiego urzędu cyfrowego ze względu na problemy z połącze-
niem. z kolei platformę e-learningową ma tylko portal małopolski. Obecnie 
jest tutaj dostępnych dziewięć kursów z zakresu m.in. obsługi komputera, 
pierwszej pomocy, rynku pracy, unii europejskiej oraz regionu. w serwi-
sie wykorzystywany jest standard scOrM oraz platforma Moodle. zebrane 
wartości ocen poszczególnych portali względem kolejnych kryteriów zostały 
przedstawione w tabeli 2.

tabela 2

Oceny poszczególnych portali względem kolejnych kryteriów

kryterium
Ocena względem kryterium (0–10) waga 

globalna 
kryterium

Wrota 
Małopolski

Wrota 
Świętokrzyskie

Wrota 
Podlasia

informacje ogólne 6 3 7 0,023
informacje gospodarcze 7 7 3 0,023

kultura i edukacja 8 8 8 0,023
sport i turystyka 5 7 6 0,023

Ochrona środowiska 8 8 8 0,023
służba zdrowia 7 7 7 0,023

Pomoc społeczna 
i niepełnosprawni 7 7 0 0,023

system Gis 4 4 4 0,023
Forma informacji 8 5 7 0,020

Aktualność informacji 7 7 9 0,032
trafność/użyteczność informacji 7 7 7 0,032

szczegółowość informacji 7 7 7 0,024
Poprawność językowa 8 8 8 0,012

system nawigacji 3 3 4 0,039
System etykietowania 7 7 7 0,039

schemat organizacyjny 8 8 8 0,027
Mapa witryny 5 0 8 0,038
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kryterium
Ocena względem kryterium (0–10) waga 

globalna 
kryterium

Wrota 
Małopolski

Wrota 
Świętokrzyskie

Wrota 
Podlasia

system wyszukiwawczy 6 2 5 0,043
struktura organizacyjna 7 7 6 0,025

Obsługa błędów 0 0 0 0,020
Poprawność technologiczna 1 0 3 0,016

Pomoc i dokumentacja 1 0 1 0,022
Bezpieczeństwo 9 5 7 0,060

Prywatność 2 0 6 0,060
Łatwość odnalezienia w sieci 10 3 9 0,024

szybkość i poprawność działania 5 2 8 0,019
ułatwienia dostępu 8 2 6 0,019

komunikacja z twórcami 7 7 7 0,022
subskrypcja 8 0 3 0,022
interakcja 3 0 1 0,017

Administracja elektroniczna 8 0 7 0,127
edukacja elektroniczna 9 0 0 0,057

Źródło: opracowanie własne.

Po zebraniu kolekcji ocen portali względem każdego kryterium prze-
prowadzono procedurę wielokryterialną Promethee ii. w efekcie otrzymano 
ranking portali oraz wartości przepływów dominacji wejścia i wyjścia oraz 
netto. ranking ten zawarty jest w tabeli 3.

tabela 3

ranking portali oraz przepływy dominacji

Portal Przepływ dominacji 
wejścia (Ф+)

Przepływ dominacji 
wyjścia (Ф-)

Przepływ dominacji 
netto (Ф)

wrota Małopolski 0,21 -0,03 0,18
wrota Podlasia 0,16 -0,08 0,08

wrota Świętokrzyskie 0,02 -0,28 -0,26

Źródło: opracowanie własne.
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z otrzymanego rankingu wynika, że najlepszy jakościowo jest obecnie 
portal wrota Małopolski i charakteryzuje się on najwyższymi wartościami 
we wszystkich trzech przepływach dominacji. Drugie w rankingu są wrota 
Podlasia, a ostatnią pozycję wśród badanych serwisów zajmują wrota Święto-
krzyskie. Odnośnie do samej metody Promethee ii bardzo ważne w kontekście 
oceny jakości portali są przepływy dominacji wejścia i wyjścia. Przepływ 
dominacji wejścia opisuje, jak bardzo dany wariant przewyższa pozostałe, 
a przepływ dominacji wyjścia informuje, jak bardzo określony wariant jest 
zdominowany przez inne. Może to stanowić ważną wskazówkę dla projektan-
tów danego portalu dotyczącą tego, o ile jest on lepszy pod względem kryte-
riów, którymi przeważa, oraz ile pracy trzeba włożyć w portal, aby dogonić 
rywali pod względem kryteriów, dla których wyniki uzyskane przez portal 
są gorsze od rywali.

Podsumowanie

Podsumowując samą metodę oceny regionalnych portali informacyjnych 
można stwierdzić, że poprawnie odwzorowuje ona jakość tego typu serwisów. 
Dzięki temu, że metoda ta dostarcza szeroką kolekcję stosunkowo silnie sfor-
malizowanych kryteriów oceny eksperckiej, może być stosowana do oceny 
serwisów regionalnych oraz możliwe są jej modyfikacje dla oceny innego 
typu witryn. Dzięki zastosowaniu metody Promethee ii umożliwia ona także 
tworzenie rankingu serwisów. Ponadto zastosowanie metody Promethee ii 
zamiast bardzo popularnej w literaturze metody AHP zdejmuje część pracy 
z eksperta w sytuacji, gdy jedna z witryn zostaje zmodyfikowana. nie musi 
on wtedy porównywać jej z innymi, ale do wygenerowania nowego rankingu 
wystarczy, że powtórnie oceni on tylko tę zmodyfikowaną witrynę.
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QuaLitatiVe asPects in tHe deVeLoPMent 
oF regionaL weBsites

summary

One of the aspects related to quality assessment and benchmarking of web ser-
vices is the selection and application of proper methods. evaluation of quality web 
sites is usually a key factor in such procedures, and to compare sites with each other 
may also be a valuable aspect of the assessment. the proposed method provides 
a wide collection of relatively highly formalized criteria for assessing regional expert 
services, but it is also possible modifications to the assessment of other types of sites.

translated by Mateusz piwowarski
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Monitorowanie zMienności cen ProduktÓw 
cyFrowycH w wirtuaLnyM systeMie ekonoMicznyM

wstęp

Platformy społecznościowe oraz wirtualne światy są jednym z dyna-
micznie rozwijających się sektorów gospodarki elektronicznej. Dla zwięk-
szenia realizmu następuje w nich integracja mechanizmów ekonomicznych, 
które stanowią podstawę kształtowania gospodarki rynkowej w powiązaniu 
z możliwością wprowadzania wirtualnych walut, zawierania transakcji han-
dlowych, zdobywania statusu społecznego. ich specyfika powoduje, że czas 
życia produktu i kształtowanie popytu postrzega się w innych ramach cza-
sowych niż w gospodarce realnej. szybciej zachodzą tu zjawiska stymulacji 
i kanibalizacji wynikającej z wprowadzania nowych produktów na rynek 
w źle dobranych interwałach czasowych. wpływ na zachowania konsumen-
tów ma również sprzedaż na rynku wtórnym, który często funkcjonuje rów-
nolegle do rynku pierwotnego. z uwagi na znaczny wzrost sektora dóbr wir-
tualnych ważne jest wdrażanie nowych metod, które maksymalizują dochody 
i zwiększają zadowolenie konsumentów. Platformy handlu elektronicznego 
przeznaczone dla produktów cyfrowych muszą uwzględniać specyfikę śro-
dowiska, w którym realizowane są transakcje, i dawać możliwości analizy 
zjawisk ekonomicznych.

Monitorowanie zmienności cen produktów cyfrowych…
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w artykule przedstawiono wybrane aspekty rozwoju wirtualnych syste-
mów ekonomicznych i rynku produktów cyfrowych oraz założenia systemu 
monitoringu zmienności cen wraz z wynikami badań eksperymentalnych.

rozwój wirtualnych systemów ekonomicznych

wraz z rozwojem platform internetowych następuje integracja elemen-
tów kształtujących uwarunkowania ekonomiczne i regulujących zasady ich 
funkcjonowania. rozwój rynków elektronicznych w obrębie tych systemów 
i odpowiedniki mechanizmów występujących w gospodarce tradycyjnej powo-
dują, że ich złożoność zbliża się do rzeczywistych systemów ekonomicznych. 
w obszarze elektronicznym odzwierciedlenie znajduje również definicja sys-
temu ekonomicznego wprowadzona przez D.r. kamerschena i in., zgodnie 
z którą system ekonomiczny jest zbiorem powszechnie obowiązujących norm 
prawnych oraz ogólnie akceptowanych zasad, regulujących postępowanie 
wszystkich uczestników procesu1. system ekonomiczny jest też określany 
przez B. winiarskiego jako zespół instytucji związanych z podejmowaniem 
i realizacją decyzji ekonomicznych wraz ze wszystkimi podmiotami ekono-
micznymi2. w systemach wirtualnych występuje znaczny udział technologii 
teleinformatycznych w realizacji procesów gospodarczych oraz elementy 
scentralizowanej polityki organizacji administrującej daną platformą, która 
spełnia funkcję instytucji nadzorującej i regulującej w ograniczonym zakresie 
przebieg zjawisk ekonomicznych. wiele procesów jest jednak kształtowanych 
przez użytkowników, występuje popyt, podaż, zjawiska związane z przepły-
wami środków finansowych, wymianą towarową i wirtualnymi walutami. 
nowe kierunki rozwoju platform internetowych stwarzają możliwości kon-
strukcji alternatywnych modeli biznesowych zorientowanych na środowisko 
interaktywne. zazwyczaj z systemami tego typu powiązane są systemy mikro-
transakcji i sprzedaży dóbr wirtualnych. Początkowo transakcje realizowane 
były głównie w segmencie wirtualnych światów i platform gier sieciowych. 
Obecnie kanały dystrybucji i nowe możliwości zostają wdrażane w syste-
mach społecznościowych, komunikatorach i innych aplikacjach sieciowych.

1 D.r. kamerschen, r.B. Mckenzie, c. nardinelli, ekonomia, Gdańsk 1991, s. 939.
2 B. Winiarski, polityka gospodarcza, warszawa 2000, s. 54.
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Analitycy Piper Jaffray3 wskazują na 134% wzrost amerykańskiego rynku 
przedmiotów wirtualnych w stosunku do roku 2008 i sprzedaż na poziomie 
621 mln dolarów. Prognozy zakładają sprzedaż na poziomie 2,5 mld dolarów 
rocznie w stanach zjednoczonych do roku 2013 (wykres 1).

wykres 1. sprzedaż produktów wirtualnych na rynku amerykańskim

Źródło: J. Piper, pay to play: paid internet services, Piper Jaffray research report, 
2009, <www.piperjaffray.com> [data dostępu: lipiec 2009].

Globalną sprzedaż dóbr wirtualnych w roku 2009 szacuje się na 2,2 mld 
dolarów i prognozowany jest wzrost do poziomu 6 mld dolarów w roku 2013. 
Jest to znaczny postęp w stosunku do roku 2007, w którym wydatki oszacowano 
na 1,5 mld dolarów4. znaczny udział w tym sektorze mają wirtualne światy 
i systemy MMOrPG (ang. massively multiplayer on-line role-playing games), 
w których użytkownicy przyjmują określone funkcje, budują swoją pozycję 
w społeczności poprzez zdobywanie kolejnych poziomów wtajemniczenia 
oraz kształtują system ekonomiczny. Do takich systemów zaliczają się m.in.: 
world of warcraft, Age of conan, eve Online czy ultima Online. Do odręb-
nej grupy można zaliczyć systemy otwarte, które poza typowymi elementami 
komunikacji integrują możliwości wprowadzania własnych elementów gra-
ficznych i budowania podsystemów przeznaczonych do różnych zastosowań 
oraz tworzenia rynków równoległych. najczęściej przytaczanym przykładem 
wirtualnego świata jest trójwymiarowy second Life rozwijany przez Linden 

3 J. Piper, pay to play, research report: Paid internet services, <www.piperjaffray.com> 
[data dostępu: 07.2009].   

4 Businessinsider, u.s. Virtual Goods revenue ready to explode, <http://www.busi-
nessinsider.com/chart-of-the-day-us-virtual-goods-revenue-estimates-2009–11> [data dostępu:  
11.2009].
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research inc. trafił on do powszechnej świadomości i tym samym szerszego 
grona odbiorców w latach 2005–2007 podczas boomu medialnego.

Aktualnie największa sprzedaż produktów cyfrowych odbywa się na ryn-
kach azjatyckich. Benjamin Joffe z firmy analitycznej 8 Plus star wskazuje 
na nowe miejsce rynku azjatyckiego w kreowaniu światowych trendów5. 
Do niedawna nie był on uznawany za innowacyjny, bardziej zorientowany 
na działania odtwórcze, jednak przykłady firm takich jak Hozom, qifang, 
Digu wskazują nowe obszary e-biznesu, które zostały zainicjowane na długo 
przed amerykańskimi platformami Plaxo, kiva czy twitter6. użytkownicy 
dokonują zakupu produktów wirtualnych z poziomu platform lub środowisk 
marketplace7. systemy sprzedaży rozwijane są od dłuższego czasu w grach 
MMOrPG typu world of warcraft, ale w ostatnim czasie ewoluują podobne 
modele biznesowe również w obszarze aplikacji społecznościowych typu 
Facebook. na rynku polskim sprzedaż produktów cyfrowych w ostatnim 
czasie została wprowadzona przez wiele serwisów zorientowanych na spo-
łeczności, m.in. naszaklasa.pl, komunikator Gadu-Gadu, systemy wirtual-
nych światów. Jest to model biznesowy, który ma znaczenie komplementarne 
do rozwiązań opartych na sprzedaży powierzchni reklamowej czy opłatach 
subskrypcyjnych. Daje możliwość maksymalizacji zysku oraz wzrostu wskaź-
ników ekonomicznych powiązanych z systemami internetowymi takich jak 
ArPu (ang. average revenue per user) czy ArPPu (ang. average revenue per 
paying user). Dobra wirtualne są również jednym ze sposobów na zaistnie-
nie realnych marek i produktów w platformach internetowych, od systemów 
społecznościowych, po środowiska gier sieciowych. wirtualne przedmioty, 
elementy ubioru czy wystroju wnętrz tworzone przez producentów i znane 
marki stanowią nowy kanał komunikacji z użytkownikami systemów on-line 
i powiązane są często z możliwością zakupu realnych odpowiedników w skle-
pach on-line czy sieciach handlowych.

5 B. Joffe, Plus eight star, lessons learned from asia, <http://www.plus8star.com> [data 
dostępu: 05.2009].

6 Plus eight star, Virtual goods in asia: it’s even more than you think, <www.plus8star.
com> [data dostępu: 04. 2009].

7 M. korolov, the future of virtual goods, <http://www.hypergridbusiness.com/2009/09/
the-future-of-virtual-goods/> [data dostępu 09.2009].
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integracja platform dystrybucji produktów wirtualnych z modelem 
biznesowym

rozwój rynku produktów cyfrowych daje możliwość konstrukcji nowych 
modeli biznesowych oraz dopasowania oferty i polityki cenowej do możli-
wości nabywczych użytkowników. tradycyjnie wykorzystywane modele 
subskrypcyjne powiązane z opłatami abonamentowymi są trudne w optyma-
lizacji cenowej i utrudniona jest maksymalizacja zysku. Przy stałych opłatach 
niezrealizowany potencjalny zysk leży po stronie użytkowników, którzy byliby 
skłonni zapłacić więcej za wybrane usługi niż bazowa stawka subskrypcyjna. 
Podobna sytuacja występuje w przypadku użytkowników, którzy nie korzy-
stają z serwisu z powodu wysokiej, ich zdaniem, opłaty, ale są skłoni ponieść 
nieco mniejsze koszty. w takim ujęciu istnieje wiele obszarów biznesowych, 
które do tej pory nie były eksploatowane, a wprowadzenie produktów cyfro-
wych generuje korzyści pośrednie i bezpośrednie8. Pojawiły się dodatkowe 
możliwości rozwoju usług, w których dominował model reklamowy, i trudno 
było wdrażać inne rozwiązania, np. w komunikatorach internetowych. Pro-
dukty cyfrowe zwiększają atrakcyjność komunikacji i wyrażania emocji oraz 
pozwalają budować pozycję w wirtualnej społeczności. ich zakup przekłada 
się na korzyści dla odbiorców przy jednocześnie niewielkich jednostkowych 
nakładach finansowych. Jak pokazują badania, użytkownicy systemów on-line 
są zainteresowani produktami wirtualnymi i ich wykorzystaniem w systemach. 
serwis branżowy worldsinmotion, zajmujący się taktyką wirtualnych światów, 
opublikował raport, w którym określono profil nabywcy produktów wirtual-
nych oraz analizy, z których wynika, że około 12% użytkowników internetu 
wykazuje zainteresowanie ofertami tego typu (wykres 2).

Ponad 46% użytkowników wirtualnych światów oraz 24% użytkowni-
ków zainteresowanych grami społecznymi (ang. social games) i 17% użytkow-
ników zaangażowanych w serwisach społecznościowych9 deklaruje realizację 
transakcji w tym sektorze. Maksymalizacji zysku sprzyja elastyczność cenowa 
i możliwość sprzedaży produktów w takiej cenie, za jaką użytkownik jest 
w stanie dany produkt zakupić. takie modelowanie wydatków jest możliwe 

8 B. Balfour, advantages of a Virtual Goods business Model, viximo, <http://socialdegree.
com> [data dostępu: 09.2009].

9 worldsinMotion report, 12% of americans purchasing Virtual Goods, <http://www.
worldsinmotion.biz/2009/07/study_12_of_americans_purchasi.php> [data dostępu: 07.2009].
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poprzez prowadzenie szerokiego asortymentu produktów i dopasowanie 
wydatków do potrzeb i możliwości klienta. wprowadzenie produktów cyfro-
wych sprzyja rozwojowi społeczności i jednocześnie zwiększa atrakcyjność 
danego serwisu. Dodatkowym atutem rozwiązań bazujących na produktach 
wirtualnych jest zwiększenie lojalności i przywiązania do danego systemu, 
co jest często proporcjonalne do nakładów poniesionych na zakup elementów 
wirtualnych10. w przypadku platform zorientowanych na wirtualne obiekty 
ważna jest identyfikacja potrzeb oraz czynników, które decydują, że pono-
szone są koszty związane z zakupem wirtualnych przedmiotów oraz mode-
lowanie zjawisk zachodzących w systemie ekonomicznym. Jest to możliwe 
dzięki integracji narzędzi umożliwiających analizy zachowań i wyznaczanie 
potencjału biznesowego danego środowiska.

wykres 2. zainteresowanie użytkowników internetu zakupem wirtualnych 
przedmiotów

Źródło: americans purchasing Virtual Goods, 2009, <http://www.worldsinmotion.
biz/2009/07/study_12_of_americans_purchasi.php> [data dostępu: kwie-
cień 2010].

zastosowanie systemów aukcyjnych w identyfikacji zachowań na rynku

w przypadku produktów cyfrowych ekonomie wirtualne bazują na popy-
cie, a nie na podaży, która nie podlega takim ograniczeniom jak w przypadku 

10 r. Mehta, five reasons Why people send Virtual Gifts, <onlinepersonalswatch.com> 
[data dostępu: 06.2009].
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systemów rzeczywistych. Jednakże pomimo potencjalnie nieograniczonej 
podaży platformy oferują produkty cyfrowe tylko przez określony czas lub 
przy limitowanych dostawach z uwagi na potrzebę dostarczania nabywcom 
konkretnych korzyści i zwiększenia unikalności oferty. Prowadzenie wyceny 
jest kluczowe w przypadku produktów z limitowanym czasem sprzedaży, tak 
by zapewnić możliwie wysokie wpływy. w przypadku zbyt niskiej wyceny 
produkt szybko nasyci rynek i przestanie być atrakcyjny. w przypadku cen 
zbyt wysokich popyt będzie ograniczony i cele biznesowe mogą nie zostać 
zrealizowane. na rynkach tradycyjnych problemem jest wyznaczenie zależ-
ności ceny od popytu m.in. ze względu na trudność w przeprowadzaniu badań 
empirycznych i duże koszty. Przedstawione uwarunkowania pokazują, że wraz 
z rozwojem gospodarki elektronicznej powstały nowe możliwości realizacji 
analiz popytu. Jednym z interesujących obszarów jest badanie zachowań kon-
sumentów w platformach aukcji elektronicznych. koncepcje modelowania 
popytu na podstawie zachowań w systemie aukcyjnym przedstawił m.in. zespół 
badawczy HP Laboratories11. systemy aukcyjne gromadzą dane, na podsta-
wie których wyznaczają miary preferencji klientów i kształtowanie popytu. 
sekwencyjny napływ klientów powoduje, że w przeciwieństwie do aukcji 
realizowanych w sposób tradycyjny tutaj można rejestrować oferty klientów, 
których poziom akceptowalnej ceny jest poniżej aktualnej najwyższej wyceny 
w serwisie. w takiej sytuacji jest rejestrowana oferta takiego użytkownika, 
co wpływa na dokładność szacowania popytu.

Analiza empirycznych danych pochodzących z systemów aukcyjnych 
jest przedmiotem dyskusji w literaturze, m.in. w pracach P. klemperera12 
czy s. Athey13. Jedną z metod organizacji procedury składania ofert jest 
aukcja angielska, utożsamiana z licytacją, gdzie uczestnicy składają oferty 
i do następnego etapu przechodzą tylko akceptujący daną wycenę. w ostat-
niej rundzie pozostaje dwóch licytujących i nie jest dopuszczalny powrót 
do licytacji tych, którzy zostali wyeliminowani we wcześniejszych rundach. 
kolejnym popularnym typem aukcji jest aukcja pierwszej ceny (ang. first price 
sealed bid) w trybie przetargowym, gdzie oferty są składane jednokrotnie 

11 A. zhang, D. Beyer, J. ward, t. Liu i in., Modeling the price-demand relationship using 
auction bid data, HP Laboratories, Palo Alto 2002.

12 P. klemperer, auctions: theory and practice, Princeton university Press 2004. 
13 s. Athey, empirical models of auctions, national Bureau of economic research, cam-

bridge 2006.
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i wygrywa oferent z najwyższą wyceną. Modele ekonometryczne aukcji w róż-
nych wariantach można odnaleźć w opracowaniach H.A. Paarsha14. często 
stosowanym systemem w aukcjach elektronicznych realizowanych w czasie 
rzeczywistym są aukcje holenderskie, gdzie licytacja rozpoczyna się od rela-
tywnie wysokiej ceny i jest obniżana aż do momentu, gdy któryś z uczestników 
ją zaakceptuje. Modyfikacją aukcji pierwszej ceny jest tzw. aukcja drugiej 
ceny vickreya (ang. second price auction), gdzie cena, którą płaci zwycięzca 
licytacji, jest niższa od jego własnej oferty i jest równa cenie drugiej oferty. 
J.G. riley i w.F. samuelson przedstawili analizę systemów aukcyjnych pod 
kątem modeli wyceny15. wśród nich umiejscowiono model vickreya, który 
zdefiniował założenia aukcji z rozkładem symetrycznym, gdzie zdefiniowano 
sprzedawcę z wyceną licytowanego obiektu na poziomie v0 oraz n kupców 
z wycenami vi, dla i = 1,…, n. wyceny poszczególnych uczestników aukcji 
są niezależne, ale jednakowe i wyznaczone z rozkładu dystrybuanty f (v), 
gdzie f (v) = 0 i f (ṽ) = 1, gdzie v – najniższa wycena, ṽ – najwyższa wycena, 
przy warunku, że f (v) jest różniczkowalna w przedziale [v, ṽ]. Aukcję można 
zdefiniować jako grę z wypłatami, gdzie występuje zależność wypłaty i-tego 
gracza od ofert konkurentów. w przypadku, gdy oferta b* jednego z n-1 gra-
czy przewyższa wycenę bi uczestnika aukcji i-tego, wtedy wartość wygranej 
wynosi 0. w przypadku, gdy b*<bi wypłata gracza i-tego wynosi vi – bi, gdzie 
vi – wycena i-tego gracza. J. Harsanyi taki układ definiuje jako grę z niepełną 
informacją, co można zapisać następująco:



 −

=
0

ii
i

bv
p        (1)

gdzie pi – wypłata dla gracza i. zgodnie z twierdzeniem równowagi 
fundamentalnym w teorii aukcji, bez względu na typ aukcji, jeśli wszyscy 
uczestnicy mają neutralny stosunek do ryzyka, oczekiwany zysk sprzedawcy 
jest zależny tylko od ceny wywoławczej v* i przyjmuje postać16:

14 H. Paarsh, an introduction to the structural econometrics of auction data, Mit Press 2006.
15 J.G. riley, w.F. samuelson, optimal auctions, “American economic review” nr 71/1981.
16 J.c. Harsanyi, Games with randomly disturbed payoffs: a new rationale for Mixed 

strategy equilibrium points, “international Journal of Game theory”, nr 2/1973.
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większość opracowań związanych z modelami wycen zakłada, że roz-
kłady wycen uczestników aukcji są jednakowe, m.in. J.G. riley i in. definiują 
strategie równowagi dla każdego gracza17. strategią równowagi dla każdego 
z uczestników aukcji jest złożenie oferty zgodnej z funkcją wyceny bi = b (vi) 
dla i=1,…n. w przypadku aukcji asymetrycznych rozkłady wycen mogą róż-
nić się między poszczególnymi uczestnikami aukcji. w takim ujęciu wycena 
i-tego uczestnika aukcji vi jest zmienną losową określoną w przedziale [βi, αi], 
gdzie 0 ≤ βi < αi, iϵ {m, s}, f (∙) oznacza dystrybuantę tego rozkładu, bi – stra-
tegię równowagi i-tego kupca iϵ {m, s}. w swojej pracy e. Maskin i J. riley18 
wykazali, że strategia równowagi i-tego uczestnika aukcji jest funkcją jego 
wyceny bi = bi (vi) dla iϵ {m, s}. w aukcji pierwszej ceny kupującego m przy 
dowolnej wycenie vm, oferta b = bm (vm) jest rozwiązaniem zadania:

( )( )( )1max − −s s mb
f b b v b       (3)

gdzie ( )bbs
1−  jest funkcją odwrotną do ( )⋅sb . w analogiczny sposób 

b = bs (vs) jest rozwiązaniem zadania:

( )( )( )1max − −m m sb
f b b v b       (4)

w zależności od przyjętego modelu realizacji aukcji można uzyskać 
różne wyceny licytowanych przedmiotów pod warunkiem, że rozkłady wycen 
poszczególnych uczestników aukcji nie są jednakowe (są asymetryczne). 
w przypadku wycen symetrycznych obowiązuje twierdzenie o zrówno-
ważonym dochodzie (ang. revenue equivalent theorem), według którego 
oczekiwany zysk sprzedawcy nie zależy od modelu aukcji, pod warunkiem 
że rozkłady wycen są takie same. na rynkach tradycyjnych systemy aukcyjne 

17 s. Bikhchandani, J.G. riley, equilibria in open common value auctions, “Journal of eco-
nomic theory”, vol. 53 (1)/1991.

18 e.s. Maskin, J.G. riley, asymmetric auctions, “the review of economic studies”, vol. 
67, iss. 3, 07 2000.
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i przetargowe wykorzystuje się w systemach wymiany towarowej w wielu 
obszarach. specyfika sektora produktów wirtualnych wskazuje na możliwość 
wykorzystania systemów aukcyjnych w sposób alternatywny do testowania 
potencjału rynku, gdzie poprzez wprowadzanie za pośrednictwem systemu 
aukcyjnego produktów wirtualnych można analizować popyt i wyceny użyt-
kowników. Pozyskane dane można wykorzystać do segmentacji konsumentów 
w systemach dyskryminacji cenowej. w artykule zakłada się wykorzystanie 
aukcji pierwszej ceny do analizy wycen przedmiotów wirtualnych i dynamiki 
ich zmian. uzyskane w ten sposób dane mogą być wykorzystane przy kształ-
towaniu polityki cenowej w obrębie danej platformy i stanowić podstawę 
do konstrukcji systemu automatycznej wyceny produktów cyfrowych.

Monitorowanie zmienności wyceny produktów cyfrowych

w dalszej części artykułu przedstawiono wyniki przeprowadzonych 
przez autora badań zorientowanych na analizy zmienności wyceny produk-
tów cyfrowych z udziałem systemu aukcyjnego. w ramach projektu virtu-
Labs ukierunkowanego na rozwój metod wspomagania decyzji i systemów 
analitycznych przeznaczonych dla platform internetowych wdrożono system 
dystrybucji obiektów wirtualnych oraz system aukcyjny na potrzeby orga-
nizacji rynku wtórnego przedmiotów wirtualnych w serwisie internetowym 
typu MMO (ang. massive multiplayer online), który udostępnił dane potrzebne 
do prowadzonych analiz. Platforma aukcyjna zrealizowana w ramach wirtual-
nego świata integruje elementy kształtujące system ekonomiczny, w którym 
dostępna jest wirtualna waluta, możliwości komunikacji między użytkowni-
kami, budowa sieci społecznych. celem prowadzonych eksperymentów były 
analizy zachowań użytkowników i wycen produktów wirtualnych na rynku 
wtórnym w obrębie platformy dystrybucyjnej. ze względu na ograniczoną 
objętość publikacji przedstawiono tylko wybrane wyniki i elementy analiz. 
Badania podzielono na dwa zasadnicze etapy.

w pierwszej części przeprowadzono aukcję pierwotną, podczas której 
użytkownicy licytowali przedmioty wprowadzone do systemu. transakcje 
realizowano dla dziewięciu produktów cyfrowych dostępnych w limitowa-
nych wersjach oznaczonych symbolami s1-s9. Poszczególne produkty zapew-
niały dodatkową funkcjonalność nabywcom i zwiększały atrakcyjność profilu 
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użytkownika oraz możliwość wyróżnienia się w badanej społeczności. reali-
zacja transakcji odbywała się z wykorzystaniem wirtualnej waluty. w przy-
padku poszczególnych obiektów zarejestrowano zgłoszenia różnej liczby ofert 
na zmiennym poziomie cenowym. Aukcja pierwotna miała na celu ustalenie 
poziomu wyceny przedmiotów wirtualnych przez użytkowników i zbadanie 
zależności pomiędzy charakterystyką przedmiotu, jego unikalnością a wyceną. 
uzyskane dane mogą stanowić podstawę do wprowadzenia nowych produk-
tów w systemie i określania polityki cenowej. Podczas ośmiu dni trwania 
aukcji pierwotnej użytkownicy składali oferty zakupu poszczególnych przed-
miotów. na wykresie 3 przedstawiono sumaryczną liczbę ofert dla wszyst-
kich przedmiotów. Przy niektórych przedmiotach nie zauważano radykalnych 
różnic w wycenie, pomimo że charakteryzowały się różnymi właściwościami. 
na wykresie 4 przedstawiono średnią wartość składanych ofert podczas aukcji 
pierwotnej. najwięcej ofert zakupu złożono na przedmiot s1, który ze względu 
na limitowaną liczbę wystąpień był atrakcyjny dla użytkowników i uzyskał 
najwyższe wyceny (wykres 5).

wykres 3. rozkład ilo-
ściowy składa-
nych ofert

Źródło: obliczenia 
własne.

wykres 4. zagregowana 
średnia wycena

Źródło: obliczenia 
własne.

wykres 5. Średnia wycena 
produktu s1

Źródło: obliczenia 
własne.

Przedmioty dystrybuowane były w wersjach limitowanych w liczbach 
zgodnych z wykresem 6. użytkownikom w ramach aukcji pierwotnej przeka-
zano 315 przedmiotów wirtualnych. w kolejnym etapie właściciele przedmio-
tów mieli możliwość uruchamiania aukcji wtórnych i sprzedaży produktów. 
Analizowany okres obejmuje sześćdziesiąt dni. na wykresie 7 przedstawiono 
liczbę rozpoczętych aukcji poszczególnych produktów. w analizowanym 
okresie uruchomiono 842 aukcje. najczęściej przedmiotem transakcji były 
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produkty s7, s8 oraz s9. Produkty s1, s2, s3 ze względu na niewielką liczbę 
wystąpień w serwisie (odpowiednio 5, 9, 13 sztuk) rzadko zmieniały właści-
ciela. w analizach uwzględniono tylko aukcje rzeczywiste powiązane z fak-
tycznie realizowanymi transakcjami. zauważalny był transfer przedmiotów 
pomiędzy różnymi kontami tego samego użytkownika po cenie znacznie 
odbiegającej od średniej wyceny rynkowej. Podczas trwania aukcji ich uczest-
nicy złożyli 7325 ofert zakupu, co przedstawiano na wykresie 8.

wykres 6. rozkład 
liczbowy wersji 
limitowanych 
produktów 
cyfrowych

Źródło: obliczenia 
własne.

wykres 7. Liczba rozpo-
czętych aukcji 
dla poszczegól-
nych produktów

Źródło: obliczenia 
własne.

wykres 8. zagregowana 
liczba ofert dla 
poszczególnych 
przedmiotów

Źródło: obliczenia 
własne.

wykres 9. Liczba sfi -
nalizowanych 
transakcji

Źródło: obliczenia 
własne.

wykres 10. rozkład 
wartości 
transakcji 
poszczególnych 
przedmiotów

Źródło: obliczenia 
własne.

wykres 11. zależność 
średniej wyceny 
od liczby pro-
duktów na rynku

Źródło: obliczenia 
własne.
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w rezultacie 436 aukcji zakończyło się sukcesem. na wykresie 9 przed-
stawiono liczbę pomyślnie zakończonych aukcji poszczególnych przedmio-
tów. Średnią wartość transakcji poszczególnych przedmiotów przedstawia 
wykres 10. Była on uzależniona w dużej mierze od liczby produktów dostęp-
nych na rynku. wyceny przedmiotów i wartość transakcji są odwrotnie pro-
porcjonalne do liczby przedmiotów na rynku i ich charakterystyk (wykres 11).

Przeprowadzone analizy dały możliwość wieloaspektowego rozpatry-
wania zjawisk w obrębie wirtualnego systemu ekonomicznego. wskazano 
poziomy akceptowalnych przez użytkowników cen różnych obiektów wirtu-
alnych. uzyskane zależności pomiędzy liczbą produktów a ich wyceną dają 
podstawę to konstruowania ofert i wyceny produktów przed wprowadzeniem 
do systemu. Przeprowadzony eksperyment potwierdził istnienie mechani-
zmów rynkowych w wirtualnym systemie ekonomicznym, gdzie prawa popytu 
i podaży kształtują ceny i są one istotnym elementem strategii serwisu. Bada-
nia dały podstawę do określenia czasu życia produktów cyfrowych, co może 
być podstawą planowania nowych partii obiektów wirtualnych i określania 
częstotliwości wprowadzania ich na rynek. interesujący jest również aspekt 
wzrostu cen w stosunku do ceny aukcji pierwotnych, który charakteryzował 
się większą dynamiką w przypadku produktów trudniej osiągalnych, co jest 
zbieżne z tendencjami na rynkach tradycyjnych i potwierdza występowanie 
podobnych zjawisk na platformach wirtualnych.

zakończenie

rozwijający się rynek dóbr wirtualnych wymaga odpowiedniego wsparcia 
technologicznego oraz rozwoju narzędzi i metod zorientowanych na wspoma-
ganie decyzji w tym środowisku. Platformy elektroniczne zyskują coraz więcej 
użytkowników zaangażowanych w komunikację i rozrywkę w środowisku 
wirtualnym. większość aplikacji tego typu daje możliwość skonfigurowania 
wirtualnej reprezentacji oraz udziału w życiu społeczności on-line. Podobnie 
jak w rzeczywistości znaczenia nabiera tutaj status społeczny i możliwość 
funkcjonowania w wymiarze ekonomicznym w powiązaniu z systemami 
transakcyjnymi i obrotem gospodarczym. w większości systemów wirtualne 
przedmioty mogą być zdobywane poprzez aktywne korzystanie z systemu. 
zazwyczaj jednak zakup gotowych elementów jest łatwiejszy i daje możliwość 
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wdrażania strategii biznesu oraz kształtowania nowych modeli generowania 
dochodów. rynek wirtualny tworzy również nowe środowiska marketplace, 
w których można generować realne dochody poprzez sprzedaż wirtualnych 
przedmiotów. Jest to dodatkową motywacją dla użytkowników on-line, którzy 
pozyskane za wirtualne waluty przedmioty mogą sprzedawać w systemach 
aukcyjnych, gdzie podstawą rozliczeń są rzeczywiste środki płatnicze. Pro-
dukty cyfrowe dają również korzyści pośrednie i zwiększają atrakcyjność 
komunikacji między użytkownikami. Pozwalają budować pozycję w wirtual-
nej społeczności, a ich zakup przekłada się na korzyści dla użytkownika przy 
jednocześnie niewielkich jednostkowych nakładach finansowych. Przyczynia 
się to do zwiększonej lojalności i większego zaangażowania, co jest jednym 
z zasadniczych celów firm zaangażowanych w rozwój platform tego typu.
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Monitoring oF tHe VoLatiLity oF digitaL Products Pricing 
in VirtuaL econoMic systeM

summary

social networking platform and virtual worlds are one of the rapidly growing 
electronic sectors. to increase the realism of them key part is integration of economic 
mechanisms, which are the basis for developing a market economy, in conjunction 
with the possibility of placing virtual currency transactions and achieve social status. 
their specification makes the life cycle of the product and demand in different time 
frames than in the real economy. the impact on consumer behavior is also generated 
on the secondary market, which often operates in parallel with the primary market. 
Due to the significant growth of virtual goods sector it is important to implement 
new methods that maximize revenue and increase consumer satisfaction. Dedicated 
e-commerce platform for digital products must take into account the specific environ-
ment in which transactions are executed. the paper presents selected aspects of the 
virtual economic systems and results of experimental research.

translated by jarosław jankowski
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wstęp

Dynamiczny rozwój rynku oprogramowania, pojawianie się na nim 
nowych segmentów oraz specyficznych produktów powodują, że proces 
wyboru właściwego systemu zarządzania jest złożony. Może on przyspo-
rzyć potencjalnemu użytkownikowi wielu problemów. wynikają one m.in. 
z braku znajomości rynku, gamy dostępnych produktów oraz oferowanych 
przez nie funkcjonalności. Ponadto istotnym utrudnieniem jest brak odpo-
wiednio przedstawionych informacji o poszczególnych składnikach systemów 
zarządzania [często mających postać tzw. składników cOts (commercial 
Off-the-shelf)]. utrudnia to tym samym pozyskiwanie oraz skuteczną inte-
grację poszczególnych komponentów oraz dokonanie ich szczegółowej oceny. 
Powyższe rozważania wskazują na konieczność opracowania podstaw meto-
dycznych dla potrzeb zarządzania wiedzą w systemach cOts erP. warto jed-
nocześnie zaznaczyć, że prócz zapewnienia właściwego wyboru, a następnie 
oceny produktów dostępnych na rynku, istotne pozostaje również zapewnienie 
mechanizmów technologicznych, wspierających gromadzenie wiedzy o skład-
nikach systemów zarządzania dostępnych na rynku. wobec powyższego za cel 
opracowania przyjęto próbę wykorzystania technik semantycznych dla potrzeb 

techniki semantyczne w systemach informatycznych zarządzania
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zarządzania wiedzą o systemach cOts erP. w wymiarze praktycznym zba-
dano celowość budowy ontologii dla potrzeb systemów cOts MrP przy 
użyciu obowiązującego standardu (Goodrelations).

zastosowanie oprogramowania cots w obszarze systemów 
informatycznych zarządzania

składniki oprogramowania cOts są narzędziem wspierającym okre-
ślone funkcje w danej organizacji. za ich główny cel przyjmuje się dostarcze-
nie zbioru ściśle sprecyzowanych funkcjonalności. cOts stanowią produkty 
gotowe do sprzedaży, które są ogólnie dostępne na rynku dla użytkowników1. 
Ponadto istnieje możliwość łączenia i integracji oprogramowania cOts z wie-
loma różnymi systemami informatycznymi2. Potencjalne korzyści z wdrożenia 
obejmują m.in. skrócenie czasu budowy i rozwoju aplikacji oraz zmniejszenie 
kosztów przy zachowaniu adekwatnego poziomu jakości, co stanowi jedne 
z kluczowych czynników decydujących o wyborze oprogramowania cOts. 
systemy cOts są powszechnie stosowane zarówno do celów wojskowych 
(MOts, nOts), rządowych (GOts), jak i biznesowych (cOts). Jako moż-
liwe obszary zastosowania produktów cOts wskazać należy przede wszyst-
kim systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, obejmujące 
systemy zarządzające relacjami z klientem (crM), zarządzające łańcuchem 
dostaw (scM) czy systemy planowania zaopatrzenia (MrP) (rys. 1).

wzrost znaczenia składników cOts na rynku oprogramowania przyczy-
nił się do zwiększenia popularności i możliwości związanych z budową całego 
systemu zarządzania opartego na elementach cOts. rynek tych produktów 
oferuje szeroki wachlarz dostępnych składników oprogramowania wspoma-
gających funkcjonowanie przedsiębiorstwa w różnych dziedzinach. Produkty 
cOts stanowią około 70% wydatków poniesionych przez przedsiębiorstwa 

1 J. kontio, s. chen, k. Limperos, r. tesoriero, G. caldiera, M. Deutsch, a Cots selec-
tion Method and experiences of its use, twentieth Annual software engineering workshop, 
Greenbelt, Maryland 1995; M. Morisio, A. tsoukias, iusware: a methodology for the evaluation 
and selection of software products, “iee Proceedings-software engineering”, nr 144 (3)/1997.

2 M. Morisio, M. torchiano, definition and classification of Cots: a proposal, Proceedings 
of the First international conference on cOts-Based software systems, Accepted at iccBss, 
Orlando 04.02.2002.



365Techniki semantyczne w systemach informatycznych zarządzania

na zakup rozwiązań informatycznych. wartość rynku produktów cOts jest 
szacowana na prawie 200 mld dol. na świecie3.
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rys. 1. wybrane obszary zastosowań produktów cOts

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <http://www.flashmapsystems.com>.

Obecnie jednym z najważniejszych, a zarazem najbardziej kosztownych 
procesów dla organizacji jest wdrożenie systemów cOts erP. rozwiązania 
klasy erP dostarczają wsparcia dla wszystkich danych i procesów zacho-
dzących w organizacji w jednym, zintegrowanym systemie informatycznym. 
system erP stanowi zintegrowany zestaw oprogramowania typu cOts, 
który może wykonywać wszystkie ważniejsze funkcje biznesowe w danej 

3 M. keil, A. tiwana, beyond cost: the drivers of Cots application Value, ieee software, 
ieee computer society 0740–7459/2005.
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organizacji4. systemy te zawierają określoną liczbę zintegrowanych modułów 
funkcjonalnych wspierających zarządzanie składowymi systemu informacyj-
nego w przedsiębiorstwie. Jako podstawa wdrożenia systemu cOts erP 
przyjmowana jest identyfikacja potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa.

w ostatnim czasie zauważyć należy wyraźny wzrost znaczenia oraz 
powiększenia się rynku systemów cOts erP. Opierając się na dostępnych 
danych z 2007 roku, wartość ryku systemów erP oszacowano na 11,9 mld 
dol.5 Dla porównania, w 2004 roku wartość ta wyniosła 79 mld dol.6 naj-
częściej kupowanym oprogramowaniem jest oprogramowanie cOts. zasięg 
produktów cOts erP obejmuje zarówno pojedyncze komponenty (np. kom-
ponenty interfejsu użytkownika), jak też dostarczenie złożonych systemów 
operacyjnych, aż do zestawów narzędzi (np. Ms Office) oraz złożonych zesta-
wów aplikacji (np. systemy erP takie jak sAP lub BAAn)7.

Bingi, sharma i Godla podają8, że 70% organizacji ma już lub planuje 
wdrożyć system cOts erP. z kolei Fisher i in.9 wskazują na sektor małych 
i średnich przedsiębiorstw jako główne podmioty stanowiące większość rynku 
wdrożeń systemów erP. wdrożenie systemu jest niejednokrotnie przedsię-
wzięciem wieloletnim, umożliwiającym przedsiębiorstwom inwestującym 
w system erP uzyskanie wyższej wydajności poprzez oferowanie szerokiej 
różnorodności funkcjonalności10. Jednocześnie wskazać należy trudności 
związane z wyborem i wdrożeniem. wdrożenie systemu erP jest procesem 

4 A. Glenn, s. Jajodja, Commercial off-the-shelf enterprise resource planning software 
implementation in the public sector: practical approaches for improving project success, 
“Journal of Government Financial Management”, vol. 53, nr 2/summer 2004, s. 12–19.

5 Arc Advisory Group, erp Market opportunities Change While remaining strong over-
all at $8.9 billion, <http://www.arcweb.com/community/arcnews/arcnewsasp> [data dostępu: 
16.04.2010].

6 D. Bajwa, t. Mooney, J. Garcia, an integrative framework for the assimilation of enter-
prise resource planning systems: phases, antecedents, and outcomes, “Journal of computer 
information systems”, nr 44 (3)/2004, s. 81–90.

7 s. Lauesen, Cots tenders and integration requirements, London 2005.
8 P. Bingi, M. sharma, J. Godla, Critical issues affecting an erp implementation, “informa-

tion systems Management”, nr 16 (3)/1999, s. 7–14.
9 D. Fisher, s. Fisher, M. kiang, r. chi, evaluating Mid-level erp software, “Journal of 

computer information systems”, nr 45 (1)/2004, s. 38–46.
10 L. Hitt, D. wu, X. zhou, investment in enterprise resource Planning: Business impact 

and Productivity Measures, “Journal of Management information systems”, nr 19 (1)/2002, 
s. 71–98.
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wysoce kosztownym, wymagającym jednocześnie od organizacji aktywnego 
zaangażowania w ten proces. Jednakże bardzo często ponad połowa11 (lub 
niekiedy aż 75%, jak twierdzą Hong i kim12) wdrożeń kończy się niepowo-
dzeniem. z kolei scott i vesey13 wskazują na fakt, że około 90% projektów 
wdrożeń erP jest opóźnionych. Huag i in.14 natomiast oceniają, że systemy 
erP wymagają od organizacji zaangażowania ogromnych nakładów finanso-
wych oraz zasobów ludzkich. wskazuje to na wysoki odsetek niepowodzeń 
projektów erP, działających poprawnie powyżej zaplanowanego budżetu 
lub niepoprawnie z powodu oszczędności związanych z przedsięwzięciem 
i korzyści strategicznych. Ponadto większość sprzedawców oprogramowania 
erP nie jest w stanie zapewnić gwarancji powodzenia. Dodatkowo korzyści 
nie przysparza występowanie niespójności pomiędzy procesami biznesowymi 
a oprogramowaniem15. w efekcie coraz większego znaczenia nabiera prawi-
dłowa identyfikacja tych czynników, które są najistotniejsze z punktu widzenia 
prawidłowego wdrożenia oprogramowania.

zastosowanie technik semantycznych w systemach informatycznych 
zarządzania

Przedsiębiorstwa poszukujące systemów informatycznych cOts erP, 
opierając się na dostępnych na rynku rozwiązaniach, niejednokrotnie nie 
mają kompletnych danych na temat funkcjonalności i możliwości technolo-
gicznych poszczególnych systemów. Ponadto trudno jest uzyskać informacje 
odnośnie do właściwości danego produktu (np. forma sprzedaży, dostępność, 
potencjalny odbiorca). zastosowanie mechanizmów semantycznych wspoma-
gających proces wyszukiwania rozwiązań cOts ma za zadanie dostarczyć 

11 t. Barker, M. Frolick, erp implementation failure: a Case study, “information systems 
Management”, nr 20 (4)/2003, s. 43–49.

12 k. Hong, y. kim, the Critical success factors for erp implementation: an organiza-
tional fit perspective, “information and Management”, nr 40 (1)/2002, s. 25–40.

13 J. scott, i. vessey, Managing risks in enterprise implementations, “communications of 
the AcM”, nr 45 (4)/2002, s. 74–81.

14 s. Huang, y. Hung, H. chen, c. ku, transplanting the best practice for implementation 
of an erp system: a structured inductive study of an international Company, “Journal of 
computer information systems”, nr 44 (4)/2004, s. 101–110.

15 t. Gulledge, r. sommer, splitting the sap instance: lessons on scope and usiness pro-
cesses, “Journal of computer information systems”, nr 44 (3)/2004, s. 109–115.
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odpowiednich informacji potencjalnemu użytkownikowi na temat dostępnych 
produktów.

w literaturze przedmiotu podjęto wiele prób związanych z rozwojem 
i zastosowaniem sieci semantycznych w obszarze cOts erP. Propono-
wane podejścia [m.in. przez Obrst, wray i Liu (2001)16, corcho i Gomez-
-Perez (2004)17, a także przez Heppa (2006)18] opierają się m.in. na zasto-
sowaniu odpowiednich mechanizmów klasyfikujących produkty i usługi 
dostępne na rynku e-commerce (handlu elektronicznego). warto zaznaczyć, 
że w większości są to rozwiązania funkcjonujące samodzielnie, a ich uprosz-
czona złożoność semantyczna skutkuje niskim poziomem szczegółowości 
oraz ograniczoną precyzją, utrudniając tym samym ich szerokie stosowanie. 
np. niejednokrotnie trudno jest uzyskać informacje odnośnie do właściwości 
danego produktu (forma sprzedaży, dostępność, potencjalny odbiorca).

wskazanych powyżej niedostatków pozbawiona jest ontologia Goodrela-
tions. Ma ona na celu wypełnienie luki związanej z koniecznością dostarczenia 
typowych scenariuszy biznesowych i relacji w segmencie produktów i usług, 
w tym cOts erP. została ona oficjalnie wprowadzona w lipcu 2008 roku, 
dostarczając model pojęciowy dla ujednoliconego obszaru danych w dziedzi-
nie e-commerce. Goodrelations opiera się na ogólnie dostępnych standardach 
sieci semantycznej, narzędziach oraz infrastrukturze. Głównym celem jest 
wsparcie ogólnych funkcji biznesowych. Ontologia Goodrelations dostarcza 
szczegółowych informacji odnośnie do jednostek handlowych, oferowanych 
przez nie produktów, usług czy specyfikacji cen, uwzględniając przy tym 
różne typy odbiorców. Ponadto pozwala także na zdefiniowanie miar, wska-
zuje lokalizacje dostępu, metody płatności, warunki gwarancji i dostawy19. 

16 L. Obrst, r.e. wray, H. Liu, ontological engineering for b2b ecommerce, Proceed-
ings of the international conference on Formal Ontology in information systems (FOis’01), 
17–19.10.2001, Ogunquit, Maine, usA 2001, s. 117–126.

17 O. corcho, A. Gomez-Perez, solving integration problems of ecommerce standards and 
initiatives through ontological Mappings, Proceedings of the workshop on e-Business and 
intelligent web at the seventeenth international Joint conference on Artificial intelligence 
(iJcAi-2001), 05.08.2001, seattle, usA 2001, s. 1–10.

18 M. Hepp, products and services ontologies: a Methodology for deriving oWl ontolo-
gies from industrial Categorization standards, “int’l Journal on semantic web and information 
systems (iJswis)”, 2 (1)/January-March 2006, s. 72–99.

19 M. Hepp, Goodrelations: an ontology for describing products and services offers on 
the Web, (w:) A. Gangemi and J. euzenat (red.), ekAw 2008, Lncs 5268, Berlin–Heidelberg 
2008, s. 329–346.
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Jej zadaniem jest zapewnienie zaawansowanego słownika umożliwiającego 
wytwórcom/producentom oraz obsługującym sklepy wyrażenie dokładnego 
znaczenia utworzonych przez nich ofert w sieci w odczytywalny maszynowo 
sposób. w efekcie zapewnione zostanie wsparcie w procesie wyszukiwania, 
czyniąc go bardziej dokładnym i efektywnym.

standard Goodrelations został użyty do dostarczenia przykładowej 
ontologii dla wybranych systemów cOts erP dostępnych na rynku. Anali-
zie poddano następujące systemy informatyczne cOts: subiekt Gt, Gestor 
Gt oraz Analityk. Producentem/dystrybutorem rozwiązań jest firma insert. 
każde z rozwiązań cechuje się odmienną funkcjonalnością. system subiekt 
Gt przeznaczony jest do sprzedaży, dostarczając wsparcia w obszarze działu 
handlowego, sklepu czy punktu usługowego. z kolei system Gestor Gt jest 
narzędziem wspomagającym zarządzanie relacjami z klientem. natomiast 
przeznaczeniem rozwiązania Analityk jest zapewnienie wsparcia podczas pro-
cesu podejmowania decyzji. Poniższy przykład przedstawia wybrane systemy 
informatyczne wspomagające różne obszary działalności przedsiębiorstwa, 
rozpowszechniane przez firmę insert (<http://www.insert.pl>) z siedzibą 
we wrocławiu (<http://insert.pl/goodrelations.rdf#address>). Poszczególne 
systemy różnią się między sobą szczegółowym opisem cech funkcjonalnych 
(<http://www.w3org/2000/01/rdf-schema#seeAlso>). z racji tego, że dystry-
butorem tych rozwiązań jest ten sam podmiot, dane teleadresowe, godziny 
otwarcia, sposoby płatności itp. pozostają bez zmian w przypadku każdego 
z systemów. Dla systemów subiekt Gt, Gestor Gt oraz Analityk wskazane 
zostały dostępne metody płatności: visa, Mastercard, cash, transfer in 
Advance (<http://purl.org/goodrelations/v1#acceptedPaymentMethods>). 
Ponadto wskazane zostały następujące sposoby transportu (DirectDown-
load) oraz dostępne typy odbiorców (enduser, Business, reseller, institu-
tions Public). sprecyzowano również region dostawy (Poland). Pomiędzy 
poszczególnymi instancjami zachodzą relacje (hasPaymentMethod, hasLo-
cation, hasOpeningHours, hasunitOfMeasurement, isDefinedBy). Graficzną 
reprezentację zastosowania ontologii Goodrelations wraz z występującymi 
powiązaniami pomiędzy poszczególnymi konceptami zaprezentowano 
na rysunku 2.
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rys. 2. Prezentacja graficzna zastosowania ontologii Goodrelations dla przykładu 
<http://www.insert.com.pl>

Źródło: opracowanie własne.
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Przedstawiony schemat ontologii, oparty na Goodrelations, dostarcza 
istotnych znaczeniowo jednostek oraz możliwych do wystąpienia relacji 
pomiędzy nimi. Poszczególne zasoby sieciowe są charakteryzowane przez 
uri, które opisują wyszukiwanie informacji dotyczących poszczególnych 
zasobów. w ontologii Goodrelations przyjęto założenie, że zasoby sieciowe 
stanowią instancje rdfs: resource oraz użycie rdfs: seeAlso właściwości w celu 
powiązania właściwych znaczeniowo jednostek (Business entity, Offerings, 
Product instances)20. Business entity przedstawia szczegółowe informacje 
teleadresowe dotyczące prezentowanego podmiotu (<http://www.insert.com.
pl>). w tym celu typowe standardy teleadresowe (vcard) oraz dane dotyczące 
lokalizacji stanowią istotne elementy z punktu widzenia procesu wyszukiwania 
dostawcy, uwzględniając możliwy obszar dostawy w odniesieniu do lokaliza-
cji użytkownika. Offering jest definiowany przez typ produktu lub usługi, którą 
reprezentuje. w przypadku insert wskazuje na zakres oferowanych przez 
podmiot usług [gdzie dostawca systemów informatycznych – m.in. subiekt Gt 
(system sprzedaży), Gestro Gt (system zarządzający relacjami z klientem), 
Analityk (system wspomagający podejmowanie decyzji)], określenie funkcji 
biznesowych oraz określa możliwe do przyjęcia grupy odbiorców końcowych, 
dostępne metody płatności oraz formy dostawy zamówionego towaru.

Opierając się na wprowadzonych informacjach, można je zapisać w for-
macie rDF (resource Description Framework), który następnie może zostać 
umieszczony w odpowiednim miejscu w kodzie źródłowym strony. celem jest 
poprawienie trafności i precyzji wyników wyszukiwania oraz dostarczenie 
właściwej oferty użytkownikowi. zastosowanie formatu rDF oraz ontologii 
Goodrelations w serwisach e-commerce w znaczący sposób przyczynia się 
do poprawy wyników wyszukiwania.

wnioski

Dynamiczny rozwój segmentu systemów informatycznych zarządzania 
klasy erP oraz wysokie koszty zastosowania tej klasy rozwiązań przez pod-
mioty gospodarcze powodują, że problem dopasowania właściwego systemu 
do potrzeb przedsiębiorstwa jest zagadnieniem bardzo istotnym. Jednocześnie 

20 M. Hepp, Goodrelations: an ontology for describing Web offerings, semantics in 
businesess information systems, technical report, Munchen 2008. 
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wysoki odsetek niepowodzeń wdrożeń projektów it związanych z systemami 
cOts erP wskazuje, że zarówno warstwa technologiczna, jak i metodyczna 
procesu wdrożenia wymagają usprawnień. w niniejszym artykule został pod-
jęty problem wykorzystania technik semantycznych dla potrzeb zarządzania 
wiedzą o systemach cOts erP. Przeprowadzone rozważania stanowią pod-
stawę prawidłowej oceny systemów informatycznych zarządzania. w kolejno-
ści jest to podstawa standaryzacji oraz efektywnego doboru tej klasy systemów. 
zastosowanie aparatu ontologicznego opartego na standardzie Goodrelations 
pozwoliło na realizację praktyczną ontologii rzeczywistego systemu cOts 
erP.
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seMantic tecHniQues 
in ManageMent inForMation systeMs

summary

the article presents the problem of application the semantic techniques for se-
lection and evaluation of Management information systems in erP class. Dynamic 
development of Management information systems domain and high costs of erP 
systems cause that the problem of adaptation the suitable information system for the 
enterprise needs is one of the most important issues. Moreover the high percentage 
of it implementation failures indicates the huge role of proper choice of cOts erP 
systems.

in this article the problem of adaptation semantic techniques for standardization 
of effective cOts erP systems selection was proposed. Additionally, the problem of 
building an ontology for cOts erP systems based on Goodrelations was described. 
Moreover this article proposes the practical example for erP cOts system ontology 
presenting the insert information system. Generally the aim of this ontology is to sys-
tematize knowledge about system functionalities. Furthermore using the ontology is 
not necessary for a decision-maker to have a broad knowledge about systems and their 
functionalities and even so he can make a reasonable choice.

translated by agnieszka konys
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wstęp

w dobie pogłębiającej się informatyzacji coraz więcej wymaga się od sys-
temów informatycznych znajdujących zastosowanie w różnych dziedzinach 
życia. Jedną z nich jest rynek nieruchomości, w szczególności wycena. Jest 
to dziedzina, która wzbudza wiele emocji zarówno wśród osób prywatnych, 
jak i w małych oraz większych firmach. zakup nieruchomości jest dla jed-
nych i drugich nie lada wyzwaniem, a jej odpowiedni wybór, ze szczególnym 
uwzględnieniem racjonalnej ceny, w wielu przypadkach życiową decyzją. 
również wielkie instytucje, jakimi są na przykład banki, niezwykłą wagę 
przywiązują do poprawnej wyceny nieruchomości, mogącej być chociażby 
zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, a dla inwestorów jest produktem, 
na którym chcą jak najwięcej zarobić. nawet kilkuprocentowy błąd wyceny 
może się wiązać z relatywnie dużymi stratami ekonomicznymi.

Obecnie niewiele jest w Polsce systemów wyceny nieruchomości, 
które korzystałyby z masowych źródeł wiedzy na temat parametrów fizycz-
nych i ekonomicznych nieruchomości. Proste algorytmy obliczeniowe nie 

Model systemu ekspertowego ekstrakcji reguł decyzyjnych…
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są w stanie przedstawić rzeczywistej wartości ze względu na niewielką liczbę 
kryteriów oraz czynników wpływających bądź mogących wpływać na wartość 
nieruchomości. widać więc, że potrzebny jest system wyceny nieruchomości 
niwelujący ryzyko popełnienia błędu przy określaniu jej wartości, a także 
uwzględniający zmiany zachodzące na skutek działania różnych czynników, 
często trudnych do przewidzenia. system, który wykorzystuje najlepsze 
metody wyceny dostosowane do rynku nieruchomości i w przejrzysty sposób 
obrazuje wszystkie wykonane obliczenia oraz czynniki wpływające na war-
tość. w niniejszym artykule skoncentrowano się na badaniu modelu systemu 
ekspertowego wyceny nieruchomości wykorzystującego teorię zbiorów 
przybliżonych.

Pojęcie nieruchomości i metody wyceny

nieruchomość jest wyodrębnionym obszarem ziemi, obejmującym także 
zasoby naturalne pod jej powierzchnią (lub lustrem wody), wytwory przyrody 
lub produkcji trwale związane z tą powierzchnią, a także przestrzeń nad nią1. 
Jak pokazuje niniejsza definicja, pojęcie nieruchomości jest bardzo rozle-
głe i obejmuje wiele składników. Minerały znajdujące się pod powierzchnią 
ziemi czy też powietrze nad nią również są uważane za część nieruchomości. 
Można wyróżnić kilka cech fizycznych opisujących to pojęcie: nieprzemiesz-
czalność, trwałość, różnorodność i niepodzielność. Jednakże istotniejszym 
podziałem ze względu na wycenę nieruchomości są jej cechy ekonomiczne, 
charakteryzujące ją od strony finansowej. są to: rzadkość, lokalizacja, współ-
zależność, duża kapitałochłonność oraz mała płynność2. Prawidłowa wycena 
nieruchomości jest niezbędna do przeprowadzenia transferu praw związanych 
z nieruchomościami. Jest również mechanizmem ograniczającym ryzyko 
finansowania nieruchomości czy też uzyskania zadośćuczynienia za utratę 
jej wartości użytkowej, zatem szacowanie wartości nieruchomości składa się 
z dwóch etapów3:

1 A. Śliwiński, zarządzanie nieruchomościami: podstawy wiedzy i praktyki gospodarowa-
nia nieruchomościami, wydanie i, warszawa 2000.

2 wyższa szkoła Gospodarowania nieruchomościami w warszawie, www.wsgn.pl.
3 D. isaac, n. crosby, Metody wyceny nieruchomości, Hongkong 1991.
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 – procesu wyceny – określa najbardziej prawdopodobną cenę nierucho- 
mości na konkurencyjnym rynku w transakcji wolnorynkowej,

 – procesu analizy – określa wartość transakcji po jej ukończeniu.
Metodologia wyceny nieruchomości powinna uwzględniać zarówno 

obecną, jak i przyszłą sytuację na rynku, a także przeciętnego nabywcę wraz 
z jego nieracjonalnym zachowaniem. istniejące metody wyceny w różnym 
stopniu uwzględniają te czynniki, co pozwala sądzić, że żadna z nich nie daje 
całkowitej gwarancji poprawności otrzymanego wyniku (rzeczywistej rynko-
wej wartości nieruchomości), określanej na bazie zdefiniowanych podejść4:
 – podejście porównawcze – analiza dokonanych podobnych transakcji 

na istniejącym rynku nieruchomości;
 – podejście dochodowe – podstawą jest założenie, iż nieruchomość przy-

niesie zysk jej właścicielowi;
 – podejście kosztowe – istotą jest założenie, że potencjalny nabywca 

nie będzie skłonny zapłacić więcej niż wyniosą koszty odtworzenia 
nieruchomości;

 – podejście mieszane – wykorzystywane tylko w szczególnych przypad-
kach – gdy niemożliwe jest oszacowanie wartości nieruchomości poprzez 
zastosowanie podejścia porównawczego bądź dochodowego; nie może 
ono stanowić podstawy do określania wartości rynkowej nieruchomości 
lub wartości odtworzeniowej nieruchomości.

systemy automatycznej wyceny nieruchomości

system ekspercki to komputerowy program, który na podstawie szcze-
gółowej wiedzy z określonej dziedziny może podejmować decyzje i wyciągać 
wnioski. wnioskowanie odbywa się tu w sposób zbliżony do rozumowania 
ludzkiego eksperta z danej dziedziny. Funkcje, jakie spełnia, przesądzają 
o jego przynależności do technik inteligentnych5.

systemy do automatycznej wyceny nieruchomości są często stosowane 
w masowych wycenach gruntów i budynków. ich podstawową zaletą jest duża 
oszczędność czasu (wynik wyceny jest otrzymywany niemal natychmiast) oraz 
wymierne korzyści w zakresie wykorzystanych zasobów i użytego kapitału. 

4 e. kucharska-stasiak, nieruchomość a rynek, warszawa 1999.
5 J. Mulawka, systemy ekspertowe, warszawa, 1997.
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rozwiązanie wygenerowane przez automatyczny system jest obiektywne, 
a liczba parametrów podawana na wejściu przez użytkownika często ogra-
niczona do minimum w celu wyeliminowania ludzkich błędów i uprzedzeń, 
które mogłyby zafałszować otrzymaną wartość nieruchomości6. Jednakże taki 
system nie jest pozbawiony wad. największą z nich jest to, że nie uwzględ-
nia stanu własności nieruchomości. Przyjmowana jest uśredniona wartość, 
która nie może w pełni odzwierciedlać rzeczywistości. kolejnym problemem 
są nowe i rzadko spotykane rodzaje nieruchomości. Podobnie jak w przypadku 
tradycyjnych metod stosowanych przez rzeczoznawców, w zautomatyzowa-
nym procesie wycena takich obiektów jest trudna, gdyż brak jest odniesienia 
do nieruchomości podobnych i nie można wykorzystać danych historycznych 
na temat ich sprzedaży. Dodatkowo system nie jest w stanie przy wycenie 
uwzględnić specyficznych aspektów dotyczących konkretnej nieruchomości 
(np. położenie na polu naftowym)7. w tabeli 1 zestawiono funkcjonujące sys-
temy wyceny nieruchomości wraz ze zbiorem kryteriów oraz poszczególnymi 
ocenami.

wymienione w tabeli systemy bazują na analizie danych dotyczących 
lokalnych transakcji rynkowych z niedalekiej przeszłości. istotne jest założe-
nie, aby wykorzystywane informacje były kompletne, spójne oraz wiarygodne. 
Bez złożonych mechanizmów eksploracji danych typowe systemy informa-
cyjne oparte na logice dwuwartościowej oraz klasycznie pojmowanych zbio-
rach nie są w stanie rozwiązać wielu sprzeczności i niejednoznaczności, jakie 
występują przy przetwarzaniu rzeczywistych danych pozyskanych nie zawsze 
z wiarygodnych źródeł.

kolejną istotną wadą tych systemów jest brak modułu objaśniającego, 
umożliwiającego zaprezentowanie czynników i zależności wpływających 
na uzyskanie określonego wyniku. Jedynym uzasadnieniem oszacowa-
nej wartości badanego obiektu jest zestawienie zawartych w bazie danych 
informacji o historycznych zbliżonych transakcjach. Gros systemów bazuje 
na pojęciu, jakim jest nieruchomość podobna. Żaden z nich nie potrafił jed-
nak wskazać przesłanek, które przyczyniły się do zaklasyfikowania danego 
obiektu do zbioru nieruchomości o zbliżonej charakterystyce – nieruchomości 

6 automated Valuation Models, <http://www.appraisaltoday.com/avms.htm> [data dostępu: 
08.11.2009]. 

7 M.L. Downie, G. robson, automated Valuation Models: an international perspective, 
council of Mortgage Lenders, London 2007.
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podobnych, który jest bazą wiedzy w procesie estymowania przybliżonej ceny 
przedmiotu badań.

tabela 1

Podsumowanie możliwości systemów wyceny

kryterium zillowa) Home- 
Gainb)

value- 
Point4c) cASAd) snajpe)

uwzględnianie kluczowych parame-
trów (metraż, rok budowy itp.) x x x x x

czynniki dodatkowe (uzbrojenie, 
basen itp.) - - x x -

wpływ sąsiedztwa nieruchomości 
na wynik - - - - -

wartościowanie danych pod wzglę-
dem stopnia ich pewności - - b/d x -

wykorzystanie różnych metod 
do procesu szacowania - - x x -

wycena bazująca na transakcjach 
historycznych x x x x x

rozwiązanie w postaci konkretnej 
wartości x - x x x

współczynnik wiarygodności 
rozwiązania x - x x x

zestawienie transakcji podobnych x x x x x

a) zillow.com
b) HomeGain.com
c) valuePoint®4 – First American coreLogic, inc., http://www.facorelogic.com/literature/

valuepoint4.jsp
d) AFr insurance services – Automated valuation Models, http://insurance.afrservices.com/

elite/contentmgmt/contentitemview.aspx? itemiD=3dc28627–7cb3–4a1d-bdc8–60c5e82f021f
e) snajp.pl

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe zagadnienia nie stanowią bariery dla systemów ekspertowych 
opartych na teorii zbiorów przybliżonych. zaletą podejścia zbiorów przybli-
żonych do analizy danych jest możliwość wytwarzania rezultatów przybli-
żonych. charakteryzuje się ono dużą tolerancją na błędy oraz możliwością 
przetwarzania informacji niekompletnych, a także częściowo sprzecznych.



380 Agnieszka Konys, Jarosław Wątróbski, Krzysztof Małecki, Paweł Suchy 

Projekt systemu ekspertowego do wyceny nieruchomości

w niniejszym artykule przedstawiono założenia metodyczne oraz eks-
perymenty praktyczne wyceny nieruchomości z wykorzystaniem reguł decy-
zyjnych. w systemach eksperckich wykorzystujących aparat matematyczny 
teorii zbiorów przybliżonych pewne oraz możliwe związki między obiektami 
przedstawione są w postaci reguł decyzyjnych, stanowiących górne i dolne 
przybliżenia zbiorów wartości atrybutów. taka forma zapisu wiedzy umożli-
wia zobrazowanie toku wnioskowania, co dodatkowo utwierdza użytkownika 
w słuszności podjętej decyzji.

rozwiązania mają postać założeń dla potrzeb systemu eksperckiego 
bazującego na teorii zbiorów przybliżonych. Podstawowa jednostka, jaką 
jest zbiór przybliżony, definiowana jest następująco8: niech s = (u, A, v, f) 
będzie systemem informacyjnym, gdzie u to zbiór obiektów, A – zbiór atry-
butów, v jest dziedziną atrybutów, a f funkcją informacji. zbiory przybliżone 
charakteryzowane są przez dwa pojęcia: przybliżenie dolne oraz przybliżenie 
górne zbioru, których definicje można znaleźć w wielu publikacjach. w sys-
temie bazującym na teorii zbiorów przybliżonych informacje są przecho-
wywane w postaci stabelaryzowanej, co pozwala na łatwe wyodrębnienie 
atrybutów warunkowych oraz decyzyjnych. taka forma przechowywania 
wiedzy umożliwia łatwe wygenerowanie reguł decyzyjnych. Dodatkową 
zaletą systemu opartego na metodzie zbiorów przybliżonych jest możli-
wość przetwarzania reguł sprzecznych. wymaga ona jednak, aby wartości 
atrybutów miały postać dyskretną, co wiąże się z kwantyzacją parametrów 
ciągłych.

Filarem projektowanego systemu jest model bazy danych, przedstawiony 
w formie tabel i powiązań pomiędzy nimi. Główną tabelą są nieruchomości 
będące zbiorem obiektów wraz z charakteryzującymi je atrybutami. Można 
wyróżnić takie atrybuty, jak sygnatura, data wprowadzenia oferty, powierzch-
nia użytkowa mieszkania (w m2), standard mieszkania, rok budowy, numer 
piętra, liczba pięter w budynku, otoczenie nieruchomości, dzielnica, w jakiej 
jest położona, data zawarcia transakcji oraz cena uzyskana za 1 m2. Oprócz 
podstawowej tabeli faktów sprzedaży ujęto atrybuty mieszkania w tabelach 

8 z. Matusiewicz, systemy informatyczne w nauczaniu zbiorów przybliżonych i rozmytych, 
rzeszów 2006.



381Model systemu ekspertowego ekstrakcji reguł decyzyjnych…

słownikowych: Otoczenie, standard, Dzielnica. Model bazy zawiera też tabelę 
Otoczenie nieruchomości, łączącą nieruchomości z Otoczeniem. Otoczenie 
nieruchomości jest opisane wieloma czynnikami, stąd wykorzystanie tabeli 
pomocniczej. Atrybutami warunkowymi w opracowanym systemie są nastę-
pujące cechy nieruchomości: dzielnica, w jakiej leży nieruchomość, numer 
piętra badanego mieszkania, liczba pięter budynku, powierzchnia użytkowa 
mieszkania, rok budowy, standard mieszkania. Atrybutem decyzyjnym jest 
natomiast cena za 1 m2 powierzchni użytkowej obiektu. szczegółowy projekt 
tabel zawarto na rysunku 1.

~ 1 ~ 

Projekt bazy danych transformacja danych

Generowanie bazy wiedzy
 

weryfikacja systemu

rys. 1. etapy konstrukcji założeń projektowych systemu

Źródło: opracowanie własne.

Aby system informatyczny spełnił swoje zadanie, musi zostać wypo-
sażony w dane. z racji tego, że niniejszy artykuł dotyczy modelu systemu 
eksperckiego ekstrakcji reguł decyzyjnych, techniczny aspekt wprowadza-
nia danych został pominięty. Autorzy tylko sygnalizują ten fakt i przechodzą 
do kolejnego etapu – dyskretyzacji atrybutów ciągłych. w tym przypadku 
są to: cena ofertowa oraz powierzchnia użytkowa. Dyskretyzacja polega 
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na przypisaniu wartości dyskretnej przedziałom ciągłych wartości orygi-
nalnego atrybutu. Można wyróżnić następujące metody dyskretyzacji9: 
dyskretyzacja naiwna, według równej szerokości, według równej częstości, 
z wykorzystaniem wiedzy eksperta. Dodatkowo wartości atrybutów: numer 
piętra, liczba pięter oraz rok budowy zostaną podzielone na przedziały tak, aby 
różnice wartości atrybutów w poszczególnych przedziałach były mało zna-
czące. następstwem tych operacji będzie zmniejszony wygenerowany zbiór 
reguł decyzyjnych, co jest skutkiem zredukowanej liczby różnych wystąpień 
poszczególnych atrybutów.

Pierwszym atrybutem przeznaczonym do dyskretyzacji jest cena ofer-
towa za 1 m2. Analizując posiadaną bazę danych z informacjami na temat 
niedawno zrealizowanych transakcji, stwierdzono, że wartości tego parametru 
znajdują się w przedziale [1245,0; 9000,0], natomiast ich mediana wynosi 
2844. zdecydowano się na podział dziedziny na 7 podzbiorów metodą dys-
kretyzacji według równej częstości. Otrzymane podzbiory wraz z opisami 
słownymi przedstawia tabela 2.

tabela 2

zdyskretyzowane wartości atrybutu cena ofertowa

(-∞; 
2150,6)

[2150,6; 
2435,1)

[2435,1; 
2664,1)

[2664,1; 
3122,5)

[3122,5; 
3895,3)

[3895,3; 
4947,3)

[4947,3; 
+∞)

najniższa bardzo 
niska niska średnia wysoka bardzo 

wysoka najwyższa

Źródło: opracowanie własne.

Przeanalizowane wartości powierzchni użytkowej wahają się od 20 
do 185 m2. w przypadku tego atrybutu zastosowano podział na 5 zbiorów 
o równej szerokości. Brzegiem dolnym ostatniego podzbioru jest 130, gdyż 
mieszkania o powierzchni powyżej tej wartości uznawane są za bardzo duże 
i różnice w ich wymiarach nie są już takie istotne. wprowadzony podział 
przedstawia tabela 3.

9 z. Pawlak, systemy informacyjne. podstawy teoretyczne, Bielsko-Biała 1983.
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tabela 3

zdyskretyzowane wartości atrybutu powierzchnia użytkowa

 (-∞; 40,0) [40,0; 70,0) [70,0; 100,0) [100,0; 130,0) [130,0; +∞)
bardzo mała mała średnia duża bardzo duża

Źródło: opracowanie własne.

następnym atrybutem jest numer piętra, na którym znajduje się miesz-
kanie. zaobserwowane przykłady tego atrybutu w dostępnych transakcjach 
znajdują się w przedziale od 0 (parter) do 12. wartości te zostały zgrupowane 
w przedziały z wykorzystaniem wiedzy eksperta (tabela 4).

tabela 4

zdyskretyzowane wartości atrybutu numer piętra

{0} (0; 2] (2; 5] (5; 10] (10; +∞)
parter niskie średnie wysokie bardzo wysokie

Źródło: opracowanie własne.

Liczba pięter reprezentowana jest przez podział, jak w przypadku numeru 
piętra, z tą różnicą, że ten atrybut nie może przyjąć wartości 0. w bardziej 
zaawansowanym systemie, zakładając, że znany jest numer piętra, na którym 
znajduje się mieszkanie, oraz ogólna liczba pięter w budynku, można poku-
sić się o bardziej kompleksową analizę tych atrybutów, przypisując unikalną 
wartość na przykład ostatniemu numerowi piętra w budynku. wprowadzone 
wartości przedstawia tabela 5.

tabela 5

zdyskretyzowane wartości atrybutu liczba pięter

 (0; 2] (2; 5] (6; 10] (10; +∞)
mała średnia duża bardzo duża

Źródło: opracowanie własne.
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Atrybut rok budowy jest specyficznym parametrem, gdyż oprócz wartości 
liczbowych określających dokładny rok budowy budynku może przyjmować 
wartości słowne, takie jak „okres przedwojenny”, „lata 70.” itp. w związku 
z występowaniem tego rodzaju określeń w celu uniknięcia przekłamań szero-
kość poszczególnych podzbiorów stanowi wielokrotność dekady, a początki 
i końce tych dekad definiują brzegi przedziału. wykorzystano tu metodę dys-
kretyzacji według równej szerokości, dzieląc dziedzinę atrybutu na 5 prze-
działów (tabela 6).

tabela 6

zdyskretyzowane wartości atrybutu rok budowy

 (-∞; 1940) [1940; 1960) [1960; 1980) [1980; 2000) [2000; +∞)
bardzo wczesny wczesny średni późny bardzo późny

Źródło: opracowanie własne.

Atrybut tekstowy standard nie wymusza konieczności jego przekształ-
cenia. Przyjmuje on pięć wartości, które dobrze oddają charakter mieszkania, 
zobrazowane w tabeli 7.

tabela 7

wartości atrybutu standard

do remontu podstawowy podwyższony średni wysoki

Źródło: opracowanie własne.

specyficznym atrybutem jest otoczenie. Pojedynczy obiekt może być opi-
sywany jednocześnie przez wiele różnych przykładów tego parametru. Atrybut 
ten może przyjmować wartości: luźna zabudowa, gęsta zabudowa, osiedle 
domów jednorodzinnych, osiedle domów wielorodzinnych, park, las, jezioro, 
centrum handlowe, hale produkcyjne, obiekty przemysłowe. Poszczególnym 
zbiorom wartości tego atrybutu należy przypisać odpowiednie wartości skali 
porządkowej, jak zostało to zrealizowane w przypadku wcześniejszych para-
metrów. założono, że skala porządkowa otoczenia może przyjąć wartości 
przedstawione w tabeli 8.
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tabela 8

wartości atrybutu otoczenie

niekorzystne umiarkowanie 
niekorzystne neutralne umiarkowanie 

korzystne korzystne

Źródło: opracowanie własne.

Po zakończonym procesie dyskretyzacji zbiór danych podzielono na dwa 
podzbiory: 433-elementowy zbiór danych uczących oraz 108-elementowy 
zbiór danych testujących.

tworzenie zbioru reguł decyzyjnych

reguła decyzyjna jest wyrażeniem logicznym postaci: jeżeli koniunkcja 
warunków elementarnych, to dysjunkcja decyzji elementarnych. umożliwiają 
one sformalizowanie prawidłowości zachodzących między danymi i wyrażenie 
ich w sposób ścisły. Dodatkowo przed rozpoczęciem procesu wnioskowania 
ze zbioru atrybutów należy wyznaczyć badane pojęcie zwane atrybutem decyzyj-
nym. Przykładowy fragment tablicy decyzyjnej został przedstawiony w tabeli 9.

tabela 9

Fragment tablicy decyzyjnej projektowanego systemu

Dzielnica Pow. 
użytk.

numer 
piętra

Liczba
pięter Standard Rok

budowy Otoczenie cena
za 1 m2

Śródmieście (*; 40) (2; 5] (2; 5] podwyższony (*; 
1940) korzystne [3895,3; 

4947,2)

Śródmieście [40; 70) (2; 5] (5; 10] średni [1960; 
1980) neutralne [4947,2;*)

Śródmieście [70; 100) (2; 5] (2; 5] średni (*; 
1940)

umiar-
kowanie 

niekorzystne
[3895,3, 
4947;2)

zachód (*; 40) (0; 2] (0; 2] średni [1980; 
2000) neutralne [4947,2; 

*)

zachód [40; 70) (0; 2] (2; 5] średni [1980; 
2000) neutralne [4947,2; 

*)

Śródmieście (*; 40) (2; 5] (10; *) podstawowy [1960; 
1980) neutralne [3895,3; 

4947,2)

Prawobrzeże [40; 70) (2, 5] (2; 5] średni [1980; 
2000) neutralne [4947,2; 

*)
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Dzielnica Pow. 
użytk.

numer 
piętra

Liczba
pięter Standard Rok

budowy Otoczenie cena
za 1 m2

Śródmieście [40; 70) [0; 0] (2; 5] średni [1960; 
1980) neutralne [3895,3; 

4947,2)

Północ [40; 70) [0; 0] (0; 2] podstawowy [1960; 
1980) neutralne [4947,2; 

*)

zachód [40; 70) [0; 0] (0; 2] podwyższony [2000; 
*) neutralne [4947,2; 

*)

Śródmieście [40; 70) (2; 5] (2; 5] średni [1980; 
2000) neutralne [3895,3; 

4947,2)

zachód [70; 100) (0; 2] (0; 2] wysoki [2000; 
*) neutralne [4947,2; 

*)

Źródło: opracowanie własne.

w projektowanym systemie atrybutem decyzyjnym jest cena ofertowa 
za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Przedstawione w tabeli 10 
dyskretyzowane dane na temat transakcji sprzedażowych nieruchomości 
w szczecinie stanowią tabelę decyzyjną, która jest pewną strukturą opisu 
zbioru związanych ze sobą reguł decyzyjnych. tablica decyzyjna w bardziej 
złożonych problemach może przyjmować o wiele większe rozmiary. istnieje 
duże prawdopodobieństwo wystąpienia rekordów nadmiarowych, nieistotnych 
– następstwo tzw. szumu informacyjnego. Problem ten może być rozwiązany 
za pomocą reduktów. Dla systemu informacyjnego s = (u, A, v, f) oraz B ⊆
A, atrybut a nazywamy zbędnym w B, gdy spełniona jest zależność10:

inDS (B) = inDS (B {A})2

w przeciwnym razie atrybut a nazywamy niezbędnym w B. zbiór atrybu-
tów B w systemie informacyjnym s jest niezależny, jeżeli dla każdego atrybutu 
aϵB spełniony jest warunek:

inDS (B) ≠ inDS (B {a}) 2

zbiór atrybutów B jest niezależny wtedy i tylko wtedy, gdy każdy atrybut 
należący do B jest niezbędny w tym zbiorze. w przeciwnym razie zbiór B 

10 P. nowotarski, D. chodara, P. Leończyk, zbiory przybliżone – wnioskowanie przybliżone, 
tarnobrzeg.
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jest zależny. usunięcie dowolnego atrybutu ze zbioru niezależnego wiąże się 
z utratą informacji, a więc zmniejszeniem dokładności aproksymacji pojęcia.

wprowadzone pojęcia pozwalają na sformułowanie definicji samego 
reduktu. redukt jest to rodzina zbioru atrybutów wyodrębnionych z pew-
nego większego zbioru atrybutów, za pomocą których możliwe jest uzyskanie 
takiej samej dokładności aproksymacji. istnieją specjalne metody wyznacza-
nia reduktów: algorytm ewolucyjny, algorytm Johnsona, metoda reduktów 
dynamicznych, wyczerpujące szacowanie, zmodyfikowany algorytm Johnsona 
oraz zmodyfikowany algorytm genetyczny11. Do wyznaczenia reduktów dla 
tablicy decyzyjnej projektowanego systemu do wyceny nieruchomości wyko-
rzystano kolejno wszystkie dostępne metody. w każdym przypadku wynik był 
ten sam – otrzymywany redukt stanowił cały zbiór atrybutów warunkowych 
znajdujących się w tablicy. wynika z tego, że wszystkie dostępne parametry 
charakteryzujące nieruchomość są istotne w procesie wyceny mieszkania.

Mając wyznaczony minimalny redukt, możliwe było wygenerowanie 
reguł decyzyjnych. na podstawie 433 obiektów z tablicy decyzyjnej zostało 
wygenerowanych 318 reguł decyzyjnych. każda reguła charakteryzowana jest 
przez tzw. współczynnik dokładności. Dla systemu informacyjnego s = (u, A, 
v, f) współczynnikiem dokładności pojęcia X nazywamy miarę12:

współczynnik dokładności charakteryzuje się następującymi 
własnościami:

a) 0 ≤ αB ≤ 1;
b) jeżeli αB (X) = 1, to pojęcie jest ostre i jego własności mogą być 

w pełni wyrażone za pomocą zbioru atrybutu B;
c) jeżeli αB (X) = 0, to pojęcie jest całkowicie nieostre i jego własności 

nie mogą być w pełni wyrażone za pomocą zbioru atrybutu B;
d) jeżeli 0 < αB (X) < 1, to pojęcie jest nieostre i jego własności mogą 

być częściowo wyrażone za pomocą zbioru atrybutu B13.

11 z. Pawlak, systemy informacyjne. podstawy teoretyczne…, dz. cyt.
12 P. nowotarski, D. chodara, P. Leończyk, zbiory przybliżone…, dz. cyt.
13 tamże.
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na podstawie 433 obiektów z tablicy decyzyjnej zostało wygenerowa-
nych 318 reguł decyzyjnych. Przykładowy zestaw wygenerowanych reguł 
decyzyjnych zawarto w tabeli 10.

tabela 10

Fragment zbioru reguł decyzyjnych projektowanego systemu

Dz (Śródmieście) AnD POw ((*, 40)) AnD nr_P ((2, 5]) AnD iL_P ((2, 5]) AnD st 
(podwyższony) AnD rOk ((*, 1940)) AnD Ot (korzystne) => cenA ([3895.3, 4947.2))

Dz (Prawobrzeże) AnD POw ([40, 70)) AnD nr_P ([0, 0]) AnD iL_P ((0, 2]) AnD st 
(podwyższony) AnD rOk ([2000, *)) AnD Ot (korzystne) => cenA ([4947.2, *))

Dz (Śródmieście) AnD POw ([40, 70)) AnD nr_P ((2, 5]) AnD iL_P ((5, 10]) AnD st 
(średni) AnD rOk ([1960, 1980)) AnD Ot (neutralne) => cenA ([4947.2, *)) Or cenA 

([2435.1, 2664.1))

Dz (zachód) AnD POw ([40, 70)) AnD nr_P ((0, 2]) AnD iL_P ((0, 2]) AnD st 
(średni) AnD rOk ([2000, *)) AnD Ot (neutralne) => cenA ([4947.2, *))

Dz (Prawobrzeże) AnD POw ([40, 70)) AnD nr_P ((2, 5]) AnD iL_P ((2, 5]) AnD st 
(średni) AnD rOk ([1980, 2000)) AnD Ot (korzystne) => cenA ([3895.3, 4947.2))

Dz (Śródmieście) AnD POw ([40, 70)) AnD nr_P ([0, 0]) AnD iL_P ((2, 5]) AnD st 
(podwyższony) AnD rOk ([1980, 2000)) AnD Ot (neutralne) => cenA ([4947.2, *))

Dz (Śródmieście) AnD POw ([70, 100)) AnD nr_P ((0, 2]) AnD iL_P ((0, 2]) AnD 
st (wysoki) AnD rOk ([2000, *)) AnD Ot (umiarkowanie korzystne) => cenA 

([4947.2,*))

Dz (Śródmieście) AnD POw ([40, 70)) AnD nr_P ([0, 0]) AnD iL_P ((2, 5]) AnD st 
(średni) AnD rOk ([1960, 1980)) AnD Ot (neutralne) => cenA ([3895.3, 4947.2)) Or 

cenA ([3122.5, 3895.3))

Dz (zachód) AnD POw ((*, 40)) AnD nr_P ((0, 2]) AnD iL_P ((0, 2]) AnD st (średni) 
AnD rOk ([1980, 2000)) AnD Ot (neutralne) => cenA ([4947.2, *))

Dz (Śródmieście) AnD POw ([40, 70)) AnD nr_P ((2, 5]) AnD iL_P ((2, 5]) AnD st 
(średni) AnD rOk ([1940, 1960)) AnD Ot (neutralne) => cenA ([3895.3, 4947.2))

Dz (Śródmieście) AnD POw ((*, 40)) AnD nr_P ((2, 5]) AnD iL_P ((10, *)) AnD 
st (podstawowy) AnD rOk ([1960, 1980)) AnD Ot (neutralne) => cenA ([3895.3, 

4947.2))

Dz (Śródmieście) AnD POw ([40, 70)) AnD nr_P ((2, 5]) AnD iL_P ((2, 5]) AnD st 
(do remontu) AnD rOk ([1980, 2000)) AnD Ot (korzystne) => cenA ([4947.2, *))

Dz (Prawobrzeże) AnD POw ([40, 70)) AnD nr_P ((2, 5]) AnD iL_P ((2, 5]) AnD st 
(średni) AnD rOk ([1980, 2000)) AnD Ot (neutralne) => cenA ([4947.2, *)) Or cenA 

([3122.5, 3895.3)) Or cenA ([2150.6, 2435.1)) Or cenA ((*, 2150.6))
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Dz (Północ) AnD POw ([40, 70)) AnD nr_P ([0, 0]) AnD iL_P ((0, 2]) AnD st 
(podstawowy) AnD rOk ([1960, 1980)) AnD Ot (neutralne) => cenA ([4947.2, *))

Dz (zachód) AnD POw ([40, 70)) AnD nr_P ([0, 0]) AnD iL_P ((0, 2]) AnD st 
(podwyższony) AnD rOk ([2000, *)) AnD Ot (neutralne) => cenA ([4947.2, *)) Or 

cenA ([2664.1, 3122.5))

Dz (Śródmieście) AnD POw ([40, 70)) AnD nr_P ((5, 10]) AnD iL_P ((5, 10]) AnD st 
(średni) AnD rOk ([1960, 1980)) AnD Ot (neutralne) => cenA ([4947.2, *))

Dz (Północ) AnD POw ([40, 70)) AnD nr_P ((0, 2]) AnD iL_P ((2, 5]) AnD st 
(podwyższony) AnD rOk ([1980, 2000)) AnD Ot (umiarkowanie niekorzystne) => 

cenA ([4947.2, *))

Dz (zachód) AnD POw ([70, 100)) AnD nr_P ((2, 5]) AnD iL_P ((2, 5]) AnD st 
(średni) AnD rOk ([1980, 2000)) AnD Ot (neutralne) => cenA ([4947.2, *)) Or cenA 

((*, 2150.6)) Or cenA ([3122.5, 3895.3))

Dz (Śródmieście) AnD POw ([40, 70)) AnD nr_P ((2, 5]) AnD iL_P ((2, 5]) AnD st 
(średni) AnD rOk ([1980, 2000)) AnD Ot (neutralne) => cenA ([3895.3, 4947.2)) Or 

cenA ([2435.1, 2664.1))

Dz (zachód) AnD POw ([40, 70)) AnD nr_P ((5, 10]) AnD iL_P ((5, 10])  
AnD st (średni) AnD rOk ([1960, 1980)) AnD Ot (neutralne) => cenA ([3895.3, 

4947.2)) Or cenA ([2664.1, 3122.5))

Dz (Śródmieście) AnD POw ([70, 100)) AnD nr_P ((2, 5]) AnD iL_P ((2, 5])  
AnD st (średni) AnD rOk ([1980, 2000)) AnD Ot (umiarkowanie korzystne) => cenA 

([4947.2, *))

Dz (Śródmieście) AnD POw ([40, 70)) AnD nr_P ((2, 5]) AnD iL_P ((5, 10]) AnD st 
(podwyższony) AnD rOk ([1980, 2000)) AnD Ot (neutralne) => cenA ([4947.2, *))

Dz (Prawobrzeże) AnD POw ([40, 70)) AnD nr_P ([0, 0]) AnD iL_P ((2, 5]) AnD st 
(wysoki) AnD rOk ([2000, *)) AnD Ot (korzystne) => cenA ([4947.2, *))

Dz (Północ) AnD POw ([70, 100)) AnD nr_P ([0, 0]) AnD iL_P ((0, 2]) AnD st 
(podstawowy) AnD rOk ([2000, *)) AnD Ot (korzystne) => cenA ([4947.2, *))

Źródło: opracowanie własne.

na podstawie współczynników dokładności możliwe jest usunięcie reguł 
najmniej wiarygodnych. w czasie projektowania systemu zastosowano wiele 
metod, jednak żadna z nich nie zredukowała liczby wygenerowanych wcze-
śniej reguł.
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Podsumowanie

Głównym tematem artykułu jest model systemu ekspertowego ekstrakcji 
reguł decyzyjnych dla potrzeb wyceny nieruchomości. Przedstawiono trady-
cyjne metody wyceny wraz z ich podstawowymi założeniami oraz niezbędnymi 
warunkami wyznaczającymi możliwości ich wykorzystania. wykazano, iż 
dopuszczalne sytuacje wykorzystania poszczególnych sposobów wyceny nieru-
chomości są mocno ograniczone ich wymiarem praktycznym oraz regulacjami 
prawnymi. Przedstawiono model systemu ekspertowego wykorzystującego 
teorię zbiorów przybliżonych w procesie generowania reguł decyzyjnych dla 
potrzeb wyceny nieruchomości. Projekt zrealizowano, wzbogacając poszcze-
gólne etapy procesu modelowania o formalne definicje oraz zależności. Przed-
stawiono kolejne etapy budowy systemu: model bazy danych, przetworzenie 
zebranych danych, aż do pozyskania zbioru reguł decyzyjnych zasilających 
bazę wiedzy systemu. Przedstawione wyniki symulacji wskazują, że celowe 
jest wykorzystanie systemów ekspertowych do wyceny nieruchomości. zalety 
inteligentnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji są nieoce-
nione, jednak narzędzia te nadal wymagają udoskonaleń w wielu aspektach.

Dalszym kierunkiem badań nad zwiększeniem efektywności klasyfi-
kowania prezentowanego systemu powinno być skonstruowanie algorytmu 
umożliwiającego odkrywanie wiedzy dotyczącej brakujących wartości atry-
butów warunkowych przy jednoczesnym zwiększeniu zbioru parametrów 
charakteryzujących nieruchomość uwzględnianych w procesie wniosko-
wania. Obszerniejsza i bardziej szczegółowa wiedza implikuje zwiększoną 
jakość wnioskowania przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do jego 
generalizowania.
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an eXPert ModeL oF decision ruLes eXtraction  
For tHe cost estiMate oF estates

summary

the main aim of this article is the proposal of expert model of decision rules ex-
traction for cost estimate of estates. the traditional methods of cost estimate and their 
postulates and necessary conditions of their exploitations were proposed. this article 
presents the model of expert system using the fuzzy set theory in generation process of 
decision rules for cost estimate of estates. in this project, phases of process modeling 
were enriched on formal definitions and connections. the results of this simulation 
prove that the using of expert systems for cost estimate of estates is a relevant method.

translated by agnieszka konys
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zastosowanie syMuLacji koMPuterowej 
do wyBoru środka transPortu i trasy Przewozu 

w Przewozie ŁadunkÓw

wprowadzenie

transport odgrywa ogromną rolę we wszystkich sferach naszego życia. 
Jego rozwój przyczynia się do „otwarcia świata”. w wyniku powstania nowo-
czesnych środków transportu „zmniejszają” się odległości i skraca się czas 
dzielący producentów, dostawców i konsumentów na całym świecie. towary 
mogą być przemieszczane szybko, tanio i skutecznie, a ludzie mogą w krót-
szym czasie pokonywać odległości z jednego miejsca na ziemi do drugiego. 
istotne znaczenie w tym zakresie ma jednak odpowiednie zaplanowanie 
i zorganizowanie procesu transportowego. zasadniczą rolę odgrywa wybór 
środka transportu i trasy przewozu. Decyduje to o tym, jak szybko towar dotrze 
do odbiorcy, w jakim stanie i jaka będzie jego ostateczna cena. trafne podjęcie 
decyzji leży w interesie zarówno producenta, spedytora, jak i przewoźnika. Dla 
producenta koszty transportu warunkują cenę oferowanego towaru i poziom 
zysku, jaki może on osiągnąć z jego sprzedaży. zaś dla spedytora i przewoź-
nika cena usługi transportowej wpływa bezpośrednio na konkurencyjność.

zastosowanie symulacji komputerowej do wyboru środka transportu…



394 Roma Strulak-Wójcikiewicz, Małgorzata Łatuszyńska

Podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego środka transportu i trasy prze-
wozu jest zadaniem złożonym, zależy od wielu czynników i ich wzajemnych 
relacji i jako takie wymaga zastosowania odpowiednich metod wspomagają-
cych. w artykule przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące problematyki 
podejmowania decyzji tego typu w przewozie ładunków. Ponadto zaprezento-
wano koncepcję modelu symulacyjnego mającego służyć generowaniu infor-
macji, które ułatwią podejmowanie decyzji w omawianym zakresie.

czynniki wpływające na wybór środka transportu i trasy przewozu

transport ładunków może odbywać się za pomocą różnych środków. 
najczęściej wykorzystywane są samochody ciężarowe, statki, kolej, samolot 
czy rurociągi. Przy wyborze danego środka transportu bierze się pod uwagę 
najróżniejsze czynniki, m.in.1:
 – cenę jednostkową (koszt przewozu);
 – czas transportu;
 – dostępność danego rodzaju transportu (np. inaczej jest rozbudowana sieć 

kolejowa na południu, a inaczej na wschodzie Polski, wysyłka na wyspy 
kanaryjskie odbywa się jedynie drogą morską lub lotniczą);

 – sposób załadunku (towary sypkie ładowane luzem z pewnością będą 
przewożone transportem kolejowym i morskim);

 – ilość towaru (np. przesyłki kurierskie – fracht lotniczy);
 – wymiary i wagę ładunku (towary ponadnormatywne i ciężkie – raczej 

fracht morski);
 – właściwości ładunku (np. „towary wybuchowe” będą wysłane raczej 

frachtem morskim lub kolejowym);
 – wartość ładunku (np. towary o bardzo dużej wartości, zaawansowane 

technologicznie będą raczej wysyłane frachtem lotniczym).
wybierając środek transportu, należy liczyć się z określonymi korzy-

ściami i/lub niedogodnościami, jakie charakteryzują określoną gałąź trans-
portu. Podział na poszczególne gałęzie transportu prezentuje rysunek 1.  

1 A. kawa, Wodą, powietrzem czy lądem? jaki środek transportu dobrać, „twój Biznes”, 
nr 12/2009, <http://www.kep.pl/artykuly.php? a_id=61> [data dostępu: 18.05.2010].
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każda z nich ma odmienną charakterystykę techniczną, technologiczną, orga-
nizacyjną i ekonomiczną2.

1

trAnsPOrt

LĄDOWY

wodny

samochodowy

kolejowy

rurociągowy

morski

śródlądowy

PowietrZny

lotniczy

kosmiczny

rys. 1. klasyfikacja pionowa transportu (podział transportu na jego gałęzie)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. koźlak, ekonomika transportu. teo-
ria i praktyka gospodarcza, Gdańsk 2008, s. 13.

transport drogowy (samochodowy) jest najbardziej rozpowszechniony. 
Dzięki rozbudowanej sieci dróg przewoźnicy samochodowi mogą dotrzeć 
praktycznie w dowolne miejsce, co powoduje, że usługi transportowe mogą 
być świadczone na szeroką skalę. z powodu niskiej kapitałowej bariery 
wejścia na rynek przewoźników samochodowych istnieje bardzo dużo firm 
świadczących tego typu usługi, dzięki czemu są one szeroko dostępne3. 
w przypadku transportu kolejowego usługi przewozowe są świadczone 
przez niewielką liczbę firm (zazwyczaj sporą część udziałów ma państwo). 
występuje tu wysoka bariera wejścia na rynek (wysoki koszt inwestycji 
w terminale, sprzęt i trakcje). kolej zajmuje się głównie przemieszcza-
niem na duże odległości dużej ilości towarów o stosunkowo niewielkiej 

2 A. koźlak, ekonomika transportu. teoria i praktyka gospodarcza, Gdańsk 2008, s. 13.
3 charakterystykę transportu samochodowego por. w: transport, red. w. rydzkowski, 

k.wojewódzka-król, warszawa 2005, s. 38–71; A. weselik, z. skowroński, M. kaczmarek, 
A. korzeniowski, zarządzanie gospodarką magazynową, warszawa 1997, s. 85–86; i. Dem-
bińska-cyran, M. Gubała, podstawy zarządzania transportem w przykładach, Poznań 2003, 
s. 210.
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wartości (produkty przemysłu drzewnego, wydobywczego, produkty rolne)4.  
transport wodny z kolei jest najstarszą gałęzią transportu. Jego zaletą są przede 
wszystkim niskie koszty przewozu dużej ilości towarów na znaczne odległo-
ści, dlatego statkami morskimi i śródlądowymi przesyła się głównie surowce 
i półprodukty o dużej objętości i masie. Do największych wad należy długi 
czas przewozu, a także ograniczona dostępność przestrzenna5. w przypadku 
transportu lotniczego główną zaletą, w porównaniu z innymi gałęziami, jest 
krótki czas przewozu. Do wad można zaliczyć wysokie koszty, a także ogra-
niczoną dostępność, która często wymusza korzystanie z usług przewoźników 
drogowych6. Ostatnią z wymienianych gałęzi jest transport przesyłowy. Jego 
cechą charakterystyczną jest zdolność do masowych przewozów produktów 
płynnych i gazowych. zaletą są tu niskie koszty przemieszczania ładunku 
w stosunku do innych gałęzi transportu oraz bardzo korzystna oferta z punktu 
widzenia czasu transportu będąca efektem ogromnej przepustowości ruro-
ciągów i gazociągów oraz dużej niezawodności dostaw. wadą zaś jest słaba 
dostępność przestrzenna będąca efektem stosunkowo rzadkiej oraz niespójnej 
sieci rurociągów i gazociągów.

w tabeli 1, uwzględniając charakterystykę poszczególnych gałęzi trans-
portu, zaprezentowano przesłanki wyboru danej gałęzi. Podejmując decyzję 
o wyborze środka transportu, należy uwzględnić fakt, iż rzadko w praktyce 
można wziąć pod uwagę wszystkie rodzaje transportu. zarówno cechy fizyczne 
i jakościowe ładunku, jak i specyfika poszczególnych gałęzi często ograniczają 
ten wybór7.

4 szerzej na temat transportu kolejowego por.: transport, dz. cyt., s. 73–94; A. wese-
lik, z. skowroński, M. kaczmarek, A. korzeniowski, zarządzanie gospodarką magazynową,  
dz. cyt., s. 85–86; i. Dembińska-cyran, M. Gubała, podstawy zarządzania transportem…, dz. 
cyt., s. 210.

5 cechy transportu wodnego śródlądowego oraz morskiego por.: transport, dz. cyt., 
s. 95–140 i s. 178–212 oraz A. weselik, z. skowroński, M. kaczmarek, A. korzeniowski, 
zarządzanie gospodarką magazynową, dz. cyt., s. 85–86.

6 transport lotniczy w szerszym ujęciu por.: transport, dz. cyt., s. 140–177; A. weselik, 
z. skowroński, M. kaczmarek, A. korzeniowski, zarządzanie gospodarką magazynową, dz. 
cyt., s. 85–86.

7 transport, dz. cyt., s. 299.
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tabela 1

Przesłanki wyboru danej gałęzi transportu

Gałąź 
transportu Przesłanki wyboru 

transport 
kolejowy 

 – ładunki masowe, produkty niewymagające dużych prędkości eksploata-
cyjnych środka transportu;

 – silna degresja kosztów jednostkowych (średnie i długie odległości);
 – rozbudowana sieć (w europie);
 – duża dostępność przestrzenna;
 – wysoka niezawodność, regularność, rytmiczność;
 – relatywnie małe bezpieczeństwo; 

transport 
samochodowy 

 – najlepsza dostępność przestrzenna (gęstość i spójność sieci);
 – duża szybkość i elastyczność eksploatacyjna;
 – specjalizacja taboru;
 – wysokie koszty transportu (niska degresja kosztów);
 – możliwość zastosowania technologii obniżających koszty (konsolidacja, 
cross-docking); 

transport 
morski 

 – zdolność do przewozu ładunków masowych;
 – światowy zasięg;
 – najsilniejsza degresja kosztów jednostkowych;
 – niska dostępność przewozowa, bezpieczeństwo i prędkość; 

transport 
wodny 
– śródlądowy 

 – zdolność do przewozów ładunków masowych o niskiej wartości (np. żwir 
i piasek);

 – degresja kosztów jednostkowych;
 – słaba dostępność przestrzenna; 

transport 
przesyłowy 

 – masowe przemieszczanie ładunków płynnych, gazowych;
 – bardzo niska dostępność przestrzenna, wysokie koszty infrastruktury; 

transport 
lotniczy 

 – relatywnie małe partie ładunku składającego się z produktów o wysokiej 
ekonomicznej podatności transportowej;

 – towary łatwo psujące się, ładunki wymagające szybkiego transportu;
 – przewozy w rejonach o trudnych warunkach terenowych, pozbawionych 
infrastruktury innych gałęzi transportu;

 – akceptacja wysokich kosztów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A.weselik, z. skowroński, M. kaczma-
rek, A. korzeniowski, zarządzanie gospodarką magazynową, warszawa 
1997, s. 85–86.

Decyzja o wyborze środka transportu jest ściśle związana z problemem 
wyboru trasy przewozu. Może pociągać za sobą konieczność wykorzystania 
transportu pośredniego, czyli użycia co najmniej dwóch środków transportu. 
w tabeli 2 przedstawiono problem wyboru trasy przewozu.
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tabela 2

Problem wyboru trasy przewozu

kryterium Opis Opcje zastosowanie

Długość 
trasy 
względem 
czasu 
transportu

wybór trasy krótszej 
(w km) bez względu 
na czas transportu lub 
trasy dłuższej gwaran-
tującej krótszy czas 
transportu

krótsza trasa w km – 
dłuższy czas transportu

np. wybór przeprawy 
promowej

Dłuższa trasa w km – 
krótszy czas transportu

np. objazd drogą lądową 
(autostrady umożliwiają 
rozwinięcie większych 
prędkości)

Długość 
trasy 
względem 
kosztu 
transportu

wybór trasy krótszej 
bez względu na koszt 
transportu lub trasy 
dłuższej, lecz tańszej

krótsza trasa w km – 
wyższy koszt transportu

np. podróż płatną auto-
stradą, przejazd przez 
płatny tunel

Dłuższa trasa w km – 
niższy koszt transportu

np. wybór dróg 
krajowych

czas 
transportu 
względem 
kosztu 
transportu

wybór trasy zapew-
niającej krótszy czas 
transportu bez względu 
na ponoszone koszty 
lub trasy tańszej o dłuż-
szym czasie podróży

krótszy czas transportu – 
wyższy koszt np. transport lotniczy

Dłuższy czas transportu – 
niższy koszt np. transport morski

Źródło: opracowanie własne.

w zależności od konkretnego zadania transportowego można rozważać 
następujące kryteria wyboru trasy przewozu:
 – długość trasy względem czasu transportu;
 – długość trasy względem kosztu transportu;
 – czas transportu względem kosztu transportu.

reasumując, można stwierdzić, że podjęcie decyzji o wyborze odpo-
wiedniego środka transportu i trasy przewozu jest zadaniem złożonym, które 
zależy od wielu czynników i ich wzajemnych relacji. rozwiązywanie tak 
złożonego zagadnienia wymaga stosowania wyrafinowanych procedur wspo-
magania decyzji.
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Procedura wyboru środka transportu i trasy przewozu

Procedura wyboru środka transportu i trasy przewozu może składać 
się z dwóch zasadniczych etapów (rys. 2): zastosowania zdezagregowanego 
modelu decyzyjnego (zMD) oraz zagregowanego modelu podziału przewo-
zów (zMP). Model zMD w swej istocie wywodzi się z teorii użyteczności. 
służy do odzwierciedlenia wyboru środka transportu i drogi przewozu przez 
indywidualnego użytkownika danego systemu transportowego8. Analiza 
użyteczności jest narzędziem do analizy sytuacji decyzyjnej z kwantyfikacją 
wariantów decyzyjnych. znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba 
dokonać wyboru jednej spośród wielu możliwości. Bazuje na wielowarianto-
wości kryteriów celu, które zawsze są oddzielnie kwantyfikowane i następ-
nie sprowadzane do wspólnego mianownika. Jej ogólny schemat jest na tyle 
uniwersalny, że może ona być używana w bardzo wielu dziedzinach. Można 
ją więc bez większych kłopotów stosować do analizy problemów transporto-
wych (np. wybór środka transportu czy trasy przewozu). Podstawowe założe-
nie analizy użyteczności można przedstawić w następujący sposób:

ui = pr(ki1,ki2...,kim) (1)
gdzie:
pr – wielowymiarowa funkcja preferencji;
ui – użyteczność i-tej alternatywy;
kij – kryteria wyboru (np. w przypadku problemu transportowego czas 

przewozu, koszt przewozu itp.);
i – kolejny numer alternatywy, i=1,2,3,..., n;
j – kolejny numer kryterium wyboru, j=1,2,3,..., m.

Funkcję tę można podzielić na m jednowymiarowych funkcji preferencji:

ui = pr[pr1(ki1),pr2(ki2),...,prm(kim)] (2)
gdzie:
prj – jednowymiarowa funkcja preferencji.

8 szerzej na temat zastosowania teorii użyteczności w modelowaniu decyzji transportowych 
w: z. Biniek, M. Łatuszyńska, zastosowanie teorii użyteczności do modelowania decyzji trans-
portowych, „Problemy ekonomiki transportu”, nr 2/2004, s. 47–60.
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w przypadku szacowania popytu na przewozy użyteczności jednostkowe 
są wyrażone za pośrednictwem atrybutów usługi przewozowej. najczęściej 
w tym celu przyjmuje się takie atrybuty, jak czas i koszty z podziałem na:
 – czysty czas przewozu od miejsca nadania i do miejsca przeznaczenia j (t);
 – czas stracony podczas podróży w relacji i–j (np. odpoczynek kierowcy, 

tankowanie, odprawy celne, manewry itp.) (x);
 – koszt przewozu towaru liczony jako wydatek lub bezpośredni koszt jed-

nostkowy przewozu z miejsca nadania i do miejsca odbioru j (c).
Możliwe jest dodatkowe przyjęcie innych kryteriów decyzyjnych, opi-

sanych w punkcie 2.
2

rys. 2 Procedura wyboru trasy i środka transportu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: z. Biniek, M. Łatuszyńska, zastosowa-
nie teorii użyteczności do modelowania decyzji transportowych, „Problemy 
ekonomiki transportu”, nr 2/2004.

każdemu z kryteriów przydziela się wagi odzwierciedlające relatywny 
udział tego kryterium w całkowitej użyteczności u danego środka transportu 
lub drogi przewozu dla danej kategorii ładunku (A, …, e)9, czyli opisujące zna-

9 w analizie można rozpatrywać pięć grup ładunkowych zgodnie z układem stosowa-
nym w badaniach przewozów ładunków prowadzonych pod auspicjami europejskiej komisji 
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czenie poszczególnych kryteriów wyboru dla konkretnej przesyłki towarowej 
(por. rys. 2). za pomocą funkcji użyteczności określa się, w jakich warunkach 
(przy jakim poziomie atrybutów t, x, c) decydent podejmie decyzję o wyborze 
określonego środka transportu i/lub decyzję wyboru danej drogi przewozu.

Można założyć, że decydent wyraził swój system preferencji za pomocą 
krzywych indyferencji zamieszczonych na rys. 3. każda z tych krzywych 
jest liniową kombinacją kosztu i czasu przewozu o jednakowej użyteczności. 
Można ponadto przyjąć, że w rozważanym przypadku funkcja użyteczności 
ma strukturę liniową o postaci:

cwxwtwu cxt ++=      (3)
gdzie:
u – użyteczność danej alternatywy określającej wybór środka przewozu 

lub trasy dla danej relacji i grupy ładunkowej;
wt, wx, wc – wagi relatywne dla poszczególnych atrybutów systemu 

transportowego;
t, x, c – atrybuty systemu transportowego.

3

rys.3. zachowanie się użytkownika transportu

Źródło: L.M. Manheim, fundamentals of transportation systems analysis, cam-
bridge, Massachusetts and London, england 1984, s. 70.

Gospodarczej Onz, a mianowicie: (A) masowe, (B) szybkopsujące się, (c) płynne, (D) podatne 
na konteneryzację i „jednostkowanie” oraz (e) wszystkie pozostałe.
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4

rys. 4. Procedura półmacierzowa szacowania wag

Źródło: z. Biniek, M. Łatuszyńska, zastosowanie teorii użyteczności…, dz. cyt.
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Decydent jest tu w stanie zidentyfikować trzy alternatywy: A1, a2, a3. 
z trzech wybiera alternatywę A2, gdyż ma ona dla niego najwyższą użytecz-
ność (U UA A2 1

>  oraz U UA A2 3
> ). Pozostałe są bardziej użyteczne dla ładunków, 

dla których preferowany jest czas przewozu (krzywa i) bądź dla ładunków, 
w których preferowane są koszty przewozu, a czas nie odgrywa tak istotnej roli 
(krzywa ii). Można zauważyć, że wzrost czasu podróży lub kosztów przewozu 
jest oceniany negatywnie przez decydenta, a więc im większy koszt lub czas 
podróży, tym mniejszą wartość ma użytecznośc u. w związku z tym wagi dla 
poszczególnych kryteriów (t, x, c) muszą mieć odpowiednie znaki (ujemne).

Do szacowania wag można posłużyć się np. metodą półmacierzową10. 
Jej zastosowanie przebiega według etapów przedstawionych na schemacie 
blokowym (rys. 4), a wybór zdezagregowany można przeprowadzić według 
binarnego drzewa decyzji, przedstawionego przykładowo na rys. 5.

w pierwszej kolejności następuje tu wybór trasy przewozu, następnie 
zaś wybór środka transportu11 z zastosowaniem modelu podziału przewozów, 
wyliczającego prawdopodobieństwo wyboru przez decydenta określonej alter-
natywy w zależności od różnic występujących w atrybutach usługi przewozo-
wej, o następującej postaci (model wielomodalny typu Logit):

2A1A

1A

uu

u

1 ee
e)alt:A(p
+

=      (4)

a po przekształceniu:

)uu(1
1A2Ae1

1)alt:A(p −+
=      (5)

gdzie:
ua1 – to użyteczność alternatywy A1

ua2 – użyteczność alternatywy A2.

10 H. krallmann, enlarging the systems paradigm, Historical View from 1973 until 1983, 
“system research”, vol. 1, nr 3/1984.

11 w analizie mogą być przykładowo rozpatrywane następujące rodzaje transportu: transport 
kolejowy (rAiL), transport drogowy (rOAD), transport wodny śródlądowy (iw), transport 
lotniczy (Air), transport morski (seA).



404 Roma Strulak-Wójcikiewicz, Małgorzata Łatuszyńska

eVij, g

i etAP inna trasa trasa A

ii etAP SeAij pozostałe

iii etAP AiRij pozostałe

iv etAP iWij pozostałe

v etAP rAiLij rOADij

Rys. 5. Binarne drzewo decyzji dla podziału strumieni przewozowych dobra g mię-
dzy gałęzie transportu w relacji i-j

Źródło: M. Łatuszyńska, symulacyjne badanie rynku towarowych usług przewozo-
wych w międzynarodowych korytarzach transportowych, praca doktorska, 
uniwersytet szczeciński, wydział ekonomiczny, szczecin 1992, s. 71.

w niniejszym artykule do wspomagania opisanej procedury wyboru 
środka transportu i trasy przewozu w przewozie ładunków proponuje się 
skonstruowanie modelu symulacyjnego zbudowanego w konwencji dynamiki 
systemowej.
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koncepcja symulacyjnego modelu do wspomagania wyboru środka 
transportu i trasy przewozu

symulacja komputerowa jest uznaną metodą badania złożonych syste-
mów rzeczywistych na bazie modeli komputerowych tych systemów. Model 
wykorzystywany w badaniu stanowi uproszczenie systemu rzeczywistego12. 
według t.H. naylora symulacja komputerowa jest: „(…) metodą numeryczną 
służącą do dokonywania eksperymentów na pewnych rodzajach modeli mate-
matycznych, które opisują przy pomocy maszyny cyfrowej zachowanie się 
złożonego systemu w ciągu długiego czasu”13. Metody symulacji kompute-
rowej dzielą się na: metody symulacji ciągłej, metody symulacji dyskretnej 
oraz metody symulacji mieszanej (hybrydowej)14. symulacja ciągła polega 
na modelowaniu systemu za pomocą ciągłych równań opisujących zmiany 
cech badanego systemu w czasie. symulacja ta przeprowadzana jest na kom-
puterze metodą stałego kroku. w odniesieniu do systemów społeczno-ekono-
micznych szeroko stosowaną metodą symulacji ciągłej jest dynamika syste-
mowa. wywodzi się ona z cybernetycznego podejścia do analizy systemów 
i pozwala na opisywanie szczególnie złożonych systemów w formie powiązań 
interakcyjnych i kombinacyjnych15. Jest często stosowana w praktyce, o czym 
świadczy chociażby tematyka licznych referatów prezentowanych na wielo-

12 r. kłodziński, symulacyjne metody badania systemów, warszawa 2002, cyt. za: i. Obłu-
ska, Modelowanie dynamiczne systemów produkcyjnych przy użyciu oprogramowania ithink, 
materiały konferencyjne, konferencja „komputerowo zintegrowane zarządzanie”, <http://www.
ptzp.org.pl/s80/konferencja_kzz_zakopane_2010_Artykuly> [data dostępu: 24.01.2011], 
zakopane 2010, s. 281.

13 t.H. taylor, Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych, warszawa 1975, s. 21, cyt. 
za: M. Łatuszyńska, symulacja komputerowa dynamiki systemów, Gorzów wielkopolski 2008, 
s. 23.

14 szerzej na ten temat w.: M. Łatuszyńska, elementy symulacji komputerowej w badaniu 
systemów ekonomicznych, (w:) Wybrane metody analizy i oceny obiektów społeczno-gospodar-
czych, red. k. nermend, M. Borawski, szczecin 2009, s. 15–17.

15 Aparat matematyczny oraz zasady modelowania w konwencji dynamiki systemowej 
przedstawiono w licznych publikacjach, przykładowo: r. Łukaszewicz, dynamika systemów 
zarządzania, warszawa 1975; G. Gordon, symulacja systemów, warszawa 1974; z. souček, 
Modelowanie i projektowanie systemów gospodarczych, warszawa 1979; c.w. kirkwood, 
system dynamics Methods: a Quick introduction, Arizona state university 1998, <www.public.
asu.edu/~kirkwood/sysdyn/> [data dostępu: 24.01.2011]; M. Łatuszyńska, symulacja kompute-
rowa…, dz. cyt.; elementy dynamiki systemów, red. J. tarajkowski, Poznań 2008. w internecie 
jest opublikowany kurs dynamiki systemowej: road Maps: a Guide to learning system dyna-
mics, <http://sysdyn.clexchange.org/road-maps/home.html> [data dostępu: 24.01.2011].
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panelowych, międzynarodowych konferencjach organizowanych rokrocznie 
od ponad 30 lat16. Metoda ta była i jest również stosowana z dużym powodze-
niem do analizy problemów transportowych17.

Ogólny schemat proponowanego modelu symulacyjnego do wspomaga-
nia decyzji dotyczących wyboru środka transportu i trasy przewozu w notacji 
systemowo-dynamicznej przedstawiono na rysunku 6.

na schemacie zaznaczono pewne powtarzalne fragmenty modelu zwane 
modułami, tj. moduł kosztu przewozu, czasu przewozu, czasu dodatkowego, 
moduł MnL (ang. Multinominal logit Model) oraz moduł użyteczności. 
każdy z nich występuje wielokrotnie w modelu, gdyż analizą, przy przewozie 
ładunku typu k, muszą być objęte jednocześnie wszystkie brane pod uwagę 
środki transportu (oferty przewozowe różnych przewoźników), trasy przewozu 
oraz krawędzie sieci transportowej tworzące rozważane trasy18. Przy rozpa-
trywaniu tylko jednej trasy (obejmującej przykładowo pięć krawędzi sieci 
transportowej) i trzech środków transportu moduły składajace się na strukturę 
modelu będą powielone 15 razy – oczywiście za każdym razem z innymi 
wartościami parametrów wejściowych.

Moduły składają się z elementów notacji systemowo-dynamicznej oraz 
instrukcji formalnych języka symulacyjnego opisujących zależności mate-
matyczne modelowanego fragmentu systemu rzeczywistego. reprezentują 
szablony typowych struktur rodzajowych (ang. generic structures), czyli 
takich, które odwzorowują pewne podstawowe zależności służące do mode-
lowania systemów realnych19. każdy z modelujących w konwencji dynamiki 
systemowej może stworzyć własny zestaw modułów powtarzanych w kon-
struowanych modelach20. 

16 Dokładne informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej: <http://www.
systemdynamics.org> [data dostępu: 24.01.2011].

17 Opis różnych systemowo-dynamicznych modeli transportowych prezentuje praca: 
M. Łatuszyńska, symulacyjne modelowanie ekonomicznych skutków podejmowania decyzji 
transportowych, szczecin 2001.

18 Przez krawędź sieci transportowej rozumie się tu szlak łączący dwa sąsiadujace węzły 
w sieci.

19 szerzej na temat idei modułów w: M. Łatuszyńska, symulacyjne modelowanie ekono-
micznych skutków..., dz. cyt., s. 156–170.

20 Autorski zestaw modułów, które mogą być wykorzystywane do budowy modeli doty-
czących transportu, zaprezentowano w: M. Łatuszyńska, Modelowanie efektów rozwoju mię-
dzynarodowych korytarzy transportowych, szczecin 2004, s. 213–239. zestaw ten może być 
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rys. 6. Diagram strukturalny modelu w notacji pakietu symulacyjnego vensim 
PLe21

Źródło: opracowanie własne 

uzupełniany kolejnymi modułami opracowywanymi na podstawie nowych obserwacji oraz 
wciąż doskonalonej teorii dotyczącej systemu transportowego.

21 Pakiet symulacyjny vensim jest produktem amerykańskiej firmy software’owej ventana 
systems. wersja PLe jest dostępna do pobrania bez opłat licencyjnych ze strony internetowej 
producenta <http://www.vensim.com> [data dostępu: 24.01.2011].
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zestaw taki, w formie tzw. biblioteki modułów, jest źródłem gotowych 
rozwiązań pewnych klas problemów, zarówno na etapie tworzenia nowego 
modelu, jak i podczas dokonywania na nim eksperymentów symulacyjnych 
(rys. 7). raz utworzona biblioteka modułów może być uzupełniana blokami 
strukturalnymi poprzez defi niowanie nowych modułów na bazie obserwa-
cji i teorii dotyczącej badanego systemu transportowego. Proces włączania 
do biblioteki nowych modułów może być praktycznie ciągły.

8

rys. 7. Procedura modelowania z wykorzystaniem gotowych modułów

Źródło: M. Łatuszyńska, Modelowanie efektów rozwoju międzynarodowych koryta-
rzy transportowych, szczecin 2004, s. 168.

Procedura tworzenia nowego modelu symulacyjnego jest pracochłonna 
i żmudna i nie zawsze zwraca się w postaci wartościowych wyników. zatem 
każda innowacja, która ma przyspieszyć analizę, jest cenna, a dzięki dyspono-
waniu wcześniej zdefi niowanymi modułami badacz jest w stanie skonstruować 
nowy model znacznie szybciej. Proces budowania modelu jest również łatwiej-
szy, co jest szczególnie ważne dla decydentów niezwiązanych profesjonalnie 
z informatyką.

Przedstawioną koncepcję modelowania można nazwać homogenicznym 
modelowaniem modularnym, gdyż w model docelowy wbudowuje się moduły 
stworzone z wykorzystaniem jednej techniki symulacyjnej, w tym przypadku 
dynamiki systemowej. Można sobie jednak wyobrazić sytuację, gdy w jeden 
układ są integrowane bloki strukturalne zbudowane z wykorzystaniem róż-
nych technik symulacyjnych (np. symulacji ciągłej i symulacji zorientowanej 
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na zdarzenia). w takim przypadku mówi się o heterogenicznym modelowaniu 
modularnym22.

Podsumowanie

Do podejmowania decyzji w zakresie wyboru środka transportu i trasy 
przewozu można stosować uniwersalną miarę oceny wariantów decyzji 
w postaci użyteczności. teoria użyteczności w połączeniu z systemowo-dyna-
miczną symulacją komputerową może być dobrym narzędziem generowania 
informacji, na podstawie których wybiera się określony wariant decyzyjny. 
za pomocą systemowo-dynamicznego modelu symulacyjnego opisuje się 
sytuację decyzyjną w postaci wariantów, jakie ma do wyboru decydent, a eks-
perymenty mogą służyć do określenia ich użyteczności w różnych warunkach 
stanu otoczenia (przykładowo różne obciążenia na krawędziach sieci transpor-
towej). Budując model symulacyjny, można posłużyć się gotowymi modułami 
opisującymi pewne powtarzalne fragmenty systemu realnego, co wydatnie 
skraca jego proces tworzenia. idea przedstawionego sposobu modelowania 
procesu wyboru środka transportu i trasy przewozu w przewozie ładunków 
wymaga dopracowania na płaszczyźnie narzędziowej. Potrzebne jest stwo-
rzenie odpowiedniego oprogramowania, które pozwoliłoby modelującemu 
nie tylko na rozwiązywanie modelu symulacyjnego i prezentację wyników 
symulacji, ale również na operowanie gotowymi modułami, a więc tworzenie 
na ich bazie modeli, a także uzupełnianie biblioteki nowymi blokami struk-
turalnymi. narzędzie takie mogłoby stanowić swego rodzaju symulacyjny 
system wspomagania decyzji dotyczących wyboru środka transportu i trasy 
przewozu w przewozie ładunków.

22 Podobną koncepcję modelowania symulacyjnego pod nazwą multimodelingu zapropono-
wali na początku lat 90. B. zeigler i P. Fishwick. Multimodeling to rozwinięcie metodologiczne 
symulacji mieszanej, czyli techniki łączącej symulację ciągłą z dyskretną. zasadnicza różnica 
pomiędzy symulacją mieszaną a multimodelingiem polega na tym, że o ile w symulacji miesza-
nej do opisu modelu stosuje się jednorodny język formalny (np. GAsP), to w multimodelingu 
każdy blok modelu jest konstruowany za pomocą aparatu odrębnej techniki symulacyjnej. 
Do łączenia modeli wykorzystuje się w multimodelingu właściwości nowoczesnych obiek-
towych języków programowania [P.A. Fishwick, B.P. zeigler, a multimodel methodology for 
qualitative model engineering, “AcM transactions on Modeling and computer simulation”, 
nr 2 (1)/1992, s. 52–81; P.A. Fishwick, a simulation environment for multimodeling, “Discrete 
event Dynamic systems: theory and Applications”, vol. 3/1993, s. 151–171].
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using oF coMPuter siMuLation For transPort Mode  
and route cHoice in carriage oF goods

summary

this article refers to general principles of the decision-making issues in terms 
of choosing both route and mean of transport for cargo carrying, particularly taking 
into consideration the value of supporting them by computer simulations. in addition, 
the concept of the simulation model was presented. it can be successfully used in 
generating data useful to decision-making process.

translated by roma strulak-Wójcikiewicz
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PersonaLizacja 
w serwisacH HandLu eLektronicznego

wprowadzenie

e-commerce, czyli handel elektroniczny, to według powszechnej defi-
nicji „kupowanie i sprzedawanie dóbr, usług lub informacji przez internet”1. 
z kolei Światowa Organizacja Handlu (wtO) przyjęła nieco szerszą defini-
cję, określając e-commerce jako „produkcję, reklamę, sprzedaż i dystrybucję 
produktów poprzez sieci teleinformatyczne”2. Definicja wtO dotyczy więc 
transakcji i usług zawieranych nie tylko przez internet, ale również przez 
inne media komunikacyjne, takie jak telefon, faks czy telewizja. ze względu 
na niższe koszty, wygodę zawierania transakcji oraz dużą dostępność obecnie 
transakcje zawierane są najczęściej z wykorzystaniem internetu.

u początku handlu elektronicznego witryny sklepów internetowych 
zawierały najczęściej jedynie katalogi prezentujące ofertę, natomiast zama-
wianie odbywało się z wykorzystaniem telefonu bądź faksu. wraz z dynamicz-
nym rozwojem tego sektora handlu, a co za tym idzie wzrostem konkurencji, 

1 M. Bloch, e-commerce i inne zwierzęta, <http://www.nethut.pl/artykuł/99> [data dostępu: 
15.04.2010].

2 Ministerstwo Gospodarki, Definicja handlu elektronicznego, <http://www.mg.gov.pl/
GOsPODArkA/innowacyjnosc/Gospodarka+elektroniczna/Definicja+handlu+elektronicz-
nego.htm> [data dostępu: 15.04.2010].

Personalizacja w serwisach handlu elektronicznego
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e-sklepy zaczęły poszukiwać nowych źródeł przewagi. w walce o pozyskanie 
i utrzymanie klienta zaczęły konkurować coraz częściej w obszarze funkcjo-
nalności witryn sklepowych, aby ułatwić klientom wygodniejszą i efektyw-
niejszą realizację zadań. Jedną z kategorii funkcjonalności służącej tym celom 
jest personalizacja. Definicja personalizacji zaproponowana przez Mobashera3 
określa ją jako każdą akcję, która sprawia, że doznanie użytkownika w korzy-
staniu z witryny internetowej jest dostosowane do jego gustu oraz preferencji. 
Definicja ta nie określa strony inicjującej i sterującej procesem dostosowania, 
jak również nie precyzuje metod i obszarów, w jakich zachodzi personalizacja. 
z kolei inna definicja określa systemy personalizacji jako takie, które mogą 
zmienić aspekty swojej struktury, funkcjonalności lub interfejsu na podsta-
wie modelu użytkownika stworzonego z domniemanych lub jawnych danych 
wejściowych użytkowników, w celu dostosowania się do różnych potrzeb 
pojedynczych osób lub ich grup zmieniających się w czasie4. w dalszej części 
artykułu zostanie szerzej omówiony zakres systemów personalizacyjnych.

korzeni personalizacji można doszukiwać się na długo przed powstaniem 
sieci www. Jej różnorodne koncepcje były określane w literaturze następu-
jącymi terminami: dostosowanie, masowe dostosowanie, indywidualizacja, 
segmentacja, targetowanie, profilowanie oraz marketing jeden-do-jednego. 
Początki wspominanych terminów datuje się na rok 1965, kiedy to smith5 
utworzył pojęcie segmentacji – dostosowania oferty w celu lepszego jej dopa-
sowania do pewnych grup klientów. wraz z powstaniem sieci www i możli-
wości, jakie ze sobą niosła, personalizacja została zaadaptowana na potrzeby 
witryn internetowych. stało się to już na początku lat 90. Jednakże dziesięć lat 
później zainteresowanie personalizacją ze strony e-sklepów zmalało. Okazało 
się, iż zastosowanie elementu personalizacji systemów rekomendacyjnych nie 
jest opłacalne, w szczególności w przypadku małych sklepów. Jednakże już 
kilka lat później nastąpił ponowny wzrost zainteresowania personalizacją przez 
klientów, a co za tym idzie, przez same sklepy. w badaniu przeprowadzonym 
w roku 2005 przez choicestream aż 80% klientów wyraziło zainteresowanie 

3 B. Mobasher, Web usage Mining and personalization, practical Handbook of internet 
Computing, (w:) P. singh Munindar (red.), crc Press 2005.

4 D.r. Benyon, P.r. innocent, D.M. Murray, system adaptivity and the Modeling of ste-
reotypes, in Proceedings of iFiP interAct’87: Human-computer interaction, uk 1987.

5 w. smith, product differentiation and market segmentation as alternative marketing stra-
tegies, “Journal of Marketing”, nr 21/1965, s. 3–8.
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otrzymywaniem spersonalizowanych rekomendacji6. z kolei, według badania 
przeprowadzonego przez Aberdeen Group, 91% badanych firm zauważyło 
wzrost skuteczności pozyskiwania klientów po wprowadzeniu personalizacji, 
natomiast aż 76% badanych firm uważa, iż korzyści ekonomiczne z wdrożenia 
personalizacji przewyższą jego koszty7.

zastosowanie metod personalizacji, a w szczególności systemów reko-
mendacyjnych, wpływa na działalność e-sklepów w trojaki sposób8: 
 – zamieniając odwiedzających w kupujących; użytkownicy odwiedzający 

serwisy handlu elektronicznego często opuszczają sklep dlatego, iż nie 
udało im się znaleźć interesujących produktów zgodnych z ich oczekiwa-
niami. spersonalizowane rekomendacje produktów dopasowane do ich 
potrzeb mogą nakłonić ich do podjęcia decyzji o zakupie;

 – zwiększając poziom sprzedaży krzyżowej; sugerowanie produktów kom-
plementarnych do produktu, który użytkownik już kupił, może skłonić 
go do dorzucenia dodatkowych do koszyka. Przykładem takich suge-
stii może być rekomendacja kart pamięci, akumulatorów i pokrowca 
do zamawianego aparatu cyfrowego;

 – zwiększając lojalność klientów; użytkownicy zadowoleni z funkcjonal-
ności e-sklepu oraz rekomendacji dostarczanych produktów są skłonni 
do odwzajemniania wysiłków zespołu tworzącego sklep poprzez częstsze 
zakupy. zauważono również, iż klienci, którzy poświęcili czas na naucze-
nie systemu swoich preferencji, są mniej skłonni do przejścia do konku-
rencji, gdyż będą musieli rozpocząć proces nauki od nowa9.

istotność systemów personalizacji dla obecnego e-handlu jest tak duża, iż 
M. wojciechowski i M. zakrzewicz formułują śmiałą tezę, że z powodu wciąż 
rosnącej konkurencji pomiędzy serwisami handlu elektronicznego podstawową 
bronią w walce o klienta „jest dostosowanie przedstawionej zawartości do jego 
potrzeb, oczekiwań i zainteresowań. ze względu na oczywisty fakt, że różni 

6 choicestream, inc., Choicestream personalization survey, research brief 2007.
7 Aberdeen Group, this time it’s personal: Making on-line experiences unique, research 

report 2007, <http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/4129/rA-unique-online-experien-
ces.aspx> [data dostępu: 24.01.2011].

8 J. B. schafer, J. A. konstan, J. riedl, e-Commerce recommendation applications, “Data 
Mining and knowledge Discovery”, vol. 5, issue 1–2/2001, s. 115–153.

9 B.J. Pine ii, D. Peppers, M. rogers, do you want to keep your customers forever?, Harvard 
Business school review 1995, s. 103–114. 
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użytkownicy mogą mieć różne oczekiwania i upodobania”10. Podkreślają oni 
również, iż serwisy internetowe prezentujące taką samą zawartość wszystkim 
odwiedzającym mogą tracić popularność na rzecz serwisów mających zdol-
ność adaptacji do różnych i zmiennych w czasie preferencji użytkowników.

klasyfikacja metod personalizacji w literaturze

Analiza literatury przedmiotu wskazuje na zróżnicowanie podejść auto-
rów do problemu klasyfikacji metod personalizacji. ich odmienność spo-
wodowana jest różnorodnymi płaszczyznami, na bazie których realizowano 
podział systemów, jak i przyjmowaniem przez autorów definicji personalizacji 
o różnym zakresie. Jedna z pierwszych prób podziału technik personalizacji 
została zaproponowana przez Oppermana11 w 1994 roku. Jako płaszczyzna 
podziału systemów personalizacji został przyjęty podmiot inicjujący adapta-
cję. w wyniku tego Opperman podzielił systemy personalizacyjne na dwie 
grupy:
 – systemy adaptowalne (ang. adaptable), gdzie adaptacja jest realizowana 

samodzielnie przez użytkowników dopasowujących system do własnych 
potrzeb poprzez wykorzystanie różnych udostępnionych w tym celu 
opcji;

 – systemy adaptacyjne (ang. adaptive), w których proces dopasowania reali-
zowany jest przez system bez żadnych działań ze strony użytkownika.

systemy adaptowalne pozwalają użytkownikom na dopasowanie zbioru 
parametrów powiązanych najczęściej z interfejsem sklepu (kolor tła, wiel-
kość, czcionka) lub selekcję prezentowanych informacji (użytkownik określa 
interesujące go kategorie produktów, które mają być wyświetlane). Proces 
dopasowania elementów systemu adaptowalnego określany jest również 
jako kustomizacja. systemy te wymagają zaangażowania i wysiłku ze strony 
użytkownika w celu dopasowania do własnych potrzeb. z kolei systemy ada-
ptacyjne dopasowują różnorodne aspekty serwisu internetowego (np. sposób 

10 M. wojciechowski, M. zakrzewicz, automatyczna personalizacja serwerów WWW 
z wykorzystaniem metod eksploracji danych, (w:) systemy informatyczne – zastosowania i wdro-
żenia 2002, t. ii, red. J.k. Grabara, J. nowak, warszawa–szczyrk 2002, s. 141.

11 r. Opperman, adaptive user support – ergonomic design of manually and automatically 
adaptable software, Lawrence erlbaum Associates, Hillsdale, newyork 1994.
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prezentacji, prezentowane treści, elementy nawigacyjne) do potrzeb użytkow-
nika, najczęściej w sposób niewymagający jego świadomego udziału.

rys. 1. techniki adaptacji hipermediów

Źródło: P. Germanakos, c. Mourlas, c. isaia, G. samaras, an optimized review of 
adaptive hypermedia and web personalization – sharing the same objec-
tive, Proceedings of the 1st international workshop on web Personalization, 
recommender systems and intelligent user interfaces (wPrsiui 2005) of 
the 2nd international conference on e-business and telecommunications 
networks (icete2005), reading, 3–7.10. 2005, s. 43–48.

Dalsze uszczegółowienie technik stosowanych w systemach zostało 
przedstawione w pracy adaptive Hypermedia: from systems to framework. 
zaproponowana klasyfi kacja wyróżnia trzy kategorie technik adaptacyjnych: 
adaptacyjna selekcja treści, adaptacyjna prezentacja i adaptacyjne wsparcie 
nawigacji (rys. 1)12. zaproponowany podział obejmuje jedynie metody ada-

12 P. De Bra, P. Brusilovsky, G. Houben, adaptive Hypermedia: from systems to framework, 
“AcM computing surveys”, nr 31 (4)/1999.
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ptacji realizowanej przez system personalizacji, przez co nie uwzględnia wielu 
metod wykorzystywanych w systemach adaptowalnych. Adaptacyjna selekcja 
polega na prezentacji użytkownikowi treści najlepiej dopasowanych do jego 
potrzeb. w sklepie internetowym mogą one mieć postać systemów reko-
mendacyjnych, sugerujących użytkownikom produkty najlepiej dopasowane 
do ich potrzeb i oczekiwań. z kolei adaptacja treści polega na modyfikacji 
treści strony zgodnie z charakterystyką zawartą w modelu użytkownika. tech-
niki te generują indywidualnie dla każdego użytkownika treść zawierającą: 
wstępne i dodatkowe informacje, porównawcze wyjaśnienia. realizowane jest 
to poprzez warunkowe pokazywanie, ukrywanie, wyróżnianie lub wygaszanie 
fragmentów strony internetowej. zastępowaniu mogą podlegać pojedyncze 
słowa, a nawet cały strony. Adaptacyjne techniki prezentacji dzielą się na trzy 
kategorie: adaptacyjna prezentacja multimediów, adaptacyjna prezentacja 
tekstu i adaptacja modalności13. Adaptacyjne techniki nawigacji zostały skla-
syfikowane według sposobu, w jaki adaptują prezentację odnośników, poczy-
nając od technik, które ograniczają kontakt użytkownika z treścią, po techniki 
wspomagające użytkownika w zrozumieniu hiperprzestrzeni informacyjnej, 
w jakiej się porusza14. 

w pracy Fana i Poole’a15 zaprezentowano trzy kryteria, względem których 
można dokonać klasyfikacji różnorodnych metod personalizacji (tabela 1):
 – obszar personalizacji;
 – wykonawca personalizacji;
 – względem kogo personalizować?

klasyfikacja ta wyodrębnia cztery obszary, w których może być reali-
zowana personalizacja: treść, funkcjonalność, interfejs, kanał dostępu. zda-
niem autorów, personalizacja może być realizowana samodzielnie przez 
użytkowników, którzy dostosowują system do swoich potrzeb, lub też w spo-
sób autonomiczny przez system (wspomniany wcześniej podział na systemy 
adaptowalne i adaptacyjne). Personalizacja może być również realizowana 

13 P. Brusilovsky, w. nejdl, adaptive Hypermedia and adaptive Web, Practical Handbook 
of internet computing, US 2004.

14 J. eklund, k. sinclair, an empirical appraisal of the effectiveness of adaptive interfaces 
of instructional systems, “educational technology and society”, nr 3 (4)/2000.

15 H. Fan, M.s. Poole, What is personalization? perspectives on the design and implemen-
tation of personalization in information systems, “Journal of Organizational computing and 
electronic commerce”, nr 16 (3 & 4)/2006, s. 179–202.
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z uwzględnieniem preferencji każdego indywidualnego użytkownika lub grupy 
użytkowników o podobnych preferencjach. Personalizacja względem grupy 
użytkowników z zasady nie jest tak precyzyjna jak względem indywidualnego 
użytkownika. Jednakże przy założeniu, iż można wyodrębnić pewne grupy 
ludzi o podobnych preferencjach, możliwe jest przeprowadzenie adaptacji 
ze skutkiem zadowalającym.

tabela 1

Przestrzeń klasyfikacji metod personalizacji

wykonawca 
personalizacji względem kogo?

Obszar personalizacji

treść funkcjonalność interfejs kanał 
dostępu

użytkownik
indywidualnie

grupowo

System
indywidualnie

grupowo

Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. Fan, M.s. Poole, What is personali-
zation? perspectives on the design and implementation of personalization in 
information systems, “Journal of Organizational computing and electronic 
commerce”, nr 16 (3 & 4)/2006, s. 179–202.

wartościowe badania nad personalizacją prowadzone są również przez 
środowiska akademickie i korporacje. klasyfikacja technik personalizacyjnych 
stosowanych w obszarze serwisów handlu elektronicznego została przepro-
wadzona przez trzyosobowy zespół badawczy sparcle firmy iBM16. klasy-
fikacja ta została sporządzana jako rezultat obszernego przeglądu literatury, 
analizy funkcjonujących serwisów oraz wymiany wiedzy z innymi badaczami 
i firmami. w wyniku tych prac wyszczególnionych zostało 75 technik perso-
nalizacyjnych, które następnie sklasyfikowano w 15 kategoriach. tabela 2 
przedstawia najważniejsze kategorie wraz z ich oryginalnymi nazwami, ich 
spolszczeniami opracowanymi przez autora artykułu oraz krótkimi opisami.

16 c. Brodie, c.M. karat, J. karat, Creating an e-commerce environment where consumers 
are willing to share personal information, designing personalized user experiences in ecom-
merce, vol. 5, kluwer, usA 2004, s. 185.
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tabela 2

kategorie rozwiązań personalizacyjnych

kategoria rozwiązań 
personalizacyjnych Definicja kategorii

książka osobista
[Personal Book (portal)]

Obszar serwisu umożliwiający zarejestrowanym 
użytkownikom dostęp do osobistych danych oraz 
dostępnych funkcji personalizacyjnych. zawarte 
są w nim np. dane osobowe użytkownika oraz lista 
zakupionych produktów. 

Profil uniwersalny
(universal Profile)

Obszar serwisu, gdzie są gromadzone wszystkie dane 
dotyczące użytkownika. są one wykorzystywane 
przez różne funkcje dostępne w serwisie. 

usługi subskrybowane
(subscription-Based services)

zbiór funkcji i usług, które należy subskrybować, 
aby z nich korzystać.

serwis i wsparcie
(service and support)

Funkcjonalność zapewniająca dodatkowe informacje 
i usługi wsparcia do uprzednio zakupionych pro-
duktów, np. elektroniczne podręczniki produktów, 
informacje o aktualizacjach produktów.

rekomendacje bazujące na profilu 
użytkownika
(recommendations Based on Profile 
Data)

Funkcja rekomendacji produktów zgodnych z pro-
filem użytkownika, na podstawie danych w nim 
zawartych.

Adaptacyjna prezentacja dopa-
sowana do charakterystyki 
użytkownika
(Adaptive Presentation tailored 
to user characteristics)

Funkcje autonomicznie modyfikujące zawartość 
stron w zależności od charakterystyki użytkownika 
lub kontekstu jego działań.

kustomizacja interfejsu
(Personal Preferences in Page Lay-
out or Format)

Funkcje, które umożliwiają użytkownikowi samo-
dzielne dostosowanie (kustomizację) interfejsu 
serwisu do własnych potrzeb.

Adaptacyjna nawigacja
(Adaptive navigation)

Funkcje adaptujące zawartość stron serwisu w zależ-
ności od profilu użytkownika, stron odwiedzonych 
w trakcie bieżącej sesji, stanu emocjonalnego, bieżą-
cego zadania lub kontekstu działań użytkownika.

Pomoc i wsparcie on-line
(Live Help or sales support)

Funkcja umożliwiająca uzyskanie natychmiastowej 
pomocy i wsparcia w postaci kontaktu z wykorzy-
staniem: komunikatora internetowego, telefonu lub 
poczty elektronicznej.

rozpoznanie powracających 
użytkowników
(Feedback that system “recogni-
zes” a repeat visitor)

Funkcje sygnalizujące powracającemu użytkowni-
kowi, że jest rozpoznawany przez witrynę.

Historia transakcji
(transaction History)

Dostęp do historii transakcji, zgłoszeń serwisowych 
oraz innych aktywności dokonanych w serwisie.

Program lojalnościowy
(Loyalty Programs, incentives) Programy wynagradzające lojalność użytkowników.
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kategoria rozwiązań 
personalizacyjnych Definicja kategorii

Planowanie przyszłych zakupów
(Future Purchase considerations)

Funkcje wspomagające planowanie przyszłych zaku-
pów, takie jak np. lista życzeń, zindywidualizowane 
katalogi.

twój sklep stworzony przez eksperta
(your store, Built by an expert)

Funkcja ta zawiera zbiór stron serwisu stworzony dla 
poszczególnych grup użytkowników przez eksperta 
na podstawie ich profili.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: c. Brodie, c.M. karat, J. karat, Creating 
an e-commerce environment where consumers are willing to share personal 
information, designing personalized user experiences in ecommerce, vol. 5, 
kluwer, usA 2004, s. 185.

dane wykorzystywane w procesie personalizacji

systemy personalizacyjne, aby realizować swoje funkcje, wykorzystują 
wiele danych. kobsa, koenemann i Pohl17 wyróżniają cztery główne katego-
rie danych: o użytkownikach, użytkowaniu, dane środowiska użytkowników 
i dotyczące zawartości i struktury serwisu. Poszczególne kategorie wraz z sub-
kategoriami oraz przykładowymi źródłami danych zostały zaprezentowane 
poniżej.

dane o użytkownikach
Dane o użytkownikach (ang. user data) obejmują liczne aspekty doty-

czące użytkowników. Mogą zostać pozyskane w sposób bezpośredni, poprzez 
zapytania kierowane do nich (np. w postaci ankiet lub formularzy rejestracyj-
nych), lub też wywnioskowane na podstawie akcji wykonywanych przez użyt-
kowników w serwisie. w ich skład wchodzą następujące kategorie danych:

 – dane demograficzne – stanowią zbiór faktów dotyczących personalnej 
charakterystyki poszczególnych użytkowników. zalicza się do nich:

 – dane adresowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, 
kraj, województwo itp);

 – dane charakteryzujące użytkowników (wiek, płeć, wykształcenie, dochód 
itp.);

17 A. kobsa, J. koenemann, w. Pohl, personalised hypermedia presentation techniques for 
improving online customer relationships, “the knowledge engineering review”, nr 16/2001, 
s. 111–155.
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 – dane psychograficzne – opisujące styl życia;
 – dane segmentujące klientów (częstotliwość korzystania z produktów/usług);
 – dane o wiedzy użytkowników (ang. user knowledge) – odnoszą się do ich 

wiedzy odnośnie do: pojęć, powiązań pomiędzy pojęciami, faktów i reguł 
powiązanych z dziedziną funkcjonowania systemu rekomendacyjnego. 
Jak zauważa Anna Goy, mogą one być szczególnie przydatne przy sprze-
daży skomplikowanych produktów i usług18. inne przykłady wykorzysta-
nia tej kategorii danych to modyfikacja sposobu prezentacji produktów, 
a w szczególności ich opisów, np. liczba objaśnień, szczegółów technicz-
nych zależna od poziomu wiedzy eksperckiej użytkownika19;

 – dane o umiejętnościach i możliwościach – w odróżnieniu od danych 
o wiedzy użytkowników, na którą składają się informacje ogólne, ta kate-
goria obejmuje informacje o różnorodnych umiejętnościach użytkowni-
ków, w szczególności manualnych w zakresie obsługi komputera oraz 
ich ograniczeniach. Przykładowe zastosowania stanowią adaptacyjne 
systemy pomocy;

 – dane o zainteresowaniach i preferencjach użytkowników – stanowią 
wysoce wartościowy zbiór informacji z racji istotnych różnic pomię-
dzy użytkownikami serwisów internetowych. Mogą zostać wykorzy-
stane do dopasowania oferty zgodnie z preferencjami indywidualnych 
użytkowników;

 – dane o celach wizyty użytkowników – dostarczają informacji o celu 
wizyty użytkownika w serwisie. typowe cele to poszukiwanie informacji 
na konkretny temat lub dotyczących określonego rodzaju towarów. Jak 
zauważa Anna Goy, sklep internetowy powinien być w stanie rozróżnić, 
czy użytkownik poszukuje produktu dla siebie czy też np. na prezent dla 
innej osoby20.

18 A. Goy, L. Ardissono, G. Petrone, personalization in e-Commerce applications, Lecture 
notes in computer science, 2007, (w:) the adaptive web: methods and strategies of web 
personalization, red. P. Brusilovsky, A. kobsa, w. nejdl, <http://books.google.com/books? 
id=30itPs8dM-oc&printsec=frontcover&dq=the+adaptive+web: +methods+and+strategi
es+of+web+personalization&hl=pl&ei=Hru-tfurDcmv8gOrk_zecA&sa=X&oi=book_res
ult&ct=result&resnum=1&ved=0ccyq6AewAA#v=onepage&q&f=false> [data dostępu: 
04.01.2011].

19 L. Ardissono, A. Goy, tailoring the interaction with users in Web stores, “user Modeling 
and user-Adapted interaction”, nr 10/2001, s. 251–303.

20 A. Goy, L. Ardissono, G. Petrone, personalization in e-Commerce..., dz. cyt.
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dane o użytkowaniu
Dane o użytkowaniu (ang. usage data) stanowią zbiór informacji o zacho-

waniach użytkowników w obrębie serwisu www. Pozyskuje się je poprzez 
obserwację działań wykonywanych przez użytkowników. najczęstszą formą 
interakcji użytkowników z serwisami www jest klikanie na odnośniki. 
wybierając poszczególne linki spośród innych dostępnych w serwisie, użyt-
kownik dokonuje wyboru. Przykładem może być kliknięcie na odnośnik jed-
nego produktu wybranego spośród listy produktów. takie selektywne wybory, 
w zależności od kontekstu, mogą świadczyć o zainteresowaniu, preferencjach 
lub nieznajomości zagadnienia.

dane środowiska użytkowników
Dane dotyczące środowiska użytkowników odnoszą się do wykorzysty-

wanego oprogramowania i sprzętu, za pomocą którego użytkownicy uzyskują 
dostęp do serwisu internetowego. Mając informacje o cechach środowisko-
wych użytkownika, można dostosować różne aspekty prezentowanej strony 
internetowej. Dane te mogą zostać wykorzystane również do wnioskowania 
o preferencjach i potrzebach użytkowników. Przykładowo użytkownicy sys-
temu MacOs X nie są grupą docelową, która powinna otrzymywać rekomen-
dacje oprogramowania przeznaczone dla systemów rodziny windows.

dane dotyczące zawartości i struktury
ta kategoria obejmuje dane dotyczące kolekcji obiektów dostępnych 

w serwisie oraz wzajemnych powiązań między nimi. składają się na nie: 
statyczne pliki HtML, pliki graficzne, wideo, dźwiękowe oraz dynamicznie 
generowane fragmenty serwisu. zawierają również semantyczne lub struk-
turalne metadane, takie jak: słowa kluczowe, tagi semantyczne, atrybuty 
dokumentów oraz ontologie dziedzinowe. Dane te reprezentują spojrzenie 
projektanta serwisu na organizację treści dostępnych w serwisie. Organizacja 
odzwierciedla powiązanie pomiędzy poszczególnymi stronami, jak również 
wewnętrzne powiązania pomiędzy różnymi elementami strony.
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Podsumowanie

na personalizację w serwisach handlu elektronicznego składa się wiele 
różnorodnych metod. Mają one służyć podniesieniu satysfakcji użytkowników, 
co ma zaowocować wzrostem liczby i wielkości zamówień oraz zwiększeniem 
lojalności użytkowników. klasyfikacje przedstawione w literaturze prezentują 
szeroki wachlarz rozwiązań personalizacyjnych. Poza najczęściej spotyka-
nymi rozwiązaniami adaptacji interfejsu oraz rekomendacji produktów, sklepy 
udostępniają również: narzędzia wsparcia i pomocy on-line, rozwiązania 
do planowania przyszłych zakupów czy też indywidualnie sklepy zbudowane 
z uwzględnieniem preferencji poszczególnych grup odwiedzających. w celu 
prawidłowego funkcjonowania rozwiązań personalizacyjnych wykorzystują 
one wiele danych, począwszy od informacji o użytkowniku i jego środowisku 
sprzętowym, po informacje odnośnie do oferty produktowej.
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PersonaLization in e-coMMerce

summary

Along with dynamic expansion of e-commerce functionality of e-stores has been 
extended to facilitate user’s in performing their activities. One of the functionalities 
more commonly meet among web stores is personalization, which can be described 
as any action that makes the web experience of a user customized to the user’s taste 
or preferences. there is many personalization techniques performing customization. 
Among them we may list interface customization, product’s checkroom, adaptive 
navigation, recommender system. Purpose of this article is to present classification of 
personalization used at e-commerce websites. category of data used in personalization 
process has been also presented.

translated by tomasz zdziebko
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Państwowa wyższa szkoła zawodowa w wałczu

rozwÓj sPoŁeczeństwa inForMacyjnego w PoLsce 
na tLe wyBranycH krajÓw świata

wprowadzenie

Jednym z wielu czynników stymulujących wzrost gospodarczy jest infor-
macja. Dzięki rozwojowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. 
information and Communication technologies – ict) usprawnia się proces 
informacyjny, rozumiany jako następujące po sobie fazy technologiczne. Fazy 
procesu informacyjnego można ująć następująco:
 – generowanie (wytwarzanie) informacji;
 – pozyskiwanie informacji;
 – przechowywanie informacji;
 – transmisja informacji;
 – przetwarzanie informacji;
 – udostępnianie informacji;
 – interpretacja informacji;
 – wykorzystanie informacji.

usprawnianie procesu informacyjnego przy wykorzystaniu technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych przyczynia się do budowy społeczeń-
stwa informacyjnego, co przejawia się przede wszystkim rozwojem spo-
łeczno-gospodarczym państwa i jego obywateli. Diagnoza stanu rozwoju 

rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce...
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społeczeństwa informacyjnego stanowi niezbędny warunek podejmowania 
odpowiednich decyzji w zakresie wdrażania rządowych strategii budowy spo-
łeczeństwa informacyjnego i dokonywania ewentualnych korekt. niezbędne 
jest zatem systematyczne gromadzenie i analizowanie danych dotyczących 
np. wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. inte-
resujących danych dostarczają roczne raporty e-readiness, publikowane 
systematycznie od 2000 roku przez economist intelligence unit oraz the 
iBM institute for Business value. w raportach e-gotowości oceniane jest 
przygotowanie państw do korzystania z nowych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych.

celem niniejszego opracowania jest przedstawienie różnic między Polską 
a wybranymi krajami świata w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyj-
nego na podstawie rankingu e-gotowości (e-readiness) z 2009 roku opracowa-
nego przez economist intelligence unit oraz the iBM institute for Business 
value.

Metodologia raportu e-gotowości 2009

w najnowszym raporcie z 2009 roku pod uwagę brane były aspekty 
technologiczne, ekonomiczne, polityczne i socjalne. Oceniono 70 krajów pod 
kątem sześciu głównych kategorii:
 – łączność i infrastruktura technologiczna;
 – otoczenie przedsiębiorstw;
 – otoczenie społeczne i kulturowe;
 – otoczenie prawne;
 – rządowa polityka i wizja;
 – wykorzystywanie ict przez konsumentów i firmy.

każdej z wymienionych sześciu kategorii przypisano wagi i szczegółowe 
kryteria podlegające ocenie.

Łączność i infrastruktura technologiczna – waga 20%. w ocenie tej 
kategorii analitycy wzięli pod uwagę m.in. wskaźniki nasycenia rynku tele-
fonii stacjonarnej i mobilnej mierzone jako procent klientów indywidualnych 
mających dostęp do poszczególnych telefonii na 100 gospodarstw domowych, 
procent klientów biznesowych mających dostęp do poszczególnych telefonii 
na 100 przedsiębiorstw, następnie procent komputerów osobistych na 100 
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gospodarstw domowych, procent komputerów osobistych na 100 przedsię-
biorstw, dostęp do internetu, bezpieczeństwo sieci. Ocenie podlegały również 
inne czynniki rynku telekomunikacyjnego, jak: jakość świadczonych usług, 
awaryjność, poziom kompetencji pracowników, liczba transakcji zawieranych 
przez internet, nasycenie rynku usługami szerokopasmowymi, a także procent 
dochodu na osobę przeznaczany w miesiącu na dostęp do internetu, nasycenie 
telewizją cyfrową, ochrona infrastruktury telekomunikacyjnej.

otoczenie przedsiębiorstw – waga 15%. w tej kategorii ekonomi-
ści przeanalizowali 74 wskaźniki ekonomiczne i polityczne, ocenie poddali 
także prawo w zakresie środowiska naturalnego, podatki, rynek pracy, jakość 
infrastruktury, handel, inwestycje i przepisy w zakresie konkurencji. celem 
analizy tej kategorii było dostarczenie wszechstronnego i w miarę pełnego 
obrazu atrakcyjności danego kraju pod kątem gospodarczym i inwestycyjnym 
w perspektywie lat 2009–2013.

otoczenie społeczne i kulturowe – waga 15%. Ocenie poddano stopień 
wykształcenia społeczeństwa, umiejętność i stopień wykorzystania internetu, 
umiejętności techniczne pracowników, poziom piśmiennictwa internetowego, 
stopień przedsiębiorczości i innowacyjności.

otoczenie prawne – waga 10%. rozwój społeczeństwa informatycz-
nego zależy w głównej mierze od struktury prawnej państwa i specyficznych 
przepisów prawnych dotyczących korzystania z internetu. ważne jest, aby 
tempo rejestracji firm było jak najszybsze, aby własność prywatna i intelektu-
alna była odpowiednio chroniona. Ocenie poddano przepisy prawne dotyczące 
prywatnej własności, prawo dotyczące bezpieczeństwa korzystania z internetu, 
poziom cenzury i czas rejestracji firmy.

rządowa polityka i wizja – waga 15%. zdolność rządu w zakresie 
wprowadzania kraju do cyfrowej przyszłości oceniono na podstawie nastę-
pujących kryteriów: wydatki rządowe na ict jako odsetek PkB, narodowa 
strategia cyfryzacji, strategia e-administracji i zakupy rządowe on-line.

wykorzystywanie ict przez klientów i firmy – waga 25%. Miarą 
skutecznej implementacji ict jest stopień wykorzystywania jej przez klientów 
i przedsiębiorstwa. Ocenie poddano m.in. wydatki klientów na ict na jedną 
osobę, poziom rozwoju e-biznesu, stopień e-handlu, dostępność on-line 
do usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorstw.
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Pozycja Polski w rankingu e-gotowości 2009 roku

wykorzystanie nowoczesnych technologii przez gospodarstwa domowe, 
przedsiębiorców, administrację, służbę zdrowia i szkolnictwo decyduje dzisiaj 
o poziomie rozwoju danego kraju. Przedstawiony raport dowodzi, że najlepiej 
do cyfrowej ery przygotowane są te kraje, w których normą jest korzystanie 
z szerokopasmowego dostępu, cyfrowej telewizji, komputer w domu i w pracy, 
regularne korzystanie z internetu i załatwianie większości spraw on-line, 
bez wychodzenia z domu czy firmy. co ciekawe, przyszłość należeć będzie 
do portali społecznościowych. Amerykańska firma consultingowa Gartner 
prognozuje, że do 2014 roku serwisy społecznościowe, takie jak twitter czy 
Facebook, przejmą rolę korespondencji mejlowej jako głównego narzędzia 
komunikacji interpersonalnej. w związku z tym analitycy Gartnera zalecają 
przedsiębiorcom budowanie strategii z tym związanych. rozpowszechnianie 
serwisów społecznościowych okaże się efektywniejsze niż mejli, w związku 
z czym oczekuje się, że przy ich pomocy przedsiębiorstwa będą mogły roz-
powszechniać swoje produkty i usługi, a tym samym zwiększać przychody 
ze sprzedaży1.

warto jeszcze wspomnieć o przeprowadzonym w 2009 roku przez firmę 
Gartner na zlecenie ue badaniu dotyczącym korzyści z informatyzacji służby 
zdrowia. Okazuje się, że informatyzacja tej branży może:
 – ograniczyć zakażenia szpitalne o 10,3%;
 – wyeliminować 84% przypadków podania niewłaściwych leków;
 – zmniejszyć o 15% liczbę błędnych recept;
 – ograniczyć o 50% czas pracowników medycznych, który poświęcają oni 

na zarządzanie dokumentacją medyczną.
rozwój branży ict może zrewolucjonizować funkcjonowanie całego 

społeczeństwa. czas, w którym poszczególne kraje wdrożą we wszystkich 
dziedzinach życia społeczno-gospodarczego technologie informacyjne i komu-
nikacyjne, będzie decydować o różnicach poszczególnych gospodarek, m.in. 
w poziomie ich wiedzy. Będzie się to przekładało na poziom życia obywateli. 
Już mówi się o społeczeństwach wykluczonych informacyjnie. czy do takich 
krajów można zaliczyć Polskę? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza m.in. 

1 analysts share best practices for embracing social networking at Gartner portals, Con-
tent and Collaboration summit 2010, 9–11 March in Baltimore and 15–16 september in London; 
<http://www.gartner.com/it/page.jsp? id=1293114>.
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omawiany ranking. w najnowszym zestawieniu z 2009 roku analitycy eco-
nomist intelligence unit oraz the iBM institute for Business value dokonali 
oceny poszczególnych kryteriów w sześciu wymienionych wcześniej kate-
goriach, a następnie przemnożyli je przez ich wagi. w ten sposób otrzymano 
oceny w skali 0–10. tabela 1 prezentuje otrzymane wyniki.

tabela 1

Generalny ranking e-gotowości 2009

Lp. kraj
Pozycja 
w 2008 

roku
Ogólna 

punktacja

kategorie i ich wagi

Łącz-
ność

Oto-
czenie 
przed-

się-
biorstw

Oto-
czenie 

socjalne 
i kultu-
rowe

Oto-
czenie 
prawne

rzą-
dowa 

polityka 
i wizja

imple-
menta-
cja ict

20% 15% 15% 10% 15% 25%
1. Dania 5 8.87 9.50 8.03 8.53 8.10 9.65 8.90
2. szwecja 3 8.67 9.10 7.85 8.63 8.50 9.15 8.63
3. Holandia 7 8.64 9.50 7.80 8.23 8.70 8.50 8.75
4. norwegia 11 8.62 9.10 7.83 8.13 8.05 8.75 9.15

5. Stany 
zjednoczone 1 8.60 8.25 7.65 9.03 8.70 9.55 8.60

6. Australia 4 8.45 8.60 7.96 8.67 8.50 8.70 8.33
7. singapur 6 8.35 8.15 8.15 7.57 8.70 9.18 8.48
8. Hongkong 2 8.33 8.20 8.20 7.47 9.00 9.18 8.28
9. kanada 12 8.33 8.45 8.16 8.03 8.25 8.65 8.35
10. Finlandia 13 8.30 9.10 8.17 8.40 8.25 7.45 8.23

11. nowa 
zelandia 16 8.21 7.70 7.73 8.80 8.45 8.50 8.29

12. szwajcaria 9 8.15 9.35 8.06 8.10 7.93 7.45 7.78

13. wielka 
Brytania 8 8.14 8.85 7.03 7.93 8.10 8.00 8.48

14. Austria 10 8.02 8.00 7.28 7.93 8.70 8.05 8.23
15. Francja 22 7.89 7.75 7.35 7.83 7.85 8.80 7.85
16. tajwan 19 7.86 7.70 7.53 8.10 7.83 8.55 7.84
17. niemcy 14 7.85 8.40 7.66 8.13 8.05 6.50 8.08
18. irlandia 21 7.84 8.30 7.62 7.73 8.00 6.75 8.25

19. korea 
Południowa 15 7.81 8.05 6.99 8.57  7.28 9.20 7.05

20. Belgia 20 7.71 8.10 7.32 7.50 8.45 7.25 7.75
21. Bermudy 17 7.71 8.60 8.04 6.63 8.35 8.35 6.80
22. Japonia 18 7.69 7.15 6.82 7.90 7.55 8.60 8.04
23. Malta 23 7.46 6.60 7.17 7.10 8.20 8.15 7.83
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Lp. kraj
Pozycja 
w 2008 

roku
Ogólna 

punktacja

kategorie i ich wagi

Łącz-
ność

Oto-
czenie 
przed-

się-
biorstw

Oto-
czenie 

socjalne 
i kultu-
rowe

Oto-
czenie 
prawne

rzą-
dowa 

polityka 
i wizja

imple-
menta-
cja ict

20% 15% 15% 10% 15% 25%
24. estonia 28 7.28 7.35 7.07 6.87 8.40 8.20 6.60
25. Hiszpania 26 7.24 6.90 7.07 7.77 8.00 7.05 7.13
26. włochy 25 7.09 7.10 6.24 7.77 8.70 6.35 7.00
27. izrael 24 7.09 7.40 7.18 7.50 7.15 6.90 6.63
28. Portugalia 27 6.86 6.10 6.68 6.97 8.00 6.55 7.23
29. słowenia 29 6.63 6.25 6.86 6.90 7.15 7.00 6.23
30. chile 32 6.49 4.95 7.71 6.83 7.40 6.45 6.43
31. czechy 31 6.46 6.60 7.17 6.70 7.08 6.10 5.75
32. Litwa 38 6.34 6.30 6.29 6.33 7.40 6.05 6.15
33. Grecja 30 6.33 5.70 5.90 7.13 7.40 5.80 6.50

34.
zjednoczone 

emiraty 
Arabskie

35 6.12 6.05 7.10 5.67 5.00 6.35 6.18

35. węgry 33 6.04 5.85 6.57 6.40 6.90 5.75 5.48
36. słowacja 36 6.02 6.25 6.90 6.23 7.15 4.75 5.50
37. Łotwa 37 5.97 6.05 6.27 6.27 7.50 5.40 5.28
38. Malezja 34 5.87 4.80 6.81 5.57 7.00 6.05 5.80
39. Polska 41 5.80 5.75 6.92 5.97 6.78 5.50 4.88
40. Meksyk 40 5.73 3.65 6.86 5.80 6.10 7.15 5.68

41. Afryka 
Południowa 39 5.68 4.30 5.94 5.57 7.20 5.95 5.93

42. Brazylia 42 5.42 4.00 6.47 6.03 6.10 6.00 4.93
43. turcja 43 5.34 4.85 5.94 5.93 5.45 5.35 4.98
44. Jamajka 49 5.33 5.15 5.70 5.70 6.65 5.00 4.70
45. Argentyna 44 5.25 4.60 5.44 5.70 6.05 5.65 4.83

46. Trynidad 
i tobago 50 5.14 4.15 6.38 5.57 6.15 5.70 4.20

47. Bułgaria 48 5.11 5.10 6.01 5.33 6.65 4.60 4.13
48. Rumunia 45 5.07 5.30 6.16 5.20 6.65 5.35 3.38
49. tajlandia 47 5.00 3.65 6.54 4.83 6.35 5.90 4.18
50. Jordania 53 4.92 3.30 5.99 5.63 4.90 5.90 4.55

51. Arabia 
saudyjska 46 4.88 4.30 6.16 5.50 4.75 5.50 3.90

52. kolumbia 58 4.84 3.90 6.06 4.97 6.35 5.00 4.08
53. Peru 51 4.75 3.25 6.38 5.37 5.80 4.75 4.20
54. Filipiny 55 4.58 2.95 6.13 4.57 4.55 5.35 4.50
55. wenezuela 52 4.40 4.05 3.86 5.03 4.70 4.90 4.20
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Lp. kraj
Pozycja 
w 2008 

roku
Ogólna 

punktacja

kategorie i ich wagi

Łącz-
ność

Oto-
czenie 
przed-

się-
biorstw

Oto-
czenie 

socjalne 
i kultu-
rowe

Oto-
czenie 
prawne

rzą-
dowa 

polityka 
i wizja

imple-
menta-
cja ict

20% 15% 15% 10% 15% 25%
56. chiny 56 4.33 2.95 6.32 5.47 5.10 4.75 2.99
57. egipt 57 4.33 3.00 6.23 5.17 5.20 4.90 3.05
58. indie 54 4.17 2.45 5.89 4.90 5.60 5.25 2.88
59. rosja 59 3.98 4.65 5.67 4.90 3.65 2.70 2.76
60. ekwador 63 3.97 3.45 4.29 4.70 4.75 3.75 3.58
61. nigeria 62 3.89 1.60 4.43 5.37 5.95 4.20 3.50
62. Ukraina 61 3.85 4.15 4.50 5.10 4.10 3.60 2.54
63. sri Lanka 60 3.85 2.50 5.62 4.70 5.95 3.80 2.55
64. Wietnam 65 3.80 2.50 5.42 3.83 4.50 5.35 2.65
65. indonezja 68 3.51 2.55 5.63 3.73 4.10 3.65 2.55
66. Pakistan 64 3.50 2.85 4.81 3.13 5.60 3.80 2.45
67. Algieria 67 3.46 3.75 4.97 4.37 3.30 2.65 2.33
68. iran 70 3.43 3.50 4.22 5.23 3.00 2.65 2.48
69. kazachstan 66 3.31 3.40 4.82 4.00 3.45 3.10 1.98
70. Azerbejdżan 69 2.97 2.95 4.70 3.03 3.25 2.70 1.98

Źródło: opracowanie własne na podstawie e-readiness rankings 2009. the usage 
imperative. a report from the economist intelligence unit, economist intel-
ligence unit, the iBM institute for Business value, London 2009, s. 23–24.

Polska w rankingu państw najlepiej przystosowanych do ery nowych 
technologii w 2009 roku w porównaniu z 2008 rokiem awansowała o dwie 
pozycje i została sklasyfikowana na 39. miejscu wśród 70 wybranych krajów 
świata. w ogólnej punktacji Polska wypadła w 2009 roku nieco gorzej niż rok 
wcześniej, uzyskując 5,8 punktu, o trzy punkty mniej niż w 2008 roku2. należy 
jednak zaznaczyć, że w 2009 roku większość z badanych krajów uzyskała 
ogólnie mniej punktów, co wyraźnie wskazuje na skutki światowego kryzysu 
gospodarczego. Dla porównania lider z 2008 roku – stany zjednoczone – spadł 
w rankingu w 2009 aż na 5. pozycję, uzyskując łącznie 8,6 punktu, podczas 

2 Dla porównania: w 2007 roku było to 5,8 punktu; w 2006 – 5,76; w 2005 – 5,53. Od 2006 
roku Polska systematycznie spadała w rankingu. w 2005 roku była to 32. pozycja, w 2006 – 
34., w 2007 – 40., w 2008 – 41. zob.: the 2008 e-readiness rankings; the 2007 e-readiness 
rankings; the 2006 e-readiness rankings; the 2005 e-readiness rankings; sporządzone przez 
economist intelligence unit, the iBM institute for Business value w Londynie odpowiednio 
w latach: 2008, 2007, 2006 i 2005.
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gdy rok wcześniej miał ich 8,95. z kolei wielka Brytania spadła z 8. pozycji 
na 13., a Hongkong z 2. na 8. kryzys gospodarczy w tych krajach przyczynił 
się między innymi do zmniejszenia nakładów na inwestycje. Dużym zasko-
czeniem jest fakt, że światowe przywództwo w zakresie technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych przejęły takie kraje jak: Dania (awans z 5. 
miejsca na 1.), szwecja (z 3. na 2.), Holandia (z 7. na 3.), norwegia (z 11. 
na 4.). wyraźny postęp zrobiła też Francja (awans o 7 miejsc na 15. pozycję) 
i Litwa (awans o 6 miejsc na 32. pozycję).

wśród sześciu głównych kategorii Polska osiągnęła w 2009 roku najwyż-
szy wynik w kategorii „otoczenie przedsiębiorstw”, uzyskując 6,92 punktu 
na 10 możliwych. Przy czym rok wcześniej w tej samej kategorii oceniono 
Polskę na 7,16. należy jednak dodać, że światowy kryzys gospodarczy wpły-
nął negatywnie na otoczenie przedsiębiorstw niemalże we wszystkich krajach 
świata. najniższy wynik w 2009 roku Polska uzyskała w kategorii „wykorzy-
stywanie ict przez konsumentów i firmy (implementacja ict)” – 4,88 punktu. 
rok wcześniej najsłabszą stroną naszego kraju była kategoria „rządowa poli-
tyka i wizja” (4,7 punktu).

Podsumowanie

ranking e-gotowości z 2009 roku wskazuje, że rozwój społeczeństwa 
informacyjnego jest obecnie dynamiczny w tych krajach, w których inwestuje 
się w branżę ict. Od 2000 do 2008 roku w krajach OecD branża telekomu-
nikacyjna i informacyjna zainwestowały 2,5 razy więcej na badania i rozwój 
niż branża motoryzacyjna oraz 3 razy więcej niż branża farmaceutyczna. 
największe firmy telekomunikacyjne, takie jak: Deutsche telekom, British 
telecommunications Plc, France telekom inwestowały w badania i rozwój, 
zawierając sojusze badawczo-rozwojowe z globalnymi sieciami badawczymi. 
taki rodzaj współpracy umożliwiał m.in. pozyskiwanie środków publicznych 
na badania w zakresie ict. w krajach, które najwięcej inwestowały w badania 
i rozwój, firmy telekomunikacyjne bardzo szybko wdrożyły szerokopasmowy 
dostęp do internetu.

w krajach członkowskich OecD na mocy odpowiednich uregulowań 
prawnych dopuszczono wszystkich operatorów do istniejącej infrastruktury 
technicznej będącej do tej pory w zasięgu operatora dominującego (tzw. local 
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loop unbundling – uwolnienie pętli abonenckiej), co umożliwiło świadczenie 
usług hurtowego dostępu do sieci i doprowadziło do zmiany sytuacji konku-
rencyjnej na rynku telekomunikacyjnym. konkurencja pobudziła operatorów 
do obniżki cen i poprawy jakości usług. w celu zapewnienia mieszkańcom 
lepszego dostępu do internetu w wielu miastach europy zachodniej pojawili 
się tzw. miejscy operatorzy i powstały sieci bezprzewodowe i światłowodowe. 
w Polsce telekomunikacja Polska nadal dosyć skutecznie blokuje konkurencji 
dostęp do korzystania z pętli lokalnej, m.in. poprzez:
 – wydawanie odmowy realizacji zamówienia złożonego przez operatora 

alternatywnego, wskazując na wyczerpanie się zasobów po stronie tele-
komunikacji Polskiej;

 – zawyżanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych opracowywa-
nych dla operatorów alternatywnych;

 – otwieranie tzw. sal kolokacyjnych (pomieszczeń, w których zlokalizo-
wane są wspólne elementy infrastruktury do świadczenia usług tele-
komunikacyjnych) w mało atrakcyjnych miejscowościach i odległych 
od siebie gminach;

 – podawanie niekompletnych informacji potencjalnym konkurentom.
w europie zachodniej konkurencja na rynkach telekomunikacyjnych nie 

jest ograniczona do operatorów funkcjonujących w kraju. klienci mogą korzy-
stać z usług dostawców z całego świata za pośrednictwem łączy szerokopa-
smowych. Abonenci korzystający z łącza szerokopasmowego w jednym kraju 
mogą zawrzeć umowę na korzystanie z lokalnej usługi telefonicznej oferowa-
nej w innym kraju, dostarczanej za pośrednictwem internetu. w Polsce sytu-
acja taka wymaga dostosowania regulacji prawnych. silniejsza konkurencja 
na polskim rynku telekomunikacyjnym zmusiłaby operatorów do zwiększenia 
wydatków na badania i rozwój oraz rozbudowywania sieci nowej generacji.

Poza zbyt niskimi nakładami na badania i rozwój, niskim poziomem 
konkurencji i brakiem odpowiednich uregulowań prawnych powodem niskich 
notowań Polski na tle innych krajów świata jest niskie tempo wdrażania przez 
państwo rządowej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego i zbyt mały 
udział partnerstwa publiczno-prywatnego. w ramach współpracy telekomu-
nikacji Polskiej z podmiotami publicznymi, np. z gminami, można realizować 
projekty inwestycyjne i pozyskiwać na ich realizację środki z ue przezna-
czone na budowę społeczeństwa informacyjnego. strona publiczna może 
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np. budować sieci, a następnie oddawać je w zarządzanie telekomunikacji 
Polskiej, która może wydzierżawiać je operatorom chcącym świadczyć usługi 
telekomunikacyjne.

spowolnienie gospodarcze, a tym samym ograniczenie wydatków budże-
towych, powinno obecnie skłonić polskich polityków do wzmożenia działań 
sprzyjających jak najszybszemu wykorzystaniu dotacji unijnych w zakresie 
informatyzacji kraju i zawierania umów partnerskich dotyczących badań 
i rozwoju rynku ict. należy przy tym pamiętać, że prowadzone dziś badania 
przełożą się na technologie, które będą wchodziły w fazę dojrzałości tech-
nologicznej za ok. 10–15 lat. taki jest bowiem cykl implementacji techno-
logii w obszarze ict. Polska może zatem dogonić pod względem rozwoju 
informacyjno-telekomunikacyjnego kraje europy zachodniej nawet za 15 lat. 
zdaniem brukselskiego instytutu na rzecz tworzenia w europie nowoczesnej 
gospodarki – Lisbon council – będzie to zależało od tego, czy Polska wyko-
rzysta odpowiednio swój kapitał ludzki. Jeśli nie – proces doganiania europy 
zachodniej i świata może trwać cały wiek.
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tHe deVeLoPMent oF inForMatiVe society in PoLand  
on Background oF cHosen oF countries worLd

summary

the article presents the problems of development of trade the ict in Poland and 
in chosen the countries of world. it the newest investigation was introduced of econo-
mist intelligence unit and the iBM institute for Business value which estimates the 
preparation of states to using with new technologies. study takes into account aspects: 
technological, economic, political and social the development of individual states.
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wprowadzenie

szczególną cechą współczesnych czasów jest dynamiczny rozwój tech-
niki i technologii prowadzący do wzmocnienia roli czasu. każdy dzień przy-
nosi nowe odkrycia naukowe, a wraz z nimi przeobrażenia na całym świecie. 
zmiany w sferze techniki i informacji powodują zmiany w zakresie wytwa-
rzania dóbr i usług, a dalej zmiany w zakresie struktur organizacyjnych i czasu 
pracy. O ile w drugiej połowie XX wieku dominowała produkcja masowa 
i łączenie się przedsiębiorstw, o tyle w XXi wieku produkcja jest zindywiduali-
zowana i często odbywa się pod bezpośrednim nadzorem konsumenta, na jego 
zamówienie. w stanach zjednoczonych można obecnie zaobserwować spadek 
zapotrzebowania na robotników zatrudnionych przy produkcji przemysłowej. 
rośnie natomiast zapotrzebowanie na ludzi realizujących pomysły, specjali-
zujących się w reorganizacji przedsiębiorstw, badaniu rynku, promocji dóbr 
i usług, analityków, prawników, informatyków czy programistów. wszystkich 
z wymienionych specjalistów łączy jedno – wysoki stopień zapotrzebowa-
nia na informacje1. w usA już tylko 9% całej ludności produkuje towary, 

1 zob. A.toffler, trzecia fala, Poznań 2006.

różnice między Polską a krajami unii europejskiej w zakresie 
zaawansowania…
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reszta świadczy usługi lub przetwarza informacje. ten najnowszy trend można 
zaobserwować na całym świecie – odchodzenie od masowej produkcji. Pro-
dukcji pojedynczych urządzeń na zamówienie klienta podjęły już takie firmy, 
jak: siemens, Hewlett-Packard, General electric, ericsson, western electric, 
Plessey, itt, iBM czy McDonell Douglas. tendencja do odchodzenia od pro-
dukcji masowej dotyka między innymi takich branż, jak: telekomunikacja, 
przemysł chemiczny, sprzęt lotniczy, produkcja samochodów, produkcja stat-
ków i elektronika.

wszystkie branże związane są obecnie z wykorzystywaniem technolo-
gii informacyjnych i komunikacyjnych. Określenie stopnia rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego poprzez tworzenie i wykorzystywanie ilościowych 
narzędzi pomiaru stanowi obecnie jeden z trudniejszych problemów. wskaź-
niki zaawansowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ict) 
pozwalają ocenić poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w poszcze-
gólnych krajach i stanowią podstawę planowania i wdrażania polityki w zakre-
sie ich rozwoju.

celem niniejszego opracowania jest przedstawienie różnic między Polską 
a krajami unii europejskiej w zakresie zaawansowania technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych na przestrzeni lat 2004–2008 na podstawie raportów 
komitetu ds. ekonomicznych i socjalnych oraz komitetu ds. regionów przy 
komisji europejskiej.

Funkcjonalne minimum informacyjne i luka informacyjna

Do sprawnego funkcjonowania podmiotów społecznych, gospodarczych 
i politycznych niezbędny jest minimalny zasób informacji, tzw. funkcjonalne 
minimum informacyjne2. Dla każdego, indywidualnego człowieka jest ono 
inne i stale się zmienia. wraz z rozwojem społeczeństw informacyjnych zapo-
trzebowanie na minimum informacyjne rośnie i znacznie przekracza możli-
wości techniczne, technologiczne, organizacyjne i gospodarcze podmiotów 
społeczno-gospodarczych (ludzi, firm, instytucji, państwa). Powstają wówczas 
tzw. luki informacyjne:
 – luka edukacyjna, polegająca na różnicach w zakresie wiedzy i umiejętno-

ści poszczególnych grup społecznych, np. krajów, regionów, miast, wsi;

2 J. Oleński, ekonomika informacji. Metody, warszawa 2003, s. 277.
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 – luka językowa, polegająca na różnicach w zakresie znajomości języka 
angielskiego, uznanego nieoficjalnie za globalny język komunikacji;

 – luka techniczna – brak odpowiedniej infrastruktury technicznej dostępu 
do informacji, przejawiająca się różnicami poszczególnych grup spo-
łecznych w zakresie dostępu do informacji. Luka techniczna powoduje 
wykluczenie informacyjne;

 – luka polityczno-prawna w zakresie informacji w skali globalnej, wyko-
rzystywanej do własnych celów politycznych i gospodarczych.

Luki informacyjne można mierzyć, badając m.in. stopień wdrażania 
i wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ict) 
w poszczególnych krajach3.

wskaźniki zaawansowania technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych zaproponowane przez komisję europejską

eurostat, komitet ds. ekonomicznych i socjalnych oraz komitet ds. 
regionów przy komisji europejskiej proponują badanie zaawansowania 
wdrażania ict w poszczególnych krajach ue za pomocą następujących grup 
wskaźników4:

 – łącza szerokopasmowe;
 – korzystanie z internetu;
 – korzystanie z usług internetowych (jako % populacji);
 – wskaźniki e-administracji;
 – wskaźniki sektora ict, umiejętności w zakresie ict i r&D.

wskaźniki zaawansowania technologii informacyjnych i komunikacyj-
nych w Polsce dotyczące lat 2004–2008 zaprezentowano w tabeli 1.

3 strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji polski do roku 2013 oraz perspektywiczna 
prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Ministerstwo nauki 
i informatyzacji, warszawa 24.06.2005. 

4 europe’s digital Competitiveness report. i2010 — iCt Country profiles, the european 
economic and social committee and the committee of the regions, Brussels 04.08.2009, 
sec (2009) 1104, volume 2.
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tabela 1

wskaźniki ict – Polska w latach 2004–2008
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Łącza szerokopasmowe

1. Ogólna liczba dostępów DsL  
(jako % populacji) 55,2 62,3 67 64 69,6 92,7 26

2. Liczba dostępów DsL na obszarach wiejskich 
(jako % populacji)  51,9 55,0 42,5 42,5 76,6 23

3. Penetracja usług szerokopasmowych  
(jako % populacji) 1,4 2,7 5,2 8,4 13,2 22,9 24

4. Prędkość – % abonentów szerokopasmowych 
mających łącze powyżej 2 Mbps  0 3,3 8 13,6 63,3 26

5. % gospodarstw domowych  
mających dostęp do internetu 26 30 36 41 48 60 20

6. % gospodarstw domowych  
z dostępem do łącza szerokopasmowego 8 16 22 30 38 49 20

7. % przedsiębiorstw z dostępem  
do łącza szerokopasmowego 27,8 42,7 46,4 53 59 81 25

8.
% indywidualnych użytkowników  
korzystających z telefonii trzeciej generacji 
uMts (3G) z dostępem do internetu

  0 1 1 3 21

9.
% indywidualnych użytkowników  
korzystających z internetu poprzez laptopy 
z bezprzewodowym łączem

   3 6 12 19

 korzystanie z internetu

10. % populacji regularnie korzystającej  
z internetu (minimum raz w tygodniu) 22,4 29,3 34,4 39 44 56 21

11. % populacji często korzystającej z internetu 
(codziennie albo prawie codziennie) 12 17 22 27 32 43 21

12. % populacji nigdy niekorzystającej z internetu  58 52 48 44 33 20
 korzystanie z usług internetowych (jako% populacji)

13. wysyłanie e-maili 19,3 24,1 27,2 32 38 53 21

14. Przeglądanie informacji o produktach 
i usługach 14,7 18 25 27 33 50 22

15. umieszczanie własnoręcznie utworzonych 
treści     7 11 17

OK
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16. zamawianie produktów lub usług przez  
internet do prywatnego wykorzystania 5 7 12 16 18 32 16

17. czytanie on-line dzienników/magazynów 13,6 12,5 16,1 15 19 25 23
18. sprzedaż produktów i usług (np. na aukcjach) 1 1 5 5 7 10 12
19. Bankowość internetowa 4 5,9 9,1 13 17 29 19
20. Pobieranie gier wideo lub ich uaktualnień     7 9 18

21. Pobieranie/słuchanie/oglądanie muzyki lub 
filmów     21 28 18

22. Dokonywanie płatności on-line za  
audiowizualne treści pobierane przez internet     2 5 22

23. słuchanie w sieci radia/oglądanie w sieci 
telewizji 5,6 5,7 9,8 13 18 20 15

24. Poszukiwanie informacji w poradnikach  
zdrowotnych na temat chorób lub odżywiania 5 7 11 13 19 28 21

25. Poszukiwanie pracy lub wysyłanie podań 
do pracy 5 5 7 7 8 13 19

26. Odbywanie kursów on-line     2 3 22
27. Poszukiwanie informacji w celu nauki    19 28 26 9
 e-administracja

28. % podstawowych usług publicznych dla  
obywateli całkowicie dostępnych on-line   8,3 17 17 51 25

29.
% podstawowych usług publicznych dla 
przedsiębiorstw całkowicie dostępnych 
on-line

25  37,5 38  72 25

30. % populacji używającej usług e-administracji 12,6 12,5 5,8 15 16 28 19

31. % populacji używającej usług e-administracji 
do wypełniania zwrotnych kwestionariuszy     5 12 23

32. % przedsiębiorstw używających usług 
e-administracji 73,8 64,1 60,9 64 68 68 19

33.
% przedsiębiorstw używających usług 
e-administracji do wypełniania zwrotnych 
kwestionariuszy

68 60 56 56 60 50 11

34. % dostawców składających publiczne oferty 
przetargowe w formie elektronicznej  6 7 8 6 9 23

 e-handel

35. Handel elektroniczny jako % całkowitych 
obrotów przedsiębiorstw 2,8 4,4 5,9 6 9 12 11

36. % przedsiębiorstw sprzedających on-line 4 5 9 9 8 16 17
37. % przedsiębiorstw kupujących on-line 9 9 16 13 11 28 19
 e-biznes 

38.
% przedsiębiorstw używających  
zintegrowanych procesów wewnętrznych 
(wszystkie firmy)

    24 41 26



444 Anna Korzeniewska

39.
% przedsiębiorstw używających  
zintegrowanych procesów wewnętrznych 
(duże firmy)

    58 70 23

40.
% przedsiębiorstw używających aplikacji dla 
pracowników w celu korzystania przez nich 
z usług świadczonych przez dział kadrowy

    8 11 22

41.
% przedsiębiorstw wymieniających  
automatycznie dokumenty biznesowe 
z klientami/dostawcami

    26 25 17

42. % przedsiębiorstw  
wysyłających/otrzymujących e-faktury    8 11 21 22

43. % przedsiębiorstw używających systemów 
zarządzania łańcuchem dostaw (scM)     14 16 17

44. % przedsiębiorstw używających systemów 
zarządzania relacjami z klientami (crM)    12 12 17 19

 wskaźniki sektora ict, umiejętności w zakresie ict i r&D
45. udział sektora ict w PkB      5  

46. udział sektora ict w całkowitym 
zatrudnieniu      2,7  

47. wydatki przedsiębiorstw na badania  
i rozwój w zakresie ict jako % PkB 0,02 0,03    0,31 23

48.
wydatki przedsiębiorstw na badania  
i rozwój w zakresie ict jako % całkowitych 
wydatków na badania i rozwój

11,5 14,7    26,4 21

49. % udział eksportu ict w eksporcie ogółem 4,1 4,2 5,1 5,7   13

50. % osób wykorzystujących umiejętności 
korzystania z ict w pracy 15,1 14,7 15,1 15,1 15,4 18,4 23

51. % osób wykorzystujących specjalistyczne 
umiejętności korzystania z ict w pracy 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 3 15

Źródło: opracowanie własne na podstawie europe’s digital Competitiveness report. 
i2010 — iCt Country profiles, the european economic and social commit-
tee and the committee of the regions, Brussels 04.08.2009, sec (2009) 
1104, vol. 2; preparing europe’s digital future i2010 Mid-term review, vol. 
3: iCt Country profiles, commission of the european communities, Brus-
sels 17.4.2008, sec (2008) 470 oraz i2010 – annual information society 
report 2007, iCt Country profiles, the european economic and social 
committee and the committee of the regions, Brussels 30.3.2007, sec 
(2007) 395, vol. 3.

z przedstawionych powyżej danych wynika, że technologie komunika-
cyjne i informacyjne w Polsce rozwijają się powoli i w rankingu 27 krajów 
ue Polska plasuje się w większości wskaźników na niskich pozycjach.
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stopień zaawansowania ict w Polsce na tle krajów ue

Penetracja usług szerokopasmowych w Polsce wyniosła na koniec 2008 
roku 13,2%. rok wcześniej było to zaledwie 8,4%. Pod tym względem nasz 
kraj zajął 24. pozycję wśród 27 krajów ue i był daleko od średniej unijnej, 
która wyniosła 23%. wzrost w 2008 roku w stosunku do 2007 był zdecydo-
wanie większy niż rok wcześniej i wyniósł tylko 4,8%. warto jednak zwrócić 
uwagę na fakt, że w omawianym czasie liczba gospodarstw domowych mają-
cych dostęp do internetu przez łącze szerokopasmowe wzrosła aż o 8%, ale 
przedsiębiorstw już tylko o 6%. Pod tym względem zajęliśmy przedostatnią 
pozycję w rankingu.

w Polsce w 2008 roku zaledwie 17% podstawowych usług publicznych 
świadczonych było elektronicznie. Średnia państw europejskich wynosiła 
w tym czasie 51%, wobec czego nasz kraj znalazł się na 25. pozycji. Oznacza 
to, że obywatele i przedsiębiorcy nie mieli możliwości załatwiania wielu istot-
nych spraw w Polsce tak jak w europie zachodniej, np. rozliczania podatków 
czy zapisania się do lekarza przez internet.

kolejnym wskaźnikiem, na który warto zwrócić uwagę, jest prędkość 
łącza. w Polsce niecałe 14% abonentów szerokopasmowych miało w 2008 
roku łącze przekraczające prędkość 2Mbps, podczas gdy średnia dla unii 
europejskiej wynosiła 63%.

zdecydowanie za mało wykorzystywany jest w naszym kraju internet 
do składania różnego rodzaju deklaracji i formularzy, a także do składania 
ofert przetargowych. w tej kwestii niezbędne są odpowiednie zapisy w ustawie 
Prawo zamówień publicznych.

zdecydowanym mankamentem jest zbyt niski poziom wykorzystywania 
przez polskie przedsiębiorstwa zintegrowanych procesów wewnętrznych, które 
umożliwiają sprawne zarządzanie siecią filii i oddziałów przedsiębiorstwa. 
Podobnie, jeśli chodzi o elektroniczne faktury. zaledwie 11% firm korzysta 
z możliwości elektronicznego dostarczania i odbierania faktur.

należy także wspomnieć o zbyt niskich nakładach na badania i rozwój 
w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, mierzonych jako 
procent PkB.

Biorąc pod uwagę wszystkie wskaźniki ict Polska na tle innych krajów 
europejskich nie wypada dobrze. najwyżej oceniono nasz kraj pod względem 
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wyszukiwania w internecie informacji do nauki (9. pozycja), wykorzystywa-
nia przez przedsiębiorstwa sieci do składania kwestionariuszy (11. miejsce) 
i sprzedaży produktów i usług poprzez sieć, np. na aukcjach internetowych 
(12. pozycja). różnice we wskaźnikach ict Polski i krajach unijnych, które 
zajęły w 2008 roku pierwsze pozycje w rankingu, przedstawia rys. 1.

rys. 1. różnice we wskaźnikach ict Polski i krajach wzorcowych w 2008 roku

Źródło: opracowanie własne.
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największa różnica pomiędzy Polską a krajem wzorcowym dotyczy pod-
stawowych usług publicznych dla obywateli całkowicie dostępnych on-line. 
różnica między Polską a Austrią wynosiła 83%. w Polsce w 2008 roku zale-
dwie 17% obywateli miało możliwość załatwiania usług publicznych poprzez 
sieć. w Austrii miało tę możliwość aż 100% obywateli, przy czym średnia 
unijna wynosiła 51%. kolejna rozbieżność dotyczy liczby dostępów DsL 
na obszarach wiejskich. w 2008 roku zaledwie 42,5% mieszkańców polskich 
wsi miało możliwość korzystania z dostępów szerokopasmowych, natomiast 
możliwość tę mieli wszyscy mieszkańcy wsi w Danii, Francji i Luksemburgu. 
Przy czym średnia unijna wynosiła 76,6%. Pozostałe rozbieżności między 
Polską a krajami wiodącymi, na które warto zwrócić uwagę:
 – w Finlandii 72% obywateli korzysta z bankowości internetowej, w Pol-

sce zaledwie 17%. Średnio z usługi tej korzysta 29% europejczyków;
 – w czechach 63,3% abonentów ma łącze przekraczające prędkość 2 Mbps, 

w Polsce niecałe 14%;
 – aż 82% Holendrów korzysta z poczty elektronicznej i tylko 38% Polaków;
 – w irlandii 54% przedsiębiorstw dokonuje zakupów on-line, w Polsce 

tylko 11%;
 – informacje o produktach i usługach w internecie przegląda 76% Holen-

drów i 33% Polaków;
 – produkty i usługi poprzez internet zamawia 59% Duńczyków i 18% 

Polaków;
 – z internetu korzysta codziennie albo prawie codziennie 71% Duńczyków 

i zaledwie 32% Polaków. natomiast minimum raz w tygodniu – 83% 
szwedów i 44% Polaków;

 – z usług e-administracji korzysta 54% Holendrów i 16% Polaków;
 – dzienniki i magazyny czytane są w formie elektronicznej przez 57% 

Finów i 19% Polaków;
 – dostęp do internetu ma najwięcej gospodarstw domowych w Holandii – 

86%, w Polsce zaledwie 48%;
 – dostęp do internetu poprzez łącze szerokopasmowe ma 74% Duńczyków 

i 38% Polaków;
 – z internetu nigdy nie korzystało 44% Polaków. w szwecji tylko 9%;
 – aż 92% dużych firm austriackich korzysta ze zintegrowanych procesów 

wewnętrznych, polskich – 58%;
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 – we Francji 92% firm ma dostęp do internetu przez łącze szerokopasmowe. 
w Polsce – 59%;

 – z wysyłania i odbierania faktur w formie elektronicznej korzysta 43% 
firm duńskich i 11% firm polskich;

 – informacji w internecie na temat chorób lub odżywiania poszukuje 51% 
Finów i 19% Polaków;

 – aż 100% mieszkańców Danii, Francji i Luksemburga ma dostęp do inter-
netu poprzez DsL, w Polsce prawie 70%;

najmniejsze rozbieżności pomiędzy Polską a krajami unijnymi dotyczą:
 – pobierania z internetu gier wideo;
 – odbywania kursów on-line;
 – umieszczania własnych treści w internecie;
 – sprzedaży produktów i usług w internecie, np. na aukcjach;
 – poszukiwania w internecie pracy i wysyłania podań do pracy w formie 

elektronicznej.

Podsumowanie

szerokopasmowy dostęp do internetu stymuluje zakupy, edukację, korzy-
stanie z elektronicznej obsługi administracyjnej i przyczynia się do wzrostu 
produkcyjności pracy w postaci: wzrostu wiedzy, postępu technicznego i orga-
nizacyjnego, rosnących korzyści skali, zmian kulturowych, społecznych, praw-
nych. Łączność szerokopasmowa umożliwia tworzenie i oferowanie nowych 
usług cyfrowych, podwyższa efektywność firm, zwiększa konkurencję i sprzyja 
rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Daje też impuls do dalszych innowacji 
w dziedzinie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. w Polsce 
impuls taki dałoby zwiększenie konkurencji na krajowym rynku usług tele-
komunikacyjnych. Liczba rywalizujących operatorów stacjonarnych w niem-
czech wynosi 16, w wielkiej Brytanii 11, podczas gdy w Polsce tylko 4.
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tHe diFFerences Between PoLand and tHe countries 
oF euroPean union in range ict. BencHMarking

summary

the effective method of comparison oneself from different and the copying 
the good ideas is benchmarking. it this method in article was used to introduction of 
individual ratios ict in Poland on background of ue countries. the introduced differ-
ences between Poland and they prove with countries of european union, that they in 
large degree influence on competitiveness of Polish economy and quality of Poles’ life.

translated by anna korzeniewska
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szkoLnictwo wyŻsze w wojewÓdztwie 
zacHodnioPoMorskiM w LatacH 2007–2009

Począwszy od lat 90. ubiegłego wieku szkolnictwo wyższe w Polsce 
podlega istotnym przemianom, których podstawy prawne stworzyły stosowne 
ustawy. w artykule zostanie przeprowadzona analiza stanu i struktury szkol-
nictwa wyższego w województwie zachodniopomorskim w latach 2007–2009 
ze szczególnym uwzględnieniem wyższych szkół zawodowych.

wprowadzenie

w ostatnich dwudziestu latach w szkolnictwie wyższym w Polsce zaszły 
wyraźne przemiany. ich podstawy stworzyły:
 – ustawa z dnia 12 września 1990 roku (Dz. u. z 1990 r., nr 65, poz. 385 

z późn. zm.) o szkolnictwie wyższym, dopuszczająca możliwość tworze-
nia szkół wyższych zarówno przez osoby prawne, jak i osoby fizyczne;

 – ustawa z dnia 26 czerwca 1997 roku (Dz. u. z 1997 r., nr 96, poz. 590 
z późn. zm.) o wyższych szkołach zawodowych, kształcących przede 
wszystkim pod kątem zawodowych umiejętności potrzebnych na rynku 
pracy;

 – ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. u. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), która sprzyja dosto-
sowaniu naszego systemu edukacyjnego do standardów światowych, 

szkolnictwo wyższe w województwie zachodniopomorskim…
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a w szczególności standardów europejskich. ustawa ta przekształciła 
studia prowadzone do roku akademickiego 2005/2006 w systemie dzien-
nym w studia stacjonarne, a studia wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne 
w studia niestacjonarne.

szkoły wyższe w województwie zachodniopomorskim na tle Polski

w warunkach szybkich zmian zachodzących w polskiej gospodarce 
rośnie społeczne zapotrzebowanie na wyższe wykształcenie. w roku 1990 
w Polsce było 112 szkół wyższych, a po 10 latach już 287, w tym 174 szkoły 
niepaństwowe1. w roku 2009 w Polsce było 461 uczelni publicznych i niepu-
blicznych kształcących prawie 2 mln studentów (w tym 131 uczelni publicz-
nych, w których kształciło się 1266,9 tys. osób)2. Liczba studiujących w szko-
łach wyższych w Polsce w roku 2000 w porównaniu do 1990 roku wzrosła 
o 267%, a w roku 2008 w stosunku do 2000 roku zaledwie o 35%. w naszym 
kraju w roku 1990 liczba studentów na studiach niestacjonarnych stanowiła 
23,46% wszystkich studiujących osób, w 2000 roku odsetek ten wynosił pra-
wie 55, a w 2008 – nieco powyżej 52%. Świadczy to o dynamicznym rozwoju 
studiów niestacjonarnych w latach 1990–2000 i o osłabieniu tej dynamiki 
w latach następnych.

w województwie zachodniopomorskim rozwój szkolnictwa wyższego 
również był znaczący. w roku akademickim 1999/2000 działało 13 szkół 
wyższych, w tym 7 szkół niepaństwowych3, a po prawie 10 latach już 22 
szkoły wyższe, w tym 15 niepublicznych4. zanotowano także wzrost liczby 
studentów w 2000 roku w stosunku do 1990 roku aż o 471%, w tym na stu-
diach stacjonarnych wzrost ten wyniósł 195%. w roku 2008 w porównaniu 
do 2000 roku nastąpił wzrost liczby studentów w naszym województwie 
o 83%, w tym na studiach stacjonarnych tylko o 14%. w roku 1990 liczba 

1 u. Grześkowiak, L. talaga, szkolnictwo wyższe w województwie zachodniopomorskim, 
(w:) przegląd statystyczny województwa zachodniopomorskiego, red. J. zawadzki, szczecin 
2002, s. 171.

2 notatka na temat szkół wyższych w Polsce, <http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/
PuBL_e_not_nt_szkol_wyzszych_w_Polsce.pdf> [data dostępu: 26.01.2011].

3 u. Grześkowiak, L. talaga, szkolnictwo wyższe..., dz. cyt., s. 174.
4 rocznik statystyczny Województwa zachodniopomorskiego 2009, urząd statystyczny 

w szczecinie, rok X, szczecin, s. 205, tabela 8.



455Szkolnictwo wyższe w województwie zachodniopomorskim…

studiujących na studiach niestacjonarnych stanowiła 27% ogółu studiujących, 
a w roku 2000 i 2008 odsetek ten wynosił odpowiednio około 62% i 48%, 
a zatem dynamika rozwoju studiów niestacjonarnych była podobna jak w całej 
Polsce. strukturę liczby studentów kształcących się w trybie stacjonarnym 
i niestacjonarnym w latach 1990–2008 w województwie zachodniopomorskim 
i w Polsce przedstawiono w tabeli 1.

tabela 1

struktura studentów szkół wyższych według systemów studiów 
w województwie zachodniopomorskim na tle Polski w latach 1990–2008 

(stan w dniu 30.11.2008 roku)

rodzaj studiów
województwo 

zachodniopomorskie
Polska 

(w tys. osób)
1990 2000 2008 1990 2000 2008

studia stacjonarne 11774 34763 39697 299,0 640,8 928,1

studia niestacjonarne 4311 57097 36817 91,4 791,1 999,6

Ogółem 16085 91860 76514 390,4 1431,9 1927,8

Źródło: u. Grześkowiak, L. talaga, szkolnictwo wyższe w województwie zachod-
niopomorskim, (w:) przegląd statystyczny województwa zachodniopomor-
skiego, red. J. zawadzki, szczecin 2002, s. 171, 172; szkoły wyższe i ich 
finanse w 2008 r., Gus, warszawa 2009, s. 104, 113; obliczenia własne.

tabela 2

stan i struktura studentów według formy kształcenia w województwie 
zachodniopomorskim (stan w dniu 30.11.2008 roku)

rodzaj uczelni
Ogółem

Studia
stacjonarne niestacjonarne

osoby % osoby % osoby %

uczelnie publiczne 63316 82,75 37961 95,63 25355 68,87

uczelnie niepubliczne 13198 17,25 1736 4,37 11462 31,13

Ogółem 76514 100,00 39697 100,00 36817 100,00

Źródło: szkoły wyższe…, dz. cyt., s. 113; obliczenia własne.
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struktura studentów według systemu studiowania jest odmienna w przy-
padku szkół publicznych i niepublicznych w Polsce oraz w województwie 
zachodniopomorskim. w wyższych szkołach publicznych Polski i woje-
wództwa zachodniopomorskiego udział studentów studiów stacjonarnych 
jest podobny, natomiast w szkołach niepublicznych udział ten jest wyraźnie 
zróżnicowany (por. tabela 2 i 3).

tabela 3

stan i struktura studentów według formy kształcenia w Polsce 
w roku akademickim 2008/2009

rodzaj uczelni
Ogółem

Studia
stacjonarne niestacjonarne

osoby % osoby % osoby %

uczelnie publiczne 1268366 65,79 807615 87,02 460751 46,09

uczelnie niepubliczne 659396 34,21 120518 12,98 538878 53,91

Ogółem 1927762 100,00 928133 100,00 999629 100,00

Źródło: szkoły wyższe…, dz. cyt., s. 26; obliczenia własne.

w roku akademickim 2007/2008 szkoły wyższe w województwie zachod-
niopomorskim opuściło 17 040 absolwentów (por. tabela 4), z czego prawie 
82% to absolwenci uczelni publicznych (13 954 osób). studia pierwszego stop-
nia ukończyło 40% wszystkich absolwentów (6812 osób), z czego 1951 osób 
z tytułem inżyniera i 4861 osób z tytułem licencjata. studia drugiego stopnia 
ukończyło 4742 absolwentów, tj. 27,8% ogółu. najwięcej było absolwentów 
studiów stacjonarnych – studiów magisterskich jednolitych (25,5% ogółu) 
i studiów niestacjonarnych – studiów ii stopnia (24,2% ogółu).

w Polsce w roku akademickim 2007/2008 szkoły wyższe opuściło 
420 942 absolwentów, z czego prawie 37% to absolwenci uczelni niepublicz-
nych. Prawie połowa wszystkich absolwentów ukończyła studia i stopnia, 
tj. 49,1% ogółu, czyli 206 744 absolwentów (por. tabela 5).



457Szkolnictwo wyższe w województwie zachodniopomorskim…

tabela 4

struktura absolwentów szkół wyższych według systemów studiów 
w województwie zachodniopomorskim (rok akademicki 2007/2008)

rodzaj studiów
Studia

stacjonarne niestacjonarne

studia pierwszego stopnia z tytułem inżyniera 1167 15,29 784 8,33

studia pierwszego stopnia z tytułem licencjata 1488 19,50 3373 35,85

studia magisterskie jednolite 4351 57,02 1135 12,06

studia drugiego stopnia 625 8,19 4117 43,76

Ogółem 7631 100,00 9409 100,00

Źródło: szkoły wyższe…, dz. cyt., s. 193; obliczenia własne.

tabela 5

struktura absolwentów szkół wyższych według systemów studiów w kraju 
(rok akademicki 2007/2008)

rodzaj studiów
Studia

stacjonarne niestacjonarne

studia pierwszego stopnia z tytułem inżyniera 15419 8,18 19551 8,41

studia pierwszego stopnia z tytułem licencjata 63230 33,53 108544 46,71

studia magisterskie jednolite 91593 48,57 23425 10,08

studia drugiego stopnia 18319 9,72 80861 34,80

Ogółem 188561 100,00 232381 100,00

Źródło: szkoły wyższe…, dz. cyt., s. 177; obliczenia własne.

Miarą powszechności nauczania jest współczynnik skolaryzacji5. wyróż-
nia się współczynnik skolaryzacji brutto i netto. współczynnik brutto jest 
to (wyrażony w procentach) stosunek wszystkich osób uczących się do całej 
populacji osób będących w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi 

5 w literaturze przedmiotu obok nazwy „współczynnik skolaryzacji” stosowana jest także 
nazwa „współczynnik scholaryzacji”. Odnosi się to jednak dokładnie to tego samego pojęcia.
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kształcenia (tzn. w wieku 19–24 lata). współczynnik skolaryzacji netto to sto-
sunek procentowy liczby studentów w nominalnym wieku danego poziomu 
kształcenia do liczby ludności zdefiniowanej jak przy współczynniku skola-
ryzacji brutto.

tabela 6

współczynnik skolaryzacji (%) w szkolnictwie wyższym

współczynnik
skolaryzacji

Polska województwo 
zachodniopomorskie

2000/2001a 2008/2009a 2000/2001 2008/2009

Brutto 40,7 52,7 51,0 54,8

netto 30,6 40,6 19,31 47,0
a Bez studentów cudzoziemców. Do roku akademickiego 2005/2006 bez studentów studiów 
eksternistycznych

Źródło: rocznik statystyczny 2009, Gus, warszawa 2010, s. 200; rocznik staty-
styczny Województwa zachodniopomorskiego 2009, urząd statystyczny 
w szczecinie, rok X, szczecin, s. 96 i 205; szkoły wyższe…, dz. cyt., s. 177; 
obliczenia własne.

O zróżnicowanej wartości współczynników skolaryzacji w Polsce 
i województwie zachodniopomorskim (por. tabela 6) może decydować, mimo 
iż malejący, jednak nieco większy odsetek młodzieży w wieku 19–24 lata 
w ogólnej liczbie ludności. udział młodzieży w tym wieku w ogólnej liczbie 
ludności Polski wyniósł 9,9% w roku 2000 i 9,5% w roku 2008. natomiast 
w województwie zachodniopomorskim udział ten był odpowiednio równy: 
10,4% i 9,6%. w ostatnich osiemnastu latach współczynnik skolaryzacji 
w szkolnictwie wyższym, zarówno w Polsce, jak i w województwie zachod-
niopomorskim wzrósł prawie czterokrotnie (współczynnik skolaryzacji brutto 
w 1990 roku dla Polski wynosił 12,9%, a dla województwa zachodniopo-
morskiego – 14,6%, natomiast współczynnik skolaryzacji netto w 1990 roku 
wynosił 9,8% dla Polski i 10,6% dla województwa zachodniopomorskiego)6.

w roku akademickim 2008/2009 w województwie zachodniopomor-
skim w szkołach wyższych pracowało 4015 nauczycieli akademickich7. 

6 u. Grześkowiak, L. talaga, szkolnictwo wyższe..., dz. cyt., s. 177.
7 nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin w więcej niż jednej szkole wyższej 

zostali wykazani w każdym miejscu pracy.
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w porównaniu do roku akademickiego 2007/2008 był to nieznaczny wzrost 
(ok. 1%). w Polsce, według stanu na koniec grudnia 2008 roku, w szkołach 
wyższych pracowało 101,8 tys. nauczycieli akademickich (pełnozatrudnionych 
i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych)8. Podobnie jak 
w województwie zachodniopomorskim, również w Polsce w 2008 roku w sto-
sunku do roku ubiegłego nastąpił nieznaczny wzrost liczby nauczycieli akade-
mickich pracujących w szkołach wyższych, tj. o około 1%. Liczba studentów 
przypadająca na jednego nauczyciela akademickiego w roku 2000 w Polsce 
wynosiła 18, natomiast w województwie zachodniopomorskim – 259. Jak te 
wielkości kształtują się prawie dziesięć lat później w województwie zachod-
niopomorskim i w Polsce według typów szkół, przedstawiono w tabeli 7.

tabela 7

Liczba studentów w przeliczeniu na jednego nauczyciela w roku akademickim 
2008/2009 według typów szkół w województwie zachodniopomorskim i w Polsce

typy szkół województwo 
zachodniopomorskie Polska 

Uniwersytety 25,5 16,7

wyższe szkoły techniczne 16,8 16,5

wyższe szkoły rolnicze 13,4 15,9

wyższe szkoły ekonomiczne 30,8 35,9

wyższe szkoły pedagogiczne 53,9 23,9

Akademie medyczne 6,4 5,8

Akademie morskie 14,0 16,6

wyższe szkoły artystyczne 10,2 4,9

Pozostałe szkoły wyższe 29,2 31,0

Ogółem 19,1 18,9

Źródło: szkoły wyższe…, dz. cyt., s. 38; rocznik statystyczny Województwa zachod-
niopomorskiego 2009, dz. cyt., s. 205; obliczenia własne.

8 szkoły wyższe…, dz. cyt., s. 38.
9 u. Grześkowiak, L. talaga, szkolnictwo wyższe..., dz. cyt., s. 178.
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szkoły wyższe w województwie zachodniopomorskim

w województwie zachodniopomorskim działają uczelnie publiczne i nie-
publiczne (por. tabela 8).

szkoły wyższe oferują różne grupy kierunków studiów (zgodnie z Mię-
dzynarodową standardową klasyfikacją edukacji – isceD’97). należą 
do nich m.in. kierunki10:
 – pedagogiczne;
 – humanistyczne (łącznie z teologią);
 – społeczne;
 – ekonomiczne i administracyjne;
 – prawne;
 – informatyczne;
 – inżynieryjno-techniczne;
 – medyczne;
 – opieki społecznej;
 – usług dla ludności;
 – ochrony środowiska;
 – ochrony i bezpieczeństwa.

tabela 8

wykaz uczelni publicznych i niepublicznych podległych Mnisw

uczelnie publiczne 
uniwersytet szczeciński
zachodniopomorski uniwersytet technologiczny (szczecin)
Pomorska Akademia Medyczna w szczecinie1

Akademia Morska w szczecinie2

Politechnika koszalińska
Państwowa wyższa szkoła zawodowa w wałczu
Państwowa wyższa szkoła zawodowa koszalinie
uczelnie niepubliczne 
szczecińska szkoła wyższa collegium Balticum
wyższa szkoła Administracji Publicznej (szczecin)

10 szkoły wyższe…, dz. cyt., s. 29.
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wyższa szkoła ekonomiczno-turystyczna (szczecin)
szkoła wyższa Humanistyczna (szczecin)
wyższa szkoła integracji europejskiej (szczecin)
wyższa szkoła Języków Obcych (szczecin)
wyższa szkoła kosmetologii i Promocji zdrowia (szczecin)
wyższa szkoła sztuki użytkowej (szczecin)
wyższa szkoła techniczno-ekonomiczna (szczecin)
wyższa szkoła zarządzania (szczecin)
wyższa szkoła zawodowa „OecOnOMicus” Pte (szczecin)
zachodniopomorska szkoła Biznesu (szczecin)
stargardzka szkoła wyższa stargardinum
Bałtycka wyższa szkoła Humanistyczna – w upadłości (koszalin)
koszalińska wyższa szkoła nauk Humanistycznych

1 Podlega Ministerstwu zdrowia.
2 Podlega Ministerstwu infrastruktury.

Źródło: wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego 
ds. szkolnictwa wyższego, <http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/
system-szkolnictwa-wyzszego/uczelnie/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-
publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-
wyzszego/publiczne-uczelnie-akademickie/> [data dostępu: 09.05.2010]; 
wykaz uczelni niepublicznych wpisanych do prowadzonego przez Ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków 
uczelni niepublicznych, <http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sys-
tem-szkolnictwa-wyzszego/uczelnie/uczelnie-niepubliczne/wykaz-uczelni-
-niepublicznych/> [data dostępu: 09.05.2010].

w roku akademickim 2008/2009 w województwie zachodniopomorskim 
na uczelniach publicznych kształciło się prawie 82,8% ogółu studentów (stan 
30.11.2008 r.). w porównaniu do 2007 roku liczba ta ogółem zmalała o 3590 
studentów, czyli o około 4,5%, w tym na uczelniach publicznych zmalała 
o 3479 studentów, a więc nieco powyżej 5%11. na uczelniach niepublicznych, 
w analogicznym okresie, liczba studentów zmalała zaledwie o 111 osób, tj. 
o 0,83%12. wśród uczelni publicznych najwięcej studentów kształci się na uni-
wersytecie szczecińskim (por. tabela 9).

11 szkoły wyższe i finanse w 2007 r., Gus, warszawa 2008, s. 84.
12 tamże.
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tabela 9

stan i struktura studentów szkół wyższych według szkół 
w województwie zachodniopomorskim (stan w dniu 30.11.2008 r.)

wyszczególnienie Ogółem %
wyższe szkoły publiczne 63316 100,00
uniwersytet szczeciński 30079 47,5
Politechnika koszalińska 10751 17,0
Politechnika szczecińska 9306 14,7
Akademia rolnicza w szczecinie 6083 9,6
Pomorska Akademia Medyczna w szczecinie 3187 5,0
Akademia Morska w szczecinie 3417 5,4
Publiczne wyższe szkoły zawodowe 493 0,8
wyższe szkoły niepubliczne 13198 X
Ogółem 76514 X

Źródło: szkoły wyższe…, dz. cyt., s. 113; obliczenia własne.

w ostatnich latach daje się zauważyć tendencję spadkową liczby osób 
studiujących, np. w latach 2005–2009 liczba studentów studiów stacjonar-
nych zmalała prawie o 5 tys., a studiów niestacjonarnych o niecałe 6,5 tys. 
w roku akademickim 2008/2009 liczba studentów na studiach stacjonarnych 
wynosiła 39,7 tys., tj. 51,9% wszystkich studiujących, natomiast na studiach 
niestacjonarnych studiowało 36,8 tys. osób (48,1% wszystkich studiujących). 
ta struktura utrzymuje się niemal na tym samym poziomie od paru lat (por. 
tabela 10).

w roku akademickim 2007/2008 (por. tabela 11) szkoły wyższe opuściło 
o 3,9% absolwentów mniej niż w roku poprzednim, natomiast w porównaniu 
z rokiem akademickim 2000/2001 ostatnio odnotowana liczba absolwentów 
była mniejsza o 15,2%. w roku akademickim 2007/2008 absolwenci studiów 
stacjonarnych stanowili 45% ogółu absolwentów, natomiast w roku akademic-
kim 2000/2001 – 32%, a zatem udział absolwentów studiów niestacjonarnych 
w liczbie wszystkich absolwentów wykazuje tendencję spadkową (68% – rok 
akademicki 2000/2001, 57% – rok akademicki 2005/2006, 55% – w latach 
akademickich 2006/2007 i 2007/2008.
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tabela 10

stan i struktura studentów szkół wyższych według systemów studiów i typów szkół 
w województwie zachodniopomorskim

typy szkół Ogółem
systemy studiów

stacjonarne niestacjonarne

2000/2001 92949 36801 56148

2005/2006 87829 44558 43271

2006/2007 84843 43339 41504

2007/2008 80104 40797 39307

2008/20091 76514 39697 36817

2007/2008

osoby % osoby % osoby %

Uniwersytety 32149 40,1 15344 37,6 16805 42,7

wyższe szkoły techniczne 20571 25,7 13826 33,9 6745 17,2

wyższe szkoły rolnicze 7345 9,2 5163 12,7 2182 5,6

wyższe szkoły ekonomiczne 3030 3,8 317 0,8 2713 6,9

wyższe szkoły pedagogiczne 2389 3,0 206 0,5 2183 5,6

Akademie medyczne 2885 3,6 1968 4,8 917 2,3

Akademie morskie 3357 4,2 2046 5,0 1311 3,3

wyższe szkoły artystyczne 239 0,3 239 0,6 - -

wyższe szkoły zawodowea 4962 6,2 1402 3,4 3560 9,1

Pozostałe szkołyb 3177 4,0 286 0,7 2891 7,3
1 W roczniku statystycznym Województwa zachodniopomorskiego 2009 wyższe szkoły zawo-
dowe włączono do pozostałych.
a Dotyczy szkół tworzonych do roku akademickiego 2004/2005 na podstawie ustawy z dnia 
26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. u. z 1997 r., nr 96, poz. 590 
z późniejszymi zmianami) oraz państwowych wyższych szkół zawodowych tworzonych 
od roku akademickiego 2005/2006 na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 
27.07.2005 roku.
b niepubliczne, o profilu uniwersyteckim.

Źródło: rocznik statystyczny Województwa zachodniopomorskiego 2008, urząd 
statystyczny w szczecinie, szczecin 2008, s. 204; rocznik statystyczny 
Województwa zachodniopomorskiego 2009, dz. cyt., s. 206; obliczenia 
własne.
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tabela 11

stan i struktura absolwentów szkół wyższych według systemów studiów  
i typów szkół w województwie zachodniopomorskim

typy szkół Ogółem
systemy studiów

stacjonarne niestacjonarne
2000/2001 20096 6422 13674
2005/2006 17768 7595 10173
2006/2007 17737 8064 9673
2007/20081 17040 7631 9409

2006/2007
osoby % osoby % osoby %

Uniwersytety 7715 43,50 2830 35,09 4885 50,50
wyższe szkoły techniczne 3874 21,84 2764 34,28 1110 11,48
wyższe szkoły rolnicze 2141 12,07 1159 14,37 982 10,15
wyższe szkoły ekonomiczne 760 4,28 95 1,18 665 6,88
wyższe szkoły pedagogiczne 645 3,64 70 0,87 575 5,94
Akademie medyczne 432 2,44 311 3,86 121 1,25
Akademie morskie 632 3,56 415 5,15 217 2,24
wyższe szkoły artystyczne 10 0,06 10 0,12 - -
wyższe szkoły zawodowea 611 3,44 309 3,83 302 3,12
Pozostałe szkołyb 917 5,17 101 1,25 816 8,44

1 W roczniku statystycznym Województwa zachodniopomorskiego 2009 wyższe szkoły zawo-
dowe włączono do pozostałych.
a Dotyczy szkół tworzonych do roku akademickiego 2004/2005 na podstawie ustawy z dnia 
26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. u. z 1997 r., nr 96, poz. 590 
z późniejszymi zmianami) oraz państwowych wyższych szkół zawodowych tworzonych 
od roku akademickiego 2005/2006 na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 
27.07.2005 roku.
b niepubliczne, o profilu uniwersyteckim.

Źródło: rocznik statystyczny Województwa zachodniopomorskiego 2008, dz. cyt., 
s. 205; rocznik statystyczny Województwa zachodniopomorskiego 2009, dz. 
cyt., s. 207; obliczenia własne.

w województwie zachodniopomorskim w 2008 roku w 11 filiach, 
zamiejscowych podstawowych jednostkach organizacyjnych, studiowało 
4093 studentów, a opuściło je 608 absolwentów. najwięcej osób kształciło 
się w społecznej wyższej szkole Przedsiębiorczości i zarządzania w Łodzi – 
wydział zamiejscowy w kołobrzegu, a najmniej w Akademii Muzycznej im. 
Jana Paderewskiego w Poznaniu – Filia w szczecinie (por. tabela 12).
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tabela 12

stan i struktura studentów i absolwentów w filiach, zamiejscowych podstawowych 
jednostkach organizacyjnych w województwie zachodniopomorskim w 2008 roku13

nazwa uczelni

Filie, wydziały i instytuty 
zamiejscowe

studenci absolwenci
osoby % osoby %

wyższa szkoła kupiecka w Łodzi – wydział 
zamiejscowy w szczecinku 244 5,96 83 13,65

wyższa szkoła Pedagogiczna towarzystwa wiedzy 
Powszechnej w warszawie – wydział zamiejscowy 
w szczecinie

768 18,76 115 18,91

Akademia Muzyczna im. Jana Paderewskiego 
w Poznaniu – Filia w szczecinie 131 3,20 54 8,88

wyższa szkoła Bankowa w Poznaniu – zamiejscowy 
wydział ekonomiczny w szczecinie 305 7,45 - -

społeczna wyższa szkoła Przedsiębiorczości 
i zarządzania w Łodzi – wydział zamiejscowy 
w kołobrzegu

952 23,26 109 17,93

zachodniopomorska szkoła Biznesu w szczecinie 
wydział zamiejscowy w kołobrzegu 184 4,50 46 7,57

zachodniopomorska szkoła Biznesu w szczecinie 
wydział zamiejscowy w Gryficach 375 9,16 106 17,43

zachodniopomorska szkoła Biznesu w szczecinie 
wydział zamiejscowy w stargardzie szczecińskim 217 5,30 63 10,36

zachodniopomorska szkoła Biznesu w szczecinie 
wydział zamiejscowy w Świnoujściu 162 3,96 32 5,26

wyższa szkoła zawodowa Pielęgnacji zdrowia 
i urody w Poznaniu – wydział zamiejscowy 
w szczecinie

366 8,94 - -

Źródło: szkoły wyższe…, dz. cyt., s. 210, 211; obliczenia własne.

w województwie zachodniopomorskim w 2008 roku w 10 zamiejsco-
wych ośrodkach dydaktycznych, punktach konsultacyjnych kształciło się 
o 463 studentów mniej niż w roku poprzednim, tj. o około 31%, z kolei ośrodki 
te opuściło o prawie połowę mniej absolwentów, tj. o 407 osób niż rok wcze-
śniej14. największą placówką typu zamiejscowego jest zamiejscowy Ośrodek 
Dydaktyczny w Dębnie Lubuskim (por. tabela 13).

13 w cytowanej publikacji szkoły wyższe i finanse w 2008 r. w województwie zachodniopo-
morskim nie wykazano jednej filii (brak jej w wyszczególnieniu).

14 szkoły wyższe i finanse w 2007 r., dz. cyt., s. 167.
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tabela 13

stan i struktura studentów i absolwentów  
w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych, punktach konsultacyjnych 

w województwie zachodniopomorskim w 2008 roku.

nazwa uczelni

zamiejscowe ośrodki dydaktyczne, 
punkty konsultacyjne

studenci absolwenci
osoby % osoby %

uniwersytet szczeciński – zamiejscowy Ośrodek 
Dydaktyczny w choszcznie 47 4,49 22 4,64

uniwersytet szczeciński – zamiejscowy Ośrodek 
Dydaktyczny w Dębnie Lubuskim 275 26,27 144 30,38

uniwersytet szczeciński – zamiejscowy Ośrodek 
Dydaktyczny w koszalinie 124 11,84 17 3,59

uniwersytet szczeciński – zamiejscowy Ośrodek 
Dydaktyczny w kołobrzegu 210 20,06 102 21,52

uniwersytet szczeciński – zamiejscowy Ośrodek 
Dydaktyczny w wałczu 74 7,07 56 11,81

uniwersytet szczeciński – zamiejscowy Ośrodek 
Dydaktyczny w Świnoujściu 174 16,62 41 8,65

Akademia rolnicza w szczecinie – terenowy 
Ośrodek Dydaktyczny w szczecinku - - 22 4,64

uniwersytet szczeciński – zamiejscowy Ośrodek 
Dydaktyczny w Świdwinie 124 11,84 47 9,92

uniwersytet szczeciński – zamiejscowy Ośrodek 
Dydaktyczny w sławnie - - 23 4,85

Pomorska Akademia Medyczna w szczecinie – 
zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w szczecinku 19 1,81 - -

zachodniopomorskie 1047 100,00 474 100,00

Źródło: szkoły wyższe…, dz. cyt., s. 221, 222; obliczenia własne.

wiadomo, że odpowiednie kwalifikacje są warunkiem zaistnienia 
na rynku pracy oraz podstawowym kryterium uzyskania zatrudnienia.

na uczelniach województwa zachodniopomorskiego z roku na rok 
kształci się coraz więcej studentów niepełnosprawnych. np. liczba studiują-
cych osób niepełnosprawnych w szkołach wyższych szczecina w roku akade-
mickim 2008/2007 w porównaniu do roku akademickiego 2000/2001 wzrosła 
ponadpięciokrotnie15. wśród ogólnej liczby studentów niepełnosprawnych 

15 Por.: rocznik statystyczny szczecina 2008, urząd statystyczny w szczecinie, grudzień 
2008, s.140.
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około 50% stanowią kobiety. w 2008 roku w szczecinie na studiach stacjo-
narnych studiowało 579 studentów niepełnosprawnych, a na studiach niesta-
cjonarnych – 529. w całym województwie zdecydowana większość studentów 
niepełnosprawnych kształci się na uczelniach publicznych (por. tabele 14 i 15).

tabela 14

stan i struktura studentów niepełnosprawnych na uczelniach w szczecinie

rodzaj niepełnosprawności
rok akademicki 2007/2008

ogółem
Studia

stacjonarne niestacjonarne
osoby % osoby % osoby %

niesłyszący i słabosłyszący 68 6,1 26 4,5 42 7,9
niewidomi i słabowidzący 81 7,3 41 7,1 40 7,6
z dysfunkcją narządów ruchu 
– chodzący 228 20,6 102 17,6 126 23,8

z dysfunkcją narządów ruchu 
– niechodzący 14 1,3 5 0,9 9 1,7

inne rodzaje niesprawności 717 64,7 405 69,9 312 59,0

Źródło: rocznik statystyczny szczecina 2008, dz. cyt., s.140; obliczenia własne.

tabela 15

stan i struktura liczby studentów niepełnosprawnych 
w województwie zachodniopomorskim (stan w dniu 30.11.2008 r.)

rodzaj niepełnosprawności

szkoły
publiczne niepubliczne

S n S n
osoby % osoby % osoby % osoby %

niesłyszący i słabo słyszący 35 6 55 12 5 20 5 4,5
niewidomi i słabo widzący 38 6 20 5 3 12 5 4,5
z dysfunkcją narządów 
ruchu 122 20 77 17 4 16 37 34

inne rodzaje niesprawności 407 68 297 66 13 52 63 57
Ogółem 602 100 449 100 25 100 110 100

s – studia stacjonarne, n – studia niestacjonarne

Źródło: szkoły wyższe…, dz. cyt., s. 257; obliczenia własne.
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w latach 2005–2008 na uczelniach szczecina liczba nauczycieli akademic-
kich pełnozatrudnionych wykazywała bardzo słabą tendencję malejącą. w roku 
akademickim 2007/2008 w porównaniu do roku akademickiego 2005/2006 
liczba nauczycieli akademickich zmniejszyła się o 52 osoby, tj. o 1,5%. w roku 
akademickim 2007/2008 kobiety stanowiły 45,8% ogółu nauczycieli akademic-
kich szkół wyższych szczecina. w grupie pracowników z tytułem profesora 
kobiety stanowiły 26,6% (w tym w grupie pracowników z tytułem profesora 
zwyczajnego było 49 kobiet, czyli 21% ogółu pracowników z tym tytułem), 
w grupie adiunktów było to 47%, natomiast pośród asystentów ponad połowa 
to właśnie kobiety (55,7%). stan i strukturę nauczycieli akademickich w szko-
łach wyższych szczecina przedstawiono w tabeli 16.

tabela 16

stan i struktura nauczycieli akademickich zatrudnionych na uczelniach szczecińskich

Lata
Pełnozatrudnieni

niepełno-
zatrudnieniaogółem w tym

kobiety
2000/2001 3068 1309 106
2005/2006 3416 1513 80
2006/2007 3398 1565 59
2007/2008 3364 1539 62

2007/2008
osoby % osoby % osoby %

Profesor 714 21,22 190 12,35 10 16,13
Docent 2 0,06 1 0,06 - -
Adiunkt 1553 46,16 730 47,43 9 14,52
Asystent 508 15,10 283 18,39 13 20,97

starszy wykładowca 346 10,29 169 10,98 8 12,90
wykładowca 164 4,88 101 6,56 18 29,03

Lektor 41 1,22 31 2,02 1 1,61
instruktor 27 0,80 26 1,69 2 3,23

Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomo-
wani pracownicy dokumentacji i informacji 

naukowej
9 0,27 8 0,52 1 1,61

a Do roku akademickiego 2000/2001 niepełnozatrudnieni w osobach, bez przeliczenia na pełne 
etaty; od roku 2005/2006 niepełnozatrudnieni w osobach w przeliczeniu na pełne etaty

Źródło: rocznik statystyczny szczecina 2008, dz. cyt., s.140; obliczenia własne.
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szkolnictwo wyższe zawodowe w województwie zachodniopomorskim

Od 1998 roku na mocy ustawy tworzone były wyższe szkoły zawodowe. 
uczelnie te miały za zadanie przygotowywać studentów do wykonywania 
konkretnych zawodów i mogły jedynie nadawać tytuły licencjata lub inży-
niera. celem działalności szkół wyższych zawodowych było także między 
innymi uzupełnianie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych, 
przekwalifikowywanie w zakresie danej specjalności oraz upowszechnianie 
postępu technicznego i technologicznego16. Pierwszych 9 uczelni zawodowych 
utworzono w 1998 roku. trzy lata później istniały już 23 wyższe szkoły zawo-
dowe. wszystkie powstały w miastach, w których wcześniej nie było żadnej 
uczelni państwowej17.

w roku 2005 weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyż-
szym, która stanowi krok w kierunku uporządkowania szkolnictwa wyższego 
w Polsce poprzez połączenie zagadnień zawartych w ustawie z dnia 12 wrze-
śnia 1990 roku o szkolnictwie wyższym oraz ustawie z dnia 26 czerwca 1997 
roku o wyższych szkołach zawodowych18.

w roku akademickim 2007/2008 wyższe szkoły zawodowe w woje-
wództwie zachodniopomorskim kształciły 4962 studentów w tym 1402 
na studiach stacjonarnych, a 3560 na studiach niestacjonarnych (por. tabela 
10). w roku akademickim 2006/2007 wyższe szkoły zawodowe opuściło 611 
absolwentów, z czego 51% to absolwenci studiów stacjonarnych (por. tabela 
11). Obecnie (stan z 30 listopada 2008 roku) w województwie zachodniopo-
morskim publiczne wyższe szkoły zawodowe kształcą 493 studentów, co sta-
nowi 0,8% wszystkich studentów wyższych szkół publicznych (por. tabela 
9). Miejsce studentów kształcących się w publicznych wyższych szkołach 
zawodowych województwa zachodniopomorskiego na mapie województw 
Polski przedstawia tabela 17.

16 Por. szkolnictwo wyższe w polsce i ue, <http://maczekbr.w.interia.pl/szkoly_wyzsze.
htm#szkOLnictwO wyŻsze zAwODOwe> [data dostępu: 05.05.2010].

17 tamże.
18 Por. szkoły wyższe…, dz. cyt., s. 24.
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tabela 17

studenci publicznych wyższych szkół zawodowych według województw 
(stan w dniu 30.11.2008 r.)

województwo Ogółem %
dolnośląskie 13566 14,6
kujawsko-pomorskie 1794 1,9
lubelskie 7311 7,8
lubuskie 7416 8,0
łódzkie 1050 1,1
małopolskie 12770 13,7
mazowieckie 4459 4,8
opolskie 5665 6,1
podkarpackie 13178 14,1
podlaskie 3004 3,2
pomorskie - -
śląskie 3376 3,6
świętokrzyskie 179 0,2
warmińsko-mazurskie 3410 3,7
wielkopolskie 15537 16,7
zachodniopomorskie 493 0,5
Polska 93208 100,0

Źródło: szkoły wyższe…, dz. cyt., s. 104 i n.; obliczenia własne.

zakończenie

Obecny etap przemian w szkolnictwie wyższym w województwie zachod-
niopomorskim, podobnie jak w Polsce, charakteryzuje się przede wszystkim:
 – szczególnie silnymi przeobrażeniami w zakresie treści programowych 

i form studiów;
 – bardzo bogatą ofertą studiów podyplomowych;
 – dynamiczną współpracą z różnymi ośrodkami akademickimi zarówno 

w kraju, jak i za granicą;



471Szkolnictwo wyższe w województwie zachodniopomorskim…

 – wsparciem dla osób niepełnosprawnych w zdobywaniu wyższego 
wykształcenia.

w Polsce szkolnictwo wyższe jest jednym z istotnych segmentów 
sfery szeroko rozumianych usług społecznych. sprawą największej wagi dla 
pomyślnego rozwoju społeczeństwa i sprawnego funkcjonowania naszego 
kraju jest, aby szkolnictwo wyższe kształciło światłych, odpowiedzialnych 
i kompetentnych obywateli, przygotowanych do pełnienia różnorodnych 
funkcji w naszej ojczyźnie. Powinnością państwa jest stwarzanie właściwych 
warunków do tego, aby szkolnictwo wyższe mogło odpowiednio wypełniać 
swoją misję19.
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HigHer education in tHe west PoMeranian 
VoiVodesHiP in tHe years 2007–2009

summary

starting from the nineties, higher education in Poland is a subject of relevant 
changes, which legal basis created for appropriate laws. the article will describe state 
analysis and structure of higher education in the west Pomeranian voivodeship in the 
years 2007–2009 with particular emphasis on higher vocational schools.

translated by Michał nowakowski
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roLa szkoLnictwa wyŻszego 
w PodwyŻszaniu konkurencyjności regionu

wstęp

wiedza, nauka, edukacja to jedne z ważniejszych determinant wpływa-
jących na konkurencyjność społeczno-gospodarczą regionów. warunkują one 
efektywność innych składowych rozwoju, a ich brak lub niedostatek może 
prowadzić do błędnych decyzji i utrudniać osiągnięcie znaczącej pozycji 
na ścieżce rozwoju. rola szkolnictwa wyższego w osiągnięciu wysokiego 
poziomu wiedzy jest natomiast niezaprzeczalna.

celem pracy jest omówienie roli nauki i szkolnictwa wyższego w rozwoju 
regionalnym oraz wskazanie na czynniki, związane z edukacją, pobudzające 
konkurencyjność regionalną. w założeniu praca prezentuje także funkcje szkół 
wyższych i umiejscawia je w całokształcie działań podnoszących jakość życia 
społeczności lokalnych. Aspekty teoretyczne rozszerzone zostały o kontekst 
empiryczny, wskazujący kierunek wsparcia nauki i szkolnictwa wyższego 
w strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2020 roku.

rola szkolnictwa wyższego w podwyższaniu konkurencyjności regionu
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Miejsce nauki i edukacji w działaniach podnoszących  
konkurencyjność regionu

konkurencyjność regionu to pojęcie niejednoznacznie określane w lite-
raturze przedmiotu. często utożsamiane jest z atrakcyjnością dla lokalizacji 
kapitału zewnętrznego lub też umiejętnością adaptacji pozytywnych trendów 
pojawiających się w otoczeniu. za region konkurencyjny uznać można taki, 
w którym poziom wiedzy ludzkiej, rozumiany jako zdolność do wyprzedzania 
potrzeb i odkrywania nowej kombinacji zastosowania istniejących lub nowych 
zasobów rzeczowych, pozwala na wykorzystanie strukturalnej przewagi1.

Analizując tematykę związaną z pobudzaniem rozwoju społeczno-gospo-
darczego, szczególną wagę należy przywiązać do cech regionu konkurencyj-
nego. Do najczęściej akcentowanych w literaturze przedmiotu wyróżników 
tego rodzaju trzeba zaliczyć2:

 – umiejętność wykorzystywania szans stwarzanych przez otoczenie;
 – zdolność do utrzymywania wysokiej pozycji wśród innych jednostek 

regionalnych;
 – zdolność do innowacji, a szerzej do stałej poprawy struktury gospodarczej;
 – przyjazny klimat do rozwoju przedsiębiorczości, kształtowany aktywną 

polityką miejscowych władz samorządowych.
konkurencyjność postrzegana jest jako kluczowy wskaźnik sukcesu 

w polityce społeczno-gospodarczej. z drugiej strony, pojęcie to obejmuje 
czynniki przesądzające o lokalizacji nowych inwestycji, napływie (imigracji) 
ludności, rozwoju przedsiębiorczości na danym terenie. konkurencyjność 
może być przejawem przewagi technologicznej, wysokiej jakości kapitału 
ludzkiego, niskich cen towarów lub usług podnoszących jakość życia spo-
łeczności. Przewagą konkurencyjną będzie również wysoki poziom innowa-
cyjności, gospodarka oparta na wiedzy oraz nauka i edukacja. Do bardziej 
skonkretyzowanych czynników konkurencyjności zaliczyć można m.in.3:

1 B. Filipiak-Dylewska, A. szewczuk, finansowe i organizacyjne determinanty wzrostu 
konkurencyjności polskich miast i gmin, (w:) konkurencyjność polskiej gospodarki, materiały 
konferencyjne, szczecin 2000, s. 29.

2 słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego, red. M. Lisiński, Dąbrowa 
Górnicza 2007, s. 53. 

3 A. Potoczek, J. stępień, podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, Bydgoszcz 
2008, s. 150. 
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 – zmniejszenie luki technologicznej mierzone wzrostem liczby paten-
tów i ich wykorzystania mających bezpośredni wpływ na poziom 
innowacyjności;

 – wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości odgrywającej główną rolę 
w tworzeniu nowych miejsc pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu;

 – wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych wprowadzających nowe 
produkty i technologie i pośrednio wymuszający podnoszenie kwalifika-
cji siły roboczej;

 – rozbudowę infrastruktury transportu podnoszącą dostępność i możliwość 
rozszerzania rynków zbytu;

 – ułatwienie dostępu do źródeł energii, co przyczynia się do zmniejszania 
dysproporcji między obszarami centralnymi i peryferyjnymi;

 – zmniejszenie dysproporcji w kapitale ludzkim, obejmującym poziom 
wykształcenia, stan zdrowia i opieki społecznej;

 – rozbudowę instytucji otoczenia biznesu, tworzącą efektywną sieć firm 
wspierających przedsiębiorczość i transfer technologii;

 – usprawnienie działań administracji publicznej poprzez korzystne zmiany 
zasad zarządzania i sposobów podejmowania decyzji określanych jako 
„kreowanie administracji uczącej się”;

 – umiejętność korzystania z funduszy strukturalnych unii europejskiej, 
traktowanych jako bodziec i szansa dla wszystkich uczestników zaanga-
żowanych w rozwój regionalny.

nauka i edukacja to jedne z ważniejszych czynników procesu rozwo-
jowego w regionach. Potencjał badawczo-rozwojowy to element sukcesu 
w ramach zachodzących przemian strukturalnych. tym samym inwestycje 
w edukację i naukę stają się bardzo popularne i efektywne. Podnoszenie kwa-
lifikacji, doskonalenie umiejętności, powszechne przeświadczenie, że w kon-
tekście kultury konsumpcyjnej „wiedza równa się pieniądz” to także coraz 
częstsza postawa społeczna. wobec powyższych argumentów istotnego zna-
czenia nabiera obecność i funkcja szkolnictwa wyższego w regionach.
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rola i funkcje szkoły wyższej w rozwoju regionalnym i lokalnym

szkoły wyższe mają wyznaczone role w pobudzaniu konkurencyjności 
regionu. tworzą one bowiem kapitał intelektualny, kadry dla społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy oraz włączają się w proces 
tworzenia regionalnych i miejskich systemów innowacyjnych. Ponadto, 
poprzez uczestnictwo w międzynarodowych sieciach współpracy, wyspe-
cjalizowane badania naukowe i kształcenie akademickie przyczyniają się 
do metropolitalności i budowania marki miasta. Dodatkową korzyścią dla 
regionów, wynikającą z obecności szkół wyższych, jest nadawanie nowego 
charakteru funkcjonalno-przestrzennego dotychczasowym terenom i obiektom 
(por. tabela 1)4.

spośród wymienionych funkcji najistotniejsze wydają się edukacja 
i badania naukowe prowadzone w szkołach wyższych. Bardzo istotna jest 
konieczność współpracy z sektorem biznesowym, który jest najczęściej osta-
tecznym beneficjentem usług świadczonych przez wyższe uczelnie, tj. kreuje 
popyt na wykwalifikowaną siłę roboczą oraz prace badawczo-rozwojowe, 
analizy i ekspertyzy.

wskazać należy, że o ile w ostatnich latach postrzegano rozwój regio-
nalny przez pryzmat inwestycji w infrastrukturę techniczną, o tyle aktualnie 
jedną z ważniejszych ról przypisuje się czynnikom miękkim, kreującym pro-
cesy rozwojowe w regionie poprzez wiedzę i innowacyjność.

tabela 1

Funkcje szkoły wyższej w rozwoju regionalnym i lokalnym

Oddziaływanie
treść funkcji

Obszar  korzyści

naukowo-
-badawczy

kreator nauki, 
wiedzy, badań 
i technologii

 – kreowanie nauki i transfer nowej wiedzy jako czynniki 
rozwoju;

 – badania naukowe jako szansa tworzenia sektorów wysokich 
technologii, zmniejszenie luki technologicznej i poprawy 
konkurencyjności oraz innowacyjności;

 – nauka w biznesie oraz biznes w nauce;
 – programowa możliwość finansowania badań z budżetu;

4 szerzej na ten w: H. Ponikowski, szkoły wyższe jako małe obszary rozwoju regionalnego 
i lokalnego, (w:) Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. r. Brol, Prace 
naukowe uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu nr 46, wrocław 2009, s. 169–171.
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Oddziaływanie
treść funkcji

Obszar  korzyści

baza 
ekono-
miczna 
miasta

pracodawca

 – tworzy miejsca pracy dla kadry naukowej i pracowników 
administracji;

 – zależny od systemu zasilania budżetowego;
 – charakteryzuje się niskimi zarobkami i przerostami 
administracyjnymi;

inwestor
 – rozwój infrastruktury uczelni głównie ze środków 
budżetowych;

 – realizacja projektów inwestycyjnych z funduszy europejskich;
podmiot 

realizujący 
bieżące 
zakupy 

towarów 
i usług

 – ograniczone środki finansowe na bieżącą działalność;
 – przychody głównie z działalności dydaktycznej, a nie 
badawczej;

 – podmiot realizujący bieżące zakupy zwykle na rynku 
lokalnym; 

studenci jako 
konsumenci 

na rynku 

 – istotny strumień środków finansowych, którymi dysponują 
studenci;

 – generowanie popytu na rynkach: wynajmu mieszkań, usług 
transportowych, artykułów żywnościowych, usług edukacyj-
nych, dóbr kultury itp.;

społeczno-
-kultu-
rowy

generowanie 
kapitału 

kreatywnego 

 – kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i klasy 
kreatywnej;

 – kapitał wiedzy i kreatywności jako współczesne czynniki 
rozwoju miasta i regionu;

 – klastry działań kreatywnych;
 – społeczność naukowa – partykularne interesy zdobywania 
stopni i tytułów naukowych, braki kadry naukowo-dydaktycz-
nej, drugie etaty – efekt słabego pracodawcy;

kształcenie 
kapitału 

ludzkiego

 – kształcenie kadr dla gospodarki regionalnej i lokalnej;
 – absolwenci jako kapitał ludzki na rynku lokalnym 
i ponadlokalnym;

 – brak orientacji kształcenia na potrzeby gospodarki regio-
nalnej i lokalnej (tradycyjne kierunki kształcenia, głównie 
humanistyczne);

lokalizacja
kształtowanie 
nowej jakości 

przestrzeni 

 – lokalizacja w prestiżowych budynkach i miejscach przestrzeni 
miejskiej;

 – tworzenie od podstaw nowych kampusów akademickich, 
nowe rozwiązania architektoniczne, komunikacyjne itp.;

 – nadawanie terenom miejskim nowych funkcji społecznych 
i rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych;

marke-
ting

tworzenie 
marki miasta 

i regionu

 – interesujące miejsce dla przyjezdnych;
 – kształtowanie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej 
miasta;

 – szkoły wyższe jako system względnie odosobniony, czyli 
bariera relacji szkoły z otoczeniem, słabe angażowanie się 
w życie gospodarcze i społeczne.

Źródło: H. Ponikowski, szkoły wyższe jako małe obszary rozwoju regionalnego 
i lokalnego, (w:) Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, 
red. r. Brol, Prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu 
nr 46, wrocław 2009, s. 170.
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nauka i szkolnictwo wyższe jako kierunek wsparcia w strategii 
rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2020 roku

regionalny wymiar wsparcia nauki i szkolnictwa wyższego znalazł swoje 
odzwierciedlenie w zapisach aktualizowanej strategii rozwoju województwa 
zachodniopomorskiego. strategia ta wyznacza kierunki działania społeczności 
i mechanizmy monitorowania rozwoju5. w dokumencie w szeroko ujętej pro-
blematyce społeczno-gospodarczej osadzono sferę nauki, diagnozując i wska-
zując rolę, jaką odgrywają uczelnie wyższe w regionie, a także wyznaczając 
cele strategiczne, kierunkowe i typy działań na przyszłość dotyczące rozwoju 
tej sfery.

należy wskazać, że regionalny wymiar szkolnictwa wyższego w Pol-
sce pokazuje, że region zachodniopomorski nie zalicza się do tych woje-
wództw, w których znajduje się najwięcej uczelni wyższych. w pięciu bowiem 
województwach, tj. mazowieckim, dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim 
i małopolskim, zlokalizowane jest ok. 58% wszystkich uczelni w Polsce. 
w regionie zachodniopomorskim funkcjonują 22 uczelnie wyższe6. spośród 
nich najistotniejszą rolę przypisuje się 6 uczelniom, czyli uniwersytetowi 
szczecińskiemu, zachodniopomorskiemu uniwersytetowi technologicznemu, 
Pomorskiej Akademii Medycznej, Akademii Morskiej, Politechnice kosza-
lińskiej i zachodniopomorskiej szkole Biznesu. kadrę naukową zatrudnioną 
na uczelniach województwa w roku akademickim w 2008 roku tworzyło śred-
nio 191 nauczycieli akademickich na uczelnię, w tym 44 z tytułem profesora 
(por. tabela 2).

Średnio w województwie zachodniopomorskim przypadało 3,6 tys. stu-
dentów na uczelnię oraz 19 studentów na nauczyciela akademickiego. niestety 
liczba studentów nie przekłada się na porównywalną z pozostałymi wojewódz-
twami liczbę doktorantów. województwo zachodniopomorskie znajduje się 
w grupie 7 województw (świętokrzyskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, 

5 Projekt aktualizowanej strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2020 
roku w chwili przygotowywania artykułu został zamieszczony na stronie internetowej: <http://
www.wpr.wzp.pl/wpr/aktualizacja_strategii_rozwoju_wojewodztwa_zachodniopomorskiego.
htm>. 

6 Baza Danych regionalnych, Główny urząd statystyczny, <http://www.stat.gov.pl/bdr_n/
app/strona.indeks>.
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podkarpackie, opolskie i podlaskie) o najniższej liczbie doktorantów. w roku 
2008 na studiach iii stopnia kształciło się 938 osób.

tabela 2

szkolnictwo wyższe w województwie zachodniopomorskim 
na tle danych regionalnych w Polsce

województwo Liczba 
uczelni

Przeciętna 
liczba 

studentów 
(w tys.)

Przeciętna liczba 
nauczycieli 

akademickich 
na uczelnię

Przeciętna liczba 
studentów przypada-
jących na nauczyciela 

akademickiego

2008 2008 ogółem profesorów ogółem na 1 
profesora

dolnośląskie 36 4,8 244 53 20 91
kujawskie 19 4,4 239 60 18 74
lubelskie 19 5,6 342 68 16 82
lubuskie 9 3,3 179 38 18 88
łódzkie 31 4,6 251 61 18 75
małopolskie 32 6,6 387 81 17 81
mazowieckie 105 3,3 160 42 21 78
opolskie 6 6,5 278 72 23 91
podkarpackie 16 4,7 195 45 24 105
podlaskie 18 2,9 176 37 17 80
pomorskie 208 3,7 212 45 18 83
śląskie 46 4,2 211 43 20 97
świętokrzyskie 15 3,3 122 33 27 100
warmińsko-mazurskie 9 6,1 308 81 20 74
wielkopolskie 38 4,6 246 57 19 81
zachodniopomorskie 22 3,6 191 44 19 81
ogółem 449 4,3 223 51 19 83

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych regionalnych Gus, <http://
www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks> [data dostępu: 01.06.2010].

z diagnozy aktualizowanej strategii wynika, że spośród 34 wydziałów 
zachodniopomorskich uczelni poddanych ocenie parametrycznej w 2006 roku 
najwyższą kategorię uzyskało 8 wydziałów, w tym: wydział Lekarski Pomor-
skiej Akademii Medycznej, wydziały elektryczny oraz technologii i inżynierii 
chemicznej ówczesnej Politechniki szczecińskiej, wydziały nauk o Żywie-
niu i rybactwa oraz Biotechnologii i Hodowli zwierząt ówczesnej Akademii 
rolniczej, wydział zarządzania i ekonomiki usług, nauk ekonomicznych 
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i zarządzania oraz wydział teologiczny uniwersytetu szczecińskiego7. 
należy zaznaczyć, że aktualizowana strategia rozwoju województwa zakłada 
realizację działań związanych z rozwojem systemu edukacyjnego na poziomie 
wyższym. Jednym z 6 celów stanowiących podstawę strategii jest budowa 
otwartej i konkurencyjnej społeczności. strategia zakłada rozwój kadr inno-
wacyjnej gospodarki, zwiększenie aktywności zawodowej ludności, rozwój 
kształcenia ustawicznego, rozwój szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrze-
bami gospodarki, a także budowanie społeczeństwa informacyjnego. każdy 
z tych celów kierunkowych przekłada się na mierzalne w efektach, konkretne 
działania (por. tabela 3.)

należy wskazać, że rozwój szkolnictwa wyższego w regionie zachodnio-
pomorskim spełniać będzie w najbliższych latach wiele funkcji. szczególnie 
ważne zadania dotyczą powiązań między szkolnictwem a sferą ekonomiczną. 
Dla aktywizacji gospodarczej obszaru konieczne jest tworzenie potencjału 
naukowego regionu, w tym. m.in. dzięki nowym kierunkom studiów lub lepiej 
odpowiadającym potrzebom gospodarki i społeczeństwa. strategia rozwoju 
województwa zachodniopomorskiego do 2020 roku ponadto promuje kie-
runki techniczne. istotną kwestią staje się także rozwój jednostek naukowo-
-badawczych związanych z szeroko rozumianą innowacyjnością. strategia 
województwa zachodniopomorskiego jest dokumentem, który w istotnym 
stopniu kształtować będzie konkurencyjność regionu. zauważone i zapisane 
zostały w niej bowiem kwestie związane z zapotrzebowaniem na pracę o wyso-
kich kwalifikacjach, dostępność właściwie przygotowanych pracowników, 
chętnych do ciągłego rozwijania swych umiejętności i kwalifikacji, a także 
istnienie instytucji badawczo-rozwojowych i kształcących o wysokiej jakości 
swych usług. czynniki te składają się na jakość kapitału ludzkiego, który, 
obok potencjału badawczo-rozwojowego, innowacyjnego i organizacyjnego, 
stanowi najważniejszy mechanizm rozwoju gospodarki regionalnej.

7 projekt aktualizowanej strategii rozwoju Województwa zachodniopomorskiego do 2020 
roku, urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego, szczecin, czerwiec 2010, 
s. 62. 
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tabela 3

Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności 
– cele kierunkowe i wskaźniki ich realizacji

Działania w ramach 5 celu: Budowanie otwartej 
i konkurencyjnej społeczności

wskaźnik realizacji 
celu

wartość 
wskaźnika

5.1. rozwój kadr innowacyjnej gospodarki

A. stworzenie narzędzi identyfikacji i wyboru 
ścieżek edukacyjnych i zawodowych, począwszy 
od poziomu szkoły gimnazjalnej;

B. Podnoszenie jakości, atrakcyjności i dostępności 
nauczania na wszystkich poziomach 
edukacji, w szczególności matematyki, nauk 
przyrodniczych i kierunków technicznych, w tym 
wspieranie kształcenia zamawianego, tworzenie 
programów stypendialnych;

c. wzmacnianie potencjału adaptacyjnego kadr 
w przedsiębiorstwach poprzez wdrażanie 
nowych rozwiązań w zakresie organizacji 
i form pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, 
promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
społecznej odpowiedzialności biznesu;

D. Podnoszenie umiejętności pracowników 
placówek badawczo-rozwojowych w zakresie 
komercjalizacji rezultatów prac badawczych, 
np. stypendia dla doktorantów;

e. Promocja i wspieranie staży i szkoleń 
praktycznych pomiędzy przedsiębiorstwami 
i uczelniami;

F. zakładanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez 
naukowców (firmy typu spin-off) i absolwentów 
uczelni.

zatrudnieni 
w działalności B+r

1 946,5 
ePc

(ekwiwalent 
pełnego 

czasu pracy)

studenci kierunków 
naukowo-technicz-

nych na 10 tys. 
mieszkańców

119,31 osób

Absolwenci 
studiów na poziomie 

magisterskim
16 873 
osoby

uczestnicy studiów 
doktoranckich wobec 

absolwentów 
studiów na poziomie 

magisterskim

5,56%
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5.2. zwiększanie aktywności zawodowej ludności
A. zapewnienie równości szans na rynku pracy oraz 

zwiększanie dostępu do informacji o nim (m.in. 
szkolenia, doradztwo, kampanie informacyjne, 
instytucje ekonomii społecznej), budowa i rozwój 
partnerstwa i dialogu oraz skoordynowanego 
systemu współpracy i wymiany informacji 
między publicznymi służbami zatrudnienia, 
instytucjami rynku pracy, pracodawcami 
i innymi organizacjami na poziomie regionalnym 
i lokalnym;

B. upowszechnianie i promocja alternatywnych 
i elastycznych form zatrudnienia i metod 
organizacji pracy oraz czasu jej wykonywania, 
w tym telepraca, praca rotacyjna, podział pracy 
w ramach jednego stanowiska, opieka nad 
dziećmi;

c. Podnoszenie mobilności geograficznej osób 
pozostających bez zatrudnienia;

D. Aktywizacja zawodowa osób w wieku 
niemobilnym oraz przedłużenie aktywności 
zawodowej osób starszych;

e. rozwój wolontariatu jako etapu 
przygotowującego do podejmowania 
zatrudnienia.

wskaźnik 
zatrudnienia 45,6%

stopa bezrobocia 
według BAeL 9,6%

współczynnik przyjęć 
do pracy 27,3%

współczynnik aktyw-
ności zawodowej 

ludności
50,4%

5.3. rozwój kształcenia ustawicznego
A. wzmacnianie świadomości i potrzeby 

podnoszenia kompetencji;
B. rozwój systemu szkoleń oraz doskonalenia 

zawodowego poprzez specjalistyczne kursy, 
szkolenia, doradztwo, praktyki, a także studia 
uzupełniające, podyplomowe i doktoranckie oraz 
wizyty studyjne;

c. Poszerzanie i dostosowywanie oferty edukacyjnej 
do potrzeb rynku pracy, aktywizowania osób 
starszych, niwelowania wykluczeń przez 
wyższe uczelnie, szkoły dla dorosłych, placówki 
kształcenia ustawicznego i doskonalenia 
zawodowego;

D. rozwój kadr dla podmiotów realizujących 
kształcenie ustawiczne.

wskaźnik kształcenia 
ustawicznego 5,5%

uczestnicy studiów 
podyplomowych 

wobec aktywnych 
zawodowo

0,91%
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5.4. rozwój szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami gospodarki

A. stworzenie i wdrożenie systemu identyfikacji 
kierunków kształcenia zawodowego zgodnych 
z potrzebami gospodarki regionu;

B. Dostosowywanie oferty kształcenia zawodowego 
do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy 
przez współpracę z pracodawcami i instytucjami 
rynku pracy, wyposażanie w sprzęt dydaktyczny, 
podnoszenie jakości praktyk i staży zawodowych;

c. Budowa silnych, wyspecjalizowanych ośrodków 
kształcenia zawodowego;

D. rozwój oferty dodatkowych zajęć poza-
lekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowa-
nych na rozwój kompetencji kluczowych 
ze szczególnym uwzględnieniem informatyki, 
języków obcych, przedsiębiorczości, nauk 
matematyczno-przyrodniczych;

e. realizacja programów potwierdzania kwalifikacji 
zawodowych zdobytych w sposób nieformalny.

wskaźnik zatrudnie-
nia według poziomu 

wykształcenia (zasad-
nicze zawodowe)

58,7%

wskaźnik zatrudnie-
nia według poziomu 

wykształcenia 
(policealne i średnie 

zawodowe)

56,5%

scholaryzacja 
w szkołach średnich 

zawodowych
28,14%

scholaryzacja 
w zasadniczych szko-

łach zawodowych
13,44%

stopień pokrycia 
potrzeb gospodarki 

na poszczególne kie-
runki kształcenia

–%
badania 

ankietowe

egzaminy czeladnicze 
i mistrzowskie – sztuk

5.5. Budowanie społeczeństwa informacyjnego
A. Powszechna edukacja teleinformatyczna 

na wszystkich poziomach nauczania i w odniesie-
niu do wszystkich grup ludności, przełamywanie 
przyzwyczajeń w tej dziedzinie;

B. wdrażanie mechanizmów elektronicznego obiegu 
dokumentów, wspólnych portali służb i instytucji 
oraz innego rodzaju procedur i rozwiązań realizo-
wanych przez partnerów publicznych, gospodar-
czych i społecznych;

c. wdrażanie powszechnego dostępu do systemu 
kursów umożliwiających zdobycie podstawowej 
wiedzy z zakresu obsługi komputera i internetu 
dla osób bez pracy;

D. rozwój e-usług, e-handlu i innych działań wyko-
rzystujących zaawansowane technologie it;

e. wzrost dostępu do technologii informacyjnych 
w gospodarstwach domowych, w szczególności 
na terenach wiejskich.

Liczba uczniów przy-
padających na jeden 

komputer podłączony 
do internetu prze-

znaczony do użytku 
uczniów

10,99 osób

Przedsiębiorstwa 
mające stronę www 54,8%

Przedsiębiorstwa 
wykorzystujące 

internet w kontak-
tach z administracją 

publiczną

60,70%

Liczba telefonów 
komórkowych przy-
padających na 1 tys. 

mieszkańców
– sztuk

Źródło: Projekt aktualizowanej strategii rozwoju województwa zachodniopomor-
skiego do 2020 roku, szczecin, czerwiec 2010, s. 135–139.
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Podsumowując, warto dodać, że regionalny wymiar wsparcia nauki 
i szkolnictwa wyższego ma swoje przełożenie na rozwój miast i obszarów 
lokalnych. szkoły wyższe i instytucje związane z transferem wiedzy z tych 
szkół pełnią konkretne funkcje endogeniczne, tj. związane z obszarem lokal-
nym, na którym działają, oraz egzogeniczne, związane z korzyściami dla 
regionu. Podstawową korzyścią jest w szczególności kształcenie kadr dla 
lokalnego rynku pracy (np. biznesu i administracji publicznej), tworzenie 
nowych miejsc pracy (np. bezpośrednio w szkołach), kreowanie wiedzy, pro-
wadzenie badań i tworzenie nowych technologii.

zakończenie

nauka i szkoły wyższe powinny stanowić ważne impulsy rozwoju 
społeczno-gospodarczego. stąd nie bez znaczenia są takie inicjatywy, jak 
budowanie sieci współpracy w triadzie nauka – biznes – sektor publiczny 
(samorządowy). współpraca i relacje pozwolą na tworzenie wspólnych ini-
cjatyw, podwyższą skuteczność działania (ograniczenie kosztów, podwyższe-
nie efektywności działania, dostarczanie lepszych usług) oraz doprowadzą 
do połączenia zgromadzonych środków i zasobów (zwiększą dostęp do zaso-
bów finansowych, technicznych i zarządczych). reasumując, warto jeszcze raz 
podkreślić, że podstawą działalności szkół wyższych jest prowadzenie badań 
naukowych i kształcenie akademickie. z punktu widzenia rozwoju regional-
nego szkoły wyższe są ważnym pracodawcą i inwestorem, z drugiej strony, 
wpływają na podaż pracy na regionalnym rynku. z tego względu zasługiwać 
powinny na szczególnie istotne miejsce we wszelkich politycznych strategiach 
i planach rozwoju.

Literatura

Baza Danych regionalnych, Główny urząd statystyczny, <http://www.stat.gov.pl/
bdr_n/app/strona.indeks>

Filipiak-Dylewska B., szewczuk A., finansowe i organizacyjne determinanty wzro-
stu konkurencyjności polskich miast i gmin, (w:) konkurencyjność polskiej 
gospodarki, materiały konferencyjne Ogólnopolskiej konferencji Przedkon-
gresowej Pte w szczecinie, szczecin 2000.



485Rola szkolnictwa wyższego w podwyższaniu konkurencyjności regionu

Ponikowski H., szkoły wyższe jako małe obszary rozwoju regionalnego i lokalnego, 
(w:) Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. r. Brol, Prace 
naukowe uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu nr 46, wrocław 2009.

Potoczek A., stępień J., podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, Byd-
goszcz 2008.

Projekt aktualizowanej strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego 
do 2020 roku, urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego, 
szczecin, czerwiec 2010.

słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego, red. M. Lisiński, 
Dąbrowa Górnicza 2007.

scHooLs oF HigHer education in regionaL deVeLoPMent

summary
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wstęp

w dynamicznym procesie społecznych zmian szkoły wyższe odgrywają 
rolę ośrodków wspomagających rozwój społeczności lokalnych. są to instytu-
cje znakomicie przygotowane do realizacji potrzeb regionów. znaczenie pań-
stwowych wyższych szkół zawodowych wynika z wysokiej jakości działania 
zagwarantowanej przez rozwiązania instytucjonalne. ze względu na ścisły 
związek ze strukturami lokalnymi łatwiej im jest dostosowywać swoją ofertę 
dydaktyczną i naukową do lokalnych potrzeb.

celem opracowania jest wskazanie, w jakiej mierze różne dyscypliny 
naukowe, a w szczególności nauki ekonomiczne i informatyka, zwłasz-
cza ekonomiczna, włączone są w lokalne systemy społeczno-gospodarcze 
dzięki działalności państwowych wyższych szkół zawodowych, jaka jest 
ich rola w zapewnieniu warunków do rozwoju cywilizacyjnego, jak mogą 
oddziaływać na standard życia społeczności lokalnej, oraz włączanie tych 
społeczności w proces globalizacji charakterystyczny dla społeczeństwa 
informacyjnego. współcześnie istotny udział w kształtowaniu rozwoju 

nauki ekonomiczne i informatyka jako składniki 
systemu przygotowania kadry…



488 Marek Mazur

społeczno-gospodarczego mają nauki ekonomiczne oraz nowoczesne tech-
nologie informacyjne, a w szczególności informatyka. nauki ekonomiczne 
zapewniają rozwój przedsiębiorczości i efektywniejsze rozwiązywanie pro-
blemów społecznych i gospodarczych. informatyka staje się czynnikiem deter-
minującym rozwój e-administracji, wspomagającym dydaktykę i działalność 
systemu ochrony zdrowia i innych dziedzin ważnych ze społecznego punktu 
widzenia. Bazą determinującą adaptację nowoczesnych rozwiązań dla lokal-
nych społeczności jest rozwój internetu.

włączenie uczelni wyższych w lokalne systemy społeczno-gospodarcze

Powstanie i rozwój szkoły wyższej zależy od różnych czynników. zawsze 
w takich sytuacjach ujawnia się siła środowiska lokalnego i regionalnego, 
które potrafi wykazać się umiejętnością uruchamiania potencjału intelektu-
alnego, kierować doborem właściwych ludzi, wykazać zdolnościami organi-
zacyjnymi i widzeniem spraw społecznych w długim horyzoncie czasowym. 
szkoły wyższe i kultura akademicka od lat na całym świecie to kluczowe 
czynniki rozwoju. Mają one również znaczenie dla regionów i społeczno-
ści lokalnych. skala oddziaływania tych czynników na społeczną aktywność 
i gospodarkę zależy od dostosowania programów, form i struktur w systemie 
kształcenia do potrzeb lokalnych i krajowych. współczesne czynniki rozwoju 
regionalnego pogrupować można na:
 – ekonomiczne;
 – społeczne;
 – techniczne i technologiczne;
 – ekologiczne1.

efektem skutecznej polityki regionalnej powinno być nie tylko niwelo-
wanie zróżnicowań regionalnych, ale także poprawa konkurencyjności regio-
nów i całego kraju na arenie globalnej, a to oznacza konieczność inicjowania 
w szerszym wymiarze działań zmierzających do budowania gospodarki opartej 
na wiedzy, ale także zwiększenia wydatków na badania i rozwój, wspierania 
innowacyjności, podnoszenia jakości zasobów ludzkich, a także budowania 

1 Gospodarka regionalna i lokalna, red. z. strzelecki, warszawa 2008, s. 234.
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nowoczesnej infrastruktury2. chodzi w szczególności o wyrównywanie szans 
poprzez eliminowanie zjawisk niekorzystnych. wzmacniać natomiast należy 
te czynniki, które stanowią o odrębności i są atutem społeczności.

Działalności szkoły wyższej sprzyjają odpowiednie rozwiązania w sys-
temie prawa oraz właściwe podejście organizacji działających w jej otoczeniu 
bliższym i dalszym. Podstawowe ramy prawne systemu szkolnictwa wyż-
szego wyznacza w Polsce ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym3. uczelnie 
są zobowiązane nie tylko do realizacji zadań związanych z przygotowaniem 
studentów do pracy zawodowej, wychowaniem, prowadzeniem badań nauko-
wych, kształceniem kadr i zapewnieniem odpowiednich do tego warunków. 
Jak zaznaczono w artykule drugim wspomnianej ustawy, są zobowiązane także 
do działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych4. Oddziaływanie 
uczelni wyższej na najbliższe otoczenie odbywa się na wielu płaszczyznach 
i za pomocą różnych środków. są to w szczególności:
 – przygotowanie kadr o wysokich kwalifikacjach;
 – udostępnianie bogatych zasobów informacyjnych i wiedzy, dzięki kadrze 

naukowej i zbiorom bibliotecznym;
 – podejmowanie inicjatyw wspierających transfer wiedzy do układów 

społeczno-gospodarczych;
 – promowanie jakości w realizacji działalności własnej i w przedsięwzię-

ciach podejmowanych z innymi podmiotami;
 – umożliwianie współpracy z ośrodkami zajmującymi wysoką pozycję 

w zakresie badań naukowych, w gospodarce i rozwiązywaniu problemów 
społecznych;

 – zapewnienie dostępu do rozwiązań wyznaczających kierunek postępu 
cywilizacyjnego.

w szkolnictwie łatwiej jest ustalać potrzeby lokalnego rynku pracy. kan-
dydaci wybierający kierunek studiów częściej mogą brać pod uwagę szansę 
na znalezienie zatrudnienia w najbliższym otoczeniu. Aktywniej też mogą 
się włączać pracodawcy, którym łatwiej jest wspomagać finansowo studia 

2 A. koźlak, rola polityki regionalnej w podnoszeniu konkurencyjności polskich regionów, 
(w:) Współczesne problemy polityki ekonomicznej, red. s. korenik, z. Przybyła, wrocław–Jele-
nia Góra 2008, s. 182.  

3 ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.u. z 2005 r., nr 164, 
poz. 1365.

4 tamże, art. 2, ust. 8.
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wybranym osobom. istotnym składnikiem zasobów informacyjnych udostęp-
nianych do swobodnej dyspozycji społeczeństwa są biblioteki uczelniane. 
w tym miejscu warto zwrócić uwagę na rolę lokalnych społeczności, które 
powinny być zainteresowane powiększaniem dostępnej bazy.

w celu jak najlepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i tech-
nicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki 
uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz 
centra transferu technologii. transfer wiedzy do otoczenia odbywa się też 
innymi sposobami. zatrudnianie na uczelniach wysoko kwalifikowanej kadry 
z lokalnych podmiotów społeczno-gospodarczych umożliwia jednocześnie 
rozwój zawodowy, a w wielu przypadkach również naukowy wielu osobom. 
z obserwacji poczynionych przez autora wynika, że również praktyki studenc-
kie w instytucjach i przedsiębiorstwach stanowią okazję nie tylko do rozwoju 
zawodowego studentów, ale także do przekazywania wiedzy i przygotowania 
prac dyplomowych.

wysoka jakość systemu szkolnictwa wyższego jest utrzymywana m.in. 
dzięki instytucjonalnemu nadzorowi nad działalnością każdej uczelni wyższej. 
Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje sprawny nadzór zewnętrzny oraz 
wewnętrzny. na uczelniach publicznych zakres nadzoru obejmuje między 
innymi przygotowanie i realizację planu rzeczowo-finansowego, zatwierdza-
nie sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości 
i ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych.

uczelnie wyższe, zwłaszcza państwowe, dzięki swojej renomie łatwiej 
nawiązują kontakty z instytucjami wspomagającymi rozwój regionalny 
i lokalny. klasyczny model rozwoju lokalnego obejmuje:
 – tworzenie odpowiednich instytucji;
 – rozwój alternatywnych produkcji i usług, podnoszenie kwalifikacji siły 

roboczej;
 – poszukiwanie rynków zbytu;
 – transfer i dyfuzję technologii, doskonalenie technologii w istniejących 

zakładach oraz usprawnianie organizacji gospodarczych;
 – materialne, organizacyjne, technologiczne i ekonomiczne wspieranie ini-

cjatyw na rzecz wykorzystania lokalnych zasobów5.

5 A.k. Piasecki, samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, warszawa 2009, s. 322. 
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Dzięki takiej współpracy w lokalne i regionalne systemy włączane 
są czynniki charakterystyczne dla nowych kierunków rozwoju społeczeństwa.

rozwój regionalny jest procesem wielowymiarowym, wybitnie różno-
rodnym, co powoduje, że jego badanie jest trudne i wymaga przyjęcia założeń 
upraszczających6. Poza wcześniej wymienionymi aspektami oddziaływania 
państwowego szkolnictwa wyższego na najbliższe otoczenie należy uwzględ-
nić inne, mające kolosalne znaczenie społeczno-gospodarcze:
 – są to podmioty o istotnym znaczeniu dla finansów: stanowią źródło zasi-

lania instytucji i wielu osób (np. jako pracodawcy, usługobiorcy, płatnicy 
podatków i opłat lokalnych);

 – uruchamiają system finansowego i rzeczowego wspierania studiujących 
(np. wypłacając stypendia, dofinansowując akademiki i stołówki);

 – oferują na potrzeby lokalnej społeczności bazę naukową i materialną 
do wspomagania różnych przedsięwzięć;

 – sprzyjają rozwojowi kultury.
spektrum czynników oddziałujących na otoczenie szkoły wyższej jest 

bardzo zróżnicowane i daje ogromne szanse lokalnym społecznościom.
zdolność jednostek i grup społecznych do organizowania działań zbio-

rowych w miejscu zamieszkania zależy nie tylko od obiektywnych lokalnych 
potrzeb społecznych, gospodarczych, ale także od ich świadomości i postaw7. 
szkolnictwo wyższe doskonale inspiruje do wykorzystania lokalnych atutów, 
rozwoju przedsiębiorczości, kapitału ludzkiego oraz integracji struktur lokal-
nych z otoczeniem.

Przesłanki rozwoju kształcenia ekonomicznego w państwowych 
szkołach wyższych

Dostosowywanie działalności różnych podmiotów do zasad obowiązują-
cych w nowoczesnej gospodarce następuje w wyniku procesów adaptacyjnych 
obejmujących swym zasięgiem różne obszary. rozważanie na temat oddziały-
wania szkolnictwa wyższego na społeczności lokalne i regiony musi uwzględ-
niać nie tylko najbliższe otoczenie, ale także przedsięwzięcia dostosowujące 

6 Gospodarka regionalna i lokalna, dz. cyt., s. 232.
7 J. sikora, lokalne układy społeczne, (w:) samorząd w polsce – istota, formy, zadania, 

red. A. zalewski, Poznań 1998, s. 56.
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system kształcenia do wyzwań stawianych przez współczesny świat, i być 
zgodne z tendencjami dominującymi w skali globalnej.

charakterystyczne w gospodarce światowej było nasilenie się globaliza-
cji. Proces ten doprowadził do zbliżenia narodów i regionów, do zmian struk-
tur gospodarczych, tworzenia się sieci ekonomicznych powiązań olbrzymich 
rynków światowej wymiany towarów i usług oraz powstania nowoczesnych 
rodzajów komunikowania się8. Globalizacja osłabia bariery między krajami 
i wzmacnia powiązania ekonomiczne, polityczne i społeczne. skutkiem 
tego jest duże znaczenie poziomu organizacyjnego, a więc i jakość kadry 
kierowniczej w różnych sferach życia społecznego oraz doskonalenie umie-
jętności komunikowania się w językach obcych. Jest to jeden z aspektów, 
który uwzględniać powinno szkolnictwo, przygotowując do pracy w różnych 
zawodach.

szkolnictwo wyższe w kontekście potrzeb lokalnych i regionalnych 
odgrywa rolę w zakresie przygotowania kadry do realizacji zadań pozosta-
jących w kompetencjach wielu instytucji i podmiotów gospodarczych. Jak 
szeroki jest to zakres zadań, wskazuje już sam tylko artykuł siódmy ustawy 
o samorządzie terytorialnym, w którym wymienione zadania własne obej-
mują m.in. sprawy dotyczące: ładu przestrzennego, gospodarki terenami, 
ochrony środowiska, dróg, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanaliza-
cji, utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną 
i cieplną, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecz-
nej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego, oświaty, kultury, kultury 
fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, porządku 
publicznego i ochrony przeciwpożarowej, utrzymania gminnych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej. Państwowe wyższe szkoły zawodowe 
w celu realizacji swoich zadań statutowych starają się przygotowywać ofertę 
kształcenia dla jak najszerszej grupy kandydatów. nie może więc dziwić 
wychodzenie naprzeciw społecznym potrzebom, w tym społeczności lokal-
nych i regionów, poprzez oferowanie studiów w zakresie zarządzania, admi-
nistracji, finansów i rachunkowości, filologii, socjologii, turystyki, pedagogiki 
i ochrony środowiska. Jako ciekawą tendencję należy wskazać rozwój studiów 
inżynierskich na tego typu uczelniach. coraz częściej pojawiają się oferty dla 
kandydatów zainteresowanych zarządzaniem i inżynierią produkcji, ochroną 

8 J. skodlarski, r. Matera, Gospodarka światowa – geneza i rozwój, warszawa 2004, s. 325.
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środowiska, informatyką. według danych Ministerstwa nauki i szkolnictwa 
wyższego w 36 państwowych wyższych szkołach zawodowych podległych 
temu resortowi kształcenie było prowadzone na kierunku filologia polska w 15 
szkołach, filologia (różne specjalności) w 13, ekonomia w 11, zarządzanie 
w 10, administracja w 8, zarządzanie i inżynieria produkcji w 6, informatyka 
w 13, ale oprócz tego 2 uczelnie kształcą na kierunku informatyka i ekonome-
tria9. szeroka oferta studiów z zakresu ekonomii i zarządzania ma zapewnić 
dopływ kadr przygotowanych m.in. do kierowania instytucjami i przedsię-
biorstwami zajmującymi się różnorodnymi działaniami jednostek samorządu 
terytorialnego. w ten sposób uwidacznia się działanie prawa popytu i podaży 
w obszarze kształcenia.

nowoczesne kształcenie menadżerów jest procesem długotrwałym, 
ciągłym i kosztownym. Ma on przygotować słuchaczy do pełnienia funkcji 
kierowniczych w warunkach szybko zachodzących zmian w podmiotach spo-
łeczno-gospodarczych i ich otoczeniu, dużego ryzyka, ogromnej konkurencji 
w dynamicznym i nasyconym techniką informatyczną środowisku. słusznie 
zwraca się uwagę, że kluczową rolę w poprawie konkurencyjności odgrywa 
zbliżenie szkoły zawodowej do świata pracy, przedsiębiorstwa, rynku pracy, 
potrzeb gospodarki, a także przedsiębiorstwa do szkoły10. Globalizacja gospo-
darki światowej wymaga od współczesnych przedsiębiorstw spełniania ocze-
kiwań klientów oraz osiągania przewagi konkurencyjnej na coraz bardziej 
zacieśniających się rynkach11. w każdej sytuacji należy poszukiwać rozwiązań 
sprzyjających zwiększaniu efektywności kształcenia. Jest to tym ważniejsze 
zadanie, że polskie szkolnictwo w coraz większym stopniu zaczyna konku-
rować z uczelniami zagranicznymi. wielu kandydatów na studia, ale także 
już studiujący, zaczyna napotykać barierę ekonomiczną ograniczającą dostęp 
na wymarzoną uczelnię. w tej sytuacji właśnie informatyczna infrastruktura 
może dać studentom, zwłaszcza dzięki dostępowi do internetu, dodatkowe 
szanse. ze względu na zmiany, jakie w szybkim tempie zachodzą w wielu sfe-

9 <http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/uczelnie/
uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-
ds-szkolnictwa-wyzszego/panstwowe-wyzsze-szkoly-zawodowe> [data dostępu: 22.05.2010].

10 M. kabaj, strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w unii europejskiej i w pol-
sce, warszawa 2004, s. 233. 

11 A. Herman, przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji, (w:) przedsiębiorstwo przyszło-
ści, red. w. Grudzewski, i.k. Hajduk, warszawa 2001, s. 7.
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rach życia społeczności lokalnych, w tym w systemie kształcenia, niezmiernie 
istotna jest aktywność ukierunkowana na dopasowywanie kierunków rozwoju 
społeczności lokalnych i regionalnych do rzeczywistych potrzeb oraz efek-
tywne wykorzystanie szans. Jednym z obszarów priorytetowych w działalno-
ści każdej grupy, w tym społeczności lokalnych i regionalnych, jest zapew-
nienie wysoko wykwalifikowanych kadr kierowniczych dla przedsiębiorstw 
i instytucji. wobec takich wymagań duże znacznie będzie miało kształcenie 
na kierunkach związanych z ekonomią, ale także z zarządzaniem i naukami 
technicznymi. szkoły wyższe odgrywają ogromną rolę jako ośrodki zapew-
niające nowoczesne przygotowanie kadr. kierunki kształcenia z zakresu nauk 
ekonomicznych sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości w społecznościach 
regionalnych i lokalnych, zapewniają kadrze przygotowanie do racjonalnego 
podejmowania decyzji w związku z rozwiązywaniem problemów społecznych 
i gospodarczych.

internet w systemie kształcenia kadr na potrzeby regionalne

tak jak działalności współczesnych systemów społeczno-gospodarczych, 
tak i funkcjonowania i rozwoju systemu kształcenia na uczelniach wyższych 
nie można sobie wyobrazić bez nowoczesnych technologii informacyjnych, 
a zwłaszcza internetu. sieć zapewnia wsparcie dla tradycyjnych działań spo-
łecznych i gospodarczych. Jednocześnie pojawiają się formy działalności, jakie 
nie wystąpią poza siecią. Oznacza to wprowadzenie nowej jakości. k. kelly 
podkreśla, że gdy czasami jakaś branża gospodarki nadaje dynamikę innym 
branżom i przyspiesza ich postęp, możemy ją wtedy nazwać branżą przełomu, 
a obok procesorów i sieci komunikacji tworzy sektor, który przekształca inne12. 
w przypadku wielu krajów, także Polski, obserwacja najnowszych tendencji 
i analiza zachodzących procesów są niezbędne do przygotowania rozwiązań 
zapewniających optymalną drogę postępu i racjonalne korzystanie z dorobku 
informatyki. Daje to jednocześnie gwarancję przygotowania rozwiązań zgod-
nych z interesem państwa, regionów i społeczności lokalnych, a to także przez 
uwzględnienie poziomu rozwoju technologii i wymagań międzynarodowych. 
nowa epoka niesie dla społeczeństw wiele wyzwań. Jak zauważa P.F. Druc-

12 k. kelly, nowe reguły nowej gospodarki. dziesięć przełomowych strategii świata połą-
czonego siecią, warszawa 2001, s. 13.



495Nauki ekonomiczne i informatyka jako składniki systemu przygotowania kadry…

ker, nowa rewolucja informacyjna trwa już od pewnego czasu, rozpoczęła 
się w przedsiębiorstwie, gdzie istnieje ciągłe zapotrzebowanie na informację 
ekonomiczną, by w niedługim czasie objąć swym zasięgiem wszystkie instytu-
cje społeczne13. szybkość komunikacji, dostępność i jej stale malejące koszty 
powodują, że internet stał się narzędziem powszechnie wykorzystywanym 
w codziennej działalności uczelni, przedsiębiorstw i organizacji świadczących 
usługi. internet stał się istotnym czynnikiem rozwoju społeczeństw, a jego 
rozwój spowodował przełamanie bariery geograficznej w działalności szkół 
wyższych.

technologia informacyjna nie może być postrzegana jako cel sam 
w sobie, a zgodnie z ogólniejszymi zasadami jako środek wspomagający 
różne formy aktywności. w ten sposób włączana zostaje w systemy społeczno-
-ekonomiczne zaspokajające potrzeby społeczne. Oddziaływanie sieci należy 
analizować w różnych aspektach, także z uwzględnieniem miejsca poszczegól-
nych podmiotów i procesów w systemie skomplikowanych więzi społecznych. 
rozwój technik informacyjnych opartych na filozofii komputerowej sieci ogól-
noświatowej doprowadził do powstania tzw. cyberprzestrzeni i rzeczywisto-
ści wirtualnej, a organizacje wirtualne zrewolucjonizowały dotychczasową 
tradycyjną teorię organizacji i zarządzania, której pryncypia nie przystają 
do wirtualnej firmy niemającej struktury fizycznej14. także działalność szkół 
wyższych stale przeobraża się. Ma to swój wyraz w aspekcie przedmiotowym 
i podmiotowym. w wyniku ewolucji internetu powstały nowe rozwiązania 
e-biznesowe, do których można zaliczyć m.in.:
 – e-commerce – zawieranie transakcji handlowych, promocja i sprzedaż 

artykułów i usług w sieci;
 – e-banking – obsługa bankowa realizowana przez internet;
 – e-loyalty – tzw. programy lojalnościowe;
 – e-consulting – doradztwo przez internet;
 – e-advertising – promocja w sieci;
 – e-learning – technika szkoleń prowadzonych z wykorzystaniem mediów15.

istotę oddziaływania internetu na różne sfery życia społeczeństwa 
w wielkim skrócie ilustrują zastosowania w:

13 P.F. Drucker, zarządzanie w XXi wieku, warszawa 2000, s. 99. 
14 w.t. Bielecki, informatyzacja zarządzania, warszawa 2000, s. 175–176. 
15 A. Biencewicz-Miazga, e-biznes w internecie i multimediach, warszawa 2003, s. 88. 
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 – działalności gospodarczej – internet jest przystosowany do obsługi 
wszystkich faz procesu biznesowego i różnych rodzajów działalności 
przedsiębiorstw – stosowanie technologii internetowej może polegać 
na wspomaganiu działalności tradycyjnej, która z istoty rzeczy nie może 
być całkowicie przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, aż po usługi, które 
można w całości realizować w sieci (telepraca);

 – instytucjach edukacyjnych – uzyskuje się nowe środki do wspomagania 
działalności, wiele usług przeniesionych może być do internetu, rozwija 
się e-learning, rozszerza się zakres materiałów przydatnych w dydaktyce, 
rozwija współpraca między formalnymi i nieformalnymi uczestnikami 
kształcenia, zmniejsza się znaczenie czynnika kosztowego;

 – administracji publicznej: państwowej i samorządowej – do realizacji róż-
nych zadań, komunikacji, udostępniania informacji publicznej, uspraw-
niania obsługi obywateli, ułatwienia kontaktów osobom przebywającym 
w miejscowościach znacznie oddalonych od siedziby administracji, 
a także niepełnosprawnym;

 – systemach komunikacji społecznej;
 – sektorze bankowym – rozwój bankowości internetowej, bankowość 

internetowa, bezpieczeństwo transakcji, organizacja krajowego systemu 
rozliczeń międzybankowych, e-banki;

 – różnych organizacjach społecznych i gospodarczych – zapewnienie 
komunikacji ze środowiskami w kraju i za granicą, możliwość obserwacji 
wybranych typów zjawisk i procesów, większe możliwości działania przy 
ograniczonych środkach;

 – przedsiębiorstwach – do wspomagania procesów biznesowych.
Ogromne zmiany internet wprowadza również w gospodarstwach domo-

wych. zapewnia im dostęp do różnego typu dóbr i usług, uniezależnienie 
od lokalnego rynku, dostęp do informacji, w tym informacji publicznych, 
usprawnienie kontaktów z administracją, dostawcami usług i dóbr, korzystanie 
ze zdalnego kształcenia, możliwość zatrudnienia w systemach telepracy.

internet stał się czynnikiem rozwoju w skali makroekonomicznej 
i mikroekonomicznej. konieczne jest badanie jego wpływu na różne sfery 
życia społecznego oraz na poszczególne organizacje realizujące swoje cele 
w środowisku nowoczesnej technologii. szkolnictwo wyższe, a zwłaszcza 
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o ekonomicznym profilu kształcenia, ma wyznaczone nowe perspektywy 
i zadania dzięki internetowi:
 – system kształcenia wzbogacony zostaje o nowe treści, środki i metody 

umożliwiające lepsze dostosowanie działalności do celów społecznych, 
w tym potrzeb regionalnych i lokalnych;

 – treści nauczania – całokształt podstawowych umiejętności, wiadomości 
z dziedziny oraz praktyki społecznej, przewidziany do opanowania przez 
słuchaczy – rozszerza się o zagadnienia dotyczące nowoczesnych kie-
runków wspomagających działalność kadr ekonomicznych działających 
w dynamicznym środowisku nasyconym technologiami informacyjnymi;

 – repertuar metod stosowanych w kształceniu znacznie się rozszerza, poja-
wiają się szanse stosowania metod eksponujących (filmy, prezentacje 
dostępne w internecie), programowych i praktycznych (np. przygotowy-
wanie własnych projektów rozwiązań e-biznesowych);

 – funkcje metod nauczania są wspomagane przez udostępnianie materia-
łów z różnych źródeł, w różnych wersjach językowych, co ma dodat-
kowe walory uświadamiające potrzebę nauki języków obcych, lepiej 
realizowane z powodu szerokich możliwości utrwalania wiedzy;

 – w kontroli i opanowaniu wiedzy pojawiają się szanse, które nie istnieją 
w tradycyjnych systemach edukacyjnych.

Ogromną szansą z punktu widzenia regionalnych potrzeb jest rozwój 
zdalnego nauczania. szkoły wyższe w znakomity sposób wykorzystują inter-
net jako środek wspomagający system kształcenia.

w sferze realizacyjnej procesu kształcenia, czyli doboru strategii naucza-
nia i uczenia się i jego indywidualizacji, technologie informacyjne umożli-
wiają, nie tylko dzięki rozbudowanym systemem symulacji komputerowej, ale 
również dzięki prostym systemom multimedialnym, swobodny wybór stylów 
uczenia się i tempa przyswajania wiedzy, uwzględnianie przyzwyczajeń oraz 
dotychczas nabytych umiejętności16. technologie informacyjne sprzyjają 
rozwojowi twórczych postaw, podnoszą efektywność nauczania, wspierają 
uczenie się, wyrównują szanse w zakresie dostępu do różnych materiałów. 
taki kierunek wspomagania studiów ma więc liczne, trudne do przecenienia 
zalety. A wskazywanie słuchaczom zagrożeń sprzyja kształtowaniu właści-
wych postaw i umiejętności reagowania na różne sytuacje.

16 J. Bednarek, Multimedia w kształceniu, warszawa 2006, s. 88.
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zakończenie

szkolnictwo wyższe spełnia istotne funkcje w społecznościach lokal-
nych. Przygotowuje kadrę na potrzeby instytucji i funkcjonujących przed-
siębiorstw, umożliwia różnym grupom społecznym uzyskanie kwalifikacji 
zawodowych i dostęp do dóbr kultury. szczególną rolę odgrywają szkoły 
państwowe, które, dzięki rozwiniętemu systemowi nadzoru, są w stanie 
wykształcić kadrę o wysokich kwalifikacjach, przygotowaną do korzystania 
z nowoczesnych technologii informacyjnych wspomagających działalność 
administracji i przedsiębiorstw. zaznaczyć należy także istotny wpływ pań-
stwowych wyższych szkół zawodowych na lokalne finanse.
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econoMics sciences and coMPuter science as a systeM 
eLeMents oF cadre Background For regionaL econoMy 

By PuBLic HigHer VocationaL scHooLs

summary

in dynamic process of social evolutions higher schools play a role centers sup-
porting development of local society.

the main goal of the article is presentation in what pitch different science dis-
ciplines, especially economics sciences and information technologies, they support 
local social-economy systems. Public Higher vocational schools are also allowed as 
relevant factor in a system of local finances.

translated by Marek Mazur
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MałGorzata WiśCiCka
Państwowa wyższa szkoła zawodowa w gorzowie wielkopolskim

koMunikacja Marketingowa 
wyŻszycH szkÓŁ zawodowycH w oPinii studentÓw

wstęp

cechą charakterystyczną sektora usług edukacyjnych w Polsce ostatnich 
piętnastu lat jest dynamiczny wzrost podaży tych usług przy jednoczesnym 
(początkowym) wysokim popycie, a następnie stopniowym nasyceniu rynku. 
współczesne szkoły wyższe narażone są na wiele czynników zewnętrznych 
determinujących działalność uczelni. konsekwencją tego zjawiska, a także 
niżu demograficznego, jest w ostatnich latach zmniejszanie popytu na usługi 
edukacyjne na poziomie wyższym. Pojawienie się nadwyżki podaży usług 
edukacyjnych nasila konkurencję pomiędzy różnymi szkołami. By skutecznie 
konkurować, szkoły wyższe muszą stosować system komunikacji marketin-
gowej, czego konsekwencją będzie wyeksponowanie szczególnych korzyści, 
jakie osiąga studiujący na określonej uczelni. Proces komunikacji stanowić 
powinien ważny element orientacji rynkowej szkoły wyższej, a w konsekwen-
cji wykorzystania formuły marketingu. natomiast jakość komunikacji wpływa 
na pozytywny lub negatywny odbiór podmiotu przez otoczenie.

komunikacja marketingowa wyższych szkół 
zawodowych w opinii studentów
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uczelnia wyższa jako podmiot rynku

Podstawowa trudność leży już w uznaniu uczelni za podmiot rynkowy, 
gdyż z jednej strony ma ona cechy organizacji non profit jako instytucja 
donatywna, a z drugiej strony, winna podejmować działania o charakterze 
konkurencyjnym. ten hybrydowy1 charakter szkoły wyższej często stanowi 
ograniczenie we właściwym sposobie funkcjonowania procesu komunikacji.

istotny wpływ na proces komunikacji wywiera specyficzny charakter 
otoczenia szkoły wyższej, które składa się z podmiotów reprezentujących 
różny poziom oczekiwań wobec uczelni. w klasycznym ujęciu komunikacji 
marketingowej wyróżnia się publiczność wewnętrzną i zewnętrzną. Pierwszą 
grupę stanowią: pracownicy, studenci uczelni, rodzice studentów, partnerzy 
życiowi pracowników, absolwenci. natomiast publiczność zewnętrzną stano-
wią podmioty gospodarcze, dziennikarze, politycy, ale również, jako przyszła 
grupa docelowa, uczniowie szkół maturalnych i ich rodzice2. ważnym czyn-
nikiem procesu komunikacji szkoły wyższej jest również zmiana orientacji: 
w sektorze usług edukacyjnych widoczny stał się ich masowy charakter i trak-
towanie ich jako źródła samodzielnego zdobywania dodatkowych środków 
finansowych, głównie poprzez budowanie oferty studiów niestacjonarnych 
(zob. rys. 1 i 2). w konsekwencji zdarzają się sytuacje, w których liczba stu-
dentów na studiach niestacjonarnych przewyższa liczbę studentów na studiach 
stacjonarnych. należy zwrócić uwagę, że ogólna liczba studentów w latach 
1997–2008 zwiększyła się dwukrotnie (zob. tab. 1 i 2).

Masowość usług edukacyjnych przyczyniła się do opóźnienia zmiany 
orientacji szkół wyższych na rynkową i profesjonalnego zarządzania marketin-
gowego. Obecnie nowe wyzwania wynikające ze zmieniającego się otoczenia, 
zarówno o charakterze społecznym, jak i ekonomicznym, zmuszają szkoły 
wyższe do podejmowania decyzji (działań) charakterystycznych dla podmio-
tów działających na bardzo konkurencyjnym rynku. siłę konkurencji wzmac-
niają m.in. takie czynniki, jak zmniejszająca się liczba nabywców usług, jako 
efekt czynnika obiektywnego – niżu demograficznego, oraz nasycenie rynku.

1 M. Pluta-Olearnik, rozwój nowych form edukacji na poziomie wyższym – wyzwania 
i szanse dla polskich uczelni, (w:) Marketing szkół wyższych, red. G. nowaczyk, M. kolasiński, 
Poznań 2004, s. 16–18.

2 th. Heiland, Marketing und Wettbewerb im deutschen Hochschulsystem. eine empirische 
und implikationenorientierte analyse, wiesbaden 2001, s. 165.
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rys. 1. Liczba studentów w szkołach publicznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gus, <http://www.stat.gov.
pl/bdr_n/app/dane_podgrup.wymiary?p_kate=21&p_grup=270&p_pgru-
=1875&p_dane=0> [data dostępu: 12.04.2010].

Rys. 2. Liczba studentów w szkołach niepublicznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gus, <http://www.stat.gov.
pl/bdr_n/app/dane_podgrup.wymiary?p_kate=21&p_grup=270&p_pgru-
=1875&p_dane=0> [data dostępu: 12.04.2010].

ważnym czynnikiem jakościowym jest pojawienie się nowych oczekiwań 
wobec usług edukacyjnych przy obserwowanej niewystarczającej elastyczno-
ści oferty wielu uczelni. w efekcie konieczne jest przeorientowanie szkół 
wyższych, polegające m.in. na rozszerzeniu ich klasycznych zadań w obszarze 
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nauczania i prowadzenia badań o nowe, gdyż ograniczanie roli szkoły tylko 
do działań edukacyjnych w wyznaczonym obszarze nie przyczyni się do jej 
konkurencyjności. Można tu wskazać następujące zadania:
 – doskonalenie oferty programowej;
 – promocja (w obszarach dydaktycznych, naukowych, badawczych czy 

eksperckich);
 – stałe budowanie pozytywnych relacji z klientami uczelni oraz jej 

otoczeniem;
 – budowanie więzi z lokalnym środowiskiem gospodarczym;
 – oferowanie studentom wartości dodanej w procesie kształcenia;
 – budowanie silnej marki szkoły wyższej;
 – prowadzenie badań w obszarach edukacyjnych, oceny jakości, 

satysfakcji3.

tabela 1

Liczba studentów w wyższych szkołach zawodowych

typ uczelni 1999 2005 2006 2007 2008
Państwowe 

wyższe szkoły 
zawodowe

28 970 224 655 244 490 341 969 391 813

inne uczelnie 1 421 277 1 939 898 1 927 699 1 941 279 1 937 404

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gus, <http://www.stat.gov.pl/
bdr_n/app/dane_podgrup.katgrupg? p_dane=0&p_kate=21> [data dostępu: 
12.04.2010].

Obszarem nowych działań dla współczesnej szkoły wyższej powinny 
być również takie aktywności, jak: instytucje eksperckie dla lokalnej przed-
siębiorczości, promowanie innowacyjności, miejsce rozwoju lokalnego czy 
instytucja życia publicznego inspirująca lokalnych polityków, grupy społeczne 
i zawodowe4.

3 k. Pawłowski, zachowania uczelni niepublicznych w warunkach silnej konkurencji 
na rynku usług edukacyjnych, „współczesne zarządzanie”, nr 4/2005, s. 93–101.

4 J. sadlak, Globalization versus the universal role of the university, “Higher education 
in europe”, nr 25/2000, s. 243–249.
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należy pamiętać, że działania w obszarach zarządzania szkołami wyż-
szymi charakteryzują się długą perspektywą czasową zarówno w procesie 
tworzenia nowych ofert, jak i realizacji zadań. z tej przyczyny niezbędne jest 
właściwe planowanie i przyjęcie szerokiego obszaru działalności.

tabela 2

Liczba studentów według różnych typów studiów

typ studiów

2000/2001 2004/2005 2006/2007 2008/2009

pu
bl
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zn

e
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ep

ub
lic

zn
e

pu
bl

ic
zn

e

ni
ep

ub
lic

zn
e

pu
bl

ic
zn

e

ni
ep

ub
lic

zn
e

pu
bl

ic
zn

e

ni
ep

ub
lic

zn
e

stacjonarne 586 
116

101 
741

779 
438

139 
140

797 
051

146 
205

797 
239

120 
518

niestacjonarne1 452 
797

342 
842

493 
038

412 
417

490 
335

494 
108

454 
885

538 
878

1 Podział na studia stacjonarne i niestacjonarne został wprowadzony w roku 2006. wcze-
śniejszy podział to studia zaoczne, dzienne, wieczorowe.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gus, <http://www.stat.gov.
pl/bdr_n/app/dane_podgrup.wymiary?p_kate=21&p_grup=270&p_pgru-
=1875&p_dane=0> [data dostępu: 12.04.2010].

Proces komunikacji marketingowej w wyższych szkołach zawodowych

Ogólna formuła procesu komunikacji marketingowej odniesiona może 
być do każdego typu szkoły wyższej, jednakże specyfika misji i zadań, jakie 
każda z tych uczelni określa, powoduje konieczność wyprofilowania systemu 
komunikacji. w odniesieniu do szkół wyższych, szczególnie zawodowych, 
widoczna jest ich rola w kształtowaniu rozwoju lokalnych społeczności. 
wynika ona już z zadań, do których zostały powołane, zawartych w ustawie 
o wyższych szkołach zawodowych, czyli przede wszystkim udostępnienia 
kształcenia na poziomie wyższym młodzieży z mniejszych miejscowości, 
zmuszonej dotychczas do zmiany miejsca zamieszkania w celu dalszego 
studiowania i ponoszenia większych kosztów związanych ze zdobyciem 
wykształcenia, jak również zmniejszenia dysonansu między kształceniem 
studenta a oczekiwaniami lokalnego rynku pracy wobec pracowników oraz 
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wspierania rozwoju kulturalnego, co zapewnia ośrodek akademicki w danym 
regionie miastom pozbawionym zarówno praw wojewódzkich, jak i szans 
na powstanie ośrodków kulturalnych5. Działalność wyższych szkół zawo-
dowych powinna stanowić most dla transferu wiedzy, która wypływałaby 
ze szkoły jako wiedza teoretyczna, metody analizy. Jednak inicjatorami tych 
działań winny być podmioty lokalne (regionalne), które określałyby przydat-
ność nauki w konkretnej działalności biznesowej6.

Proces komunikacji na poziomie wyższej szkoły zawodowej wymaga 
podjęcia działań spełniających następujące kryteria:
 – świadomość roli komunikacji w szkole wyższej;
 – tworzenie usystematyzowanego (zaplanowanego) procesu komunikacji;
 – kontynuowany, trwały wymiar komunikacji.

należy pamiętać, że usługi świadczone przez szkoły wyższe mają cha-
rakter specjalistyczny, profesjonalny, jednak zróżnicowanie pod względem 
programów w ramach danej specjalności jest minimalne, gdyż warunkują 
je rozporządzenia ministerialne. w tej sytuacji elementem wyróżniającym 
staje się ranga wizerunku szkoły wyższej, badanego poprzez komunikację 
marketingową. istotnym narzędziem w kreowaniu tego wizerunku jest proces 
ukierunkowany na zmaterializowanie usługi edukacyjnej poprzez logo, nazwę 
szkoły, kulturę działania, panujące relacje7. kształtowanie procesu komuni-
kacji wymaga od szkół przyjęcia działań rynkowych. komunikacja marke-
tingowa może napotykać bariery wynikające z charakteru szkół wyższych. 
Do najczęściej i najsilniej występujących należą:
 – przewaga myślenia operacyjnego nad strategicznym8;
 – tradycyjne postrzeganie wartości akademickich, które często 

są sprzeczne z zasadami marketingu (marketing najczęściej kojarzony 
jest ze sprzedażą)9;

5 ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych; ustawa o szkolnic-
twie wyższym z dnia 12 września 1990, Dz. u. nr 65.

6 A. kobylanek, redefinicja funkcji szkół wyższych z punktu widzenia interesów lokalnych 
(teoria mostu), „nauka i szkolnictwo wyższe”, nr 2 (26)/2005, s. 37.

7 B. iwankiewicz-rak, zarządzanie marketingowe szkołą wyższą, (w:) Marketing szkół 
wyższych, dz. cyt., s. 128.

8 J. Dietl, Czy potrzebne jest zarządzanie marketingowe w szkolnictwie wyższym?, „Mar-
keting i rynek”, nr 2/2004, s. 8.

9 M. krzyżanowska, perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w polskich szkołach wyż-
szych, „Marketing i rynek”, nr 9/2004, s. 15–22.
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 – negatywny stosunek środowiska akademickiego do nieustannych 
zmian nieodłącznie związanych ze stosowaniem marketingu i orientacji 
zewnętrznej;

 – skomplikowanie sytuacji poprzez różnorodność działań marketingowych, 
w której organy zarządzające szkołą często nie mają zdolności, doświad-
czenia w tworzeniu strategicznych planów działań. wynika to z braku 
predyspozycji naukowców do kierowania, gdyż cechy osobowości zarzą-
dzającego (kierownika) są sprzeczne z cechami osobowości naukowca10;

 – zadania naukowo-dydaktyczne, jakimi dodatkowo obciążeni są 
kierownicy-naukowcy;

 – przepływ informacji i ich konflikt pomiędzy administracją a gronem 
dydaktycznym11;

 – wytyczne ministerstwa ograniczające możliwości szybkiego i elastycz-
nego dopasowania oferty do potrzeb rynku.

w tej sytuacji budowanie sprawnego systemu komunikacji wymaga 
w pierwszej kolejności zbudowania „własnego systemu informacji marketin-
gowej, stanowiącego zbiór źródeł i procedur, które umożliwiają jej kierownic-
twu uzyskanie bieżących informacji o tendencjach i zmianach zachodzących 
w otoczeniu”12, co w konsekwencji zapewni sprawnie działający system komu-
nikacji w ramach uczelni. w celu tworzenia właściwego procesu komunikacji 
uczelnie winny realizować następujące zadania:
 – prezentacja wizerunku;
 – dbanie o reputację i prestiżowy charakter podmiotu;
 – kształcenie postaw lokalnej społeczności poprzez autorytety naukowe 

i moralne;
 – podkreślanie rangi i roli kapitału intelektualnego.

10 M. krzyżanowska uważa, że postrzeganie świata i otaczających go zjawisk oraz zasad 
funkcjonowania przez naukowca określone jest w ramach, wzorach i ogólnych zasadach, nato-
miast funkcja kierownika odnosi się do rzeczywistości, której nie da się ująć w ramy wzorów 
i teorii. zob. M. krzyżanowska, perspektywy rozwoju..., dz. cyt.

11 A. sargeant, Marketing w organizacjach non profit, kraków 2004, s. 281.
12 P. kotler, k.F.A. Fox, strategic Marketing for education institutions, Prentice-Hall inc., 

englewood cliffs 1998, s. 54.
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opinie studentów o procesie komunikacji marketingowej 
w wyższej szkole zawodowej

komunikacja, jako jedna z form aktywizacji, odgrywa istotną rolę, 
pozwala uczelni na zwiększenie zainteresowania zarówno jednostką, jak i jej 
ofertą. w tym celu przeprowadzono badania w trzech wyższych szkołach 
zawodowych (Państwowej wyższej szkole zawodowej w Gorzowie wielko-
polskim, wyższej informatycznej szkole zawodowej w Gorzowie wielko-
polskim i wyższej szkole zawodowej w Dortmundzie). skoncentrowano się 
na wyborze typowych elementów komunikacji określonych przez responden-
tów jako ważne. Przedmiotem badania było poznanie opinii studentów, jako 
klientów szkół wyższych, na temat oceny działań komunikacyjnych prowa-
dzonych w badanych jednostkach.

respondenci wszystkich badanych szkół wyższych uznali, że dostępność 
do informacji o studiach danej uczelni jest łatwa (zob. rys. 3). najwyżej oce-
niona została dostępność informacji o studiach w Fachhochschule Dortmund. 
Pośród udzielanych odpowiedzi były takie, które oceniały dostępność do infor-
macji jako trudną, najwięcej tak oceniających osób było w wisz (około 14%). 
rozbieżność w ocenie dostępności informacji pomiędzy uczelniami może 
wynikać z różnic w stosowanych narzędziach promocji małych niepublicznych 
uczelni (do takich należy wisz) i państwowych wyższych szkół zawodowych.

3

90,12 86,21
97,30

6,17
13,79

2,702,47 1,23

PWSZ WISZ FH-Dortmund

ŁATWA TRUDNA BRAK DOSTĘPU BRAK ODPOWIEDZI

rys. 3. Dostępność informacji o szkołach

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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ważnym elementem komunikacji jest przekaz, zawierający informacje 
o ofercie edukacyjnej danej jednostki. w przypadku badanych wyższych szkół 
zawodowych respondenci ocenili informacje o kierunkach szkół na poziomie 
dobrym. najwięcej ocen negatywnych przyznali studenci wisz, a najmniej 
studenci z niemiec. we wszystkich typach szkół pojawiły się oceny bardzo 
złe i złe. natomiast w przypadku uczelni z niemiec nie przyznano oceny 
na poziomie bardzo dobrym (zob. rys. 4).

rys. 4. Ocena informacji o ofercie edukacyjnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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rys. 5. Ocena oferty edukacyjnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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ważnym elementem badania była ocena przez respondentów wybranych 
działań uczelni. za najsłabsze elementy oferty edukacyjnej poszczególnych 
wyższych szkół zawodowych uznano w przypadku Pwsz metody kształcenia 
oraz sposób organizacji zajęć. studenci wisz wskazali jako najsłabsze wypo-
sażenie sal oraz sposób organizacji zajęć i metody kształcenia. w przypadku 
szkoły z niemiec najniżej oceniono: bazę informatyczną, kadrę dydaktyczną 
i metody kształcenia. Można zauważyć, że metody kształcenia są czynnikiem, 
który we wszystkich badanych jednostkach edukacji wyższej został oceniony 
negatywnie.

Badania obejmowały również ocenę atutów uczelni. najmocniejszą 
stroną wszystkich typów wyższych szkół zawodowych okazały się kierunki 
kształcenia. Pozostałe elementy zaklasyfikowane jako atuty miały już bardziej 
zróżnicowany charakter (zob. rys. 6).
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rys. 6. Mocne strony wyższych szkół zawodowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

skuteczność działań komunikacyjnych wyrażona została w ocenie narzę-
dzi promocji, które najlepiej zostały odebrane przez respondentów. spośród 
dziesięciu różnych instrumentów studenci najczęściej wybierali nieformalne 
komunikaty płynące od znajomych. Drugim co do ważności narzędziem 
komunikacji ze studentami każdej z badanych szkół okazał się internet. 
w przypadku studentów niemieckich za istotne uznano również informa-
cje z prospektów. Jako elementy inne pojawiły się wskazówki, że kontakty 
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z absolwentami stanowią dla studiujących ważne źródło informacji i opinii. 
należy zauważyć, że w przypadku wyższych szkół zawodowych z Polski 
współpraca z absolwentami jest najsłabiej eksponowana i wykorzystywana 
jako narzędzie komunikacji (zob. rys. 7).

rys. 7. komunikacja szkoły wyższej z otoczeniem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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rys. 8. Ocena wybranego narzędzia komunikacji – strony internetowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

współcześnie ważnym i skutecznym narzędziem komunikacji staje 
się internet. Dlatego oceniono także strony internetowe uczelni. respon-
denci uznali, że największym problemem jest brak aktualnych informacji 
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na stronach www lub spóźnione ich zamieszczanie. studenci najlepiej ocenili 
przejrzystość stron internetowych i bezproblemowe odnajdywanie informacji. 
interesujący wydaje się fakt, że w przypadku studentów niemieckich wysoki 
wynik otrzymano dla kategorii „nie wiem, nie interesowałem się”, a studenci 
ci, we wcześniejszym pytaniu dotyczącym sposobów komunikacji, za ważne 
narzędzie uznali właśnie internet.

Podsumowanie

Można wskazać kilka istotnych problemów, które dominują w postrze-
ganiu komunikacji wyższych szkół zawodowych przez studentów. zasadniczą 
kwestią jest niskie tempo przemian w orientacji wyższych szkół zawodowych, 
którego konsekwencją jest niewystarczająco skuteczny marketingowy system 
komunikacji. wprawdzie z analiz struktur organizacyjnych wynika, że istnieją 
tam komórki odpowiedzialne za komunikację, jednakże ograniczają się one 
do wybranych działań z zakresu public relations. widoczny jest również brak 
systematyczności, gdyż działania komunikacyjne mają raczej charakter incy-
dentalny. respondenci wskazują wyraźnie, że najlepszym źródłem informacji 
o uczelni jest nieformalny komunikat od znajomych oraz strona internetowa. 
Oczekiwania względem szkoły najczęściej wiążą się z lepszą organizacją 
zajęć i metodami kształcenia. Badane szkoły wyższe powinny utrzymywać 
atrakcyjność swoich ofert, gdyż to uznane zostało za elementy najbardziej 
przyciągające uwagę młodych ludzi podczas wyboru uczelni. szansą na lepszy 
rozwój procesu komunikacji może być nawiązanie i usprawnienie kontaktów 
z absolwentami wyższej szkoły zawodowej.
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Marketing coMMunication on tHe ProFessionaL coLLeges 
in tHe oPinion oF students

summary

the article discusses the issue and functions of marketing communication within 
colleges. it presents the research findings collected amongst chosen professional col-
lege clients, who gave their opinion on the process of marketing communication in 
their school.

translated by Małgorzata Wiścicka
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Państwowa wyższa szkoła zawodowa w wałczu

aktywnośĆ zawodowa aBsoLwentÓw 
kierunku Finanse i racHunkowośĆ 

Państwowej wyŻszej szkoŁy zawodowej w waŁczu

wprowadzenie

Państwowa wyższa szkoła zawodowa w wałczu powstała w 2004 roku. 
Od początku istnienia uczelni jej mury opuściły trzy roczniki absolwentów 
kierunku finanse i rachunkowość1. Ogólnie dostępne dane statystyczne nie 
pozwalają dokładnie stwierdzić, na jakich kierunkach szkół wyższych zawo-
dowych jest nadmierna liczba studentów, a na jakich niedostateczna. Ponadto 
brakuje dobrych danych o liczbie wolnych miejsc pracy oraz profesjonalnych 
prognoz zapotrzebowania na pracę. A co najważniejsze, nie prowadzi się ocen 
rezultatów kształcenia zawodowego studentów wyższych szkół zawodowych. 
Dlatego, oceniając jakość kształcenia studentów na danym kierunku studiów, 
warto również brać pod uwagę wyniki, jakie absolwenci tego kierunku osią-
gają na rynku pracy.

Głównym celem artykułu jest zbadanie aktywności zawodowej absol-
wentów kierunku finanse i rachunkowość zaraz po ukończeniu studiów wyż-
szych (poziom pierwszy – licencjat) oraz próba odpowiedzi na następujące 
pytania:

1 Do roku akademickiego 2006/2007 kierunek finanse i rachunkowość nosił nazwę finanse 
i bankowość.

Aktywność zawodowa absolwentów kierunku finanse i rachunkowość…
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 – co motywowało do podjęcia studiów na kierunku finanse i rachunkowość;
 – jak przebiega aktywność zawodowa podczas studiów;
 – jaka jest przydatność studenckich praktyk zawodowych odbywanych 

w czasie studiów;
 – jakie są aktualne doświadczenia zawodowe absolwentów, rodzaj wyko-

nywanej pracy, zgodność wykonywanej pracy z wykształceniem;
 – czy wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiowania są przydatne 

w późniejszej pracy (zgodnej z wykształceniem);
 – jakie są dalsze plany edukacyjne absolwentów (kursy, szkolenia, podjęcie 

nauki na studiach drugiego stopnia – magisterskich);
 – jakie są przyczyny bezrobocia wśród absolwentów.

kierunek finanse i rachunkowość w Państwowej wyższej szkole 
zawodowej w wałczu

Jednym z pierwszych powstałych na uczelni instytutów był instytut eko-
nomiczny wraz z kierunkiem finanse i bankowość, przekształconym w roku 
akademickim 2006/2007 na kierunek finanse i rachunkowość. Oferowane 
studia prowadzone są w trybie trzyletnim (pierwszego stopnia), w systemie 
stacjonarnym i niestacjonarnym oraz zakończone nadaniem tytułu licencjata2. 
studiowanie na kierunku finanse i rachunkowość pozwala zdobyć wiedzę 
na temat funkcjonowania współczesnego systemu finansowego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zagadnień związanych z podatkami, księgowością, 
inwestowaniem na rynku finansowym oraz korzystaniem z usług bankowo-
-ubezpieczeniowych. w ramach kierunku oferowane są dwie specjalności:

1) finanse i rachunkowość podmiotów gospodarczych – pozwala przygo-
tować do pracy w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, 
banków i instytucji ubezpieczeniowych;

2) finanse publiczne – przygotowuje do podjęcia pracy w jednost-
kach sektora finansów publicznych, w tym jednostkach samorządu 
terytorialnego.

integralną częścią procesu kształcenia na tym kierunku są (obowiąz-
kowe) studenckie praktyki zawodowe prowadzone w wymiarze 8 tygodni 
w czasie całego toku studiów.

2 <www.pwsz.eu>.
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w rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych w 2009 roku 
przygotowanym przez „Perspektywy” i „rzeczpospolitą” uczelnia w wał-
czu uzyskała wysoką punktację za: nasycenie kadry naukowo-dydaktycz-
nej osobami o najwyższych kwalifikacjach, własną bazę dydaktyczną, dużą 
powierzchnię przypadającą na jednego studenta oraz za możliwości rozwija-
nia (przez studentów) zainteresowań naukowych3. Ponadto kierunek finanse 
i rachunkowość uzyskał pozytywną ocenę Państwowej komisji Akredytacyj-
nej oznaczającą wypełnianie przez uczelnię wysokich standardów nauczania 
określonych przez Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego.

aktywność zawodowa i bezrobocie

Analizy rynku pracy obejmują zarówno wielkość i strukturę zasobów pracy 
(podażowa strona rynku pracy), jak i ich wykorzystanie w gospodarce (popyt 
na pracę)4. Podażowa strona rynku pracy jest określana przede wszystkim przez 
ludność w wieku 15 lat i więcej oraz przez ludność w wieku produkcyjnym, 
definiowanym w poszczególnych krajach poprzez określone uregulowania 
prawne, a także przez ludność aktywną zawodowo. Popytowa strona rynku 
pracy jest charakteryzowana przez liczbę miejsc pracy w gospodarce, a więc 
przez liczbę osób pracujących oraz wakaty. nierównowaga między podażą 
pracy i popytem na nią wyraża się wielkością bezrobocia. realne zasoby pracy 
tworzą aktywni zawodowo, czyli osoby pracujące oraz bezrobotni. ich wielkość 
jest wyznaczona nie tylko przez procesy ludnościowe, ale także przez czynniki 
ekonomiczne (popyt na pracę, wynagrodzenia), instytucjonalne (uregulowa-
nia dotyczące systemu zabezpieczenia społecznego) i społeczne (wydłużenie 
okresu kształcenia, zwiększenie dostępu do kształcenia, emancypacja kobiet)5.

Podstawowym badaniem o charakterze reprezentatywnym, stanowiącym 
źródło informacji o ludności aktywnej zawodowo, jest badanie aktywności 
ekonomicznej ludności (BAeL). Badaniem tym są objęte osoby w wieku 15 lat 
i więcej będące członkami gospodarstw domowych w wylosowanych mieszka-
niach. Badanie BAeL pozwala wyodrębnić populację aktywnych (pracujących 

3 r. czeladko, jagielloński o włos przed Warszawskim, ranking szkół wyższych w 2009 
roku, „rzeczpospolita”, 12.05.2009 r. 

4 statystyka społeczna, red. t. Panek, warszawa 2007, s. 164.
5 tamże, s. 165.
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i bezrobotnych) i biernych zawodowo według ujednoliconych międzynarodo-
wych standardów. w tabeli 1 przedstawiono podstawowe wyniki BAeL dla 
osób w wieku 15 lat i więcej.

tabela 1

Podstawowe wyniki BAeL dla osób w wieku 15 lat i więcej

Aktywność ekonomiczna 
ludności iv kwartał 2008 iii kwartał 2009 iv kwartał 2009

współczynnik aktywności 
zawodowej 54,7% 55,4% 55,1%

wskaźnik zatrudnienia 51,0% 50,9% 50,4%

stopa bezrobocia 6,7% 8,1% 8,5%

Źródło: aktywność ekonomiczna ludności polski, iV kwartał 2009, <www.stat.gov.
pl/gus/5840_2189_PLk_HtML.htm> [data dostępu 29.04.2010], s. 23.

w szczególności, biorąc pod uwagę region kraju oraz wykształcenie, 
w iv kwartale 2009 roku współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik 
zatrudnienia oraz stopa bezrobocia kształtowały się następująco:

tabela 2

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej 
według regionu kraju i wykształcenia

Obszar
współczynnik 

aktywności 
zawodowej

wskaźnik 
zatrudnienia stopa bezrobocia

Ogółem 55,1% 50,4% 8,5%

region:
lubuskie 55,4% 50,3% 9,5%
wielkopolskie 56,2% 51,4% 8,6%
zachodniopomorskie 51,3% 45,2% 11,8%
wykształcenie:
wyższe 80,7% 76,7% 5,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gus.
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najważniejsze wyniki badań

Badaniem ankietowym objęto roczniki absolwentów z lat 2007–2009 
(ze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). zakres merytoryczny badania 
znalazł odzwierciedlenie w strukturze kwestionariusza. zawierał on 15 pytań 
dotyczących badanych absolwentów, a w szczególności: co motywowało 
do podjęcia studiów na kierunku finanse i rachunkowość w Pwsz w wałczu 
i zadowolenia z ukończonych studiów, studenckich praktyk zawodowych, 
aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów, zgodności wykonywanej pracy 
z wykształceniem, dalszych planów edukacyjnych absolwentów, przyczyn 
bezrobocia i bierności zawodowej wśród absolwentów.

ogólna charakterystyka badanej populacji. w przeprowadzonym 
badaniu ankietowym w większości udział wzięły kobiety 83% (mężczyźni 
17%), absolwenci z rocznika 2008 – 66% (rocznik 2007 – 20%, rocznik 
2009 – 14%), z trybu stacjonarnego 95% (niestacjonarnego 5%). na pytanie: 
co Pana/Panią motywowało do podjęcia studiów na kierunku finanse i rachun-
kowość (finanse i bankowość) w Pwsz w wałczu? respondenci odpowiedzieli 
następująco:

Co Pana/Panią motywowało do podjęcia studiów na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ 
w Wałczu? 

20,0%
18,6%

15,7% 15,7%
14,3%
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2,9% 2,9%
4,3%
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wykres 1. Motywacja do podjęcia studiów na kierunku finanse i rachunkowość 
w Pwsz w wałczu

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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wskazując odpowiedź inne (jakie?) dotyczącą motywacji do podjęcia 
studiów na danym kierunku, badani odpowiadali najczęściej:
 – większe szanse na znalezienie pracy po ukończeniu studiów – 1,7% 

(co stanowi 40%);
 – bliskość szkoły, dobry dojazd – 1,5% (co stanowi 35% tych odpowiedzi);
 – uczelnia w miejscu zamieszkania – 1,1% (co stanowi 25% tych 

odpowiedzi).
Ponadto badana grupa absolwentów okazała się zadowolona z wybra-

nego i ukończonego kierunku studiów (raczej tak – 66%, zdecydowanie tak 
– 22%). swoje niezadowolenie z podjętej decyzji o studiowaniu na danym 
kierunku wykazało tylko 5% badanych (pozostała część odpowiedziała, że nie 
ma zdania – 12%).

aktywność w czasie studiów. Badani absolwenci okazali się grupą, która 
w większości nie pracowała w trakcie trwania studiów (61%), tylko 12% było 
zatrudnionych, a 26% pracowało dorywczo. w toku trwania studiów, zarówno 
w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, studenci mają obowiązek odby-
cia studenckiej praktyki zawodowej w wymiarze 8 tygodni. niewątpliwie jest 
to dobra okazja do poszerzenia wiedzy zdobytej na studiach oraz poznania 
praktycznej strony zagadnień związanych z wybraną specjalnością.

na pytanie: czy był/a Pan/Pani zadowolony/a z praktyk studenckich 
odbytych podczas studiów? badani udzielili następujących odpowiedzi:

 2 

wykres 2. Poziom zadowolenia z praktyk odbytych podczas studiów

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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na pytanie o to, czy praktyki studenckie przydały się w późniejszej pracy, 
respondenci odpowiedzieli:
 – raczej tak (27%);
 – zdecydowanie tak (12%);
 – raczej nie (32%);
 – zdecydowanie nie (9%);
 – nie wiem (20%).

aktualne doświadczenie zawodowe absolwentów. w przeprowadzo-
nym badaniu dominującą grupę stanowiły osoby, które aktualnie pracują 
– 68%. Bezrobotni absolwenci stanowili 17% badanej populacji. Pozostałe 
osoby aktualnie studiują (10,6%), odbywają staż absolwencki (2,4%) lub 
pracują sezonowo za granicą (2%). Jednakże wśród osób pracujących tylko 
ok. 1/3 badanych pracuje w zawodzie, w tym 10% badanych deklaruje czę-
ściowy związek pracy z wykształceniem.

 3 

wykres 3. związek aktualnej pracy z ukończonym kierunkiem studiów

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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wykres 4. Branża, w jakiej pracują ankietowani

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

70% badanych absolwentów twierdzi, że dyplom ukończenia studiów 
ułatwia przyjęcie do pracy (raczej tak – 51%, zdecydowanie tak –19,5%). 
Odmiennego zdania jest 20% badanych, natomiast pozostała część nie 
ma na ten temat zdania. Jednakże jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności zdo-
byte podczas studiów, to okazuje się, że w 39% przypadków okazały się one 
przydatne w aktualnej pracy (raczej tak – 32%, zdecydowanie tak – 7%). zde-
cydowanie nie i raczej nie odpowiedziało 20% badanych. Pozostałym osobom 
trudno było określić przydatność nabytej wiedzy i umiejętności w aktualnej 
pracy.

Absolwenci poproszeni o podanie głównych powodów, dla których obec-
nie nie pracują, wskazali na:

 5 

Jeśli Pan/Pani obecnie nie pracuje, proszę wskazać co jest tego głównym powodem?
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wykres 5. Przyczyny braku aktywności zawodowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Podsumowanie i wnioski

wszystkie założone cele badania zostały zrealizowane. Głównym zada-
niem było zbadanie aktywności zawodowej na rynku pracy absolwentów 
kierunku finanse i rachunkowość Państwowej wyższej szkoły zawodowej 
w wałczu. Ponadto badanie dostarczyło przede wszystkim aktualnej wiedzy 
o położeniu absolwentów na rynku pracy i problemach, z którymi się borykają.

wyniki badania wskazują, że:
 – większość absolwentów pracuje lub odbywa staże;
 – tylko niewielka część badanych wykonuje pracę zgodną z wykształceniem;
 – wśród osób pracujących w wyuczonym zawodzie wiedza i umiejętności 

zdobyte podczas studiów były raczej wystarczające do podjęcia pracy 
w dziedzinie finansów i rachunkowości;

 – połowa ankietowanych deklaruje, że dyplom ukończenia studiów ułatwia 
przyjęcie do pracy;

 – przebadani absolwenci, wybierając dany kierunek studiów, kierowali się 
chęcią bycia specjalistami z dziedziny finansów oraz podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych;

 – odbycie studenckich praktyk zawodowych okazało się ciekawym ele-
mentem studiów;

 – respondenci byli zadowoleni z ukończonego kierunku studiów;
 – wśród głównych problemów związanych z poszukiwaniem pracy przeba-

dani absolwenci wskazali na zniechęcenie bezskutecznością poszukiwań 
pracy w zawodzie;

 – bezrobotni absolwenci okazali się osobami, którym ciężko pogodzić obo-
wiązki rodzinne lub naukę (studia magisterskie) z pracą;,

 – żaden z przebadanych absolwentów nie prowadził własnej działalności 
gospodarczej.
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VocationaL actiVity oF tHe scHooL – graduates, 
sPeciaLization: Finance and accountancy in Pwsz  

in waLcz

summary

Pwsz in walcz was established in 2004. since the beginning, its’ walls were left 
by three generations of the students, who studied Finance and Accountancy.

the main aim of this article is to analyse the vocational activity of the school – 
graduates of the specialization: Finance and Accountancy, just after graduation from 
studies (first level- Bachelor’s Degree) and an attempt to answer the questions men-
tioned below:
– current vocational experience of the school – graduates, kind of executed work 

in accordance with education,
– usefulness of work (united with education) knowledge and skills achieved during 

the studies,
– further plans connected with education (courses, trainings and taking up the further 

studies – Master’s thesis),
– reasons of the unemployment and vocational passivity among the school 

– graduates.

translated by kinga Wierzchowska
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wstęp

Pomorze zachodnie ma już 60-letnią historię kształcenia nauczycieli 
wychowania fizycznego na różnych poziomach edukacji. Początki średniego 
szkolnictwa z zakresu wychowania fizycznego wiążą się ze stargardem 
szczecińskim. 1 września 1950 roku odbyła się tu uroczysta inauguracja roku 
szkolnego w nowo powstałym Liceum Pedagogicznym towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci o specjalności wychowanie fizyczne1. Liceum funkcjonowało 
przez dziesięć lat (1950–1960). kolejnym miejscem kształcenia przyszłych 
nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów (jak również w dalszych 
latach trenerów różnych dyscyplin sportu) był szczecin. Funkcjonowały tak: 
technikum wychowania Fizycznego (1952–1961), studium nauczyciel-
skie (1957–1961), ii studium nauczycielskie (1958–1968), wyższa szkoła 
nauczycielska (1968–1973), wyższa szkoła Pedagogiczna (1973–1985), 

1 r. warszawski, kształcenie kadr wychowania fizycznego w województwie szczecińskim 
w liceum pedagogicznym w stargardzie w latach 1950–1960, wsn wwF, szczecin 1971 
(praca dyplomowa).

Działalność instytutu kultury Fizycznej Państwowej wyższej szkoły…
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studium nauczycielskie w zespole szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Olim-
pijczyków Polskich (1985–1992). Obecnie nauczyciele wychowania fizycz-
nego kształcą się w instytucie kultury Fizycznej wydziału nauk Przyrodni-
czych uniwersytetu szczecińskiego (od 1 października 1985 roku) i instytucie 
kultury Fizycznej Państwowej wyższej szkoły zawodowej w wałczu2.

celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niektórych działań 
statutowych instytutu kultury Fizycznej Państwowej wyższej szkoły zawo-
dowej w wałczu na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej.

Fakty z historii powstania instytutu kultury Fizycznej Pwsz w wałczu

w Państwowej wyższej szkole zawodowej w wałczu przygotowania 
organizacyjne do utworzenia nowego kierunku studiów – wychowania fizycz-
nego – trwały prawie dwa lata (2005–2006). „Już w październiku i listopadzie 
2005 roku odbyło się w szczecinie kilka spotkań prorektora Pwsz w wałczu 
prof. dr Piotra sulikowskiego (który reprezentował JM rektora prof. dr hab. 
ignacego Dziedziczaka) z dyrektorem ikF us dr hab. prof. us Jerzym eiderem, 
na których były omawiane sprawy związane z przygotowaniem odpowiednich 
dokumentacji niezbędnych do utworzenia i prowadzenia studiów pierwszego 
stopnia na kierunku wychowanie fizyczne”3. ważnym argumentem przy sfina-
lizowaniu wniosku do Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego był fakt, iż 
ikF wnP us zapewnił pełną obsadę pracowników naukowo-dydaktycznych 

2 J. eider (red.), Magisterskie studia z wychowania fizycznego w szczecinie (1975–2005), 
szczecin 2006; J. eider, sportowcy, trenerzy – szczecińscy absolwenci studiów magisterskich, 
kierunek wychowanie fizyczne, szczecin 2005; J. eider, P. eider, A. Drohomirecka, 20 lat insty-
tutu kultury fizycznej w strukturze uniwersytetu szczecińskiego, (w:) Człowiek i środowisko 
przyrodnicze pomorza zachodniego, t. ii. Aktywność fizyczna osób w różnym wieku – teo-
ria i praktyka, red. J. eider, szczecin 2006, s. 13–24; e. klamżyńska, 25-lecie Viii liceum 
ogólnokształcącego im. olimpijczyków polskich w szczecinie, zuPiw J. Plewnia, szczecin 
1996; H. Laskiewicz, instytut kultury fizycznej w szczecinie (1950–2000), szczecin 2001; 
t. Mieczkowski, Cele i zadania kierunkowe badań oraz studiów wyższych w zakresie kultury 
fizycznej na pomorzu zachodnim, (w:) organizacja badań nad rozwojem kultury fizycznej 
i turystyki, red. cz. Piskorski, szczecin 1972, s. 8–21; t. Mieczkowski, szczecińskie technikum 
Wychowania fizycznego, Prace wydziału wychowania Fizycznego wsP, nr 1, szczecin 1974, 
s. 107–135; t. Mieczkowski, z. Mieczkowska, kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego 
w szczecinie w 35-leciu prl, Prace wydziału wychowania Fizycznego wsP, nr 5, szczecin 
1984, s. 127–145.

3 J. eider, kierunek studiów Wychowanie fizyczne na pomorzu zachodnim, zeszyty 
naukowe uniwersytetu szczecińskiego nr 583, Prace instytutu kultury Fizycznej, szczecin 
2009, nr 26, s. 65.



527Działalność Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły…

stanowiących wymagane minimum kadrowe (trzech samodzielnych pracow-
ników oraz sześciu doktorów z nauk o kulturze fizycznej). w dniu 21 grudnia 
2005 roku senat Pwsz w wałczu pozytywnie (jednogłośnie) zaopiniował 
wniosek o uruchomienie kierunku wychowanie fizyczne4. także rada Miasta 
wałcza 7 lutego 2006 roku poparła starania Pwsz o utworzenie na uczelni 
kierunku nauczycielskiego – wychowanie fizyczne5. w dniu 29 września 2006 
roku Minister nauki i szkolnictwa wyższego nadał Pwsz w wałczu zgodę 
na prowadzenie studiów i stopnia na kierunku wychowanie fizyczne6. z róż-
nych względów organizacyjnych uczelnia uruchomiła nowy kierunek dopiero 
od roku akademickiego 2007/2008. zarządzeniem rektora Pwsz w wałczu 
z dnia 28 września 2007 roku został utworzony (po pozytywnym zaopiniowa-
niu przez senat uczelni) instytut kultury Fizycznej7.

w wyniku postępowania egzaminacyjnego na rok akademicki 2007/2008 
przyjęto 28 kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne, specjalność 
nauczycielska – studia stacjonarne. w dniu 3 października 2007 roku odbyła 
się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008 w auli budynku 
nr 7 Pwsz w wałczu przy ul. wojska Polskiego 99. wykład inauguracyjny 
na temat „kierunek studiów wychowanie fizyczne na Pomorzu zachodnim” 
wygłosił dyrektor ikF dr hab. prof. Pwsz Jerzy eider.

kształcenie studentów

Obecnie (stan na 26 maja 2010 roku) w ikF Pwsz w wałczu studiuje 
na kierunku wychowanie fizyczne specjalność nauczycielska z dodatkową 
specjalnością gimnastyka korekcyjna 155 studentów w systemie stacjonarnym 
(tabela 1). Mężczyźni stanowią 72,9% ogółu, natomiast kobiety 27,1%. naj-
więcej słuchaczy jest na pierwszym roku. szczegółowa analiza zamieszkania 

4 uchwała nr 52/2005 senatu Państwowej wyższej szkoły zawodowej w wałczu, wałcz, 
21 grudnia 2005 roku.

5 uchwała nr iv/sXXXiv/285/06 rady Miasta w wałczu z dnia 7 lutego 2006 r., wałcz 
2006.

6 Decyzja Mnisw z dnia 29 września 2006 roku nadająca Pwsz w wałczu uprawnie-
nia do prowadzenia studiów... (Dsw-2Br-4002–203/06); uchwała nr 12/6/2006 Prezydium 
Państwowej komisji Akredytacyjnej z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wniosku Pwsz 
w wałczu, warszawa 2006.

7 zarządzenie nr 22/2007 rektora Pwsz w wałczu z dnia 28 września 2007 r., Pwsz, 
wałcz 2007.
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poszczególnych studentów wykazała, że 42,6% jest mieszkańcami samego 
wałcza, natomiast 18,1% mieszka w miejscowościach powiatu wałeckiego. 
tylko 7,1% jest mieszkańcami innych miejscowości województwa zachod-
niopomorskiego. Aż 32,9% studentów mieszka na stałe poza województwem 
zachodniopomorskim, przy czym są to miejscowości leżące w pobliżu naszego 
województwa (np. Piła, złotów). studenci „wałeccy” (miasto, powiat) zatem 
stanowią 60,7% ogółu studiujących w ikF Pwsz w wałczu.

tabela 1

struktura liczebności zamieszkania studentów ikF Pwsz w wałczu

Rok 
studiów

Liczebność (n)*

studiujących wałcz
Miejscowo-
ści powiatu 
wałeckiego

inne miej-
scowości 

województwa 
zachodniopo-

morskiego

Miejscowości 
poza woje-
wództwem 

zachodniopo-
morskim

k M R k M R k M R k M R k M R
i 19 54 73 8 18 26 4 11 15 1 4 5 6 21 27
ii 11 46 57 3 24 27 2 9 11 1 2 3 5 11 16
iii 12 13 25 5 8 13 1 1 2 - 3 3 6 1 7

Ogółem 42 113 155 16 50 66 7 21 28 2 9 11 17 33 50

k – kobiety, M – mężczyźni, r – razem
* – stan na 24.05.2010 r.

Źródło: opracowanie własne.

w gronie studiujących jest wielu sportowców uprawiających różne 
dyscypliny. najbardziej utytułowanymi są: kajakarz Paweł Baraszkiewicz 
– uczestnik iO w Atlancie (1996), sydney (2000, srebrny medal), Atenach 
(2004), Pekinie (2008), 9-krotny medalista MŚ, 9-krotny medalista Me, wie-
lokrotny mistrz Polski; żeglarz kacper ziemiński – uczestnik iO w Pekinie 
(2008, 19. miejsce).

realizacja programu studiów zapewnia studentom harmonijny rozwój 
tak umysłowy, jak i fizyczny (sprawnościowy). zdobywają bowiem obszerną 
wiedzę z zakresu kultury fizycznej, zachowań prozdrowotnych, technik wyko-
nania i metodyki nauczania różnych dyscyplin i konkurencji sportowych 
oraz współczesnych zajęć rekreacyjnych. Obecni studenci iii roku ikF będą 
pierwszymi absolwentami kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością 
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nauczycielską i dodatkową specjalnością gimnastyka korekcyjna. większość 
przygotowywanych przez nich prac licencjackich związana jest m.in. z:

a) tematyką historyczną lokalnych, regionalnych klubów sportowych;
b) zagadnieniami dotyczącymi lekkoatletycznego wunderteamu;
c) badaniami sprawności motorycznej osób będących w różnym wieku 

(dzieci, młodzież szkolna, mieszkańcy wałcza i okolic);
d) prowadzonym stylem życia (tabela 2).

studia i stopnia kończą się egzaminem dyplomowym i nadaniem tytułu 
zawodowego licencjata. Absolwenci są przygotowani do: „pracy dydaktyczno-
-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy 
i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewa-
luacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie”8. 
należy podkreślić, iż absolwenci ikF Pwsz w wałczu będą odbywać studia 
ii stopnia (magisterskie) przede wszystkim w instytucie kultury Fizycznej 
uniwersytetu szczecińskiego.

tabela 2

tematyka wybranych prac licencjackich studentów ikF

Lp. Autor pracy temat pracy Lp. Autor pracy temat pracy

1 Joanna 
Gudwiłowicz

Historia i działalność 
klubu Piłkarskiego 

Orzeł wałcz
6 katarzyna 

Podoba
Profilaktyka wad koń-
czyn dolnych u dzieci 

w wieku przedszkolnym

2 natalia 
kosecka

zdolności motoryczne 
wśród dziewcząt LO nr 

2 w wałczu
7 Aneta 

sadłowska
Problematyka nadwagi 

i otyłości u dzieci 
sP nr 1 w Pile

3 Magdalena 
krzyszka

rekreacja, sport 
w wałczu 8 karolina 

stańczyk

Historia Międzyzakłado-
wego Ludowego klubu 

sportowego 
„włókniarz” Okonek

4 Agnieszka 
Malczewska

Aerobik rekreacyjny 
jako forma ruchowa 
zdrowego stylu życia

9 edyta 
węglewska

uczestnicy zajęć tanecz-
nych breakdance w Pile

5 Magdalena 
Ogrodowska

członkowie wunder-
teamu na spotkaniach 

ze studentami ikF 
Pwsz w wałczu

10 sandra woś Historia i działalność 
uks „Libero” wałcz

Źródło: opracowanie własne.

8 standardy kształcenia dla kierunku studiów: wychowanie fizyczne, zał. nr 113 do rozpo-
rządzenia Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 12 lipca 2007 r., warszawa 2007, s. 1.
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działalność ikF Pwsz na rzecz społeczności, instytucji, stowarzyszeń 
lokalnych, regionalnych

najistotniejszym zadaniem uczelni – Pwsz w wałczu – jest kształcenie 
studentów na prowadzonych kierunkach, specjalnościach, przede wszystkim 
w celu przygotowania ich do przyszłej pracy zawodowej, kontynuowania 
nauki na ii stopniu magisterskim. Do głównych zadań należą także wszelkiego 
rodzaju działania na rzecz społeczności lokalnej, współpraca z instytucjami, 
stowarzyszeniami, klubami odpowiedzialnymi za kulturę fizyczną promują-
cymi aktywny, zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych 
– mieszkańców wałcza. w krótkim okresie działalności instytutu kultury 
Fizycznej (od października 2007 roku) jego pracownicy i studenci zorganizo-
wali kilka imprez, przedsięwzięć naukowych, organizacyjnych, sportowych, 
rekreacyjnych lub byli ich współorganizatorami. Oto niektóre z nich:

1) spotkanie młodzieży akademickiej Pwsz z członkami wunderteamu.
w dniach 18–20 kwietnia 2008 roku odbył się w wałczu ii zjazd Pol-

skiego Lekkoatletycznego wunderteamu. w pierwszym dniu, tj. 18 kwietnia, 
w auli Pwsz zaproszeni goście spotkali się ze studentami i pracownikami 
wałeckiej uczelni. Było to historyczne i wyjątkowe spotkanie, na którym 
m.in. studenci instytutu kultury Fizycznej recytowali wiersze różnych auto-
rów o tematyce olimpijskiej, zadawali gościom pytania, słuchając z zacieka-
wieniem ich odpowiedzi. członkowie wunderteamu byli mile zaskoczeni tym, 
że organizatorzy wystawy (urząd Miasta wałcza, ikF Pwsz) mają w swoich 
zbiorach i dokumentach interesujące, unikatowe fotografie, materiały archi-
walne przedstawiające życie sportowe obecnych na spotkaniu gości.

2) konferencja naukowa pt. „wunderteam – tradycje i współczesność 
sportu wałeckiego”.

Organizatorem tej konferencji był ikF Pwsz w wałczu i urząd Mia-
sta wałcza9. konferencja odbyła się 19 kwietnia 2008 roku w centralnym 
Ośrodku sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w wałczu-Bukowinie 
w ramach ii zjazdu Polskiego Lekkoatletycznego wunderteamu oraz Xv 
Jubileuszowego wałeckiego Biegu ulicznego im. zdzisława krzyszkowiaka 

9 J. eider, P. eider, idea i ruch olimpijski w działalności instytutów kultury fizycznej uni-
wersytetu szczecińskiego i państwowej Wyższej szkoły zawodowej w Wałczu, zeszyty naukowe 
uniwersytetu szczecińskiego nr 583, Prace instytutu kultury Fizycznej, szczecin 2009, nr 26, 
s. 73–79.
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(18–20 kwietnia 2008 roku). Prelegentami byli przede wszystkim pracownicy 
i studenci ikF Pwsz w wałczu, pracownicy urzędu Miasta wałcza, przed-
stawiciele wunderteamu. na szczególne podkreślenie zasługuje fakt czyn-
nego uczestnictwa aż 8 studentów i roku ikF (obecnie kończą studia). swoje 
opracowania przygotowywali pod kierunkiem dr. Marka Łyskawy w ramach 
przedmiotu Historia kultury fizycznej (tabela 3). wystąpień prelegentów 
wysłuchało liczne grono zaproszonych gości, wśród których byli członkowie 
wunderteamu (np. kazimierz zimny, zbigniew Makomaski, witold Baran), 
władze: miasta, starostwa, OPO, Pwsz, jak również działacze, trenerzy lokal-
nych klubów sportowych, studenci ikF Pwsz i wiele innych osób związanych 
z kulturą fizyczną wałcza i powiatu.

tabela 3

tematyka konferencji naukowej, wałcz, 18–20 kwietnia 2008 r.

Lp. Autorzy 
opracowań tytuł wystąpienia Jednostka

1 2 3 4

1 Marek 
Łyskawa

idea olimpijska w Pol-
sce (1918–2008).

instytut kultury Fizycznej Państwowej 
wyższej szkoły zawodowej w wałczu; 
instytut kultury Fizycznej wydziału nauk 
Przyrodniczych uniwersytetu szczecińskiego

2 Jerzy eider1, 2, 
Paweł eider2

Państwowa wyższa 
szkoła zawodowa 
instytut kultury 

Fizycznej w wałczu – 
zadania statutowe

1. instytut kultury Fizycznej Państwowej 
wyższej szkoły zawodowej w wałczu.
2. instytut kultury Fizycznej wydziału nauk 
Przyrodniczych uniwersytetu szczecińskiego

3 Alfred 
Mikłaszewicz

wałcz miastem sportu 
– wałeckie środowi-

sko olimpijskie
urząd Miasta wałcza

4 roman Gniot sportowa monografia 
wałcza urząd Miasta wałcza

5 zdzisław 
Ryder

cOs – OPO 
w wałczu – pokaz 

multimedialny
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w wałczu

6 waldemar 
rogulski

Działalność sportowa 
szkoły Mistrzostwa 

sportowego w wałczu
szkoła Mistrzostwa sportowego w wałczu

7 Janusz 
Jackowski

Powody i przyczyny 
wyboru wałcza 

na ośrodek szkolenia 
biegów średnich 

i długich

Wunderteam
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Lp. Autorzy 
opracowań tytuł wystąpienia Jednostka

8
witold Baran, 

kazimierz 
zimny

wunderteam – wspo-
mnienia członków Wunderteam

9
Milena 
Janas1, 
Łukasz 
Gniot2

wykorzystanie w tre-
ningu sportowym 

walorów przyrodni-
czych OPO – jego 
okolic w wałczu.

1. zespół szkół nr 3 w wałczu
2. instytut kultury Fizycznej Państwowej 
wyższej szkoły zawodowej w wałczu

10

Łukasz 
Gniot1, 
Milena 
Janas2, 

Jerzy eider3

Historia wałeckiego 
Biegu ulicznego

1. instytut kultury Fizycznej Państwowej 
wyższej szkoły zawodowej w wałczu
2. zespół szkół nr 3 w wałczu
3. instytut kultury Fizycznej wydziału nauk 
Przyrodniczych uniwersytetu szczecińskiego

11 Magdalena 
Ogrodowska

Pojęcie i miejsce 
Wunderteamu 

w powojennych dzie-
jach polskiej lekkiej 

atletyki

studentka ikF Pwsz w wałczu

12 Agnieszka 
Malczewska

Olimpijczycy wun-
derteamu (kobiety) studentka ikF Pwsz w wałczu

13 karolina 
stańczyk

Olimpijczycy wun-
derteamu (mężczyźni) studentka ikF Pwsz w wałczu

14

Magdalena 
krzyszka,

edyta 
węglewska,

Aneta 
sadłowska

wkład biegaczy, 
skoczków i mio-
taczy w sukcesy 

polskiej reprezentacji 
lekkoatletycznej

studentki ikF Pwsz w wałczu

15 Piotr czaiński
rywalizacja lekkoatle-
tyczna Polska – usA 
w latach 1958–1963

studentka ikF Pwsz w wałczu

16 karolina 
karpowicz

trenerzy – twórcy 
Wunderteamu studentka ikF Pwsz w wałczu

Źródło: opracowanie własne.

3) Ponowne spotkanie młodzieży akademickiej Pwsz z przedstawicie-
lem wunderteamu.

na zaproszenie władz miasta w wałczu w kwietniu 2009 roku przeby-
wali przedstawiciele lekkoatletycznego wunderteamu. w programie swojego 
pobytu mieli m.in. spotkanie ze społecznością akademicką Pwsz zorga-
nizowane 18 kwietnia. studenci i roku instytutu kultury Fizycznej (obec-
nie ii roku) zaprezentowali najważniejsze osiągnięcia sportowe obecnych 
w auli gości. wszyscy lekkoatleci otrzymali okolicznościowe grawertony 
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z podziękowaniem za ich osiągnięcia sportowe. uczestnicy spotkania obejrzeli 
również interesujący film o członkach wunderteamu pt. na bieżni pamięci.

4) turniej piłkarski klas maturalnych.
Państwowa wyższa szkoła zawodowa instytut kultury Fizycznej pro-

wadzi całoroczną akcję promocyjną mającą na celu pozyskiwanie kandy-
datów na studia, w tym na kierunek wychowanie fizyczne. corocznie jest 
organizowany halowy turniej piłkarski o puchar dyrektora ikF. uczestniczą 
w nim klasy maturalne oraz inne zaproszone zespoły (tabele 4, 5). Dotych-
czas – dwukrotnie turniej wygrywały drużyny zespołu szkół nr 2 w wałczu 
(tabela 5). Łącznie w zmaganiach uczestniczyło 250 piłkarzy nożnych, w tym 
wielu grających na co dzień w lokalnych, regionalnych zespołach niższych 
klas rozgrywkowych.

tabela 4

turniej halowy piłki nożnej o puchar dyrektora ikF Pwsz w wałczu

turniej Data
Liczba 

uczestniczących 
zespołów

Ogólna 
liczba 

grających 
piłkarzy

reprezentacja ikF Pwsz

Ogółem
rok studiów

i ii iii
i 04.01.2008 6 60 10 10 - -
ii 09.01.2009 8 90 18* 10 8 -
iii 26.03.2010 8 100 10 9 1 -

* uczestniczyły dwie drużyny z ikF Pwsz w wałczu

Źródło: opracowanie własne.

tabela 5

końcowa klasyfikacja turniejów piłkarskich

Miejsce 
w turnieju

nazwa zespołu
i turniej ii turniej iii turniej

i zespół szkół nr 2 
w wałczu

zespół szkół nr 2 
w wałczu Pwsz – ikF w wałczu

ii Pwsz – ikF w wałczu Pwsz – ikF w wałczu zespół szkół nr 1 
w wałczu

iii zespół szkół nr 1 
w wałczu

zespół szkół nr 2 w wał-
czu (klasy pierwsze)

zespół szkół nr 4 rolni-
cze centrum kształcenia 
ustawicznego w wałczu



534 J. Eider, P. Eider, A. Drohomirecka, K. Kotarska, K. Wilk

Miejsce 
w turnieju

nazwa zespołu
i turniej ii turniej iii turniej

iV zespół szkół nr 3 
w wałczu

zespół szkół nr 1 
w wałczu

100. Batalion Łączności 
w wałczu

V
zespół szkół nr 4 rolni-
cze centrum kształcenia 
ustawicznego w wałczu

zespół szkół nr 3 
w wałczu

zespół szkół nr 3 
w wałczu

Vi
zespół kolegiów 
nauczycielskich 
w wałczu

zespół szkół nr 4 rolni-
cze centrum kształcenia 
ustawicznego w wałczu

12. Baza Lotnicza 
w Mirosławcu

Vii --- Pwsz – ii zespół 104. Batalion 
zabezpieczenia

Viii --- 104. Batalion zabezpie-
czenia w wałczu

zespół szkół nr 2 
w wałczu

Źródło: opracowanie własne.

5) zajęcia z aerobiku rekreacyjnego dla wałeckich kobiet.
z inicjatywy pracowników ikF Pwsz oraz dzięki wsparciu finanso-

wemu urzędu Miasta wałcza były prowadzone w hali sportowej Pwsz zajęcia 
z aerobiku rekreacyjnego (23 marca – 31 grudnia 2008 roku). uczestniczkami 
tej ciągle modnej formy ruchowej było ponad 80 kobiet – mieszkanek wał-
cza w wieku od 14 do 62 lat. zajęcia były prowadzone przez instruktorkę 
fitnessu dwa razy w tygodniu przez 45 minut. każda z pań przed przystąpie-
niem do pierwszych zajęć uczestniczyła w badaniach ankietowych i spraw-
nościowych w zakresie wybranych zdolności motorycznych, jak również wad 
postawy. Badania przeprowadzili pracownicy ikF Pwsz w wałczu, a wyniki 
są przedmiotem opracowań naukowych. zajęcia cieszyły się olbrzymim 
zainteresowaniem wałeckich kobiet, o czym świadczyła ciągle zwiększająca 
się liczebność ćwiczących. nie są kontynuowane ze względu na trudności 
finansowe.

6) udział studentów ikF Pwsz w wałeckich biegach ulicznych.
Głównym organizatorem wszystkich wałeckich biegów ulicznych jest 

Miejski Ośrodek sportu i rekreacji, urząd Miasta wałcza. w ostatnich trzech 
latach jednym ze współorganizatorów jest ikF Pwsz. naczelnym celem orga-
nizowanych biegów jest promowanie biegania (wyczynowego, rekreacyjnego) 
oraz prowadzenia aktywnego, zdrowego stylu życia osób będących w różnym 
wieku. rywalizacja sportowo-rekreacyjna odbywa się w kilku kategoriach 
wiekowych i na kilku dystansach. w programach imprez jest zawsze bieg 
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główny – open kobiet i mężczyzn na dystansie 10 km. uczestnikami rekre-
acyjnego biegania są studenci instytutu kultury Fizycznej Pwsz w wałczu. 
Dotychczas startowali w trzech edycjach biegowych:

– 20 kwietnia 2008 roku w Xv Ogólnopolskim wałeckim Biegu ulicz-
nym im. zdzisława krzyszkowiaka;

– 19 kwietnia 2009 roku w Xvi Ogólnopolskim wałeckim Biegu ulicz-
nym im. zdzisława krzyszkowiaka;

– 7 maja 2010 roku w biegu „Polska biega” (impreza pod patronatem 
„Gazety wyborczej”).

studenci biegają w koszulkach z logo uczelni z napisem instytut kultury 
Fizycznej. Poprzez swoje czynne uczestnictwo promują zdrowy styl życia 
oraz kierunek studiów. corocznie uczestnicy wałeckich biegów, mieszkańcy 
wałcza i okolic mają możliwość wymiany zdań ze studentami na temat spe-
cyfiki studiowania na atrakcyjnym kierunku wychowanie fizyczne specjalność 
nauczycielska z dodatkową specjalnością gimnastyka korekcyjna.

7) Działalność klubu uczelnianego Akademickiego związku sporto-
wego Pwsz w wałczu w środowisku wałeckim.

Do podstawowych zadań uczelni należy m.in. „stwarzanie warunków 
do rozwoju kultury fizycznej studentów”10. Jednym ze sposobów realizowania 
tego zadania jest działalność statutowa klubu uczelnianego Akademickiego 
związku sportowego Pwsz w wałczu. na wniosek JM rektora dr hab. 
prof. nadzw. Jolanty witek odbyło się w dniu 26 maja 2010 roku zebranie 
założycielskie ku Azs Pwsz w wałczu. w gronie 18 osób – założycieli 
klubu – byli przedstawiciele uczelni, miasta, starostwa, klubów lokalnych, 
szkół i studentów11. został wybrany zarząd klubu z prezesem dr. Bogdanem 
wankiewiczem – starostą wałeckim – na czele. celem nowo utworzonego 
klubu jest m.in. „upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, pod-
noszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności aka-
demickiej, jak też innych grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży” oraz rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku aka-
demickim, jak też innych środowiskach12. Działalność klubu akademickiego 

10 statut Państwowej wyższej szkoły zawodowej w wałczu, wałcz 2007, s. 2.
11 Protokół z zebrania założycielskiego ku Azs Pwsz w wałczu, wałcz, 26 maja 2010 

roku.
12 statut klubu uczelnianego Akademickiego związku sportowego Państwowej wyższej 

szkoły zawodowej w wałczu, wałcz, 26 maja 2010 roku, s. 2.



536 J. Eider, P. Eider, A. Drohomirecka, K. Kotarska, K. Wilk

jest skierowana nie tylko do młodzieży studenckiej, ale również do uczniów 
– sportowców lokalnych klubów, ich trenerów, działaczy sportowych. zarząd 
klubu Azs po konsultacjach ze środowiskiem sportowym wałcza i regionu 
powoła w najbliższym czasie priorytetową sekcję sportową (określonej dyscy-
pliny sportu), która będzie godnie reprezentowała ku Azs Pwsz w wałczu 
w rozgrywkach wyższego szczebla. w zespole rozgrywkowym będą nie tylko 
studenci, ale również młodzież szkolna wałcza i okolic.

wnioski

Od 28 września 2007 roku w Państwowej wyższej szkole zawodowej 
w wałczu funkcjonuje instytut kultury Fizycznej prowadzący studia i stopnia 
na kierunku wychowanie fizyczne.

Obecnie w instytucie kultury Fizycznej Pwsz studiuje 155 studentów 
w systemie stacjonarnym (stan na 26 maja 2010 roku).

studenci mieszkający w wałczu i powiecie stanowią 60,7% ogółu stu-
diujących w ikF (trzy roczniki).

Pracownicy i studenci ikF Pwsz realizują statutowe zadania uczelni,  
m.in. poprzez różnorodne działania na rzecz społeczności lokalnej i regional-
nej: organizując konferencję naukową, spotkania z członkami wunderteamu, 
imprezy sportowo-rekreacyjne. Przyczyniają się do rozwoju społeczności 
wałeckiej.

Aktualni studenci ikF Pwsz istotnie promują studiowany kierunek 
wychowanie fizyczne (specjalność nauczycielska z dodatkową specjalno-
ścią gimnastyka korekcyjna) poprzez rozmowy z młodszymi koleżankami 
i kolegami, rówieśnikami, przekazując im szczegółowe informacje o funkcjo-
nowaniu instytutu, programie nauczania, stypendiach, obozach sportowych, 
panującej atmosferze studenckiej itd.

realizacja celów statutowych przez utworzony klub uczelniany Aka-
demickiego związku sportowego Państwowej wyższej szkoły zawodowej 
w wałczu istotnie wpłynie na rozwój sportowy i zdrowotny społeczności 
akademickiej, dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wałcza, regionu, 
województwa.
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tHe actiVities oF tHe institute oF PHysicaL cuLture 
oF tHe state VocationaL scHooL in waLcz  

For LocaL and regionaL coMMunities

summary

western Pomerania has already got a 60-year history of training teachers of 
physical education at different levels. the purpose of this paper is to present some of 
the statutory work of the institute of Physical education of the state tertiary vocational 
school in wałcz dedicated to local and regional communities.

the most important task of the state tertiary vocational school in wałcz is 
to educate students attending different courses and specializations primarily in order 
to prepare them for future work or continue their education at masters level as well as 
all kinds of community activities, cooperation with institutions, associations and clubs 
responsible for the physical education that promote active, healthy lifestyles among 
children, youth, adults – the residents of wałcz.

translated by Marcin kwiatkowski
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cHarakterystyka Mieszkanek waŁcza 
uczestniczącycH w zajĘciacH z aeroBiku

wstęp

Podejmowanie badań z zakresu przyczyn i poziomu uczestnictwa kobiet 
powiatu wałeckiego w kulturze fizycznej stanowi istotne uzupełnienie doku-
mentów strategicznych regionu, tj. strategii rozwoju Miasta wałcza do 2015 
roku oraz strategii rozwoju Gminy wałcz na lata 2008–2015, o weryfikowalne 
empirycznie dane, których analiza jest przedmiotem niniejszych rozważań.

zmiany demograficzne, społeczne i infrastrukturalne regionu, przeja-
wiające się m.in. znacznym wzrostem liczby osób w wieku poprodukcyjnym 
i jednoczesnym spadkiem liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, zmniej-
szeniem przyrostu naturalnego, niezadowalającym stanem liczebnym i tech-
nicznym obiektów sportowych, są czynnikami wywierającymi znaczny wpływ 
na niski poziom sprawności fizycznej ludności regionu czy świadomości 
społecznej w zakresie zdrowego stylu życia i uczestnictwa w kulturze fizycz-
nej1. Podejmowanie prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej tematyki 

1 strategia rozwoju Miasta wałcza do 2015 roku, <http://www.um.walcz.pl/cms_tmp/
strategia.pdf>, s. 25; strategia rozwoju Gminy wałcz na lata 2008–2015, s. 5–21 <http://www.
um.walcz.pl/cms_tmp/strategia.pdf>.

charakterystyka mieszkanek wałcza uczestniczących 
w zajęciach z aerobiku
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uczestnictwa w kulturze fizycznej wydaje się nie tylko uzasadnione, ale wręcz 
niezbędne do weryfikacji celów strategicznych regionu w tym obszarze życia.

Produkty pracy naukowej mogą przyczynić się m.in. do trafnego wyty-
powania lokalizacji do budowy nowych obiektów sportowych czy dostoso-
wania istniejącej infrastruktury do potrzeb zbiorowości lokalnej, co pozwoli 
na stworzenie optymalnych warunków do aktywnego spędzania czasu wol-
nego i rozwoju turystyki regionalnej. wykorzystanie opracowań naukowych 
do promocji zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową i zdrowe odży-
wianie się stanowi kolejną egzemplifikację współpracy pomiędzy jednostkami 
naukowo-badawczymi a władzami lokalnymi, której korzyści są nieocenione. 
tego typu badania prowadzi się na całym świecie2. warto pamiętać, iż jakość 
pracy naukowej zależy od wielu czynników, do których należy zaliczyć takie 
zagadnienia, jak: doniosłość, spójność, zgodność teorii z pomiarem, możli-
wość uogólnienia wyników, precyzja pomiaru, weryfikacja i powtarzalność 
wyników. Świadoma kontrola tych wskaźników jakości badań naukowych 
pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników, które, w przeciwieństwie 
do wniosków o charakterze nienaukowym (potocznym), stanowią niepodwa-
żalne źródło wiedzy. w związku z tym scharakteryzowano grupę kobiet, które 
swoim udziałem w zajęciach ruchowych wniosły wkład w krzewienie kultury 
fizycznej w regionie wałeckim.

Materiał i metoda badań

Badania stanowiące podstawę do rozważań w niniejszej pracy przepro-
wadzone zostały w marcu 2009 roku. Objęto nimi 60 kobiet, które uczestni-
czyły przez 1 rok w zajęciach z aerobiku zorganizowanych przez pracowników 
instytutu kultury Fizycznej Pwsz. Odbywały się one 3 razy w tygodniu po 60 
min. w badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. na pod-
stawie ankiety uzyskano informacje dotyczące wieku, wysokości i masy ciała 
badanych. Ankietowane określiły również charakter swojej pracy, wykształce-
nie i stan cywilny. w opracowaniu statystycznym wyników badań uwzględ-
niono procentowy udział poszczególnych kategorii odpowiedzi.

2 A.G. knuth, P.c.Hallal, temporal trends in physical activity: a systematic review, “J Phys 
Act Health”, nr 6 (5), september/2009, s. 548–559.
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wyniki badań

największą średnią wysokość ciała miały kobiety w wieku 26–35 lat, 
a najmniejszą najstarsze ankietowane. w przypadku średnich wartości masy 
ciała zaobserwowano pewną prawidłowość – wzrost tej cechy somatycznej 
wraz z wiekiem. Dane te obrazuje tabela 1.

tabela 1

Średnie wartości wieku, wysokości i masy ciała badanych 
w określonych przedziałach wieku

Przedział 
wieku n Wiek 

[lata]
wysokość ciała 

[cm]
Masa ciała 

[kg]
14–25 12 18,5 164,3 56,8

26–35 14 30,3 165,7 62,7

36–45 20 40,6 164,0 69,6

46-> 14 54,3 161,4 72,6

n – liczba badanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

wykształcenie ankietowanych było zróżnicowane. największy odsetek 
badanych z wykształceniem wyższym występował w przedziale wieku 26–36 lat. 
kobiety powyżej 36 roku życia najczęściej miały wykształcenie średnie. nato-
miast w najmłodszej grupie wiekowej ankietowane najczęściej miały wykształ-
cenie podstawowe ze względu na wciąż trwającą naukę. Przedstawia to tabela 2.

tabela 2

wykształcenie badanych

Przedział 
wieku n

wykształcenie

Podstawowe [%] zasadnicze 
[%]

Średnie 
[%]

wyższe 
[%]

14–25 12 41,6 8,3 16,6 33,5

26–35 14 - 7,1 35,7 57,1

36–45 20 - 5,0 65,0 30,0

46-> 14 - 28,6 50,0 21,4

n – liczba badanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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we wszystkich przedziałach wieku blisko 30% badanych było niepracu-
jących, a wśród pracujących największy odsetek dotyczył etatów o charakterze 
umysłowym (tabela 3).

tabela 3

charakter pracy badanych

Przedział 
wieku n

charakter pracy

umysłowy 
[%]

fizyczny 
[%]

fizyczno-
-umy-

słowy [%]
brak pracy 

[%]
renta/

emerytura 
[%]

nauka
[%]

14–25 12 16,6 - - 25,0 - 58,4

26–35 14 64,3 - - 35,7 - -

36–45 20 45,0 - 25,0 30,0 - -

46-> 14 23,0 7,1 7,1 28,8 34,0 -

n – liczba badanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

zgodnie z oczekiwaniami największy procent badanych stanu wolnego 
występował w najmłodszej grupie. w pozostałych przedziałach wieku domi-
nowały kobiety zamężne (tabela 4).

tabela 4

stan cywilny badanych

Przedział 
wieku n

stan cywilny
panna
[%]

mężatka
[%]

rozwiedziona 
[%]

wdowa
[%]

14–25 12 83,3 16,7 - -

26–35 14 7,1 92,9 - -

36–45 20 5,0 80,0 10,0 5,0

46-> 14 14,3 57,1 14,3 14,3

n – liczba badanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

zdecydowanie najwięcej ankietowanych uczestniczyło w zaję-
ciach z aerobiku w celu poprawy ogólnej kondycji, koordynacji ruchowej 



543Charakterystyka mieszkanek Wałcza uczestniczących w zajęciach z aerobiku

i utrzymania dobrego samopoczucia. Ponadto istotne znaczenie miało również 
zapobieganie nadwadze. Odpowiednie dane przedstawia tabela 5.

tabela 5

Powód uczestnictwa w zajęciach

Przedział 
wieku n

Poprawa 
samopoczucia 

[%]

namowa 
znajomych, 

rodziny 
[%]

chęć 
poprawienia 

kondycji 
i koordynacji 

ruchowej 
[%]

zapobieganie 
nadwadze 

[%]

14–25 12 26,3 5,3 47,3 21,0

26–35 14 29,1 4,2 45,8 20,8

36–45 20 33,4 - 41,6 25

46-> 14 34,8 - 34,8 30,4

n – liczba badanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

omówienie

Dokonując analizy uzyskanych wyników, trzeba podkreślić, że stanowią 
one tylko część szerszych badań dotyczących m.in. sprawności fizycznej oraz 
stylu życia ankietowanych. zapewne powiązanie tych wszystkich aspektów 
dałoby szerszy obraz badanej grupy kobiet. niemniej pokusić się można 
o dokonanie pewnej charakterystyki.

na wstępie zaznaczyć należy, że prowadzone zajęcia ruchowe były 
bezpłatne. zapewne w związku z tym tak liczna grupa kobiet uczęszczała 
systematycznie na tę zorganizowaną formę aktywności ruchowej. wiek bada-
nych był zróżnicowany – od 14 do 62 lat. Można więc stwierdzić, że potrzeba 
ruchu i chęć poprawienia kondycji miały charakter wielopokoleniowy. co cie-
kawe, pomimo różnicy wieku ankietowane chętnie ze sobą współpracowały 
i w podobnym stopniu angażowały się w prowadzone zajęcia. kobiety po 36 
roku życia miały najczęściej średnie wykształcenie, a młodsze (do 35 roku) – 
wyższe. wśród pracujących największy odsetek badanych wykonywał pracę 
umysłową, co związane było z siedzeniem przy biurku i przyczyniało się 
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do ograniczenia aktywności ruchowej. siedzący tryb życia, zarówno w pracy, 
jak i w domu, wpływa niekorzystnie na stan zdrowia, co potwierdzają liczne 
badania3, zatem zapewnienie organizmowi odpowiedniej dawki ruchu nabiera 
istotnego znaczenia4. zdecydowanie największy procent badanych stanowiły 
kobiety zamężne, zaangażowane w życie rodzinne i różne obowiązki domowe. 
Fakt ten stanowić może kolejny powód do podejmowania działań mających 
na celu poprawę sprawności fizycznej i samopoczucia. w badaniach, cho-
ciażby Guszkowskiej i kozdroń5, wykazano zdecydowany spadek napięcia 
emocjonalnego, gniewu, zakłopotania, przygnębienia i lęku pod wpływem 
systematycznych ćwiczeń fizycznych wśród dojrzałych i starszych kobiet. 
w związku z tym zorganizowane formy ćwiczeń fizycznych mogą mieć istotny 
wpływ na jakość życia.

wnioski

Badane mieszkanki wałcza, niezależnie od wieku, chętnie uczestniczyły 
w zajęciach z aerobiku.

Poprawa samopoczucia, potrzeba ruchu i dbałość o sylwetkę stanowiły 
główną motywację do udziału w ćwiczeniach.

w trosce o zdrowie i jakość życia mieszkańców powiatu wałeckiego 
należy promować uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach aktywności 
ruchowej osób w różnym wieku.

3 M.M. Hillsdon, e.J. Brunner, J.M. Guralnik, M.G. Marmot, prospective study of physical 
activity and physical function in early old age, “Am J Prev Med”, nr 28 (3), April/2005, s. 245–
250; J.M. Hush, z. Michaleff, c.G. Maher, k. refshauge, individual, physical and psychological 
risk factors for neck pain in australian office workers: a 1-year longitudinal study, “eur spine 
J”, 18 (10), October/2009, s. 1532–1540; s.k. Mccrady, J.A. Levine, sedentariness at work: 
how much do we really sit?, “Obesity”, (silver spring) 17 (11), november/2009, s. 2103–2105.

4 w.J. Brown, A.e. Bauman, n. Owen, stand up, sit down, keep moving: turning circles in 
physical activity research?, “Br J sports Med”, 43 (2), February/2009, s. 86–88; J.P. chaput, 
A. tremblay, obesity and physical inactivity: the relevance of reconsidering the notion of 
sedentariness, “Obes Facts”, 2 (4)/2009, s. 249–254; y.M. chen, perceived barriers to physical 
activity among older adults residing in long-term care institutions, “J clin nurs”, 19 (3–4), 
February/2010, s. 432–439.

5 M. Guszkowska, A. kozdroń, Wpływ ćwiczeń fizycznych na stany emocjonalne kobiet 
w starszym wieku, „Gerontologia Polska” t. 17, nr 2/2009, s. 71–78.
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cHaracteristics oF waŁcz FeMaLe residents  
ParticiPating in aeroBics cLasses

summary

numerous demographic, social and infrastructural factors have a significant 
impact on reducing the level of physical fitness of a population in a region in terms 
of a healthy lifestyle and participation in physical education. the paper examines 
characteristics of a group of women who participated in physical activities and con-
tributed to the promotion of physical education in the region of wałcz. the study was 
conducted in March 2009 and covered 60 women who participated in the cost-free 



classes, organized by the staff of the institute of Physical education Pwsz. the 
classes were 60 minutes long, took place three times a week over a period of 1 year. 
the study used a method of diagnostic survey. A poll was used to obtain information 
on age, height and weight of respondents. the respondents also identified the nature 
of their work, education and marital status. the largest percentage of respondents with 
higher education was in the 26-36 age group. women over 36 years of age mostly 
had secondary education. in the group aged under 25, most had elementary education 
because of their ongoing study. nearly 30% of respondents were unemployed, whereas 
among the working population, the highest percentage of respondents had carried out 
work of an intellectual nature. Most of the respondents participated in an aerobics 
classes in order to improve their overall fitness, coordination and maintaining their 
well-being followed by weightloss.

translated by Marcin kwiatkowski
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inFrastruktura sPortowo-rekreacyjna waŁcza 
na PotrzeBy sPoŁeczności LokaLnej

wstęp

wałcz jest siódmym co do wielkości miastem w województwie zachod-
niopomorskim. Liczy obecnie 26,3 tys. mieszkańców. Mimo nielicznej 
społeczności oraz niewielkich rozmiarów jest niewątpliwie miastem sportu 
i rekreacji. sportowa historia miejscowości rozpoczęła się wraz z zakończe-
niem ii wojny światowej. wówczas wielki trener lekkiej atletyki Jan Mulak 
wybrał poniemiecki ośrodek znajdujący się na wałeckiej Bukowinie na cen-
trum szkolenia biegaczy średnio- i długodystansowych. Późniejszy centralny 
Ośrodek sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w wałczu był miejscem 
treningów drużyny nazwanej przez dziennikarzy wunderteamem. Polscy lek-
koatleci w latach 50. i 60. zwyciężali najlepsze ekipy świata, takie jak usA, 
zsrr i niemcy. kolejny ważny etap to przyjazd do miasta Mariana Matłoki, 
olimpijczyka z Londynu, który w 1964 roku utworzył w wałczu sekcję kaja-
karską. spośród zdolnych i pracowitych kajakarzy wałeckiego Orła wyro-
sło wielu polskich olimpijczyków, medalistów mistrzostw świata i europy. 
wałcz wychował również wybitnych wioślarzy, co w dużej mierze jest zasługą 
szkoły Mistrzostwa sportowego usytuowanej w strukturach organizacyjnych 
Liceum Ogólnokształcącego im. kazimierza wielkiego. wraz z upływem 

infrastruktura sportowo-rekreacyjna wałcza…
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czasu pojawiły się nowe kluby i wchodzące w ich struktury sekcje sportowe 
różnych dyscyplin, których obecnie funkcjonuje 23. wałcz wychował 24 olim-
pijczyków. Żadne inne miasto w kraju nie może poszczycić się tym, że spośród 
około tysiąca swoich mieszkańców sprezentowało Polsce jednego wybitnego 
sportowca. sukces ten zrodził się ze sprzężenia trzech głównych czynników: 
zdolnej młodzieży, dobrych trenerów oraz bazy materialnej sportu. to właśnie 
ten trzeci element jest tematem artykułu.

Przedmiotem pracy jest analiza badawcza oraz przekazanie informacji 
dotyczących infrastruktury sportowo-rekreacyjnej znajdującej się w wałczu. 
w jej skład wchodzą wszystkie funkcjonujące obiekty i urządzenia służące 
do uprawiania sportu wyczynowego bądź wykorzystywane do celów rekre-
acyjnych. celem pracy jest przedstawienie lokalnej społeczności oraz osobom 
zainteresowanym bazy sportowo-rekreacyjnej znajdującej się na terenie mia-
sta. Analiza ma za zadanie wykazać:
 – jaki procent obiektów spełnia funkcję sportową, rekreacyjną bądź obie 

jednocześnie;
 – jaki procent obiektów jest płatny bądź wolny od opłat dla użytkownika;
 – jaki procent obiektów jest / nie jest przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych;
 – w jakiej odległości od centralnego punktu miasta znajdują się obiekty.

Dane dotyczące infrastruktury sportowo-rekreacyjnej opracowane zostały 
na dzień 21 maja 2010 roku. zebrane informacje uzyskano za pomocą: prze-
prowadzonych wywiadów, materiałów archiwalnych, dokumentacji obiektów, 
stron internetowych, broszur i folderów.

wykaz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wałcza

w tym rozdziale przedstawiony został wykaz infrastruktury sportowo-
-rekreacyjnej wałcza. Obiekty i urządzenia podzielone są na 6 grup ze względu 
na przynależność administracyjną. Ponumerowane są kolejno od 1 do 55 
w sposób umożliwiający odnoszenie się do nich w dalszej części pracy. szcze-
gółowe dane dotyczące bazy sportowo-rekreacyjnej zawiera załącznik 1.

Obiekty sportowo-rekreacyjne administrowane przez Miejski Ośrodek 
sportu i rekreacji w wałczu:

1) stadion miejski;
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2) kompleks boisk sportowych w ramach rządowego programu „Moje 
boisko – Orlik 2012”;

3) hala sportowa – namiotowa;
4) przystań kajakarska;
5) plaża miejska przy ulicy chłodnej;
6) plaża miejska przy ulicy Bydgoskiej.

Obiekty sportowo-rekreacyjne, szkolne administrowane przez zakład 
Oświatowy w wałczu:
 – zespół szkół Miejskich nr 1 w wałczu, Dolne Miasto 14a:

7) hala sportowo-widowiskowa;
8) boisko wielofunkcyjne;
9) bieżnia czteropasmowa;
10) skocznia wzwyż;
11) skocznia do skoku w dal;
12) rzutnia do pchnięcia kulą;

 – zespół szkół Miejskich nr 2 w wałczu, ulica sądowa 9:
13) sala sportowa;
14) kompleks boisk „Otwarte strefy Boisk i rekreacji – wałcz”;

 – szkoła Podstawowa nr 1 w wałczu, ulica robotnicza 23:
15) sala sportowa;
16) boisko wielofunkcyjne;
17) hala sportowa;

 – szkoła Podstawowa nr 4 w wałczu, ulica tysiąclecia 19:
18) sala sportowa pierwsza;
19) sala sportowa druga;
20) kompleks boisk „Otwarte strefy Boisk i rekreacji – wałcz”;

 – Gimnazjum nr 2 w wałczu, ulica M. konopnickiej 2:
21) hala sportowo-widowiskowa;
22) bieżnia czteropasmowa;
23) skocznia wzwyż;
24) skocznia do skoku w dal;
25) rzutnia do pchnięcia kulą.

Obiekty sportowo-rekreacyjne, szkolne administrowane przez starostwo 
Powiatowe w wałczu:
 – zespół szkół nr 1 w wałczu:
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26) sala sportowa;
27) boisko wielofunkcyjne;

 – zespół szkół nr 2 w wałczu:
28) sala sportowa;
29) boisko wielofunkcyjne;
30) boisko piłkarskie;

 – zespół szkół nr 3 w wałczu:
31) sala sportowa;
32) boisko wielofunkcyjne, zimą przekształcane w lodowisko;

 – zespół szkół nr 4 rolnicze centrum kształcenia ustawicznego w wałczu:
33) sala sportowa;
34) kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”;

 – ii Liceum Ogólnokształcące im. ks. Józefa tischnera w wałczu:
35) sala sportowa;
36) boisko do piłki ręcznej.

Obiekty sportowo-rekreacyjne centralnego Ośrodka sportu – Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich w wałczu:

37) sala sportowa duża;
38) sala sportowa mała;
39) boisko piłkarskie;
40) tory wioślarskie;
41) tory kajakarskie;
42) pływalnia kryta „Delfin”;
43) trzy sale do ćwiczeń z obciążeniem;
44) przystań wioślarsko-kajakarska;
45) korty tenisowe;
46) hangary na motorówki;
47) sala przystosowana do trenowania pięściarstwa;
48) plaża strzeżona.

Obiekty sportowo-rekreacyjne należące do osób prywatnych:
49) pływalnia kryta „PuLs”;
50) siłownia „Herkules”;
51) plaża strzeżona „tawerna”.

inne:
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52) sala sportowa Państwowej wyższej szkoły zawodowej instytutu kul-
tury Fizycznej w wałczu;

53) kort tenisowy ziemny administrowany przez zec (zakład energetyki 
cieplnej);

54) skatepark administrowany przez zec (zakład energetyki cieplnej);
55) wałecka pętla kajakowa.

charakterystyka infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wałcza

tabela przedstawia krótką charakterystykę obiektów i urządzeń: ich 
funkcję, koszt użytkowania, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych 
oraz odległość od centrum (przyjmując, że punktem centralnym miasta jest 
wałeckie centrum kultury przy placu zesłańców sybiru). numery obiektów 
i urządzeń są według zapisu z poprzedniego rozdziału.

tabela 1

charakterystyka obiektów sportowo-rekreacyjnych

nr
obiektu

Funkcja obiektu wstęp 
bezpłatny/

płatny
Przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych

Odległość 
od centrum 

miasta 
(w metrach)

sportowa rekreacyjna

1. + + - - 660
2. + + + + 780
3. + + - + 780
4. + + - - 780
5. - + + + 780
6. - + + - 1060
7. + + - + 980
8. + + - - 980
9. - + - - 980

10. - + - - 980
11. - + - - 980
12. - + - - 980
13. + + - - 180
14. + + + + 180
15. - + - - 340
16. - + + - 340
17. + + - + 340
18. + + - - 600
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nr
obiektu

Funkcja obiektu wstęp 
bezpłatny/

płatny
Przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych

Odległość 
od centrum 

miasta 
(w metrach)

sportowa rekreacyjna

19. - + - - 600
20. + + + + 600
21. + + - + 300
22. - + - - 300
23. - + - - 300
24. - + - - 300
25. - + - - 300
26. - + - - 120
27. + + + - 120
28. + + - - 1120
29. + + + - 1120
30. + + + - 1120
31. - + - - 200
32. - + - - 200
33. + + - - 830
34. + + + + 830
35. - + - - 1020
36. - + + - 1020
37. + + - + 2700
38. + + - + 2700
39. + + - - 2700
40. + + - - 2700
41. + + - - 2700
42. + + - + 2700
43. - + - - 2700
44. - + - - 2700
45. + + - - 2700
46. - + - - 2700
47. - + - - 2700
48. - + + - 2700
49. - + - + 1300
50. + + - - 200
51. - + - - 830
52. + + - - 1700
53. - + - - 750
54. + + + - 930
55. - + + - 800

Źródło: opracowanie własne.
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analiza właściwości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wałcza

na początku analizy zebranych informacji zostanie przedstawiona 
funkcja obiektów i urządzeń z podziałem na sportową i rekreacyjną. Analiza 
tabeli 2 wskazuje, że 49,09% infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wałcza 
spełnia funkcję sportową, zaś funkcję rekreacyjną – 100%.

tabela 2

Procentowy zakres funkcji obiektów i urządzeń

Obiekty Funkcja sportowa Funkcja rekreacyjna
Liczba 55 27 55
Procent 100 49,09 100

Źródło: opracowanie własne.

kolejna tabela przedstawia dostępność obiektów i urządzeń sportowo-
-rekreacyjnych z punktu widzenia kosztów, z jakimi należy się liczyć, chcąc 
z nich korzystać (tabela 3). Analiza tych danych pokazuje, że większość 
obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych wałcza jest płatna w ramach 
dostępnych usług, zaś bezpłatnie korzystać można tylko z ok. 25% pozostałych 
obiektów.

tabela 3

Procentowy dostęp do bezpłatnego korzystania z wałeckich obiektów i urządzeń

Obiekty wejście płatne wejście bezpłatne
Liczba 55 41 14
Procent 100 74,55 25,45

Źródło: opracowanie własne.

w tabeli 4 pokazano, w jakim procencie obiekty i urządzenia spor-
towo-rekreacyjne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponad 
76% tej infrastruktury jest nieprzystosowane do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne.



554 Łukasz Gniot

tabela 4

Procentowy wskaźnik przystosowania obiektów i urządzeń  
dla osób niepełnosprawnych

Obiekty Przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych

nieprzystosowane dla 
osób niepełnosprawnych

Liczba 55 13 42
Procent 100 23,64 76,36

Źródło: opracowanie własne.

w ostatniej tabeli przedstawiono, jaka jest odległość (po linii prostej) 
od centralnego punktu wałcza (wałeckie centrum kultury, plac zesłańców 
sybiru) do obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych (tabela 5).

tabela 5

Procentowy wskaźnik odległości obiektów i urządzeń od punktu centralnego

Obiekty
Obiekty 

w promieniu 
od 0 do 200 

metrów

Obiekty 
w promieniu 

od 201 
do 500 
metrów

Obiekty 
w promieniu 

od 501 
do 1000 
metrów

Obiekty 
w promieniu 

od 1001 
do 2000 
metrów

Obiekty 
w promieniu 

powyżej 
2000 metrów

Liczba 55 7 8 20 8 12
Procent 100 12,73 14,55 36,36 14,55 21,81

Źródło: opracowanie własne.

z analizy tabeli 5 wynika, że najwięcej obiektów i urządzeń sportowo-
-rekreacyjnych wałcza znajduje się w promieniu od 501 do 1000 metrów.

wnioski

uzyskane wyniki badań oraz ich analiza pozwalają na sformułowanie 
następujących wniosków:

wszystkie wałeckie obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne spełniają 
dobrze swoją funkcję, lecz tylko z niewielu wałczanie mogą korzystać bezpłat-
nie. Może to w pewnym stopniu hamować utrzymywanie wysokiego poziomu 
aktywności ruchowej lokalnej społeczności.



555Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Wałcza…

Odległość obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych od centralnego 
punktu miasta jest niewielka. większość, bo 63,64% infrastruktury, jest poło-
żona w promieniu do 1000 metrów od centralnego punktu wałcza, a reszta 
nie dalej niż 3000 metrów. tak niewielki dystans motywuje do pokonania go 
pieszo, co również jest formą aktywności fizycznej.

niski procent (23,64) obiektów i urządzeń jest przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych, co świadczy o konieczności zmodernizowania infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej.
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www.walcz.cos.pl
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załącznik 1

szczegółowy wykaz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wałcza

Obiekty sportowo-rekreacyjne administrowane przez Miejski Ośrodek sportu 
i rekreacji w wałczu:

1) stadion miejski – rok budowy 1961, płyta główna trawiasta o wymiarach 
105 m x 65 m; bieżnia okólna 6-torowa, rozbiegi do: skoku w dal, skoku 
wzwyż, skoku o tyczce, rzutnie do rzutu oszczepem oraz pchnięcia kulą, 
zaplecze socjalne (szatnie, natryski, pomieszczenia wc), trybuny siedzące 
dla 3 tys. widzów;

2) kompleks boisk sportowych w ramach rządowego programu „Moje boisko 
– Orlik 2012” – boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę 
o wymiarach 19,1 m x 32,1 m, nawierzchnia poliuretanowa, boisko do gry 
w piłkę nożną z trawy syntetycznej o wymiarach 30 x 62 m;

3) hala sportowa – namiotowa – powierzchnia tartanowa 750 m², przystosowana 
do tenisa ziemnego, siatkówki, koszykówki, badmintona, piłki ręcznej, zimą 
hala jest ogrzewana, zaplecze socjalne (szatnie, natryski, toalety);

4) przystań kajakarska – hangary na sprzęt wodny, pomosty do wodowania 
sprzętu, wypożyczalnia kajaków i rowerków wodnych;

5) plaża miejska przy MOsir – boisko do piłki plażowej, zjeżdżalnia wodna, 
pomosty;

6) plaża miejska przy ulicy Bydgoskiej.

Obiekty sportowo-rekreacyjne, szkolne administrowane przez zakład Oświa-
towy w wałczu:
 – zespół szkół Miejskich nr 1 w wałczu, os. Dolne Miasto 14a:

7) hala sportowo-widowiskowa – wymiary 42 m x 24 m; trybuny siedzące 
na 200 miejsc, zaplecze socjalne (szatnia, natryski, toalety);

8) boisko wielofunkcyjne – piłka ręczna, koszykówka, dwa korty tenisowe,  
44 m x 37 m, nawierzchnia tartanowa;

9) bieżnia czteropasmowa – długość 100 metrów, nawierzchnia tartanowa;
10) skocznia wzwyż – zeskok 7 m x 3,5 m, nawierzchnia tartanowa;
11) skocznia do skoku w dal – nawierzchnia tartanowa, rozbieg 45 m, zeskok 

piaskownica;
12) rzutnia do pchnięcia kulą – pole rzutów o długości 18,5 m;

 – zespół szkół Miejskich nr 2 w wałczu, ulica sądowa 9:
13) sala sportowa – wymiary 30 m x 18 m, nawierzchnia parkietowa, nie ma wła-

ściwego zaplecza socjalnego;
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14) kompleks boisk „Otwarte strefy Boisk i rekreacji – wałcz” – boisko do siat-
kówki i kometki, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, try-
buny na 50 miejsc, trzytorowa bieżnia z poliuretanu, skocznia w dal, elementy 
rekreacji ruchowej;

 – szkoła Podstawowa nr 1 w wałczu, ulica robotnicza 23:
15) sala sportowa – wymiary 18 m x 9 m, nawierzchnia parkietowa, nie ma wła-

ściwego zaplecza socjalnego;
16) boisko wielofunkcyjne – piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, 

wymiary 44 m x 26 m, nawierzchnia tartanowa;
17) hala sportowa – w trakcie budowy;

 – szkoła Podstawowa nr 4 w wałczu, ulica tysiąclecia 19:
18) sala sportowa – wymiary 22 m x 15 m, nawierzchnia parkietowa, wyposażona 

w sprzęt niezbędny do trenowania akrobatyki sportowej, nie ma właściwego 
zaplecza socjalnego;

19) sala sportowa – wymiary 18 m x 9 m, nawierzchnia parkietowa, nie ma wła-
ściwego zaplecza socjalnego;

20) kompleks boisk „Otwarte strefy Boisk i rekreacji – wałcz” – boisko do siat-
kówki i kometki, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, try-
buny na 100 miejsc siedzących, elementy rekreacji ruchowej;

 – Gimnazjum nr 2 w wałczu, ulica M. konopnickiej 2:
21) hala sportowo-widowiskowa – wymiary 39 m x 18 m, trybuny siedzące 

na 200 miejsc, zaplecze socjalne (szatnia, natryski, toalety);
22) bieżnia czteropasmowa – długość 100 m, nawierzchnia tartanowa;
23) skocznia wzwyż – zeskok 7 m x 3,5 m, nawierzchnia tartanowa;
24) skocznia do skoku w dal – nawierzchnia tartanowa, rozbieg 45 m, zeskok 

piaskownica;
25) rzutnia do pchnięcia kulą – pole rzutów o długości 18,5 m.

Obiekty sportowo-rekreacyjne, szkolne administrowane przez starostwo Powia-
towe w wałczu:
 – zespół szkół nr 1 w wałczu:

26) sala sportowa – wymiary 18 m x 9 m, nawierzchnia parkietowa, nie ma wła-
ściwego zaplecza socjalnego;

27) boisko wielofunkcyjne – piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, wymiary 
40 m x 20 m, nawierzchnia ze sztucznej trawy (krótkiej);

 – zespół szkół nr 2 w wałczu:
28) sala sportowa – wymiary 20 m x 12 m, nawierzchnia parkietowa, nie ma wła-

ściwego zaplecza socjalnego;
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29) boisko wielofunkcyjne – piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, wymiary 
40 m x 20 m, nawierzchnia ze sztucznej trawy (krótkiej);

30) boisko piłkarskie – wymiary 72 m x 36 m, nawierzchnia ze sztucznej trawy;
 – zespół szkół nr 3 w wałczu:

31) sala sportowa – wymiary 18 m x 9 m, nawierzchnia parkietowa, zaplecze 
socjalne (szatnie, natryski, toalety);

32) boisko wielofunkcyjne – piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, wymiary 
38 m x 20 m; nawierzchnia ze sztucznej trawy (krótkiej), boisko podczas 
okresu zimowego przekształcane jest w lodowisko;

 – zespół szkół nr 4 rolnicze centrum kształcenia ustawicznego w wałczu:
33) sala sportowa – wymiary 21,5 m x 11 m, nawierzchnia gumolitowa, zaplecze 

socjalne (szatnie, natryski, toalety);
34) kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – boisko wielofunk-

cyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę, wymiary 19 m x 32 m, nawierzchnia 
poliuretanowa, boisko do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej o wymia-
rach 30 x 62 m;

 – ii Liceum Ogólnokształcące im. ks. Józefa tischnera w wałczu:
35) sala sportowa – wymiary 18 m x 9 m, nawierzchnia parkietowa, nie ma wła-

ściwego zaplecza socjalnego;
36) boisko do piłki ręcznej – wymiary 40 m x 20 m, nawierzchnia betonowa.

Obiekty sportowo-rekreacyjne centralnego Ośrodka sportu – Ośrodka Przygo-
towań Olimpijskich w wałczu:

37) sala sportowa – wymiary 39 m x 18 m z widownią na 200 osób, nawierzchnia 
gumolitowa, zaplecze socjalne (szatnie, natryski, toalety);

38) sala sportowa – wymiary 30 m x 18 m, nawierzchnia gumolitowa, zaplecze 
socjalne (szatnie, natryski, toalety);

39) boisko piłkarskie – nawierzchnia trawiasta, pełnowymiarowe z widownią 
na 300 osób, otoczone bieżnią z możliwością uprawiania wszelkich dyscyplin 
lekkoatletycznych, wymiary standardowe;

40) tory wioślarskie – 4 trasy o długości 2000 m;
41) tory kajakarskie – 8 tras o długości 1500 m;
42) pływalnia kryta „Delfin”:

 – basen 6-torowy o wymiarach 25 m x 16 m;
 – basen rekreacyjny, płytki, o wymiarach 13 m x 14 m, gejzery (strumie-

nie wodne pod ciśnieniem wypływające ze ścian i dna basenu), bicze 
wodne;

 – zjeżdżalnia o długości 55 m;
 – jacuzzi;
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 – 2 sauny suche;
 – 3 sauny parowe;
 – komora krioterapeutyczna wraz z innymi salami rehabilitacyjnymi;

43) trzy sale do ćwiczeń z obciążeniem (ergometry, siłownie);
44) przystań wioślarsko-kajakarska – pomosty do wodowania łodzi i kajaków, 

pomost do ciągania narciarzy wodnych;
45) korty tenisowe – 3 korty ziemne, 3 korty tartanowe;
46) hangary na motorówki – 17 miejsc;
47) sala przystosowana do trenowania pięściarstwa – powierzchnia 170 m², ring 

bokserski o wymiarach 6 m x 6 m;
48) plaża strzeżona:

 – pomosty;
 – boisko do piłki plażowej;
 – wypożyczalnia sprzętu – łodzie, kajaki, rowerki wodne.

Obiekty sportowo-rekreacyjne należące do osób prywatnych:
49) pływalnia kryta „PuLs” – wymiary 20 m x 9 m (trzy tory), wanna z hydro-

masażem, dwie sauny (sucha i laserowa), pełne zaplecze socjalne (szatnie, 
natryski, toalety);

50) siłownia „Herkules” – ul. Bankowa 13;
51) plaża strzeżona „tawerna” – pl. Polski.

inne:
52) sala sportowa Państwowej wyższej szkoły zawodowej instytutu kultury 

Fizycznej w wałczu – wymiary 44 m x 22 m, nawierzchnia parkietowa, 
zaplecze socjalne (szatnie, natryski, toalety);

53) kort tenisowy ziemny administrowany przez zec (zakład energetyki 
cieplnej);

54) skatepark administrowany przez zec (zakład energetyki cieplnej) –
55) powierzchnia 1110 m², wymiary 46 m x 22 m, obiekt ogólnie dostępny, 

nieodpłatnie;
56) wałecka pętla kajakowa – wałcz – Ostrowiec, długość 45 km.
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sPortinFrastruktur – erHoLung und FreizeitaktiVitäten 
Für LokaLe geMeinscHaFtender stadt waŁcz

zusammenfassung

Der Gegenstand der studie ist es, Forschung zu analysieren und informationen 
über sportmöglichkeiten zu bieten, die sich in der stadt wałcz befinden.

es beinhaltet alle betrieblichen einrichtungen zur sportlichen Aktivitäten oder 
erholung und Freizeitaktivitäten.

Das ziel ist, die örtliche Gemeinde und interessierten Personen für sportlichen 
Aktivitäten zu präsentieren die sich in der stadt wałcz befinden. Die Analyse soll 
zeigen:

– wie viel Prozent der Objekte erfüllen die Funktion von sport, erholung oder 
beides gleichzeitig?

– wie viel Prozent gezahlt werden muss oder ist kostenlos für den Benutzer?
– wie Prozent ist, oder ist nicht zugänglich für behinderte Menschen?
– wie nahe liegen die Objekte von stadt zentrum?

Übersetzt von jarosław Guźniczak


