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Wstęp 

Przedsiębiorczość jako kategoria ekonomiczno-społeczna odgrywa istotną 
rolę w każdych warunkach polityczno-ekonomicznych, na każdym etapie rozwoju 
cywilizacyjnego i gospodarczego społeczeństwa. Już w latach trzydziestych ubie-
głego wieku J.A. Schumpeter uznał przedsiębiorczość za jeden z najważniejszych 
czynników rozwoju gospodarczego, dlatego współcześnie problematyką tą intere-
suje się wielu pracowników nauki z takich dyscyplin, jak ekonomia, psychologia, 
socjologia, historia gospodarcza, politologia i prawo. Jej interdyscyplinarny cha-
rakter skłania do refleksji nad rolą i znaczeniem tego obszaru aktywności, różnie 
definiowanego, lecz mającego wiele cech wspólnych. Najczęściej przedsiębior-
czość jest definiowana jako cecha, która jest związana z osobą przedsiębiorcy, 
oraz jako funkcja przejawiająca się w pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodar-
czego opartego na wykorzystywaniu szans płynących z otoczenia rynkowego 
i instytucjonalnego. 

Badania naukowe nad rozwojem przedsiębiorczości w Polsce podjęto na 
początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w związku z rozpoczęciem 
transformacji polskiej gospodarki. Tworzenie podstaw gospodarki rynkowej, 
zmiana struktury własnościowej oraz rozwój sektora małych i średnich przed-
siębiorstw spowodowały zainteresowanie tym obszarem badawczym. Rozwój 
przedsiębiorczych postaw po 1989 roku traktowano jako proces, którego rozwój 
uzależniony był zarówno od warunków zewnętrznych, określających możliwości 
i tempo rozwoju nowo tworzonych podmiotów gospodarczych, jak i wewnętrz-
nych predyspozycji psychofizycznych konkretnych osób podejmujących działal-
ność gospodarczą. W prowadzonych rozważaniach naukowych na temat rozwoju 
firm zwrócono uwagę na ważną rolę przedsiębiorcy dla ich przetrwania i rozwoju. 
Biorąc pod uwagę zmiany w funkcjonowaniu małych i średnich prywatnych firm, 
wskazywano, że wśród uwarunkowań przedsiębiorczych zachowań w coraz więk-
szym stopniu należy uwzględnić:

a) uwarunkowania edukacyjne (cechy związane z przedsiębiorczością, które 
można i należy rozwijać w procesie socjalizacji przez naukę w szkole, 
szkolenia na kursach itp.);
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b) uwarunkowania społeczne (w tym kulturowe), głównie związane z akcep-
towaniem właścicieli firm, przełamywaniem przez lata narosłego krytycy-
zmu wobec materialnego sukcesu ludzi tworzących własne firmy;

c) uwarunkowania ekonomiczne, czyli system przepisów regulujących 
powstawanie i funkcjonowanie prywatnych firm (w tym system podat-
kowy, kredytowanie, a raczej trudności z tym związane itp.).

Współzależność rozwoju przedsiębiorczości oraz lokalnych i regionalnych uwa-
runkowań społeczno-gospodarczych i kulturowych spowodowały, że rozwój ten 
przebiega z różną siłą i dynamiką w poszczególnych regionach kraju. Powodem 
jest zróżnicowany potencjał społeczno-gospodarczy, odmienne tradycje oraz 
powiązania lokalne, regionalne i międzynarodowe. Mając to na uwadze, w pub-
likacji zgromadzono dorobek środowisk naukowych dotyczący szeroko pojętej 
problematyki przedsiębiorczości umiejscowionej w regionie. Ocenom poddano 
sektor małych i średnich przedsiębiorstw, poziom ich innowacyjności i dynamikę 
rozwoju, a także metody i techniki wspomagania rozwoju tego sektora na pozio-
mie lokalnym i regionalnym. Publikacja składa się z dwóch tomów, w których 
wyodrębniono wyraźnie zróżnicowane nurty badań świadczące o złożoności prob-
lemów. W pierwszej części, poświęconej polityce wsparcia i kreowania przedsię-
biorczości, szczególną uwagę zwrócono na rolę władz centralnych i lokalnych 
w tym procesie oraz na kształtowanie odpowiednich postaw. W drugiej części 
przedstawiono naukę i sport jako katalizatory przedsiębiorczych zachowań, inno-
wacyjność i nowe technologie w kształtowaniu przedsiębiorczości oraz wyniki 
badań obrazujące przedsiębiorczość na poziomie lokalnym i regionalnym. W obu 
zeszytach zamieszczono artykuły przedstawiające wyniki badań empirycznych 
umożliwiających weryfikację przyjętych przez autorów hipotez badawczych.

Redaktorzy dziękują wszystkim przedstawicielom środowisk nauki, samo-
rządów lokalnych i przedsiębiorców, którzy przyjęli zaproszenie na konferencję 
i opublikowali artykuły. Szczególne podziękowania składamy zaprzyjaźnionym 
środowiskom naukowym, a zwłaszcza członkom Rady Programowej Konferencji 
oraz recenzentom artykułów. 

Jolanta Witek, Piotr Niedzielski
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Anna Augustyn
Uniwersytet w Białymstoku

PRZYWÓDZTWO LIDERÓW LOKALNYCH 
W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. Ewolucja podejścia do zarządzania publicznego

Zmiany, jakie dokonały się w ciągu ostatniego stulecia w podejściu do 
zarządzania publicznego, charakteryzują się wieloetapowym przejściem od funk-
cjonującego w latach 20. XX wieku administracyjnego modelu idealnej biuro-
kracji, opracowanego i opisanego przez Maxa Webera w jego klasycznym dziele 
The Theory of Social and Economic Organization1, do menedżerskiego modelu 
zarządzania publicznego, tak zwanego nowego zarządzania publicznego (ang. 
New Public Menagemnet – NPM). 

Zaproponowany przez M. Webera model administrowania jednostkami pub-
licznymi był jednak daleki od określającego go w nazwie przymiotnika „idealny”. 
Charakteryzował się bowiem rozproszeniem władzy i odpowiedzialności w organi-
zacjach publicznych, co wynikało z wąskiej specjalizacji i indywidualizacji zadań, 
powstawaniem wewnątrzorganizacyjnych monopoli, brakiem współpracy mię-
dzy komórkami organizacyjnymi, kierowaniem się własnymi kryteriami oceny 
wyników pracy czy eksternalizacją kosztów i brakiem społecznej kontroli nad 
działaniami biurokracji. Jego stosowanie skutkowało pogłębianiem się korup-
cji, koncentracji na procedurach, a nie wynikach, sformalizowaną hierarchicz-
nością urzędniczą prowadzącą do ograniczenia elastyczności struktur i niskiej 
efektywności. 

1 M. Weber, The Theory of Social and Economic Organization, The Free Press, New York 
1964.
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Przeciwieństwem modelu weberowskiego jest wspomniana koncepcja New 
Public Management. Jej kwintesencją jest odwołanie się do metod i technik zna-
nych dotychczas z firm prywatnych i gospodarki rynkowej oraz wykorzystanie ich 
do zarządzania w sektorze publicznym, czyli również w jednostkach samorządu 
terytorialnego (JST). Zwolennicy tej koncepcji traktują „miasto jako firmę”2. 
W modelu tym nacisk położono na obywatela jako konsumenta usług publicz-
nych, outsourcing, instrumenty prawa prywatnego, wyniki oraz jakość. Z NPM 
wywodzi się wiele metod i technik zarządzania, takich jak strategiczne zarządza-
nie gminą, wieloletnie plany finansowe i inwestycyjne, wskaźniki efektywności, 
zdobywanie formalnych certyfikatów efektywności (np. ISO), zawieranie kon-
traktów usługowych z firmami prywatnymi (ang. contracting-out), a także liczne 
innowacje w zakresie komunikacji z mieszkańcami traktowanymi analogicznie 
do konsumentów firm prywatnych3.

Można stwierdzić, że klasycznie pojmowany sposób zarządzania jednostką 
publiczną, a co za tym idzie, sprawowania władzy, przeszedł w ostatnich latach 
dużą ewolucję. We współczesnym jego kształcie wiele zależy między innymi 
od procesu przywództwa liderów lokalnych, ich umiejętności organizacji pracy, 
podejmowania decyzji w kontekście złożonych struktur sektora publicznego, ale 
także cech osobowościowych, wiedzy i kompetencji menedżerskich.

Celem artykułu jest ukazanie roli liderów lokalnych w procesie przywództwa 
i zarządzania jednostką samorządu terytorialnego oraz podkreślenie ich znacze-
nia w odniesieniu do efektywności funkcjonowania samorządów. Sprawne przy-
wództwo to gwarancja skuteczności wprowadzania planowych zmian, natomiast 
sprawne zarządzanie to droga do realizacji zamierzonych celów, które stawiają 
przed sobą władze samorządowe. Przekłada się to na bardziej dynamiczny rozwój 
JST, a co za tym idzie, wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców.

2.  Istota przywództwa

Pojęcie „przywództwo” stosuje się do określenia dowodzenia, kierowania, 
a także narzucania własnej woli innym członkom społeczności. 

2 P. Swianiewicz, Nowe koncepcje zarządzania i polityki miejskiej w świadomości liderów lokal-
nych w Polsce, w: Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Micha-
łowski, K. Kuć-Czajkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 470.

3 Tamże.
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Przywództwo to zarówno proces, jak i właściwość. Proces ów polega na uży-
ciu wpływu, bez sięgania po środki przymusu, z zamiarem kształtowania celów 
JST i motywowania zachowań do osiągania tych celów. Jako właściwość przy-
wództwo jest zestawem cech przypisywanych jednostkom, które są postrzegane 
jako przywódcy. Przywódcy to zatem ludzie, którzy wpływają na zachowanie 
innych bez konieczności uciekania się do użycia siły, akceptowani w tej roli przez 
innych4. Najlepsi przywódcy komunikują swoją wizję jasno i przekonująco, są 
otwarci na nowe pomysły i podejścia, ale cały czas zdają sobie sprawę, w jakim 
kierunku powinna podążać strategia rozwoju JST i do wizji przekonują innych. 

Pojęcie „przywództwo” jest różnie definiowane w literaturze przedmiotu. 
Zdaniem J. Burnsa przywództwo może być widziane jako dwustronny proces 
mobilizowania różnych zasobów (gospodarczych, politycznych i innych) służący 
osiąganiu celów, niezależnie, ale równolegle wyznawanych zarówno przez lide-
rów, jak i ich zwolenników5. R. Mrówka natomiast twierdzi, że „o przywództwie 
można mówić, kiedy za sprawą liderów zwolennicy zabiegają o cele, które repre-
zentują wartości i motywacje wspólne jednym i drugim, wartości liderów oraz 
wartości grupy lub organizacji”6. 

Przez lata przywództwo definiowano jako proces wpływu na ludzi. Uważano, 
że o przywództwie można mówić w każdym przypadku, gdy ktoś próbuje wpływać 
na poglądy lub działania innych osób, aby osiągnąć konkretny cel w życiu pry-
watnym czy zawodowym. Ostatnio definicja przywództwa została rozszerzona na 
umiejętność wpływania na ludzi przez wyzwalanie ich siły i potencjału do umoż-
liwienia im dążenia do wyznaczonego celu7. Zgodnie z tą definicją można uznać, 
że przywództwo jest procesem, który powinien prowadzić nie tylko do osiągania 
celu/ów, jakim są na przykład zwiększone dochody, ale również do działań na 
rzecz rozwijania ludzi (zespołu, któremu lider przewodzi) i uzmysłowienie sobie, 
iż proces przywództwa nie jest związany wyłącznie z osobą lidera. Tak pojęte 
przywództwo jest nastawione na wyniki w długim okresie i zadowolenie ludzi.

Zrozumienie istoty przywództwa to spojrzenie na nie właśnie z perspektywy 
wspólnoty i wzajemnych zależności lidera oraz członków zespołu. Stworzenie 

4 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1999, s. 491.

5 J. Burns, Leadership, Harper and Row, New York 1978, s. 425.
6 R. Mrówka, Przywództwo w organizacjach na przykładzie koncernów międzynarodowych, 

www.sgh.waw.pl, dostęp 21.03.2012, s. 2–3.
7 E. Bojar, Przywództwo w zarządzaniu lokalnym, www.bfkk.pl/libs/ckfinder/userfiles/files/ad-

ministracja_publiczna/Przyw%C3%B3dztwo%20w%20ZRL.pdf, dostęp 21.03.2012.
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wspólnoty zależy od zbudowania zależności. Lider odnosi się do innych podobnie 
jak do własnej rodziny i przyjaciół – nie stoi z dala, ma kontakt i pozytywne nasta-
wienie do ludzi, którzy go otaczają i z którymi współpracuje. Liderzy, którzy są 
członkami grupy, są otwarci na informacje płynące od współpartnerów. Ponadto 
liderzy nakreślają kierunki działania i inspirują innych8.

Analizując istotę przywództwa, trzeba zwrócić uwagę na niemal nieograni-
czony zakres tego pojęcia, na co wskazują następujące tezy9:

a) przywództwo nie jest namacalne, lecz jest społecznym wyobrażeniem, 
które powstaje w umysłach ludzkich w określonych okolicznościach 
historycznych i kulturowych;

b) wpływ na podejmowanie idei przywództwa mają koncepcje przywódz-
twa przyjęte w danej kulturze lub w innej sytuacji, w której znajdują się 
ludzie;

c) wśród mitów na temat przywództwa jest idea heroicznego, wszechmoc-
nego przywódcy, który potrafi rozwiązać (często samodzielnie) wszelkie 
problemy organizacji;

d) przywództwo jest raczej rozproszone, występuje w różnych częściach 
organizacji, nie emanuje jedynie z jej najwyższego szczebla;

e) przywództwo twarzą w twarz nie sprawdza się w wirtualnym świecie;
f) badanie przywództwa wymaga integralnego i holistycznego podejścia;
g) przywództwo nie wynika z cech przywódców, ale jest im przypisane przez 

zwolenników.
Głównym celem przywództwa jest przeprowadzenie zmian. Efektywność 

przywództwa można zatem mierzyć zdolnością do przeprowadzania tych zmian 
w taki sposób, aby osiągnąć jak najlepszy efekt w jak najkrótszym czasie i po jak 
najmniejszym koszcie. Ponadto efektywność przywództwa należy rozpatrywać 
długoterminowo w odniesieniu do zmieniającego się otoczenia i różnorodności 
wyzwań. Jakość przywództwa można zaś mierzyć zdolnością lidera do wywołania 
w ludziach pozytywnych emocji: optymizmu, ambicji, odwagi, dumy, pracowi-
tości, oddania, poświęcenia, wytrwałości, poczucia sensu, spełnienia osobistych 
pragnień i dążeń, ochoty na porzucenie dotychczasowych metod pracy, sposobów 
działania, zadań, przyzwyczajeń, a nawet relacji na to, by z radością i pełnym 
oddaniem zaangażowali się w robienie nowych rzeczy w zupełnie nowy sposób. 

8 Tamże.
9 G.C. Avrey, Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa 

2009, s. 26–27.
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Reasumując, jakość i efektywność przywództwa łącznie mierzyć należy tym, do 
jakiego stopnia przejście trudnej drogi zmian i dojście do z pozoru nieosiągalnego 
celu będzie w rzeczywistości szybką, tanią i rozwojową przeprawą10.

3. Przywództwo w jednostkach samorządu terytorialnego

Pojęcie „przywództwo w samorządzie terytorialnym” jest definiowane bar-
dzo różnie. Najczęściej oznacza uzyskiwanie poparcia dla celów ważnych dla 
społeczności lokalnej, uczestników lokalnej sceny politycznej, polityków działa-
jących na innych szczeblach władzy publicznej, wpływowych przedsiębiorców, 
a także poparcie administracji lokalnej. Uzyskiwanie poparcia oznacza w tym 
wypadku wzbudzanie gotowości do podążania w tym samym kierunku. Tak sfor-
mułowane przywództwo odnosi się do lidera działającego w ramach instytucji 
politycznej oraz do osobistego odgrywania szczególnej roli w tej instytucji. Lide-
rem lokalnym (przywódcą) jest zaś osoba, która zajmuje formalną pozycję na 
szczycie administracji lub władz politycznych i dzięki temu11:

– ma dostęp do zasobów niedostępnych innym osobom,
– ma wpływy polityczne i ponosi ogólną odpowiedzialność za politykę 

lokalną,
– pełni funkcje reprezentacyjne i działa jawnie wobec mieszkańców i ich 

reprezentantów,
– jest kontrolowana pośrednio przez opinię publiczną i media lokalne dzięki 

prawu do informacji12.
Jednostki samorządu terytorialnego są to podmioty sektora publicznego, 

w których dominuje koncepcja przywództwa służebnego. Jego podstawą jest 
założenie o powołaniu do służenia innym. Przywódca służebny służy tym, którym 
przewodzi, co oznacza, że jego zwolennicy są raczej celem samym w sobie niż 
środkiem do osiągania celów. Koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb zwolen-
ników, zapewnieniu ich rozwoju, budowaniu poczucia wspólnoty. Przywództwo 
służebne przypomina o tym, co stanowi sens działania organizacji publicznych: 

10 A. Drzewiecki, D. Chełmiński, E. Kubica, Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich 
liderów biznesu, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 37–38.

11 H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2010, s. 143.

12 Tamże.
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służenia ludziom, którzy są z nią powiązani i na których organizacja ma wpływ. 
Odróżnia je od innych koncepcji przede wszystkim fakt brania pod uwagę indy-
widualnych motywów działania przywódcy, co wydaje się mieć szczególne zna-
czenie dla organizacji publicznych. Odpowiedzialne przywództwo jest kolejną 
koncepcją opartą na motywie służenia innym. U podstaw tej koncepcji leży zało-
żenie o przyjęciu za nadrzędne nad własnymi celami interesów grupy. W modelu 
tym założono, że przywództwo, które można określić mianem odpowiedzial-
nego, pochodzi od społeczeństwa. Przywódcy stoją na straży dóbr publicznych, 
czyli troszczą się o to, jak są one tworzone i dostarczane społeczeństwu. Służąc 
społeczeństwu, przywódcy poświęcają swój czas i zdolności na poszukiwanie 
rozwiązań palących problemów społecznych. O ile przywództwo służebne kon-
centruje się na motywacji przywódców, o tyle w przywództwie odpowiedzialnym 
podkreś la się podstawową odpowiedzialność przywódców, jaką jest właściwe 
zarządzanie zasobami13.

Przywódcy organizacji publicznych działają pod presją ekonomiczną i spo-
łeczną, muszą zapewnić funkcjonowanie organizacji w warunkach ograniczono-
ści zasobów, odpierać krytykę publiczną oraz godzić sprzeczne cele organizacji. 
Muszą mieć także na uwadze mnogość celów, jakie stoją przed ich organizacjami, 
co utrudnia ustalenie priorytetów dla celów i ich hierarchizację. Realizacja celów 
wymaga współdziałania z wieloma podmiotami, którzy często reprezentują 
odmienne wartości, punkty widzenia i interesy. Podtrzymanie ich poparcia ozna-
cza posługiwanie się logiką działania, która będzie akceptowana przez różnych 
interesariuszy. Zgodnie z tym podejściem przywódcy powinni potrafić zidenty-
fikować cele interesariuszy i odpowiadać na nie w sposób, który satysfakcjonuje 
podmioty jego otoczenia mające wpływ na działania organizacji. Uważa się, 
że organizacje sektora publicznego, które potrafią tego dokonać, mają większe 
szanse na dokonywanie zmian transformacyjnych. Przywódca musi więc wyzwa-
lać procesy, które pozwolą bądź na dostosowanie, bądź na kompromis między 
różnymi wartościami, co można osiągnąć przez posługiwanie się takimi środkami 
reprezentującymi instytucjonalnie mechanizmy, wskaźniki finansowe czy kon-
traktowanie działań14.

13 Przywództwo w zarządzaniu rozwojem lokalnym, red. B. Plawgo, Białostocka Fundacja Kształ-
cenia Kadr, Białystok 2010, s. 25–26.

14 E. Bojar, dz.cyt.
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W literaturze przedmiotu można odnaleźć wskazówki odnoszące się do 
czynników wpływających na jakość przywództwa organizacji publicznych. Zali-
cza się do nich15:

a) zaangażowanie najwyższego kierownictwa w proces przygotowania przy-
szłych przywódców;

b) rozwijanie umiejętności przywódczych poprzez przydzielenie pracowni-
kom różnorodnych zadań i funkcji;

c) rozwijanie stopnia samoświadomości przywódców poprzez udzielanie 
informacji zwrotnych oraz stwarzanie możliwości nabywania doświad-
czenia i wiedzy;

d) rozszerzenie zakresu obowiązków przez przydzielanie ważnych zadań;
e) wykorzystanie etosu służby publicznej do zwiększenia motywacji i zado-

wolenia pracowników;
f) prowadzenie audytów przywództwa w organizacjach publicznych.

4.  Rola lokalnych liderów samorządowych w procesie przywództwa

Wprowadzenie w Polsce bezpośrednich wyborów samorządowych Ustawą 
z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezy-
denta16 wzbudziło powszechną nadzieję na poprawę jakości zarządzania w samo-
rządzie, przez wzmocnienie organu władzy wykonawczej na szczeblu lokalnym.

Oprócz wykonywania przypisanych wójtowi, burmistrzowi lub prezyden-
towi przepisami ustawy o samorządzie gminnym17 zadań pełnią oni w myśl idei 
nowego zarządzania publicznego rolę liderów lokalnych, którym wspólnota miesz-
kańców gminy (miasta) powierzyła losy swojej małej ojczyzny. Wójt (burmistrz, 
prezydent) powinien, po pierwsze, działać w porozumieniu z radą gminy, a nie 
przeciwko niej, a po drugie, powinien umieć budować platformę szeroko pojętej 
współpracy, tworzyć koalicję, szybko nawiązywać wspólny język z otoczeniem. 
Co więcej, powinien umieć ponosić odpowiedzialność za podejmowane decyzje 
ze wszystkimi jej konsekwencjami, mieć jasno sprecyzowany cel (wizje roz-
woju gminy/miasta, zagospodarowania przestrzennego, zarządzania majątkiem, 

15 Przywództwo w zarządzaniu..., s. 30.
16 Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta, 

DzU 2002, nr 113, poz. 984 z poźn. zm.
17 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591.
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tworzenia odpowiedniego, przyjaznego klimatu dla inwestorów, współdziałania 
z sektorem publicznym, prywatnym, organizacjami pozarządowymi itd.)18. 

Lider to osoba przewodząca, stojąca na czele szerszej grupy. Jego charakte-
rystyczną cechą jest to, że ludzie lub organizacje same chcą go naśladować oraz 
łatwo poddają się jego przywództwu.

Chcąc wymienić najważniejsze cechy osobowościowe lidera przewodzącego 
jednostką samorządu terytorialnego, należy podkreślić następujące:

1. Lider powinien mieć wizję rozwoju JST. Powinna być ona związana 
z umiejętnością sformułowania celów, do których się zmierza, dobrą znajomoś-
cią mocnych, słabych stron oraz szans i zagrożeń danego obszaru. Tylko dobre 
rozpoznanie rzeczywistości oraz zachodzących w niej zmian jest podstawowym 
warunkiem określenia kierunku rozwoju, do którego będzie dążył lider i zespół 
pod jego przywództwem.

2. Lider powinien mieć odpowiednie kompetencje merytoryczne oraz kondy-
cję fizyczną i psychiczną. Powinien podążać za zmieniającym się otoczeniem oraz 
monitorować zmiany wewnątrz organizacji. Z tych względów niezwykle istotne 
jest nieustanne podnoszenie własnych kwalifikacji związanych z działaniami na 
rzecz rozwoju samorządów lokalnych oraz zarządzania ludźmi. Lider nie może 
mieć wiedzy ze wszystkich dziedzin, natomiast powinien umieć dobierać współ-
pracowników, którzy będą kompetentni w zakresie spraw, które im podlegają.

3. Lider powinien charakteryzować się umiejętnościami szybkiego podejmo-
wania decyzji, szczególnie w kontekście zarządzania JST. O sile charakteru lidera 
świadczy również umiejętność zmiany decyzji, jeśli wcześniej podjęta okazuje 
się nietrafna. Kierowanie się akceptowanymi przez współpracowników zasadami 
w procesie decyzyjnym tworzy atmosferę zaufania.

4. Lider powinien umiejętnie motywować swoich pracowników do wytężo-
nej pracy oraz czerpania energii wewnętrznej z zasobów.

5. Lider powinien działać uczciwie i etycznie, tworząc tym samym zaufanie 
do siebie, swoich współpracowników oraz partnerów. Jest to zgodne ze społeczną 
odpowiedzialnością władz samorządowych nie tylko wobec mieszkańców, ale 
także wobec wszystkich podmiotów otoczenia.

6. Lider powinien znać i stosować profesjonalne formy komunikowania się 
z otoczeniem. Umiejętność wystąpień publicznych, znajomość technik i standar-

18 A. Lipska, Wójt, burmistrz, prezydent – lokalni liderzy polityczni czy menedżerowie?, w: Przy-
wództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czaj-
kowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 485–486.
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dów komunikowania się, a także przestrzeganie zasad dyplomacji w kontaktach 
z innymi budzi nie tylko szacunek pracowników, ale także zachęca do naśladowa-
nia lidera.

7. Lider powinien mieć umiejętność uważnego słuchania. Sprawowanie wła-
dzy wyzwala z reguły skłonność do przekazywania własnych pomysłów oraz spo-
sobów działania. Siła zespołu tkwi natomiast w mądrości jego członków, a także 
uwzględnieniu wniosków wynikających z możliwości spojrzenia na ten sam prob-
lem z wielu punktów widzenia. Można to osiągnąć właśnie dzięki umiejętności 
słuchania współpracowników.

8. Lider powinien być asertywnie usposobiony w kontaktach z pracowni-
kami. Tego typu postawa, wolna od agresji i uległości, wymaga pracy nad opano-
waniem własnych emocji. Jest to szczególnie ważne wówczas, gdy lider używa 
władzy, którą ma, ponieważ wywołuje skutki nieodwracalne.

9. Chcąc sprawnie zarządzać JST, lider powinien zarówno wizję rozwoju, 
jak i planowane działania wdrażać po konsultacji i z udziałem mieszkańców. 
Powinien być otwarty i uwzględniać opinie mieszkańców, jako że pracuje w celu 
podnoszenia jakości ich życia.

Rozwijanie osobowości liderów w ramach samorządu terytorialnego przy-
czynia się zatem do umacniania pozycji JST oraz podnoszenia jakości życia 
mieszkańców. We wspólnym interesie leży podejmowanie starań na rzecz kształ-
towania charakterów osób, które będą liderami w zarządzaniu jednostkami tery-
torialnymi. Najważniejszą kwestią są wszystkie cechy lidera przyczyniające się 
do budowania zespołu, który będzie skutecznie pracował dla dobra danej gminy 
i jej mieszkańców. W ramach zarządzania samorządową jednostką lokalną ważne 
jest także to, aby utrzymać odpowiednie kontakty z otoczeniem. Niezależnie od 
posiadanej przez lidera koncepcji rozwoju, ważne jest również jej uzgodnienie 
z mieszkańcami. Kierunki działania powinny być tak przedstawione, aby lokalna 
społeczność uznała je za własne. W pracy samorządowej duże znaczenie mają 
kontakty z otoczeniem i mieszkańcami. Dobre przygotowanie liderów do pracy 
w samorządzie zwiększa dynamikę rozwoju JST oraz poziom i jakość życia 
mieszkańców19.

19 H. Mruk, Znaczenie przewodzenia w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, w: Jakość 
życia w regionie, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s. 112.
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5. Przywództwo a zarządzanie

Biorąc pod uwagę obszary aktywności, czyli przywództwo i zarządzanie, 
najogólniej można powiedzieć, że przywództwo to znajdowanie ścieżki, natomiast 
zarządzanie to podążanie ścieżką. Przywództwo polega na robieniu właściwych 
rzeczy, zarządzanie zaś – na robieniu rzeczy właściwie. Celem zarządzania jest 
alokacja zadań i wyznaczanie wykonawców, a celem przywództwa – przekazy-
wanie swojej wizji w taki sposób, by inni ją zrozumieli i zgodzili się dążyć do jej 
urzeczywistnienia20. Przywództwo jest zatem wyższą formą zarządzania. Różnice 
między tymi dwoma kategoriami są następujące21:

a) zarządzanie jest bardziej formalne i naukowe, obejmuje takie podstawowe 
umiejętności, jak planowanie, kontrolowanie i efektywne korzystanie z technik 
informacyjnych;

b) zarządzanie posługuje się dokładnie określonymi narzędziami i techni-
kami opartymi na rozumowaniu i sprawdzaniu, które można zastosować w róż-
nych sytuacjach; przywództwo dysponuje mniej sprecyzowanymi narzędziami, 
często też ma wymiar intuicyjny;

c) lider często okazuje entuzjazm, pasje, inspiracje, aby wpływać na wzrost 
wydajności innych; zarządzanie nie wymaga takiego uzewnętrznienia uczuć, lecz 
raczej postępowania bardziej zachowawczego na drodze do osiągania określo-
nych celów;

d) lider częściej korzysta ze swej wyobraźni i kreatywnych technik szukania 
rozwiązań w celu wprowadzenia zmian; menedżer skłania się ku ustalonym spo-
sobom rozwiązywania problemów;

e) najbardziej istotny wkład lidera to stworzenie wizji swej organizacji; 
określa on dalekosiężny cel, a także strategię jego osiągnięcia; menedżer realizuje 
wizje.

Przywództwo jest integralną częścią zarządzania, a nie jego zamiennikiem. 
Lider buduje wizję i strategię osiągnięcia zamierzeń, menedżer zaś korzysta z róż-
nych umiejętności w pracy nad realizacją wizji. 

Podsumowując, można skonstatować, że jednostki samorządu terytorial-
nego, jako jednostki publiczne, aby móc skutecznie i efektywnie funkcjonować, 
potrzebują zarówno dobrego zarządzania jak i przywództwa liderów lokalnych. 
Bez właściwie pojętego przywództwa nie może być bowiem mowy o wprowa-

20 H. Gawroński, dz.cyt., s. 139.
21 Przywództwo w zarządzaniu..., s. 31.
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dzaniu zmian, a bez sprawnego zarządzania trudno oczekiwać uzyskiwania syste-
matycznych wyników. 
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LEADERSHIP OF LOCAL LEADERS 
IN MANAGING OF LOCAL GOVERNMENT UNITS

Summary

The development of leaders personality within the local government units (LGU) 
contributes to strengthening the position of local government units and improve the qual-
ity of life of local society. Therefore in common interest is to undertake sufficient efforts 
to shape the characters of people who are leaders in the management of territorial units. 
The most important issue is leadership’s qualities that contribute to building a team that 
will effectively work for the good of the community and its residents. In the management 
of local government unit is also important to maintain appropriate contacts with the local 
environment. Whatever concept regarding the development of LGU’s its leader possess, it 
is important to get residents acceptance for it.

The main purpose of this paper is to show the role of local leaders in the process of 
leadership in terms of management of local government units. Paper highlights the fact 
that good preparation of leaders for fulfilling their duties in the local government units 
translates into a more dynamic development of the LGU and the increase in the level and 
quality of life.
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WYBRANE ASPEKTY

Wprowadzenie 

Z prowadzonych w ubiegłym dziesięcioleciu badań czynników kształtu-
jących skłonność małych i średnich firm do przedsiębiorczości wynika, że jej 
stymulatorem w znacznie większym stopniu są czynniki wewnętrzne niż czyn-
niki otoczenia zewnętrznego. Przedsiębiorczość w sektorze MŚP zależy bowiem 
przede wszystkim od strategii działania, skłonności menedżera do twórczego 
myślenia oraz lokalizacji firmy1. Jednocześnie przedsiębiorcy nisko oceniali 
stosunki z organami administracji centralnej i samorządu terytorialnego. Admi-
nistracja rządowa była negatywnie postrzegana głównie za brak zaangażowania 
we wspieranie przedsiębiorczości i brak praktycznych działań w celu poprawy 
sytuacji MŚP2. Podobne zastrzeżenia kierowano do jednostek samorządu teryto-
rialnego, których rola we wspieraniu przedsiębiorczości wynika z przypisanej im 
odpowiedzialności wobec całej społeczności lokalnej za podejmowane w jej imie-
niu decyzje i działania. Udział samorządów we wspieraniu przedsiębiorczości jest 
związany z wyborem koncepcji rozwoju lokalnego oraz tworzeniem warunków 
do jego realizacji. Pojawiające się zarzuty koncentrowały się na hasłowym trak-

1 B. Bojewska, Uwarunkowania przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw, „Handel 
Wewnętrzny” nr 3, s. 32.

2 U. Markowska-Przybyła, Rola przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym Polski, Prace Na-
ukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 964, Wrocław 2003, s. 188; S. Korenik, Rola ma-
łej i średniej przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym (rozwiązania funkcjonujące w Polsce), Prace 
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 860, Wrocław 2000, s. 184 i n.
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towaniu strategii rozwojowych, bez wyznaczania konkretnych działań i zaleceń3. 
Inną kwestią było wsparcie przez samorządy rozwoju przedsiębiorczości lokalnej 
po rozpoznaniu czynników stymulujących oraz usuwanie barier funkcjonowania 
małych średnich przedsiębiorstw w różnych fazach cyklu życia firm. Do czyn-
ników warunkujących rozwój przedsiębiorczości lokalnej zalicza się tworzenie 
i możliwość zakładania nowych firm przez kapitał lokalny; utrzymanie, rozwój 
i ekspansję firm już istniejących oraz przyciąganie firm z kapitałem zewnętrznym 
(zwłaszcza zagranicznym). Przedsiębiorcy z sektora MŚP zwracali też uwagę na 
nadmierne skupianie się gmin na pozyskiwaniu dużych, zewnętrznych inwesto-
rów i niewielkie poczucie odpowiedzialności za działania na rzecz sektora MŚP. 
Przedsiębiorcy traktowali władze gminne z dużą rezerwą, nie widząc w nich 
sprzymierzeńca, ale przeciwnika, który potencjalnie może ingerować w ich dzia-
łalność i z którym trzeba walczyć o załatwienie każdej sprawy4. 

1. Ocena działań jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie badań ankietowych 

Biorąc za punkt wyjścia powyższe opinie oraz działania jednostek samorządu 
terytorialnego związane z kształtowaniem ich relacji z lokalnymi interesariuszami, 
celem artykułu jest weryfikacja ocen wybranych aspektów, bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z lokalizacją firmy jako uwarunkowaniem przedsiębiorczo-
ści. Jej podstawą są badania ankietowe przeprowadzone na terenie 16 jednostek 
samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego5. Umożliwiły 
one między innymi:

3 U. Markowska-Przybyła, dz.cyt., s. 188.
4 Tamże.
5 Badania były częścią zadania Satysfakcja klientów i pracowników urzędów realizowanego 

w ramach projektu Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa zachod-
niopomorskiego. Kierownik projektu: dr hab. T. Lubińska, prof. US, kierownik zadania: dr hab. 
Jolanta Witek, prof. US. Celem badań ankietowych przeprowadzonych na terenie 16 JST w woj. za-
chodniopomorskim w okresie listopad–grudzień 2009 i czerwiec–lipiec 2010 r. był pomiar jakości 
i zadowolenia z usług świadczonych przez JST. Podmiotami badania były m.in. firmy działające na 
terenie danej gminy lub powiatu. Łącznie przebadano 2446 respondentów (z czego w pierwszym ba-
daniu 1282 przedsiębiorców, a w drugim 1164). Wielkość próby badawczej do badań ankietowych 
wyznaczono na podstawie zestawienia firm działających na terenie poszczególnych JST. Badania 
zostały przeprowadzone za pomocą ankiety bezpośredniej wśród interesantów odwiedzających sie-
dzibę danej JST (50% badanych) oraz na jej terenie (50% badanych). Przedstawione wyniki dotyczą 
drugiego pomiaru, przeprowadzonego w okresie czerwiec–lipiec 2010 r.
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– ocenę warunków funkcjonowania MŚP na terenie gminy lub powiatu, 
– ocenę wizerunku JST i możliwości jej rozwoju,
– poznanie subiektywnych ocen jakości usług świadczonych przez JST. 
Z badań ankietowych wynika, że przedsiębiorcy są na ogół zadowoleni (46% 

odpowiedzi) lub bardzo zadowoleni (27%) z prowadzenia firmy na terenie danej 
JST. Niezadowolonych jest tylko 7% badanych, chociaż co piąty nie ma sprecy-
zowanej opinii w tej sprawie. Jednocześnie 47% zadeklarowało, że nie przeniesie 
swojej firmy w inne miejsce, gdyby pojawiła się taka możliwość. Przeciwnego 
zdania jest 15% badanych, a 37% to niezdecydowani. Rozkład odpowiedzi ze 
względu na rodzaj JST przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

 Stopień zadowolenia z prowadzenia firmy na danym terenie 
oraz chęć przeniesienia firmy w inne miejsce (% odpowiedzi)

Rodzaj 
JST  

Zupełnie 
się nie 

zgadzam

Nie 
zgadzam 

się

Trudno 
powie-
dzieć

Zgadzam 
się

Całko-
wicie się 
zgadzam

Brak 
odpowie-

dzi
Razem

Zadowolenie z prowadzenia firmy na terenie gminy lub powiatu

Powiat
liczba 6 42 122 299 126 4 599

% 1,00 7,01 20,37 49,92 21,04 0,67  

Gmina
liczba 6 29 100 234 187 1 557

% 1,08 5,21 17,95 42,01 33,57 0,18  
Deklarowana chęć przeniesienia firmy w inne miejsce 

Powiat
liczba 96 262 175 46 17 3 599

% 16,03 43,74 29,22 7,68 2,84 0,50  

Gmina
liczba 85 106 259 88 18 1 557

% 15,26 19,03 46,50 15,80 3,23 0,18  
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Stosunek do prowadzenia firmy na danym terenie nie wynika wyłącznie 
z chłonności i pojemności rynku, lecz jest również rezultatem przyjętych reguł 
komunikowania się urzędników instytucji samorządowych oraz władz gminy 
lub powiatu z przedsiębiorcami. Komunikacja ta tworzy tak zwany zbiór niewi-
docznych elementów, który wraz z systemem identyfikacji wizualnej kształtuje 
wizerunek JST. Jest on wynikiem interakcji zachodzącej między informacjami 
napływającymi z gminy lub powiatu a ludzkimi przekonaniami, ideami, uczuciami 
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i związanymi z nimi wrażeniami6. Wizerunek jest więc definiowany jako „zbiór 
znaczeń, dzięki którym organizacja, społeczność, osoba czy region są znane, opi-
sywane, zapamiętywane oraz dzięki któremu ludzie wiedzą, jakie działania wobec 
podmiotu wizerunku mają lub powinni podjąć”7. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że jedna trzecia przedsiębiorców nie 
umie przypisać ani pozytywnych, ani negatywnych cech do wizerunku swojej 
JST. Dla 43% badanych wizerunek ten jest pozytywny, a dla 17% bardzo pozy-
tywny. Negatywną ocenę wystawiło tylko 8% respondentów. Przedsiębiorcy 
bardziej pozytywnie ocenili wizerunek badanych gmin niż powiatów, co przed-
stawiono na rysunku 1. 

36,24% 53,39% 

39,09% 
20,00% 

9,23% 4,04% 

14,43% 22,02% 

1,01% 0,55% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

powiat gmina 
  pozytywny   obojętny   negatywny 
  bardzo pozytywny   bardzo negatywny 

Rysunek 1. Wizerunek badanych gmin i powiatów w ocenie przedsiębiorców
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Na wizerunek jednostki samorządu terytorialnego wpływa ocena możliwości 
rozwoju danej gminy lub powiatu. Pod tym względem przedsiębiorcy są ostroż-
nymi optymistami. Mimo że 45% badanych ocenia możliwości rozwoju w swojej 
gminie lub powiecie jako porównywalne z innymi JST, a w opinii jednej czwartej 
przedsiębiorców są one nawet lepsze, to co dziesiąty badany jest przekonany o gor-
szych możliwościach rozwoju, a 16% nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania. 
Porównując rozkład odpowiedzi ze względu na rodzaj JST, można zauważyć, że 

6 Public relations w jednostce samorządu terytorialnego, red. A. Adamus-Matuszyńska, 
A. Austen, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 32.

7 Tamże.
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więcej przekonanych o porównywalnych możliwościach rozwoju jest wśród oce-
niających działania gmin niż powiatów. Wśród oceniających działania powiatów 
panuje większe przekonanie o lepszych możliwościach rozwoju niż wśród przed-
siębiorców oceniających działania gmin. Szczegóły przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Możliwości rozwoju danej gminy lub powiatu w ocenie badanych przedsiębiorców

Rodzaj JST
 Takie same 
jak w innych 

gminach/ 
powiatach

 Lepszy niż 
w innych 
gminach/ 
powiatach

 Trudno 
powiedzieć

 Gorsze niż 
w innych 
gminach/ 
powiatach

Razem

Powiat
liczba 227 164 124 81 596

% 38,09 27,52 20,81 13,59

Gmina
liczba 306 133 65 41 545

% 56,15 24,40 11,93 7,52
Ogół liczba 533 297 189 122 1141
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

   źle 
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Rysunek 2.  Subiektywna ocena jakości usług świadczonych przez urzędy gminne i po-
wiatowe w opinii badanych przedsiębiorców (% odpowiedzi)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

W relacjach przedsiębiorstwa–samorząd terytorialny wrażliwą kwestią jest 
jakość świadczonych usług. Miarą jakości świadczonych usług jest poziom zado-
wolenia, będący jednocześnie miarą skuteczności świadczenia usług przez urzędy. 
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Wyniki przeprowadzanego badania dowodzą, że co piąty badany przedsiębiorca 
ocenia jakość usług JST bardzo dobrze, 39% – dobrze, a 32% – przeciętnie. Nega-
tywne zdanie na ten temat ma tylko 5% badanych. Jednocześnie przedsiębiorcy 
wyżej oceniają jakość usług świadczonych przez gminy niż powiaty (rysunek 2). 

2. Zróżnicowanie firm pod względem oceny działań 
samorządu terytorialnego 

Na podstawie zebranych danych za pomocą uogólnionej analizy skupień 
zróżnicowano firmy ze względu na ich stosunek do badanych urzędów. Podstawą 
klasyfikacji były zmienne o charakterze nominalnym i porządkowym oraz wyzna-
czony wskaźnik satysfakcji8. Dobór zmiennych miał charakter merytoryczny i były 
to: wskaźnik satysfakcji klienta (CSI), subiektywna ocena świadczonych usług, 
ocena wizerunku JST, poziom zadowolenia lub niezadowolenia z prowadzenia 
działalności gospodarczej na danym terenie, możliwość zmiany miejsca prowa-
dzenia działalności gospodarczej oraz zmienne o charakterze emporiograficznym 
(wielkość firmy, okres działania). Otrzymane skupienia scharakteryzowano opi-
sowo z wykorzystaniem tabulacji krzyżowej. Na tej podstawie wyodrębniono trzy 
różne grupy firm korzystających z usług świadczonych przez badane jednostki 
samorządu terytorialnego. Charakterystykę poszczególnych grup ze względu na 
cechy emporiograficzne przedstawiono w tabeli 3. 

Pierwsza grupa, licząca 49% badanych, wskazała na średni poziom satysfak-
cji z usług świadczonych przez JST (średnia ocena 3,6 w skali pięciostopniowej, 
gdzie 5 było najwyższą oceną), przy tym 70% przedsiębiorców z tej grupy oceniło 
poziom obsługi klienta jako dobry. Zdecydowana większość uważa, że gmina lub 
powiat, w których działają, ma pozytywny wizerunek (81%), a możliwości roz-
woju oceniają jako takie same, jak w innych jednostkach (70%). Należący do tego 
segmentu są również zadowoleni z miejsca prowadzenia działalności (81%), lecz 
nie są już tak jednoznaczni w kwestii możliwości zmiany miejsca prowadzenia 
działalności. Chociaż 42% nie dopuszcza takiej możliwości, to prawie połowa 
grupy jest niezdecydowana w tej kwestii. 

8 Obliczony wskaźnik satysfakcji należy rozumieć jako obraz satysfakcji globalnej (czyli su-
mę satysfakcji częściowych) oraz satysfakcji bieżącej (odnoszącej się do doświadczeń korzystania 
z usługi). Został on wyznaczony na podstawie ocen sytuacji bieżącej i przyznanych im wag. 



29Ocena działań samorządu terytorialnego przez przedsiębiorców...

Tabela 3

Charakterystyka wyodrębnionych grup firm ze względu na cechy emporiograficzne (%)

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

Wielkość 
zatrudnienia

do 9 osób 57 71 76
10–50 osób 36 24 19
51–250 osób 6 5 4
251 i więcej 1 0 1

Okres działania 

krócej niż rok 3 4 8
1–3 lat 14 22 18
4–5 lat 35 32 25
6–10 lat 35 23 30
powyżej 10 lat 13 19 19

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Druga grupa, do której można zaliczyć blisko co piątą badaną firmę, jest 
najbardziej w porównaniu z pozostałymi usatysfakcjonowana poziomem usług 
JST (średnia ocena 4,0 w pięciostopniowej skali). Przy tym aż 80% responden-
tów z tej grupy ocenia poziom usług świadczonych przez JST jako bardzo dobry. 
Większość (89%) bardzo pozytywnie ocenia wizerunek gminy i powiatu. Dobrze 
wyraża się również o możliwościach rozwoju danej jednostki samorządu teryto-
rialnego, uznając ją za lepszą od innych (84% odpowiedzi). Przedsiębiorcy nale-
żący do tej grupy pozytywne opinie wyrażają także na temat miejsca prowadzenia 
działalności, o czym świadczy to, że 78% odrzuca możliwość zmiany miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ostatnią grupę tworzy 32% badanych przedsiębiorstw. Poziom ich satys-
fakcji jest najniższy ze wszystkich analizowanych grup (średnia wartość 3,0 
w pięciopunktowej skali). Niższa jest również ich ocena poziomu obsługi klienta. 
Tylko co dziesiąta firma z tej grupy uznała poziom obsługi w JST za dobry. Zde-
cydowana większość (74%) ocenia go jako średni, a 15% jako zły lub bardzo zły. 
Również możliwości rozwoju swojej JST przedsiębiorstwa z tej grupy uznają za 
gorsze niż w innych gminach, powiatach lub co najwyżej porównywalne (po 30% 
odpowiedzi). Mimo tak niskich ocen respondenci ci są raczej zadowoleni z miej-
sca prowadzenia działalności i nie planują jego zmiany; 40% deklaruje zadowole-
nie z obecnego miejsca prowadzenia działalności, a 33% jest niezdecydowanych, 
35% nie bierze pod uwagę zmiany miejsca działalności, natomiast co trzecia firma 
jest niezdecydowana w tej kwestii. 
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Zakończenie

Postawy części przedsiębiorców wobec urzędów administracji samorzą-
dowej ulegają zmianom. Pozytywnie oceniają zmiany w jakości świadczonych 
usług oraz działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju regionu i interesariuszy. 
Wyodrębnione grupy przedsiębiorców wskazują, że wprowadzone zmiany nie są 
przez wszystkich oceniane jednakowo, jest bowiem spora grupa niezadowolonych 
przedsiębiorców, uważających poziom świadczonych usług za niewystarczający, 
oraz słabo oceniających starania urzędów samorządu terytorialnego na rzecz roz-
woju regionu. Ponadto wyniki badania potwierdzają, że małe i średnie firmy są 
względnie trwale związane ze swoim regionem i nie zamierzają zmieniać swojej 
lokalizacji na przykład w sytuacjach kryzysowych. Fakt ten potwierdza, że tworzą 
one tkankę gospodarczą gminy lub powiatu, decydując o stabilności ekonomicz-
nej i społecznej zamieszkałych tam ludzi. 
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EVALUATION OF THE ACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT 
BY ENTREPRENEURS 

SOME ASPECTS

Summary

Overview of research results available in the literature on the factors influencing 
the propensity of small and medium-sized businesses to enterprise show the significant 
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importance of location. Simultaneously, other findings of research from this period show 
a low rating of entrepreneurs’ relations with local government bodies. They pointed to 
the problem of a limited treatment of strategy for development, without setting specific 
actions and recommendations, or the excessive focusing by the communities on attract-
ing large investors from outside with simultaneous little sense of responsibility for their 
actions for the SME sector. This article aims to verify the appraisals by entrepreneurs in 
terms of selected aspects related directly or indirectly to a business location as a deter-
minant of local entrepreneurship. Basis for evaluation are surveys conducted in 16 local 
government units of the West-Pomeranian Voivodship.
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Wprowadzenie

Po roku 1989 w Polsce zaszły znaczące zmiany ustrojowe, przyczyniając się 
między innymi do powrotu pojęcia „przedsiębiorczość” oraz do implementacji 
osiągnięć organizacji i zarządzania również poza gospodarką. Przedsiębiorczość 
to cecha działania oznaczająca dążenie do zapewnienia racjonalnej i efektywnej 
koordynacji zasobów gospodarczych organizacji, a także umiejętność dostrzega-
nia potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolność do wykorzystywania nadarzają-
cych się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka1. Można jednak mówić 
o niej w dwóch wymiarach: zarówno jako o cesze, jak i o procesie budowania 
czegoś nowego. Oba przypisywane są nie tylko działaniom gospodarczym, ale 
również prowadzonym w organizacjach pozarządowych i w administracji pub-
licznej. Analizując typy przedsiębiorczości, Stanisław Sudoł podkreślił: „Obecnie 
nie można tego pojęcia ograniczać tylko do przedsiębiorstw. W pełni zasadne jest 
również mówienie o zbiorowej przedsiębiorczości wszelkich organizacji (insty-
tucji)”2. Pogląd ten zgodny jest z opinią Petera F. Druckera, twierdzącego, że 
różnice między przedsiębiorczością w różnych sferach są małe oraz że przedsię-

1 A. Janowski, Słownik ekonomiczny, Wydawnictwo Instytutu OSMiE, Kraków 1998.
2 S. Sudoł, Przedsiębiorczość – jej pojmowanie, typy i czynniki kształtujące, „Problemy Zarzą-

dzania” 2008, nr 2, s. 13.
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biorczość nie ogranicza się do sfery gospodarczej, chociaż z niej się wywodzi3. 
Stwierdzenia te uzasadniają rozróżnienie pojęć przedsiębiorczości ekonomicznej 
(gospodarczej) i systematycznie rozwijającej się przedsiębiorczości pozaekono-
micznej. Tę ostatnia kategorię odnosi się do sektora publicznego i społecznego 
(czyli organizacji pozarządowych, zwanych też organizacjami non profit)4. 

Współcześnie za organizację non profit „uważa się taką organizację, która 
służy poprawie ogólnego poziomu życia społecznego, dzięki zebraniu i redys-
trybucji odpowiednich zasobów oraz dostarczeniu dóbr fizycznych i usług”5. 
Działalność organizacji pozarządowych (NGO) jest coraz bardziej widoczna, co 
spowodowało odejście od postrzegania gospodarki jako dwusektorowej na rzecz 
podziału na sektor publiczny (państwo), rynkowy (gospodarka) i społeczeństwo 
obywatelskie, czyli tak zwany trzeci sektor (który obejmuje organizacje poza-
rządowe). Cechy działania przedsiębiorczego można odnaleźć w każdym z tych 
trzech sektorów. W artykule skupiono uwagę na sektorze organizacji pozarzą-
dowych, wskazując również na przejawy przedsiębiorczości w sektorze pub-
licznym6. Celem jest jednak głównie ukazanie przykładów przedsiębiorczości 
organizacji pozarządowych, zwłaszcza zaś pojawiających się w nich innowacji. 
Mowa tu o innowacjach nie tylko technologicznych, ale przede wszystkim spo-
łecznych, rozumianych jako sposób sprostania wyzwaniom społecznym. Udanym 
przejawem innowacji społecznej jest model współpracy JST z NGO, który pod-
dano szczegółowej analizie. 

1. Zarządzanie publiczne przejawem przedsiębiorczości 
w sektorze publicznym

Analizując działania przedsiębiorcze w administracji publicznej, zauważono, 
że specyfika sektora publicznego uzasadnia tworzenie i implementację zarządza-

3 P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 29.
4 T. Kraśnicka, Przedsiębiorczość sektora publicznego i jej uwarunkowania, w: Zarządzanie 

publiczne – elementy teorii i praktyki, red. A. Frąckiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 54. 

5 A. Sargeant, Marketing w organizacjach non-profit, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich 
Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2004, s. 17.

6 O współpracy między sektorem gospodarczym (biznesowym) a publicznym szerzej w A. Frącz-
kiewicz-Wronka, Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i in-
strumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym, „Organizacja i Zarządzanie” 
2010, nr 4, s. 5–24.
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nia publicznego (The New Public Management – NPM) jako dyscypliny nauko-
wej i praktyki zarządzania7. Oznacza to poddanie sektora publicznego regułom 
rynkowym, szczególnie w zakresie odpowiedzialności za efektywne i skuteczne 
świadczenie szeroko rozumianych usług publicznych. Wobec tego istotę zarzą-
dzania publicznego można określić jako uwzględnianie w działaniach zarząd-
czych efektywności społecznej, politycznej i ekonomicznej, a proces implikacji 
działań przedsiębiorczych w sektorze publicznym identyfikuje się z wyodrębnie-
niem zjawiska przedsiębiorczości publicznej8. W jej rozwoju istotne wydaje się 
promowanie i stosowanie idei odpowiedzialności społecznej we wszelkich obsza-
rach działalności9. 

2. Innowacje społeczne i ekonomia społeczna 
jako istotny przejaw przedsiębiorczości w organizacjach pozarządowych

Analizując problematykę przedsiębiorczości w organizacjach pozarządo-
wych najczęściej ujmuje się to zagadnienie w kategoriach ekonomii społecznej. 
Jest to ważny jej aspekt, choć nie jedyny. Ekonomia społeczna zajmuje się zasa-
dami i prawidłowościami podziału tej części dochodu narodowego, która przy-
pada ludności. Jak twierdzi J. Herbst, ekonomię społeczną tworzą instytucje, 
które dotąd zwykło się opisywać za pomocą terminu „trzeci sektor”. Jedynym 
istotnym elementem, który róż ni te dwa pojęcia, jest akcent kładziony na ekono-
miczny charakter i ekonomicz ne znaczenie działań społecznych. Hasło ekonomia 
społeczna odnosi się więc do wszelkich form aktywności nakierowanych na cel 
społeczny i związanych w ja kiś sposób z działalnością ekonomiczną – nawet, 
jeśli ta działalność ma zakres na tyle niewielki, że według ogólnie przyjętych 
konwencji prawnych pro wadzące ją podmioty nie są traktowane jak przedsiębior-

7 B. Kożuch, Zmiany w zarządzaniu usługami publicznymi, w: Nierówności społeczne a wzrost 
gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2003, s. 102.

8 Wewnątrzorganizacyjne warunki sprawnego współdziałania organizacji publicznych i poza-
rządowych w środowisku lokalnym, projekt NN115 123534 finansowany przez MNiSW w latach 
2008–2011, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011. 

9 Szerzej o odpowiedzialności społecznej w administracji publicznej w opracowaniu M. Bro-
niewska, Społeczna odpowiedzialność w administracji publicznej, w: Współczesne koncepcje i meto-
dy zarządzania organizacjami – aspekty społeczne, red. B. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2012, s. 115–123.
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stwa10. Szczególną wagę w tej działalności przywiązuje się do wspierania przed-
siębiorczości wśród ludzi wykluczonych z rynku pracy. Istotną przeszkodą są tu 
przypadki, gdy instytucje z założenia mające wspierać przedsiębiorczość spo-
łeczną bardziej skupiają się na realizacji bieżących działań niż na długofalowym 
rozwoju ukierunkowanym na trwałe i skuteczne rozwiązania w obszarze przed-
siębiorczości społecznej11. Wynika to w dużej mierze ze sztywnych ram projek-
towych, związanych z faktem, że strumień finansowania działań realizowanych 
w obszarze ekonomii społecznej pochodzi z funduszy europejskich. Trudno jest 
również kłaść trwałe podwaliny pod funkcjonowanie instytucji przedsiębiorczo-
ści społecznej przy częstym podważaniu zasadności funkcjonowania NGO pod 
kątem efektywności ekonomicznej. Przykładem jest sytuacja, gdy organizacja non 
profit funkcjonująca w środowisku lokalnym zaczyna odnosić sukcesy i staje się 
transparentna, a wówczas nie zawsze zyskuje przychylność społeczności lokalnej, 
lecz wręcz przeciwnie – dość często jest atakowana12. Warto jednak zauważyć 
rzeczywisty wymiar korzyści, jakie dają organizacje działające na tym obszarze. 
Oznacza to bowiem zatrudnienie nie tylko dla grupy ludzi wykluczonych z rynku 
pracy, ale również dla absolwentów szkół wyższych i średnich, ponieważ to właś-
nie w dziedzinie kreatywnej przedsiębiorczości społecznej można tworzyć dla 
nich nowe miejsca pracy. 

Warto podkreślić, że działalność NGO wykracza poza ekonomię spo-
łeczną, wpisując się szerzej w ideę przedsiębiorczości. W ekonomizacji sektora 
pozarządowego istotną rolę odgrywają bowiem rozmaite innowacje. Innowację 
P. Drucker jako specyficzne narzędzie przedsiębiorczości określa działanie, które 
nadaje zasobom nowe możliwości tworzenia bogactwa13. Jednym z jej rodzajów 
są innowacje społeczne, rozumiane jako nowa koncepcja lub sposób sprostania 
społecznym wyzwaniom, zaadaptowany i stosowany przez odpowiednią grupę 
społeczną14. Dotyczy to pomysłów (produktów, usług, modeli), które równolegle 
odpowiadają na społeczne potrzeby efektywniej niż alternatywne sposoby działa-
nia i tworzą nowe społeczne relacje lub przyczyniają się do współpracy między-

10 J. Herbst, Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej – wyniki badań, Stowarzysze-
nie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 2.

11 D. Jegorow, Przewodnik po przedsiębiorczości społecznej. Przedsiębiorczość społeczna – no-
we oblicze, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm, 2010, s. 31–32. 

12 Tamże, s. 32
13 P.F. Drucker, dz.cyt., s. 29.
14 The most relevant topics in social innovation research, „Vienna Declaration”, 10 November 

2011.
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ludzkiej15, obejmując, oprócz oferowanego dobra, również zachętę do działania. 
Do grupy innowacji społecznych można zaliczyć zarówno produkt, jak i proces 
czy technologię, ale również ruch społeczny, zasadę, ideę, a także dokument 
prawny lub model. To, co wyróżnia innowację społeczną, to adresowanie jej do 
głównych społecznych wyzwań.

Warto  zwrócić uwagę, że społeczne innowacje wykraczają poza sek-
tor gospodarczy i mogą odnosić się zarówno do szeroko pojętego państwa, jak 
i społeczeństwa obywatelskiego wyrażonego przez tak zwany trzeci sektor, a ich 
powstawanie może być wypadkową rezultatów działania kilku organizacji lub 
osób nieprzynależących do tego samego sektora. Dobrym przykładem innowacji 
społecznej jest scharakteryzowany poniżej model współpracy JST z NGO.

3. Model współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 
pozarządowymi przykładem współpracy i wspierania przedsiębiorczości 
w trzecim sektorze w regionie

We współczesnym zarządzaniu publicznym zauważalne są wyraźne dwie 
tendencje. Pierwsza to odchodzenie od powtarzalności i powielania działań oraz 
wykonywania instrukcji na rzecz koncentrowania się na kreatywności i efektyw-
ności w rozwiązywaniu problemów. Druga to tworzenie partnerskich relacji 
nie tylko w obrębie sektora publicznego, ale również współdziałanie z organiza-
cjami innych sektorów, w tym z sektora organizacji pozarządowych. Samorząd 
terytorialny i organizacje pozarządowe mają wspólny cel – zaspokajanie potrzeb 
lokalnej społeczności, chociaż różnią się sposobami jego osiągania. W Polsce są 
przykłady poprawnej, a nawet dobrej współpracy samorządów z organizacjami 
pozarządowymi. Widać to zwłaszcza w centrach organizacji pozarządowych 
(COP). Najstarsze COP działa w Gdyni16. Współpraca rozwija się tam harmo-
nijnie, przysparzając satysfakcji obu stronom, a przede wszystkim przynosząc 
korzyści lokalnym społecznościom.

Zbyt często obserwuje się jednak przypadki dysfunkcyjnych relacji miedzy 
administracją a trzecim sektorem oraz przykłady wyraźnego braku współpracy, 

15 Empowering people, driving change. Social innovation in the European Union (2010), BEPA 
(Bureau of European Policy Advisers), European Communities 2011.

16 Przykłady działań COP w Gdyni, Płocku i Gliwicach opisano w M. Dobranowska-Wittelis, 
Centrum Organizacji Pozarządowych w rękach samorządu, ,,Gazeta NGO” 2010, nr 4, s. 23.
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dlatego w dyskusjach nad poprawą i rozwojem współdziałania pojawiła się kwestia 
standaryzacji. Taką próbę podjęto w modelu współpracy administracji publicznej 
i organizacji pozarządowych (zwanym dalej modelem). Skupiono się w nim na 
najważniejszych formach współpracy organizacji pozarządowych z władzami 
samorządowymi w ramach obowiązującego prawa. Warunkiem współpracy tak 
różnych partnerów, czyli JST i NGO – dobrowolnego zrzeszenia, działającego dla 
osiągnięcia określonego, często środowiskowo celu, jest wobec tego zdolność do 
kompromisu i samoograniczania się po obu stronach. Wtedy samorząd może pod-
jąć próby „podzielenia się” władzą, a organizacje pozarządowe mogą wpisać się 
bardziej świadomie w cele realizowane na poziomie lokalnym lub regionalnym. 

Budowany w latach 2010–2012 model zakorzeniony jest w istniejących 
rozwiązaniach prawnych, zwłaszcza w zapisach Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (u.d.p.p.w.)17, ale warto zauważyć, że przede wszyst-
kim kładzie się w nim nacisk na kulturę współpracy, rozumianą jako zjawisko 
daleko wykraczające poza zapisy prawa. Część zawartych w nim zadań, na przy-
kład partnerstwo lokalne, nie wynika bowiem z regulacji prawnych, lecz z kultury 
współpracy. W modelu nie wprowadzono też podziału jednostek samorządu tery-
torialnego ze względu na ich rodzaj i wielkość. Oznacza to, że model jest uniwer-
salny, a każdy samorząd może wykorzystać zawarte w nim narzędzia zgodnie ze 
swoimi potrzebami i możliwościami. Ponadto w samych przepisach prawa część 
rozwiązań jest obligatoryjnych (np. roczne programy współpracy), a część fakul-
tatywnych (np. rady działalności pożytku publicznego czy wieloletnie programy 
współpracy). O zastosowaniu konkretnych rozwiązań (poza obowiązkowymi) 
powinni zdecydować partnerzy, kierując się kryterium ich przydatności. 

W modelu zaleca się oparcie współpracy na trzech płaszczyznach (tabela 1) 
i działanie zgodnie ze wskazanymi w nim zasadami. Następnie każda płaszczy-
zna jest analizowana według jednolitego schematu: (1) wprowadzenie, (2) podział 
płaszczyzn na części składowe zwane obszarami, (3) określenie narzędzi działa-
nia oraz (4) wskaźniki służące do pomiaru, czy i w jaki sposób prowadzona jest 
współpraca w danym obszarze.

Sformułowane w u.d.p.p.w. zasady stały się podstawą konstrukcji modelu 
współpracy i obowiązują zarówno JST jak i NGO. We wdrażaniu działań przed-
siębiorczych najważniejsze wydają się zasady efektywności i uczciwej konku-
rencji. Oprócz sześciu zasad podstawowych w modelu scharakteryzowano także 

17 DzU 2003, nr 96, poz. 873, z późn. zm.
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siódmą zasadę – równości szans, jedną z istotnych zasad, związanych z porząd-
kiem demokratycznym18. 

Tabela 1

Trzy płaszczyzny współpracy JST z NGO

Płaszczyzna I Płaszczyzna II Płaszczyzna III

Współpraca JST i organizacji 
pozarządowych w zakresie 
tworzenia polityki publicznej 
– systemowe i porządkowe 
działanie, które podejmowane 
są dla rozwiązywania najważ-
niejszych problemów, dotyka-
jących mieszkańców lokalnych 
społeczności

Współpraca JST i organizacji 
pozarządowych w zakresie 
realizacji zadań publicznych 
– działania podejmowane 
przez administrację samorzą-
dową w ramach ustaw określa-
jących zakres ich kompetencji 
publicznych

Infrastruktura współpracy 
– ujmuje ogół lokalnie ukształ-
towanych czynników wpły-
wających na funkcjonowanie 
organizacji pozarządowych 
oraz na współpracę między 
sektorem samorządowym 
a trzecim sektorem, a także 
tworzenie warunków do spo-
łecznej aktywności

Wspólne dla trzech płaszczyzn zasady współpracy

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Model współpracy administracji...

1. Zasada pomocniczości (subsydiarności) zakłada, że każda władza jest 
służebna wobec obywateli i nie powinna ingerować w życie społeczne, jeśli nie 
jest to uzasadnione określonymi warunkami i okolicznościami Oznacza to, że 
lokalne problemy powinny być rozwiązywane u samego źródła. Jeśli sami obywa-
tele (rodzina, sąsiedztwo, wspólnota lokalna) mają możliwości poradzenia sobie 
z nimi, to lokalna władza powinna pozostawić im pole do działania. Samorząd 
powinien przekazać realizację zadań wraz z niezbędnymi zasobami organizacjom 
pozarządowym, jeśli są one w stanie wykonać te zadania zgodnie z ustalonym 
standardem. 

2. Zasada suwerenności oznacza, że partnerzy współpracy zachowują nie-
zależność we wzajemnych relacjach. Zapewnia się więc im prawo do wzajemnej, 
konstruktywnej wymiany opinii, w tym opinii krytycznych. Nie powinno to jed-
nak ograniczać ich wzajemnej współpracy. 

3. Zasada partnerstwa dotyczy współdziałania suwerennych partnerów 
na rzecz osiągania celów, które są kluczowe dla rozwoju lokalnej społeczności 
i dobrostanu obywateli. Podejmują oni wspólne wysiłki w przekonaniu, że dzięki 
łączeniu zasobów i kompetencji osiągną lepsze rezultaty. 

18 Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, www.pokl541.po-
zytek.gov.pl/files/ Model/Produkty/model_wspolpracy.pdf.
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4. Zasada efektywności wymaga od partnerów współpracy w stałym pod-
noszeniu potencjału do sprawnego realizowania zadań publicznych. Powinny być 
one wykonywane z uwzględnieniem reguł gospodarności (oszczędnie), tworzenia 
maksymalnej wartości za określone nakłady i szanowania publicznych zasobów. 
Z zasadą efektywności koresponduje zasada standaryzacji, rozumiana jako 
wspólne i zorganizowane określanie wszystkich ważnych wymiarów i parame-
trów danej usługi lub zadania wraz z zainteresowanymi i zaangażowanymi w rea-
lizację podmiotami. 

5. Zasada uczciwej konkurencji oznacza równe szanse odpowiednio przy-
gotowanych podmiotów w rywalizacji o możliwość wykonywania zadań pub-
licznych. Oznacza to założenie, że wszystkie organizacje pozarządowe powinny 
mieć równy dostęp do możliwości współpracy. Opierając się na zasadzie uczciwej 
konkurencji, można znaleźć najefektywniejszego realizatora zadań publicznych. 

6. Zasada jawności oznacza, że partnerzy współpracy wzajemnie udostęp-
niają sobie, w odpowiednich formach, pełną i prawdziwą informację na temat 
obszarów swojego działania, które są ważne z punktu widzenia budowana zaufa-
nia i wysokiej jakości partnerstwa. 

7. Zasada równości szans, będąca dodatkową zasadą, opiera się na założe-
niu, że w społeczeństwie istnieją nierówności społeczne i dyskryminacja. Jej uni-
wersalność wynika z faktu, że nie tworzy się hierarchii ważności między grupami 
mniejszościowymi i dyskryminowanymi ani nie różnicuje przesłanek nierównego 
traktowania. 

W polskiej rzeczywistości przestrzeganie wymienionych zasad wymaga kon-
tynuacji ewolucji od modelu demokracji przedstawicielskiej, w którym wszystkie 
lokalne działania ześrodkowane są wokół wybieralnych przedstawicieli i lokalnej 
administracji, do modelu demokracji partycypacyjnej. Przesłanką tej ewolucji 
jest spostrzeżenie, że samotne sprawowanie władzy przez samorząd staje się mało 
skuteczne, więc trzeba do niej zaprosić różnych partnerów społecznych i gospo-
darczych, w tym również organizacje pozarządowe. Nie oznacza to przekreślenia 
wartości demokracji przedstawicielskiej, lecz zmianę sposobu sprawowania wła-
dzy, gdzie zasada partnerstwa ma największe znaczenie. 
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Zakończenie

W modelu zwrócono uwagę na optymalny, ale jednocześnie uproszczony stan 
„idealnej współpracy” na linii JST–NGO. Istotnym zadaniem wydaje się teraz nie 
tyle upowszechnienie założeń i elementów składowych modelu, ale sprawienie, 
by nie był on uznawany za kolejne uniwersalne i tym samym nikomu niepasujące 
narzędzie. Istotne jest, by był on pomocny w wypracowaniu własnych, lokalnie 
użytecznych standardów współpracy międzysektorowej19. Tylko wtedy model ten 
będzie istotnym krokiem w kierunku wspierania społeczeństwa obywatelskiego 
i przedsiębiorczości w regionie. Wydaje się bowiem, że przedsiębiorczość w sek-
torze publicznym i jej pewne upodobnienie do funkcjonowania sektora prywat-
nego jest ogólnocywilizacyjną prawidłowością, która w najbliższych latach stanie 
się koniecznością20. Będzie ona wsparciem rozwoju gospodarczego i społecznego 
oraz bardziej racjonalnego wykorzystania środków publicznych i szybszego rea-
gowania na zmieniające się potrzeby społeczne. Badacze zagadnienia ostrzegają 
jednak, że postępująca ekonomizacja sektora pozarządowego często jest niedo-
strzegana bądź marginalizowana przez administrację publiczną różnego szczebla, 
co oznacza, że nadal pozostaje postulatem, a nie widocznym procesem21. Nie 
sprzyja jej też powoli zmieniająca się świadomość społeczna, w której „szuflad-
kuje się” organizacje pozarządowe jako podmioty związane wyłącznie z działal-
nością społeczną, charytatywną, w której nie ma miejsca na jakiekolwiek formy 
odpłatności22. Tymczasem rozwój takiego procesu może przynieść korzyści 
zarówno dla administracji publicznej (w zakresie odpowiedzialności za skutecz-
ność i efektywność świadczenia szeroko pojętych usług publicznych i rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego), jak i dla organizacji pozarządowych szukających 
wsparcia efektywnej realizacji swoich celów statutowych. Każda próba wprowa-
dzająca racjonalne zasady współpracy, takie jak w analizowanym modelu, może 

19 M. Rymsza, M. Dudkiewicz, Współpraca międzysektorowa w Polsce. Jak ją modelować, jak 
standaryzować, jak mierzyć jej jakość?, „Trzeci Sektor” 2011–2012, nr specjalny, Warszawa 2012, 
s. 5–6.

20 T. Kraśnicka, dz.cyt., s. 71.
21 Współpraca międzysektorowa a rozwój przedsiębiorczości społecznej – administracja publicz-

na versus organizacje pozarządowe, www.ps.civis.org.pl/artykuły/wspolpraca-miedzysektorowa-a-
rozwoj-przedsiebiorczosci-spolecznej-administracja-publiczna-versus-organizacje-pozarzadowe.
html.

22 Tamże.
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służyć zarówno wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jak i przed-
siębiorczości działania trzeciego sektora.
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THE COOPERATION MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION 
AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

 AS AN INSTRUMENT TO PROMOTE CIVIL SOCIETY 
AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REGION

Summary

A tendency for the implementation of scientific achievements in organization and 
management in the sphere of public administration (especially in local government units) 
and NGO`s was indicated in the article. In discussion on the development of forms and 
scope of cooperation between these two sides, an issue of her standardization is becom-
ing essential. The cooperation model of public administration and NGO’s is an success-
ful proposal aiming in this direction. It seems to constitute the sign of social innovations 
increasing the entrepreneurship level of the third sector.
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Wprowadzenie

Wyzwania współczesnej gospodarki wymuszają postawy i zachowania 
cechujące się wyjątkową przedsiębiorczością. Szczególnie cennym przejawem 
przedsiębiorczości jest z pewnością innowacyjność, postrzegana jako sposób na 
przezwyciężenie trudności i zapewnienie wzrostu gospodarczego. 

Przez innowacyjność należy rozumieć zdolność oraz motywację przedsię-
biorstw do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników 
prac badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków. 
Innowacyjność oznacza również doskonalenie i rozwój istniejących technolo-
gii produkcyjnych, eksploatacyjnych i dotyczących sfery usług, wprowadzanie 
nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu, doskonalenie i rozwój infrastruk-
tury, zwłaszcza dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informa-
cji1. Innowacyjność jest niezbędna, by prosperować w bardzo konkurencyjnej 
gospodarce światowej. 

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, 
Warszawa 2006, s. 60, www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/EE51F960-6553-48C2-
BCCE-12BD1F81CBBA/30009/NSRO_do_KE_po_SFC032007.pdf, dostęp 5.04.2012.
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1.  Integralny rozwój – gospodarka oparta na wiedzy i innowacji

We współczesnych gospodarkach dynamicznie rośnie waga innowacji 
w stosunku do tradycyjnych czynników wzrostu gospodarczego, takich jak zie-
mia, kapitał i siła robocza. Ekonomiści oceniają, że aż 2/3 wzrostu gospodar-
czego krajów rozwiniętych należy łączyć z wprowadzeniem innowacji2. Polityka 
innowacyjności może mieć ogromne znaczenie w wychodzeniu z kryzysu gospo-
darczego i stworzeniu perspektyw na przyszłość. Warunkiem uzyskania tego jest 
skoordynowane działanie w całej Europie, zaangażowanie europejskich instytucji, 
rządów państw i partnerów społecznych. Dokumentem, który wytycza kierunki 
wspólnego działania państw Unii Europejskiej, jest „Strategia na rzecz inteligen-
tnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 
2020” (zwana dalej Europa 2020)3.

Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie powiązane priorytety:
a) rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, 

który wymaga podniesienia jakości edukacji, poprawy wyników działal-
ności badawczej, wspierania transferu innowacji i wiedzy oraz zadbania 
o to, by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, 
przyczyniając się do zwiększenia wzrostu gospodarczego i tworzenia 
nowych miejsc pracy;

b) rozwój zrównoważony – wspieranie efektywnej gospodarki, korzystającej 
z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i konkurencyjnej;

c) rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki 
o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną 
i terytorialną4.

Komisja Europejska zaproponowała siedem wzajemnie oddziałujących pro-
jektów przewodnich odnoszących się do przedstawionych priorytetów.

1. „Unia innowacji” – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych 
i dostępu do finansowania badań i innowacji.

2. „Młodzież w drodze” – projekt na rzecz poprawy wyników systemów 
kształcenia oraz ułatwienia młodzieży wejścia na rynek pracy.

2 B. Pysiak, Innowacje w regionie, w: Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, 
Warszawa 2006, s. 188.

3 Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz integralnego i zrównoważonego roz-
woju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010, s. 2, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_
PL_ACT_part1_v1.pdf, dostęp 1.04.2012.

4 Tamże, s. 11–12. 
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3. „Europejska agenda cyfrowa” – projekt na rzecz upowszechnienia szyb-
kiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom 
dostępu do korzyści jednolitego rynku cyfrowego.

4. „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz unieza-
leżnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospo-
darkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej.

5. „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” – projekt na rzecz poprawy 
otoczenia biznesu, szczególnie MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrów-
noważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach 
światowych.

6. „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – projekt moder-
nizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli przez rozwój kwalifikacji 
w ciągu całego życia w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej 
i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, między innymi dzięki 
mobilności siły roboczej.

7. „Europejski program walki z ubóstwem” – projekt na rzecz zapewnienia 
spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospo-
darczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone spo-
łecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym5.

Celem projektu „Unia innowacji” jest wykorzystywanie działalności badaw-
czo-rozwojowej i innowacyjnej do rozwiązywania takich problemów, jak zmiany 
klimatu, efektywność energetyczna, zdrowie i zmiany demograficzne. Komisja 
Europejska podjęła się opracowania strategicznego programu działalności badaw-
czej skoncentrowanej na takich kwestiach, jak bezpieczeństwo energetyczne, 
transport, zmiany klimatu, efektywne korzystanie z zasobów, zdrowie i starzenie 
się społeczeństw oraz przyjazne środowisku metody produkcji i gospodarowa-
nie gruntami. Niezwykle ważną rolę będzie odgrywać prowadzenie wspólnego 
planowania przez państwa członkowskie i regiony w zakresie tworzenia euro-
pejskiego partnerstwa na rzecz szybszego opracowywania i wykorzystywania 
technologii potrzebnych do rozwiązywania wymienionych problemów. Na po-
ziomie krajowym państwa członkowskie będą musiały zreformować krajowe 
(i regionalne) systemy prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i inno-
wacyjnej. Szczególnie ważne będzie zacieśnienie współpracy między uczelniami, 

5 Tamże, s. 14–22.
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społecznością badawczą i biznesem. W tym celu należy zapewnić odpowiednią 
liczbę absolwentów nauk ścisłych, wydziałów matematycznych i inżynieryjnych 
oraz wprowadzić do programów szkolnych elementy kreatywności, innowacji 
i przedsiębiorczości.

Państwa członkowskie powinny promować wydatki na wiedzę, między 
innymi stosując ulgi podatkowe i inne instrumenty finansowe umożliwiające 
wzrost prywatnych inwestycji w badania i rozwój.

Każde państwo członkowskie dopasowuje strategię Europa 2020 do swojej 
szczególnej sytuacji, przyjmując krajowe, szczegółowe cele i metody działania. 
Poziom innowacyjności w tych krajach zależy od wzajemnych relacji między 
trzema elementami6:

a) przemysłem, który z jednej strony zgłasza popyt na nowe rozwiązania 
naukowo-techniczne, a z drugiej strony sam oferuje innym producentom 
i konsumentom innowacje techniczne;

b) nauką, która oferuje nowe rozwiązania naukowo-techniczne, będące 
wynikiem własnych lub zleconych prac badawczo-rozwojowych;

c) rządem, który odgrywa rolę regulatora w stosunku do nauki i przemy-
słu.

2.  Polityka innowacyjności w Polsce

W Polsce tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju innowacji w du-
żym stopniu zależy od polityki rządu. Działalność organów władzy publicznej 
pośrednio lub bezpośrednio wpływa na rozwój systemu innowacyjnego, zarówno 
na poziomie krajowym, jak i regionalnym. 

Polityka innowacyjna państwa może mieć charakter regulacyjny, gdy wpły-
wanie na system innowacyjny następuje przez akty prawne, lub wspierający, gdy 
państwo pośrednio oddziałuje na podmioty prowadzące działalność innowacyjną, 
na przykład przez dofinansowanie kosztów funkcjonowania jednostek badaw-
czych. Gdy państwo bezpośrednio uczestniczy w finansowaniu części lub całości 
kosztów badań, mówi się o partycypacyjnym charakterze polityki innowacyjnej 

6 A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006, 
s. 35.
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państwa7. Aby zrealizować cele polityki rządu wspierające działalność innowa-
cyjną, niezbędne jest zastosowanie właściwych narzędzi. Do najczęściej wykorzy-
stywanych należą instrumenty prawne zawarte w odpowiednim ustawodawstwie. 
Na podmioty silnie wpływają również instrumenty finansowe, takie jak granty, 
dotacje, pożyczki, kredyty, gwarancje i poręczenia. Ważną rolę odgrywają tutaj 
także instytucje świadczące usługi z zakresu prowadzenia szkoleń czy udzielania 
informacji.

Polityka innowacyjna w Polsce ulegała przemianom pod wpływem transfor-
macji polityczno-społecznej i gospodarczej. Zmieniało się podejście do innowacji, 
procesu innowacyjnego i jego uwarunkowań, a także postrzeganie roli państwa 
i rynku w stymulowaniu aktywności innowacyjnej. Proces zmian polityki inno-
wacyjnej w Polsce przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Porównanie polityki innowacyjnej

Polityka innowacyjna Tradycyjna Obecna

Przedmiot rozwój innowacji 
technologicznych

dodatkowo aspekty organiza-
cyjne, instytucjonalne i kulturowe 
innowacji

Cel wzrost gospodarczy dodatkowo problemy społeczne 
i ekologiczne

Fazy procesu innowacji 
technologicznych

początkowe, dalekie od rynku 
(głównie badania podstawowe)

także fazy bliskie rynku (transfer 
technologii)

Integracja polityczna element polityki gospodarczej 
(głównie ukryta polityka 
innowacyjna)

niezależna dziedzina polityki, ściśle 
związana z innymi dziedzinami, 
w większym stopniu widoczna poli-
tyka technologiczna

Rola państwa główny aktor procesu innowacji 
technologicznych

czynnik ułatwiający, koordynator 
procesu innowacyjnego

Instrumenty wsparcie, regulacje budowa infrastruktury

Typ bezpośrednia kontrola kontrola kontekstu

Źródło:  J. Kozłowski, Polityka naukowa – polityka innowacyjna. Nowe rozwiązania, Warszawa 
1997.

7 A. Ciok, Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej, Endo- i egzogeniczne 
determinanty obszarów wzrostu i stagnacji, red. H. Dobrowolska-Kaniewska, DAWG, Wrocław 
2009, s. 120.
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Analizując politykę innowacyjną państwa polskiego w latach 90. XX wieku, 
można zauważyć brak zdecydowanych działań, co było jednym z głównych czyn-
ników niekorzystnej sytuacji innowacyjnej w kraju. Niewystarczające inwestycje 
w badania i rozwój w przedsiębiorstwach sprawiły, że Polska w rankingu konku-
rencyjności zajmowała jedno z ostatnich miejsc8.

Innowacyjność polskiej gospodarki jest obecnie ściśle powiązana z przyjętym 
przez Radę Ministrów Program Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG)9. 
Głównym jego celem jest rozwój polskiej gospodarki oparty na innowacyjnych 
przedsiębiorstwach z terenu całego kraju, współfinansowany ze środków europej-
skich. Został opracowany w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesie-
nia na lata 2007–2013 (NSRO). Oprócz PO IG na terenie całego kraju wdrażane 
są programy operacyjne: Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki oraz Pomoc 
Techniczna. Ponadto w ramach NSRO realizowane są: Program Operacyjny Roz-
wój Polski Wschodniej, Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 
16 regionalnych programów operacyjnych. Za programy regionalne odpowie-
dzialne są samorządy poszczególnych województw. W ramach PO IG przewi-
dziano realizację ośmiu osi priorytetowych: 1) badanie i rozwój nowoczesnych 
technologii, 2) infrastruktura sfery B + R, 3) kapitał dla innowacji, 4) inwestycje 
w innowacyjne przedsięwzięcia, 5) dyfuzja innowacji, 6) Polska gospodarka na 
rynku międzynarodowym, 7) społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicz-
nej administracji, 8) społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności 
gospodarki. Za realizację osi priorytetowych 3, 4, 5, 6. odpowiedzialny jest mini-
ster gospodarki, pełniący funkcję tak zwanej instytucji pośredniczącej. Instytu-
cją pośredniczącą dla osi priorytetowych 1 i 2 jest minister nauki i szkolnictwa 
wyższego, natomiast minister spraw wewnętrznych i administracji odpowiada za 
realizację osi priorytetowych 7 i 8. Instytucją odpowiedzialną za realizację całego 
programu jest minister rozwoju regionalnego pełniący funkcję tak zwanej instytu-
cji zarządzającej. Na realizację PO IG przeznaczono 12,3% środków publicznych 
z 67,3 mld euro dostępnych w ramach NSRO. W gestii ministra gospodarki będzie 
około 54% środków z 8,3 mld euro (z czego ponad 7 mld euro ze środków euro-
pejskich) dostępnych w ramach programu na lata 2007–2013. Instrumenty zapla-
nowane w PO IG w największym stopniu przyczyniają się do realizacji celów 

8 W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, War-
szawa 2007, s. 102.

9 www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/34/90/34903/20080130_PROGRAM_OPERA-
CYJNY_INNOWACYJNA_GOSPODARKA.pdf, dostęp 4.04.2012.
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odnowionej strategii lizbońskiej. Około 71,7% środków w ramach PO IG zostanie 
przeznaczonych na kategorie interwencji objęte tak zwaną zasadą earmarkingu. 
Program wypełnia wskazania ujęte w Kierunkach zwiększania innowacyjności 
gospodarki na lata 2007–2013 oraz wpisuje się w dwa priorytety Krajowego Pro-
gramu Reform na lata 2005–2008 na rzecz realizacji strategii lizbońskiej: prio-
rytet 2 – Rozwój przedsiębiorczości, oraz priorytet 3 – Wzrost innowacyjności 
przedsiębiorstw.

W PO IG wspierane są projekty o znaczeniu ponadregionalnym z zakresu 
innowacji technologicznych w obrębie produktów i procesów (innowacja pro-
duktowa i procesowa) oraz organizacyjnych w sektorach produkcyjnych i usłu-
gowych, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się do powstawania 
i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. W kontekście osiągania celów NSRO 
oraz PO IG wspierane i promowane są działania innowacyjne o takim charakterze 
i zasięgu, które generują najwyższą wartość dodaną dla gospodarki i przedsię-
biorstw, a co za tym idzie, w największym stopniu przyczyniają się do umacniania 
zdolności konkurencyjnej polskiej gospodarki w wymiarze międzynarodowym. 
Program oferuje zachęty do prowadzenia działalności badawczo-rozwojo-
wej przez firmy oraz transferu rozwiązań z sektora nauki do przedsiębiorstw, 
a także między przedsiębiorstwami. Promuje wdrożenia wyników prac badaw-
czo-rozwojowych, a następnie ich realizację. Środki PO IG przyczynią się do 
rozwoju kluczowych z punktu widzenia oddziaływania na gospodarkę ośrod-
ków innowacyjności, których zadaniem będzie tworzenie najlepszych warun-
ków do rozwoju przedsiębiorstw i powstawania przedsiębiorstw opierających 
swoją działalność gospodarczą na wysoko innowacyjnych rozwiązaniach oraz 
komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Program ułatwi dostęp 
do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć MŚP. W ramach PO IG planuje 
się wzmocnienie systemu promocji gospodarczej Polski, obejmującego promo-
cję działalności eksportowej oraz promocję Polski jako kraju atrakcyjnego do 
inwestowania i odwiedzania.

3.  Sektor przedsiębiorstw w Polsce na tle sektora przedsiębiorstw 
wybranych krajów Europy

Obecnie jednak Polska należy do państw o niskim poziomie innowacyjno-
ści gospodarki, dlatego dla zmniejszenia dystansu dzielącego nas od państw roz-
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winiętych tak istotne jest wspieranie aktywnych innowacyjnie podmiotów oraz 
pobudzanie do aktywności pozostałych. Miejsce Polski pod względem innowa-
cyjności na tle wybranych państw przedstawiono na wykresie 1.

Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach 2006–2008 
wprowadziły w Polsce zarówno innowacje produktowe, jak i procesowe, 
wyniósł 11,4% i był wyższy niż wartość tego wskaźnika dla Słowacji, Bułgarii 
i Węgier.
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Wykres 1.  Przedsiębiorstwa przemysłowe, które w latach 2006–2008 wprowadziły in-
nowacje produktowe i procesowe (% ogółu przedsiębiorstw przemysłowych 
w wybranych krajach Europy)

Źródło:  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010, GUS, Warszawa 2012.
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Wykres 2.  Przedsiębiorstwa z sektora usług, które w latach 2006–2008 wprowadziły in-
nowacje produktowe i procesowe (% ogółu przedsiębiorstw z sektora usług 
w wybranych krajach Europy)

Źródło: Działalność innowacyjna...

Udział podmiotów z sektora usług, które wprowadziły innowacyjne pro-
dukty i procesy, wyniósł 7,3% i był wyższy niż w Słowacji, Bułgarii, na Węgrzech 
i Łotwie.

4.  Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce

W latach 2008–2010 innowacje produktowe lub procesowe najczęściej 
wprowadzały podmioty o liczbie zatrudnionych powyżej 499 osób. Głównym 
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źródłem finansowania nakładów na działalność innowacyjną w 2010 roku były 
środki własne przedsiębiorstw, które stanowiły 75,2% wszystkich poniesionych 
na ten cel nakładów w przedsiębiorstwach przemysłowych i 85,7% w przedsię-
biorstwach z sektora usług. Według przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora 
usług działalność innowacyjną najbardziej utrudniały zbyt wysokie koszty inno-
wacji. Barierę tę za główną uznały przedsiębiorstwa ze wszystkich klas wielko-
ści. Kolejnymi przeszkodami wymienianymi przez przedsiębiorstwa były: brak 
środków, trudności w znalezieniu partnerów do współpracy w przedsiębiorstwach 
innowacyjnych, brak informacji na temat rynków i nowych technologii oraz 
wykwalifikowanego personelu.

9,6

30,2

52,5

69,1

9,6
21,7

40,5

60,0

0

20

40

60

80

10–49 50–249 250–499 powy ej 499

przedsi biorstwa przemys owe przedsi biorstwa z sektora us ug

Wykres 3.  Przedsiębiorstwa innowacyjne w latach 2008–2010 (% ogółu przedsiębiorstw 
według liczby pracujących)

Źródło:  Działalność innowacyjna...

Rozpatrując przedsiębiorstwa przemysłowe według rodzajów działalności 
w badanym okresie, można zauważyć, że najbardziej innowacyjne były pod-
mioty z działu produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków 
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, w którym ponad połowa jednostek 
wprowadziła na rynek innowacyjne produkty lub procesy. Najmniej innowacyjny 
był dział produkcja odzieży. W latach 2008–2010 wśród przedsiębiorstw z sek-
tora usług najwyższy odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych należał do działu 
ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiąz-
kowego ubezpieczenia społecznego, natomiast najniższy – do działu transport 
lądowy oraz transport rurociągowy.
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Źródło:  Działalność innowacyjna...

Analizując źródła informacji dla działalności innowacyjnej, przedsiębiorstwa 
aktywne innowacyjnie najczęściej wskazywały na wysokie znaczenie wewnętrz-
nych źródeł informacji (43,6% aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemy-
słowych i 44,3% z sektora usług). Wśród źródeł rynkowych więcej niż co piąte 



56 Barbara Czachura, Marita Dunaj

przedsiębiorstwo przemysłowe oraz usługowe za najważniejsze źródło informacji 
uznało dostawców wyposażenia, materiałów, komponentów i oprogramowa-
nia. W grupie pozostałych źródeł największe znaczenie miały konferencje, targi 
i wystawy, a najmniejsze – źródła instytucjonalne.
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Źródło:  Działalność innowacyjna...

Największy odsetek przedsiębiorstw, zarówno przemysłowych jak i usłu-
gowych, zatrudniał lub pozyskiwał z zewnątrz w latach 2008–2010 pracowni-
ków z umiejętnościami projektowania stron internetowych (odpowiednio 36,9% 
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i 43,9%). Najrzadziej deklarowano wykorzystanie umiejętności z zakresu inży-
nierii i nauk stosowanych (13,2% przedsiębiorstw przemysłowych i 9,5% pod-
miotów z sektora usług).
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Źródło:  Działalność innowacyjna...

Polska dysponuje strategią wspierania innowacyjności zarówno na pozio-
mie krajowym, jak również regionalnym. Regionalne strategie innowacyjności 
mają na celu budowanie trwałego partnerstwa między jednostkami naukowymi 
a przemysłem, rozwijanie kompetencji kadr sektora nauki oraz podnoszenie kon-
kurencyjności MŚP przez wprowadzenie nowych technologii. Tworzenie stra-
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tegicznego podejścia do podnoszenia innowacyjności gospodarki wskazuje na 
rosnące znaczenie w formułowaniu narzędzi polityki innowacji w regionach10.

Największy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach 2008–
2010 wprowadziły innowacje, w ogólnej liczbie tych przedsiębiorstw był w woje-
wództwie podkarpackim (20,7%), najniższy zaś – w województwie łódzkim 
(13,4%).

W sektorze usług najbardziej innowacyjne było województwo mazowieckie 
(15,6%), natomiast najmniej innowacyjne – województwo podlaskie (8,3%).

Zakończenie

Dzięki funduszom europejskim, wspomaganym finansowaniem krajowym, 
przeznacza się obecnie duże środki na prowadzenie polityki innowacyjnej. Jest 
więc szansa na zmniejszenie dystansu dzielącego nasz kraj od krajów najbardziej 
rozwiniętych gospodarczo. Na ocenę skuteczności wszystkich programów reali-
zowanych w ramach polityki innowacyjnej jest jeszcze za wcześnie, gdyż dotyczą 
one wielu sektorów, a efekty dziś podejmowanych działań ujawnią się po wielu 
latach. Z całą pewnością konieczne jest nieustanne, skuteczne monitorowanie 
stopnia realizacji postawionych celów polityki innowacyjnej i kontynuowanie 
rozpoczętych prac.
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THE ROLE OF THE STATE IN SUPPORTING INNOVATION 
AND ENTREPRENEURSHIP

Summary

In the time of serious economic challenges, which concern the modern world, in-
novation is believed to be the right way of dealing with difficulties and ensuring the eco-
nomic growth, prosperity and facing the social problems effectively. The introduction 
of new, significantly improved products and methods becomes the key to the job market 
efficiency and the decrease of unemployment rate. The innovation performance in Poland 
is not as strong as in other European countries. The support of business activity and inno-
vative progress requires not only the modification of the system itself but also some pro-
fessional establishment. The EU subsidies and domestic financial assistance in Poland can 
make the catching up process with the rest of Europe visible. Using subsidies effectively 
influences Polish economy, innovation and competitiveness.
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Wprowadzenie

Gmina, będąc podmiotem gospodarczym funkcjonującym na rynku, musi 
współzawodniczyć z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o dostęp do 
wszystkich korzyści, jakie oferuje szeroko rozumiany rynek, które umożliwiają 
jej poprawę funkcjonowania w zakresie realizowanych zadań. W wyniku szcze-
gółowych przemian społecznych, powiązanych ze zmianami ustrojowymi pań-
stwa, w 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po uprzedniej zmianie ustawy 
zasadniczej, uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym1. 

Ustawa o samorządzie gminnym2 wyznaczyła gminie rolę jednostki podsta-
wowej w samorządzie terytorialnym. Zgodnie z ustawową definicją gmina jest 
wspólnotą samorządową jej mieszkańców, ma odpowiednie terytorium, osobo-
wość prawną i względną samodzielność działania. O jej ustroju stanowi statut, 
a jej najwyższą władzą jest ogół mieszkańców, którzy działają poprzez wybory 
i referendum. Gmina wykonuje zadania we własnym imieniu i na własną odpo-
wiedzialność. Organami władzy w gminie jest rada gminy (organ uchwałodawczy 
i kontrolny) i wójt, burmistrz lub prezydent miasta (organ wykonawczy). 

Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce komunalnej3 jednostki samorządu 
terytorialnego (w tym również gmina) mają obowiązek prowadzić gospodarkę 

1 Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Wydawnictwo 
„Dom Organizatora”, Toruń 2005, s. 53.

2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591.
3 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, DzU 2011, nr 45, poz. 236.
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komunalną, która obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności 
publicznej, a ich celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb zbioro-
wych ludności przez świadczenie powszechnie dostępnych usług. Zadania reali-
zowane przez gminę dzielą się na własne i zlecone. Katalog spraw zaliczanych do 
zadań własnych określono w rozdziale 2 art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym4. 
Katalog ten nie jest jednak zamknięty i może być przez organy gminy uzupełniany 
innymi, dodatkowymi zadaniami. Zadania zlecone to zadania publiczne z zakresu 
administracji rządowej lub właściwości powiatu czy województwa, przekazy-
wane z uzasadnionych przyczyn do wykonania gminie. Mogą one być przekazane 
na podstawie odpowiednich ustaw lub porozumienia, jednak na ich wykonanie 
gmina musi otrzymać odpowiednie środki finansowe5.

Do sprawnego wykonywania zadań gmina może tworzyć w wybranej for-
mie organizacyjno-prawnej jednostki organizacyjne (jest to element jej polityki) 
i zawierać umowy z innymi podmiotami (osobami fizycznymi, prawnymi lub 
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej)6. Działal-
ność gospodarcza podejmowana przez gminę daje jej pozycję pełnoprawnego 
podmiotu gospodarczego. 

Biorąc pod uwagę, że organizacja to układ wzajemnie powiązanych elemen-
tów, takich jak cele, struktura, ludzie i procedury, uporządkowany i dający się 
wyodrębnić z otoczenia7, a gmina miejska ma własną strukturę organizacyjną, 
zbiór zasad i reguł funkcjonowania, obejmuje społeczność lokalną, w której ist-
nieją organizacje formalne i nieformalne realizujące zadania opierając się na włas-
nych strukturach, ludzi i procedury, to właściwie można postawić między tymi 
pojęciami znak równości. Status miasta, jak już wspomniano, regulują ustawy 
o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym. Określają one obliga-
toryjnie organy, ich zadania, kompetencje i zależności między nimi. Częściowo 
normują strukturę organizacyjną, choć gminy miejskie i miasta powiatowe mają 
w tej kwestii dużą swobodę.

Najważniejszymi elementami struktury organizacyjnej gminy miejskiej 
są jej rada, wyodrębnione stałe i doraźne komisje rady oraz wójt, burmistrz lub 

4 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...
5 B. Gajdzik, Marketing w gminie – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Eko-

nomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2002, s. 11 i n.
6 A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 124.
7 T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 

s. 13.
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prezydent. W strukturze podstawowych jednostek terytorialnych gminy można 
także wyróżnić jednostki budżetowe (świadczące mieszkańcom gminy określone 
usługi, np. szkoły, przychodnie, przedszkola), zakłady budżetowe (mające własny 
budżet, zarządzane przez dyrektora), przedsiębiorstwa komunalne (niezależne 
przedsiębiorstwa z partnerskim lub wyłącznym udziałem gminy) oraz jednostki 
pomocnicze, takie jak osiedla, dzielnice itp.

1. Zarządzanie gminą – istota i znaczenie

Zarządzanie to działanie polegające na oddziaływaniu na ludzi w celu skło-
nienia ich do wykonywania wyznaczonych zadań oraz takim wykorzystaniu zaso-
bów organizacji, aby osiągnąć założone cele8. W zarządzaniu istotne jest, aby 
mieć specjalistyczną wiedzę, dzięki której można kształtować określone zacho-
wania podległych pracowników oraz sprawnie pełnić funkcje zarządzania. Istnieją 
różne szczegółowe koncepcje zarządzania. Jedną z ciekawszych jest koncepcja 
zarządzania zintegrowanego, obejmującego różne aspekty zarządzania, w tym 
ekonomiczne, technologiczne i prawne. Koncepcja ta jest relewantna zarówno dla 
przedsiębiorstw, jak i dla różnych obszarów, takich jak region, państwo, a więc 
także gmina czy miasto.

Na zarządzanie składają się czynności, które można pogrupować w kilka 
funkcji. Sprawny i skuteczny sposób realizacji swoich celów gmina może osiąg-
nąć za pomocą takich samych funkcji zarządzania, jakie występują w przed-
siębiorstwie, czyli funkcji planowania, podejmowania decyzji, organizowania, 
kierowania i kontrolowania9. Zarządzanie odbywa się na poziomie:

‒ całej organizacji – jest to zarządzanie ogólne,
‒ obszarów funkcjonalnych, czyli zarządzanie specjalistyczne (sektorowe),
‒ najniższym – zarządzanie operacyjne i wykonawcze.
Najszerszym pojęciem jest zarządzanie ogólne, gdyż obejmuje każdą dzie-

dzinę zarządzania. Istota tego zarządzania sprowadza się do:
‒ sformułowania polityki gminy oraz określenia celów i zadań strategicz-

nych,
‒ wdrożenia tej polityki,

8 Tamże, s. 15.
9 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 2002, s. 39–44.
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‒ koordynowania, kontrolowania i oceny działalności podmiotów realizują-
cych zadania zgodnie z przyjętą polityką.

W gminie zarządzanie obejmuje zarządzanie urzędem gminy, gminą jako 
wspólnotą oraz jej jednostkami organizacyjnymi. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania dotyczące zarządzania gminą, 
można wskazać na podobieństwa do zarządzania organizacją, które dotyczą czte-
rech podstawowych aspektów:

‒ osiągania określonych efektów przy możliwie niskich nakładach,
‒ konieczności planowania strategicznego oraz operacyjnego,
‒ występowania tych samych funkcji zarządzania,
‒ konieczności dokonywania wyboru między wydatkami konsumpcyjnymi 

(bieżącymi) a wydatkami inwestycyjnymi.
Oczywiście, nie można zapominać o różnicach, które sprawiają, że w obu 

sektorach gospodarki występują różne bodźce do działania. Najważniejsze różnice 
dotyczą pełnionej funkcji, realizowanych celów i zadań, perspektywy czasowej 
zarządzania, pochodzenia dochodów, skutków niewłaściwych decyzji, szybko-
ści (sprawności) oraz warunków działania10. Z faktu występowania tych różnic 
nie wynika, że organy władzy publicznej nie mogą być przedsiębiorcze. Wręcz 
przeciwnie, powinny adaptować do swych potrzeb techniki zarządzania spraw-
dzone w kierowaniu firmą komercyjną. Przedsiębiorcze zarządzanie miastem jest 
więc koniecznością. Główny cel zarządzania miastem to inwestowanie w takie 
czynniki rozwoju, które maksymalnie przyśpieszą ten rozwój. Istotne jest rów-
nież polepszenie sytuacji na rynku pracy w celu zmniejszenia bezrobocia. Takie 
przedsiębiorcze podejście kontrastuje z wcześniejszym podejściem do zarządza-
nia miastem i regionem, które zasadniczo polegało jedynie na dostarczaniu usług 
publicznych i tworzeniu infrastruktury o charakterze publicznym.

W latach 80. XX wieku pojawiło się tak zwane nowe zarządzanie publiczne 
(New Public Management), które w latach 90. upowszechniło się i zostało okre-
ślane także mianem zarządzania przedsiębiorczego, zarządzania menedżerskiego 
lub zarządzania administracją publiczną opartą na rynku. 

Według nowego paradygmatu zarządzania publicznego, w sektorze tym 
pojawia się urynkowienie, czyli rozdzielenie roli nabywcy i regulatora od pro-
ducenta i dostawcy usług, następuje kreowanie rynków oraz konkurencji mię-
dzy dostawcami usług publicznych. Obywateli traktuje się jako podatników 

10 Zob. T. Markowski, Zarządzanie rozwojem..., s. 16 i n.
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i konsumentów, co skutkuje wzrostem znaczenia marketingu usług publicznych 
i zwiększeniem współpracy z sektorem prywatnym11. Proces zarządczy, na któ-
rym opiera się wspomniany paradygmat, stawia również na spłaszczenie struktur 
organizacyjnych oraz decentralizację, skuteczność i wymierność efektów działa-
nia sektora publicznego, a także audyt zewnętrzny, kompetentny nadzór i ewa-
luację. W podejściu tym całkowicie nie odrzuca się modelu biurokracji idealnej, 
ale wprost przeciwnie – zachowuje takie jej elementy, jak dobieranie personelu 
uwzględniające jego kompetencje, tworzenie systemów wynagradzania, szkole-
nia i rozwoju – awansu, oraz ocenę wyników pracy poszczególnych pracowników 
i zespołów. Różnica kryje się w mechanizmie kontroli, który koncentruje się na 
wynikach działania, a nie na procedurach12. 

Nowoczesna gmina, wprowadzając koncepcje przedsiębiorczych władz, 
w kwestiach zarządzania coraz bardziej upodabnia się do przedsiębiorstwa (orga-
nizacji). D. Osborne i T. Gaebler zaproponowali schemat prowadzenia intere-
sów publicznych opierający się na dziesięciu podstawowych zasadach.Władze 
powinny zatem:

‒ aktywizować społeczność lokalną,
‒ przekazywać część uprawnień w ręce społeczności lokalnej,
‒ wprowadzać zasady konkurencji do systemu świadczenia usług,
‒ kierować się poczuciem misji,
‒ być zorientowane na wyniki,
‒ zaspokajać potrzeby klienta,
‒ odznaczać się przedsiębiorczością,
‒ być przewidujące,
‒ być zdecentralizowane – zastępowanie struktury hierarchicznej pracą 

zespołową i współdziałaniem,
‒ być nastawione prorynkowo – wspomaganie zmian przez rynek13. 
Jednostka organizacyjna stworzona według tego schematu ma działać bar-

dziej efektywnie i przedsiębiorczo. Aby osiągnąć ten cel, należy zachęcać spo-
łeczność lokalną do aktywnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych gminy 

11 T. Dziurbejko, Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomoco-
wych Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2006, s. 54.

12 Tamże, s. 54–55.
13 Za I. Kulas-Klimaszewska, K. Krukowski, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu 

przewagi konkurencyjnej regionu, w: Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego 
ustroju terytorialno-administracyjnego, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika, Toruń 2000. 
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i sprawowaniu władzy za pomocą różnych dostępnych mechanizmów, na przy-
kład badania opinii publicznej, referendum, zgłaszania uwag, projektów. Zaanga-
żowanie społeczeństwa sprawia, że ma ono większe poczucie kontroli nad tym, co 
dzieje się w jego otoczeniu, a to wiąże się ze wzrostem poczucia bezpieczeństwa. 
Istotna jest konkurencja w świadczeniu usług, która może spowodować, że ich 
koszty będą niższe, a jakość wyższa.

2.  Konkurencyjność w działalności gminy

Gmina funkcjonująca na rynku jest zobligowana do podejmowania różnych 
działań w sferze użyteczności publicznej, w tym także takich, które mają na celu 
osiągnięcie satysfakcjonującej pozycji na tym rynku. Konkurencja w ujęciu eko-
nomicznym oznacza rywalizację między danymi podmiotami, które zmierzają do 
osiągnięcia swoich celów, a konkurencyjność to zdolność do osiągania sukcesów 
we współzawodnictwie gospodarczym14.

W literaturze z zakresu konkurencyjności samorządu terytorialnego najczęś-
ciej mówi się o konkurencyjności regionów, która jest zdolnością do produko-
wania dóbr i usług znajdujących nabywców na rynkach międzynarodowych, co 
daje wysoki i trwały poziom dochodów. Podstawą konkurencyjności regionu jest 
więc wysoka efektywność gospodarki regionalnej, zapewniająca społeczeństwu 
coraz wyższy standard życia i wysoką stopę zatrudnienia. W definicji tej (można 
ją odnieść także do gminy) nacisk położono na zdolność do osiągania dochodów, 
tworzenia miejsc pracy i szerokiego wykorzystania potencjału ludzkiego w naj-
bardziej efektywnych dziedzinach gospodarki, co pozwoli na osiągnięcie mocnej 
pozycji konkurencyjnej nie tyko na krajowym rynku, ale również na międzynaro-
dowym15. Gmina musi także wykazywać się zdolnościami przystosowywania się 
do zmieniającego się otoczenia i umiejętnościami wykorzystywania nadarzających 
się szans, by w efekcie pozyskać i utrzymać czynniki pozytywnie wpływające 
na jej rozwój i działanie. Konkurencyjność można więc rozpatrywać w kategorii 
uzyskiwania przez podmioty funkcjonujące na danym obszarze trwałej przewagi 
oraz jako proces rywalizacji władz publicznych o dostęp do wskazanych korzyści. 

14 Biznes t. 9, Biblioteka Gazety Wyborczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 
s. 149.

15 M. Piotrowska-Trybull, Istota i czynniki konkurencyjności regionu, w: Konkurencyjność re-
gionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 20.
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Owa rywalizacja może być bezpośrednia lub pośrednia. Pierwsza to staranie się 
o środki zewnętrzne, druga to tworzenie sprzyjających warunków dla firm, by 
osiągając dodatkowe korzyści, mogły budować i wzmacniać przewagę16. Gmina 
źródeł swojej przewagi powinna poszukiwać wśród takich zasobów, jak społe-
czeństwo lokalne wraz ze swoim potencjałem intelektualnym, środowisko wraz ze 
swoimi bogactwami naturalnymi, infrastruktura techniczna, rozwój gospodarczy 
oraz stworzenie takiego produktu, który zaspokoi popyt i sprosta wymaganiom 
nabywców.

Przewagi konkurencyjnej można również upatrywać w inwestycjach 
w zasoby istotne dla nabywców, a niebędące w polu zainteresowania innych 
obszarów; wizerunku kreowanym w umysłach potencjalnych nabywców, któ-
rego inni nie potrafią stworzyć; kosztach, które dla nabywcy są bardzo ważnym 
elementem i oczywiście będą niższe niż w konkurencyjnych regionach17. Należy 
koncentrować się na tych elementach gminy, które są unikatowe i najsilniejsze. 
Gmina wykorzystuje coś, czego inni nie mają, lub robi lepiej, niż robią to inni. 

Na konkurencyjność gminy wpływają różne czynniki, a ich analizę należy 
rozpocząć od otoczenia. Każda gmina funkcjonuje w otoczeniu, które zasadniczo 
można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne, a to pierwsze jeszcze dodatkowo 
podzielić na dalsze i bliższe. Makrootoczenie (otoczenie dalsze) to otoczenie 
ogólne, będące zestawem ogólnych uwarunkowań działania gminy, które wyni-
kają z jej przynależności do określonych systemów ekonomicznych, społeczno-
-kulturowych, prawnych, politycznych i międzynarodowych. Mikrootoczenie 
(otoczenie bliższe) to otoczenie składające się z takich elementów, które bezpo-
średnio wpływają na gminę, czyli są to inne podmioty gospodarujące, oferujące 
konkurencyjne usługi, w tym także inne gminy18. 

Otoczenie wewnętrzne obejmuje warunki i siły wewnątrz gminy, czyli są to 
wszelkie jej zasoby. Zalicza się do nich zasoby majątkowe (majątek komunalny, 
infrastrukturę, instytucje edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne oraz technikę i tech-
nologię), finansowe (wszelkie przychody) oraz kadrowe (pracowników urzędu 
gminy, jednostki organizacyjne i pomocnicze, przedsiębiorstwa komunalne oraz 
władzę lokalną)19. Tylko ta gmina, która będzie odpowiednio zarządzać posiada-

16 Tamże, s. 21.
17 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Po-

znań 2006, s. 49.
18 B. Gajdzik, dz.cyt., s. 15–17.
19 Tamże, s. 17.
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nymi zasobami i umiejętnie wykorzystywać pojawiające się szanse, będzie mogła 
osiągać przewagę konkurencyjną.

Na podstawie analizy otoczenia gminy można wyodrębnić kilka istotnych 
czynników wpływających na jej potencjał konkurencyjny20:

‒ zróżnicowaną strukturę gospodarki,
‒ działalność badawczo-rozwojową,
‒ infrastrukturę lokalną (techniczną i komunalną),
‒ infrastrukturę społeczną, 
‒ zasoby środowiska naturalnego,
‒ instytucje okołobiznesowe,
‒ inwestycje. 
Do osiągania wyznaczonych sobie celów gminy wykorzystują różnorodną 

wiedzę i adaptują wypracowane w ramach różnych nauk techniki i narzędzia, 
w tym także z zakresu marketingu, które nazwano marketingiem terytorialnym. 
Marketing terytorialny powinien obejmować ofertę terytorialną, która uwzględni 
czynniki ekonomiczne, historyczne, kulturowe, geograficzne i symboliczne, 
warunki udostępniania ofert zainteresowanym grupom odbiorców, sposoby i oko-
liczności udostępniania produktu oraz formy, środki i techniki komunikowania 
się z otoczeniem21. Wszystkie te elementy są ściśle związane z kształtowaniem 
wizerunku danej jednostki samorządu terytorialnego.

Pojęcie wizerunek w potocznym rozumieniu oznacza pewien zespół wrażeń, 
poglądów, postaw, jakie budzi w nas dany obiekt. Nie jest to wierne odzwier-
ciedlenie danego przedmiotu, lecz jedynie subiektywne i zmienne wyobrażenie, 
zależne od odbiorcy, na które duży wpływ ma jego twórca. Wizerunek jednostki 
samorządowej to suma wierzeń, opinii, odczuć i wrażeń, jakie ma o niej odbiorca. 
Odzwierciedla on skojarzenia i informacje o danym miejscu, a obiektywne dane 
zastępowane są przez subiektywne obserwacje, wyobrażenia, opinie i sądy zwią-
zane z samymi cechami nabywcy, subiektywnym sposobem postrzegania oraz 
relacjami między nabywcami22. Najważniejszą cechą wizerunku jest jego różno-
rodność w zależności od osoby, która odbiera ten wizerunek. Odbiór wizerunku 
jest zależny nie tylko od tego, kto go odbiera, ale także z jakich powodów interesuje 
się danym miejscem. Czynniki wpływające na wizerunek miasta dzieli się na trzy 
grupy: zewnętrzne (społeczno-kulturowe, socjoekonomiczne i demograficzne), 

20 M. Piotrowska-Trybull, dz.cyt., s. 25.
21 M. Florek, dz.cyt., s. 166.
22 Tamże, s. 92.
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wewnętrzne (nazywane również psychologicznymi – doświadczenia, motywacja, 
percepcja czy styl życia) oraz pozostałe (komunikacja interpersonalna, przekazy 
z mass mediów czy oddziaływanie liderów opinii)23. Wizerunek jest odbiciem 
tożsamości gminy, która jest pewnym stanem obiektywnym. Wyróżnia się trzy 
rodzaje wizerunku: rzeczywisty, pożądany i optymalny. Gmina w trakcie kreowa-
nia swojego wizerunku musi uwzględniać wszystkie jego rodzaje. Aby wizerunek 
był prosty do odczytania i pełnił swoje funkcje, musi być realny, wiarygodny, 
w miarę możliwości prosty, zachęcający, wyróżniający się od innych, utrzymy-
wany niezmiennie w czasie i ciągle komunikowany24.

Wizerunek jest istotny dla gminy ze względu na funkcje, które pełni. Wśród 
nich wymienia się między innymi takie, jak porządkująca (uporządkowanie 
w logiczną całość odbieranych przez nadawcę informacji), upraszczająca (infor-
macje mogą być selektywnie oceniane i ograniczane z punktu widzenia odbiorcy), 
orientacyjna (pozwala na subiektywne zróżnicowanie gmin), wspomagająca 
decyzję i minimalizująca ryzyko, budowania lojalności, segmentacji rynku, pozy-
cjonowania (kryterium ustalania pozycji na rynku), wspomagająca zarządzanie 
(ułatwia władzom realizację zadań), stymulująca rozwój gospodarki lokalnej 
(znaczący wpływ na przyciąganie inwestorów, mieszkańców i turystów) oraz 
dająca dodatkowe korzyści, na przykład prestiż25.

Omówione cechy i funkcje pozytywnego wizerunku gminy wskazują na jego 
istotność i korzyści, jakie może przynieść. Gminy kształtują swój wizerunek od 
początku ich istnienia w sposób mniej lub bardziej świadomy. Jednak aby wyko-
rzystać go jak najpełniej, musi być kreowany według ustalonego planu, w sposób 
systematyczny i świadomy. W procesie kreowania wizerunku można wyróżnić 
sześć etapów: analiza stanu wyjściowego, czyli zbadanie aktualnego wizerunku, 
określenie celów pożądanego wizerunku, segmentacja adresatów, pozycjono-
wanie wizerunku, wybór marketingowych instrumentów budowania wizerunku, 
czyli jego promocja, a na koniec kontrola, czyli porównanie stanu faktycznego 
z planowanym26.

23 T. Markowski, Marketing terytorialny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
PAN, Warszawa 2006, s. 168–169.

24 M. Florek, dz.cyt., s. 111.
25 T. Markowski, Marketing..., s. 166 i n.
26 Tamże, s. 171.
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Zakończenie

Stworzenie pozytywnego wizerunku nie jest łatwe, lecz dużo trudniejsze jest 
utrzymanie pożądanego wizerunku, gdyż wymaga dużego nakładu pracy i dbało-
ści o wiązanie go z wszystkimi podejmowanymi działaniami. Korzyści z posia-
dania pozytywnego obrazu w oczach swoich klientów w dużym stopniu przełożą 
się na konkurencyjność. Konkurencyjność gminy to jej przewaga nad innymi jed-
nostkami samorządowymi. Wykreowany wizerunek umożliwia wyróżnienie się 
na tle innych gmin przez podkreślenie swoich cech lub przekonanie odbiorcy, że 
posiadane walory, choć podobne do konkurencyjnych, są jednak lepsze, atrakcyj-
niejsze bądź bardziej dostępne. Ważne jest, aby zdobywając klienta, zdobywać 
jego lojalność i przywiązanie. Wizerunek powinien wywoływać u jego adresata 
związek emocjonalny z danym miejscem. 

Chcąc poradzić sobie z nasilającą się konkurencją na rynku gmin, jednostki 
samorządowe muszą poszukiwać metod umożliwiających osiąganie przewagi 
konkurencyjnej, a jedną z nich jest właśnie kreowanie pozytywnego wizerunku.
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THE IMAGE AS A FACTOR IN RAISE COMPETITIVENESS 
OF THE MUNICIPALITY 

Summary

In view of the political system of the state and restoration of the idea of local govern-
ment in Poland, municipalities have become independent economic entities which operate 
in the market. Action to the people and satisfying their needs in the most efficient way to 
become a major mission the municipalities. The implementation of assigned tasks com-
pels local governments to undertake various activities that allow you to achieve a good 
position. Particularly in article will be given attention to creating the image of the munici-
pality, as a factor in raising its competitiveness. 





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 724 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 97 2012

Ewa Kasperska
Politechnika Koszalińska

PRZEDSIĘWZIĘCIA PODEJMOWANE 
PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

A ROZWÓJ TURYSTYKI W REGIONIE 
NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ URZĘDU MIASTA W SZCZECINKU 

I PROJEKTU CIVITAS RENAISSANCE 

Wprowadzenie

Fakt, że turystyka wpływa na wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodar-
czego danej społeczności, jest dzisiaj powszechnie uznawany. Stała się ona środ-
kiem zaradczym, zwłaszcza dla obszarów o niskim uprzemysłowieniu, a zatem 
borykających się z niedostatkiem miejsc pracy i niemożnością alternatywnego 
zatrudnienia. Brak zakładów przemysłowych oznacza ponadto brak zanieczysz-
czeń w regionie i niewielką degradację środowiska naturalnego, co dla rozwoju 
turystyki jest niewątpliwym atutem. Gminy, które z racji swych ustawowych 
funkcji powinny mieć na względzie jakość życia mieszkańców, dostrzegły zatem 
szansę, jaką daje branża turystyczna, i zaczęły czynnie angażować się w jej wspie-
ranie. Znalazło to wyraz w powszechnym uwzględnianiu zapisów dotyczących 
turystyki w strategiach rozwoju jednostek terytorialnych.

1. Stymulująca funkcja samorządu gminnego w rozwoju turystyki w regionie

Zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o samorządzie gminnym1, do zakresu działa-
nia gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. W zapisie 

1 Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 r., DzU 1990, nr 16. poz. 95.
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ustawy nie ma w zasadzie jednoznacznego odniesienia do obowiązków wspierania 
turystyki, jednak wśród zadań własnych gminy jest wiele zapisów, które przyno-
szą bez wątpienia takie skutki. Wśród nich można wymienić zadania w obszarze:

− ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska 
i przyrody oraz gospodarki wodnej,

− gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
− wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszcza-

nia ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urzą-
dzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

− lokalnego transportu zbiorowego, 
− kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
− kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych,
− targowisk i hal targowych,
− zieleni gminnej i zadrzewień,
− porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciw-

pożarowej i przeciwpowodziowej,
− promocji gminy,
− współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
− współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw2.

Jak wynika z tego zestawienia, nie jest rolą gminy generowanie podaży tury-
stycznej, lecz jej stymulowanie, stwarzanie warunków sprzyjających podmiotom 
pośrednio i bezpośrednio zaangażowanym w tworzenie produktu turystycznego:

− przedsiębiorcom i organizacjom turystycznym (baza noclegowa, gastro-
nomiczna, przewoźnicy turystyczni, gestorzy atrakcji turystycznych),

− przedsiębiorstwom i organizacjom należącym do tak zwanej uzupełniającej 
gospodarki turystycznej (np. firmy produkujące pamiątki, pocztówki),

− przedsiębiorstwom i organizacjom należącym do tak zwanej pośredniej 
gospodarki turystycznej (świadczącym usługi, bez których rozwój tury-
styki byłby trudny, np. banki, ubezpieczyciele, przedsiębiorstwa budow-
lane, rolnictwo, rzemiosło)3.

2 Tamże, art. 7.
3 J. Drążkiewicz, Możliwości organizacyjno-prawne rozwoju turystyki na szczeblu gminnego 

samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe nr 5 (49), ALMAMER, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 
Warszawa 2007, s. 112.
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Aby stworzyć dobry produkt turystyczny, konieczna jest współpraca wielu 
różnorodnych podmiotów funkcjonujących w regionie. Turysta przybywający 
do miejsca recepcji turystycznej oczekuje bowiem wszechstronnego zaspokoje-
nia swoich potrzeb (możliwość dojazdu, noclegu, wyżywienia, atrakcje itp.) i na 
tej podstawie ocenia pobyt. Na poziom jego zadowolenia wpływa całokształt 
zastanych warunków, a nie indywidualne elementy oferty proponowane przez 
poszczególnych jej dostawców. W tym układzie jest też zarezerwowane miejsce 
dla gminy i jej działań. Obejmują one głównie procesy planistyczne. Strategia 
rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz miejscowy plan zagospodarowania to dokumenty wytyczające kierunki roz-
woju gminy, będące wyrazem nadzoru nad charakterem podejmowanej w gminie 
aktywności z przestrzeganiem zasad zrównoważonego rozwoju. 

Ważnym zadaniem lokalnych władz jest promocja regionu, zwłaszcza obsza-
rów o turystycznym charakterze. Należy ona do zadań własnych gminy i zwykle 
jest prowadzona za pośrednictwem lokalnej organizacji turystycznej lub innej 
powołanej do tego celu instytucji pozostającej pod jej nadzorem. 

Mówiąc o znaczeniu wsparcia przez gminy rozwoju turystyki, nie można 
pominąć trzeciej płaszczyzny działań, najbardziej widocznej i pochłaniającej naj-
więcej środków – rozbudowy i dbałości o infrastrukturę techniczną. Jak pisze 
J. Drążkiewicz: „dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna nie tylko świadczy 
o standardzie życia mieszkańców, ale jednocześnie staje się stymulatorem rozwoju 
usług turystycznych poprzez poprawę wizerunku gminy w oczach odwiedzają-
cych i inwestorów”4. Trudno wyobrazić sobie wysoką ocenę atrakcji turystycznej, 
do której nie można się dostać z powodu złej drogi dojazdowej, czy zadowolenie 
z pobytu nad wodą na brudnej plaży miejskiej. Uwarunkowania te sprawiają, że 
przedsięwzięcia samorządów lokalnych w obszarze infrastruktury, mimo że nie są 
nastawione bezpośrednio na branżę turystyczną, mają dla jej rozwoju kluczowe 
znaczenie. 

Obowiązki, które w ramach wspierania branży turystycznej przyjmuje na 
siebie gmina, znajdują odzwierciedlenie, jak wspomniano, w celach strategii roz-
woju danego obszaru, ponieważ zadania dotyczące turystyki są traktowane na 
równi z innymi, istotnymi dla życia mieszkańców, przedsięwzięciami. Przykła-
dem samorządu lokalnego, który realizuje taki właśnie model rozwoju, jest Szcze-
cinek – gmina miejska w województwie zachodniopomorskim.

4 Tamże, s. 118.
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2. Szczecinek jako przykład miasta rozwijającego turystykę lokalną

Szczecinek jest szóstym pod względem wielkości miastem województwa 
zachodniopomorskiego, położonym na jego wschodnich obrzeżach. Jest siedzibą 
powiatu szczecineckiego i zarazem gminą miejską Szczecinek. Miasto ulokowane 
jest między jeziorami Wielimie, Wilczkowo i Trzesiecko i zajmuje powierzchnię 
48 km2. Zamieszkuje je nieco ponad 39 tys. mieszkańców.

Usytuowanie Szczecinka na przecięciu dróg krajowych Bytom–Kołobrzeg 
i Stargard Szczeciński–Gdynia pozwala pełnić miastu rolę węzła komunikacji 
kolejowej i samochodowej. Jest ono też ośrodkiem usług, przemysłu i turystyki 
w regionie. Działalnością usługową lub handlem zajmuje się ponad 70% szcze-
cineckich przedsiębiorstw5. Przemysł w mieście reprezentuje przede wszystkim 
ogólnopolski producent branży drzewno-papierniczej, ale też branże elektrotech-
niczna i przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Rysunek 1. Plan Szczecinka 

Źródło:http://lajt.zumi.pl/1,,szczecinek,wyniki.html?search_x=0&search_y=0&scale=8#view_
map, dostęp 10.03.2012.

5 Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl/bdl, dostęp 10.03.2012.
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Wprawdzie Szczecinek nie jest miejscowością typowo turystyczną, lecz 
w ostatnich latach można zaobserwować wzrost znaczenia turystyki dla miasta. 
Podstawową jego wartość stanowi malownicze położenie nad brzegami trzech 
jezior, spośród których najcenniejsze, ze względu na posiadane walory turystyczne, 
jest jezioro Trzesiecko. Najatrakcyjniejsze tereny rekreacyjne Szczecinka (park 
miejski) znajdują się nad jego północno-wschodnim brzegiem, w bezpośrednim 
sąsiedztwie centrum miasta, co sprawia, że ma ono charakter typowego kurortu 
wypoczynkowego nad wodą. Niewątpliwym atutem miasta, poza parkiem, jest 
ścieżka rowerowa wokół Trzesiecka oraz tak zwana Mysia Wyspa, będąca bardzo 
niedawną inwestycją, bo po rewitalizacji jest od 2010 roku kolejnym w mieście 
miejscem atrakcyjnego wypoczynku nad wodą. 

Szczecinek, jak wiele polskich miast, do wiosny 1945 roku znajdował się 
w granicach Niemiec i był wyzwalany przez wojska radzieckie, zatem nie może 
poszczycić się szczególnie cennymi zabytkami. Jest jednak w mieście kilka 
obiektów godnych uwagi: Zamek Książąt Pomorskich z XIV wieku, ratusz, wieża 
św. Mikołaja, spichlerz szachulcowy, wieża Bismarcka, kościoły i kilka zabytko-
wych kamienic, w tym budynek dawnej Szkoły Podstawowej nr 2, w którym obec-
nie mieści się muzeum regionalne. Z okresu ostatniej wojny pochodzą schrony 
bojowe oraz cmentarz wojenny. Stosunkowo nowym, jednak bardzo interesują-
cym obiektem, jest powstała nieco ponad 10 lat temu kamienna kalwaria przy 
kościele św. Rozalii. Atrakcyjności miasta dopełnia układ urbanizacyjny centrum, 
przez które wiedzie deptak wyłączony z ruchu samochodowego, ale umożliwia-
jący poruszanie się rowerem. Jest to popularne miejsce odwiedzin. Usytuowane 
wzdłuż restauracje, cukiernie, galerie handlowe i liczne sklepy sprawiają, że wraz 
z rynkiem miejskim i zabytkowym ratuszem miejsce to jest sercem miasta. Bez-
pośrednie sąsiedztwo parku miejskiego i ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora tworzy 
atrakcyjną trasą spacerową zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Opierając się na posiadanych walorach, miasto stara się kształtować swoją 
ofertę turystyczną jako miejsca ekologicznego, czystego i przyjaznego. Szcze-
gólny nacisk kładzie na rozwój sportów kwalifikowanych, głównie sportów wod-
nych, zgodnie z przyjętą wizją miasta jako Sportowego Centrum Pomorza. Swoje 
zamierzenia realizuje za pomocą strategii rozwoju, po której realizacji Szczecinek 
stanie się „miastem rozwoju gospodarczego, bezpiecznym, przyjaznym miesz-
kańcom, turystom i inwestorom”6. 

6 Strategia rozwoju miasta Szczecinek na lata 2008–2017, Stowarzyszenie „Partnerzy dla Sa-
morządu”. Szczecinek, grudzień 2007, s. 15.



78 Ewa Kasperska

3. Miejsce turystyki w zadaniach strategii rozwoju Szczecinka

Kierując się słowami wieloletniego praktyka w dziedzinie tworzenia lokal-
nych produktów turystycznych oraz współpracy w tym zakresie samorządów 
terytorialnych i instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorcami, M. Bucholza, 
można stwierdzić, że rola samorządu w tym obszarze sprowadza się do trzech 
(poza planistycznymi) podstawowych zadań:

a) stwarzania warunków do swobodnego prowadzenia działalności gospo-
darczej;

b) pomocy przedsiębiorcom w różnych działaniach, prowadzących do sze-
roko rozumianego rozwoju;

c) inspirowania, wskazywania kierunków rozwoju pożądanych na danym 
terenie, a wynikających z uwarunkowań naturalnych, przyrodniczych, 
kulturowych itp.7

Inklinacje do tego twierdzenia można odnaleźć w założeniach strategii Szcze-
cinka. W jej zapisach sformułowano cztery obszary rozwoju miasta: rozwój 
gospodarczy i infrastruktura, turystyka, rekreacja i sport, warunki życia miesz-
kańców i społeczeństwo obywatelskie. Każdy z nich obejmuje działania, które 
w rezultacie powinny doprowadzić do efektów, postulowanych w zakresie wspar-
cia działalności gospodarczej. Należą do nich:

− działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości i promocja gospodarcza 
miasta,

− uzbrajanie terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
− stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej, 
− udział miasta w funduszach poręczeniowych,
− usprawnienie obsługi przedsiębiorców,
− rewitalizacja obszarów miejskich zgodnie z założeniami Lokalnego pro-

gramu rewitalizacji miasta Szczecinek na lata 2007–20138,
− budowa infrastruktury szerokopasmowej transmisji danych w celu 

poprawy warunków dostępu do Internetu i rozwój komunikacji.
Chcąc wymienić kierunki rozwoju miasta, należy odwołać się przede 

wszystkim do tych programów, zawartych w strategii, które koncentrują się jed-

7 M. Bucholz, Samorząd terytorialny a turystyka: rola i zadania, w: Jak rozwijać lokalną tury-
stykę, red. M. Migdal, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2004, s. 51.

8 Lokalny program rewitalizacji miasta Szczecinek na lata 2007–2013, załącznik do uchwały 
nr XV/142/07 sesji Rady Miasta z dnia 3.12.2007.
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noznacznie na poprawie zasobów miasta i infrastruktury związanej z turystyką 
oraz na wspieraniu działań dotyczących rozwoju dyscyplin sportu lub rodzajów 
turystyki. Przykłady takich projektów również znajdują się we wszystkich obsza-
rach strategii:

− rewitalizacja jeziora Trzesiecko i zagospodarowanie jego brzegów (parku 
miejskiego, lasku miejskiego, modernizacja plaży miejskiej, rewitalizacja 
Mysiej Wyspy),

− budowa amfiteatru, 
− budowa i remont ogólnodostępnych obiektów sportowych i rekreacyj-

nych (m.in. stadiony, boiska, sale sportowe, korty tenisowe, place zabaw, 
strzelnica), 

− budowa nowych i remont posiadanych obiektów turystycznych oraz dzia-
łania na rzecz rozbudowy bazy hotelowej, w tym budowa centrum rekre-
acyjno-sportowo-hotelowego,

− reaktywowanie szlaków turystycznych (rowerowych, pieszych, wod-
nych), 

− stworzenie w mieście warunków do prowadzenia obozów treningowych 
dla zawodników określonych dyscyplin sportu (piłka nożna, pływanie, 
tenis, gry zespołowe, pięciobój, szermierka, zapasy, lekka atletyka), 

− wysokiej klasy specyficzne atrakcje (wyciąg do nart wodnych, tramwaj 
wodny, infrastruktura dla turystyki aktywnej – żeglarskiej, motorowod-
nej, windsurfingowej, nurkowej, jeździeckiej, kajakowej i pieszej),

− cykliczne imprezy o zasięgu ponadregionalnym, a często międzynarodo-
wym, pełniące funkcje promocyjne, a zatem przyczyniające się do budowy 
„marki” miasta,

− działania popularyzujące i upowszechniające kulturę fizyczną,
− wspieranie wybranych dyscyplin sportowych (sporty halowe, wodne, 
żeglarstwo, łyżwiarstwo, kolarstwo, fitness, szermierka, dżudo),

− remont bazy kulturalnej miasta – muszli koncertowej, obiektu szkoły 
muzycznej, zabytkowej wieży św. Mikołaja z XVI wieku9, 

− adaptacja budynku przy ul. A. Mickiewicza w Szczecinku na centrum 
spotkań i wymian grup polsko-niemieckich.

9 Renowacja obiektów zabytkowych jest oparta na Gminnym programie opieki nad zabytkami 
miasta Szczecinek na lata 2009–2012, załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/286/08 Rady Miasta 
Szczecinek z dnia 27.11.2008.
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Ostatnia grupa działań, istotnych z punktu widzenia wsparcia rozwoju lokal-
nej turystyki, obejmuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków życia 
w mieście, a tym samym komfortu przebywających tu turystów:

− modernizacja taboru komunikacyjnego,
− zmniejszenie uciążliwości transportu kołowego na terenie miasta,
− budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników oraz budowa par-

kingów,
− redukcja emisji zanieczyszczeń,
− rozwiązanie problemu gospodarki odpadami (sortowanie odpadów i zakład 

odzysku), 
− minimalizacja uciążliwości zakładów przemysłowych, 
− kompleksowe poprawienie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta, mię-

dzy innymi stworzenie centrum szybkiego reagowania, zwiększenie skali 
monitoringu wizyjnego miejsc publicznych.

Przytoczone działania są finansowane z budżetu własnego miasta i instytucji 
państwowych zainteresowanych sfinalizowaniem poszczególnych zadań oraz 
środków programów pomocowych Unii Europejskiej. W część zadań, głównie 
w obszarze konkretnych inwestycji w branży turystycznej, zaangażowani są pry-
watni inwestorzy, a miasto odgrywa rolę wspierającą. 

4. Praktyczny wymiar działań proturystycznych Urzędu Miasta 
w Szczecinku na przykładzie projektu CIVITAS RENAISSANCE

Przykładem realizowanego przez Urząd Miasta w Szczecinku przedsię-
wzięcia, mającego znaczenie dla branży turystycznej i przynoszącego wymierne 
efekty dla infrastruktury miasta, jest projekt CIVITAS RENAISSANCE realizo-
wany w latach 2008–2012 ze środków Unii Europejskiej. Jego działania wpisano 
w strategię rozwoju miasta, przede wszystkim w obszarze rozwój gospodarczy 
i infrastruktura oraz w warunki życia mieszkańców. Z projektu tego sfinansowano 
także działania z obszaru turystyka, rekreacja i sport, mimo że w strategii jako 
źródło finansowania zapisano „Fundusze UE” 10. Należą do nich: budowa hangaru 
na tramwaje wodne, budowa pomostów i ścieżki wokół jeziora Trzesiecko oraz 
rewitalizacja Mysiej Wyspy, umożliwiająca jej zagospodarowanie turystyczne. 

10 Strategia rozwoju..., s. 40 i n.
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Zważywszy na priorytety projektu CIVITAS, nie dziwią zapisy strategii sku-
piające się na infrastrukturze, a enigmatycznie traktujące turystykę. Otóż, wspól-
nym celem całego programu jest czysty, efektywny energetycznie, harmonijny 
i zrównoważony transport miejski. Dla komponentu RENAISSANCE, w którego 
ramach funkcjonuje Szczecinek, są to: zmniejszenie uciążliwości ruchu drogo-
wego w aglomeracjach miejskich przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych oraz działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego11. 
Oprócz Szczecinka w RENAISSANCE uczestniczą jeszcze cztery inne europejskie 
miasta z Bułgarii, Macedonii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Każde z nich realizuje 
zadania zgodne z przyjętym celem i swoją specyfiką. W Szczecinku podjęto dzie-
sięć następujących działań:

− 1.6. Flota minibusów,
− 2.3. Rozwój transportu wodnego,
− 2.4. Modernizacja przystanków autobusowych,
− 3.6. Strategia zrównoważonego transportu,
− 4.6. Promocja transportu publicznego i rowerowego,
− 5.5. Wzrost bezpieczeństwa pieszych i ruchu ulicznego,
− 6.6. System wypożyczalni rowerów i riksz,
− 6.7. Rozbudowa tras rowerowych,
− 8.5. Monitoring wizyjny ruchu ulicznego na głównych skrzyżowaniach,
− 8.6. Wdrożenie aktywnych tablic drogowych12.
W ramach wymienionych komponentów programu podjęto wiele przedsię-

wzięć podnoszących jakość transportu i miejskiej infrastruktury transportowej, 
ale i turystycznej. W realizacji tych działań Urząd Miasta wspierają cztery inne 
instytucje – partnerzy w projekcie. Poza Politechniką Koszalińską, która pełni 
funkcję ewaluatora całego szczecineckiego przedsięwzięcia, pozostali partne-
rzy to instytucje pożytku publicznego, zobowiązane do odpowiedzialności za 
poszczególne części projektu. Poszczególni partnerzy zrealizowali następujące 
przedsięwzięcia13:

1. Urząd Miasta – koordynator projektu:
− stworzono strategię rozwoju zrównoważonego transportu dla miasta,

11 www.civitas.eu, dostęp 14.01.2012.
12 Warto zwrócić uwagę, że numeracja działań realizowanych w Szczecinku odzwierciedla ich 

wycinkowy charakter w stosunku do wszystkich przedsięwzięć projektu CIVITAS RENAISSANCE.
13 Opracowano na podstawie materiałów wewnętrznych projektu CIVITAS RENAISSANCE.
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− na jeziorze Trzesiecko wybudowano trzy drewniane pomosty widokowe, 
bę dące zarazem przystankami tramwaju wodnego (we współpracy ze 
SzLOT),

− zrewitalizowano półwysep o nazwie Mysia Wyspa (doprowadzenie prądu, 
wody i kanalizacji ściekowej), 

− wybudowano ponad 6 km ścieżek rowerowych wokół Trzesiecka,
− wymieniono 10 wiat przystankowych na zadaszone i wyposażone w miej-

sca siedzące,
− na sześciu przystankach zamontowano tablice dynamicznej informacji 

pasażerskiej14.
2. Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna (SzLOT):
− odrestaurowano i uruchomiono dwie taksówki wodne,
− we współpracy z Urzędem Miasta wybudowano trzy pomosty widokowe,
− uruchomiono wypożyczalnię rowerów (50 rowerów i 5 punktów wypoży-

czeń),
− uruchomiono przejazdy rikszami (10 szt.).
3. Komunikacja Miejska Szczecinek (KMSz):
− uruchomiono regularne rejsy tramwaju wodnego (2 statki),
− wybudowano hangar do przechowywania tramwajów wodnych,
− odrestaurowano i stworzono pokład słoneczny na statku Księżna 

Jadwiga,
− wybudowano myjnię ekologiczną dla autobusów,
− wybudowano punkt techniczny do obsługi pojazdów zasilanych paliwem 

LPG,
− zakupiono trzy ekologiczne minibusy do obsługi linii miejskich;
4. Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury (SAPIK):
− uruchomienie i obsługa strony internetowej projektu – http://civitas-rena-

issance.eu/szczecinek/,
− wydruk i produkcja materiałów reklamowych projektu (ulotki, foldery, 

billboardy, tablice informacyjne, ścianki prasowe, gadżety promocyjne 
itp.),

− kontakty z mediami (publikacje w prasie i programy w telewizji, głównie 
lokalnej),

14 Dynamiczny system informacji pasażerskiej oznacza elektroniczne wyświetlacze na przystan-
kach autobusowych, dzięki którym pasażerowie na bieżąco są informowani o godzinie odjazdu 
najbliższego autobusu danej linii.
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− organizacja konferencji i spotkań uczestników projektu,
− organizacja imprez promujących CIVITAS lub uczestnictwo w imprezach 

innych organizatorów.

Tabela 1

Imprezy publiczne organizowane w latach 2009–2011 z inicjatywy CIVITAS 
lub z udziałem promocji projektu 

Wydarzenie Liczba wydarzeń Szacunkowa łączna 
liczba uczestników

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” 1 600
Akcja „Sprzątam po swoim psie” 1 100
Doroczny piknik rodzinny z CIVITASem 2a 8000
Dzień Dziecka 3 13 500
Festiwal Nauki Politechniki Koszalińskiej 1 2000
Koncert RMF FM 1 15 000
Konferencja CIVITAS 3 150
Obóz naukowy dla studentów 2 33
Otwarcie inwestycji CIVITAS 5 500
Rajd rowerowy z okazji Dnia bez samochodu 3 1700
Tydzień Zrównoważonego Transportu 1  b

700 rowerzystów na 700-lecie Szczecinka 1 736c

a Piknik planowany w 2010 roku nie odbył się z powodu złej pogody.
b Liczba uczestników trudna do oszacowania. 
c Jest to liczba samych rowerzystów. W imprezie brali również udział liczni widzowie.
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Szczecineckiej Agencji Promocji i Kultury SA-

PiK oraz materiałów wewnętrznych projektu.

Oprócz działań podejmowanych w ramach CIVTAS RENAISSANCE miasto 
angażuje się też w inne przedsięwzięcia wspierające turystykę. Ich szeroki wykaz 
można znaleźć w strategii rozwoju miasta w obszarze turystyka, rekreacja i sport 
w projektach przywołanych również w niniejszym artykule15. Wśród najbardziej 
wartościowych należy wymienić uruchomienie najdłuższego w Europie wyciągu 
do nart wodnych, rewitalizację parku miejskiego, turystyczne zagospodarowa-
nie Mysiej Wyspy (czemu podwaliny dała wspomniana rewitalizacja ze środ-
ków CIVTAS), liczne imprezy i koncerty gwiazd wraz z organizacją obchodów 
700-lecia miasta oraz promocją Szczecinka w mediach (np. w programie Dzień 
dobry TVN).

15 Por. pkt 4. Miejsce turystyki w zadaniach strategii rozwoju Szczecinka.
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Wdrażane, w ramach projektu CIVITAS, przedsięwzięcia są oceniane pod 
względem efektów, jakie przynoszą, oraz ich społecznej akceptacji. Wynika 
z nich, że działania podejmowane w mieście i z inicjatywy władz miejskich spo-
tykają się z aprobatą mieszkańców i turystów, zwłaszcza mieszkańcy, którzy mają 
możliwość bieżącej obserwacji, wysoko oceniają wprowadzane zmiany na lepsze. 
Uważają, że miasto staje się coraz ładniejsze i ciekawsze. W ich opinii, zrealizo-
wane w Szczecinku przedsięwzięcia przyczyniają się do ożywienia turystycznego 
miasta i polepszenia jego wizerunku16. 

W ostatnich latach zaobserwowano również dynamiczny rozwój rynku usług 
turystycznych w Szczecinku. Zapewne nie jest to jedynie efekt działań miasta czy 
samego projektu CIVITAS, jednak trudno nie zauważyć, że ów intensywny wzrost 
zbiega się w czasie z okresem realizacji projektu.
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                Dla punktów gastronomicznych brakuje danych do 2007 r.

Rysunek 2. Liczba obiektów noclegowych i gastronomicznych w Szczecinku w latach 
2000–2011

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Szczecinku i Szcze-
cineckiej Agencji Promocji i Kultury SAPiK.

Zakończenie

Prężne działania lokalnego samorządu, stymulujące rozwój turystyki na 
swoim terenie, są zarazem zachętą dla samych przedsiębiorców, bo decydują o tak 
zwanym dobrym klimacie dla przedsiębiorczości. Tak jest w Szczecinku, gdzie 

16 Nie przedstawiono szczegółowych danych na ten temat oraz metodologii prowadzonych 
w projekcie badań ewaluacyjnych z uwagi na ograniczoność miejsca. Są one jednak w posiadaniu 
autorki artykułu, która jest członkiem zespołu ewaluującego CIVITAS RENAISSANCE z ramienia 
partnera projektu – Politechniki Koszalińskiej.
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działania podejmowane przez Urząd Miasta ożywiły branżę turystyczną. Reali-
zowane inwestycje i towarzyszące temu wydarzenia przynoszą korzyści miastu, 
wzbogacając jego ofertę turystyczną, pobudzając do działania lokalnych inwesto-
rów, a nade wszystko wpływając na podniesienie poziomu życia mieszańców, co 
jest przecież nadrzędnym celem władz każdej gminy. Dobitnym tego przykładem 
jest przywrócenie funkcji rekreacyjnych Mysiej Wyspie, która w czasie tylko 
jednego sezonu po rewitalizacji stała się ulubionym, oprócz parku miejskiego, 
miejscem wypoczynku mieszkańców Szczecinka. 
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PROJECTS UNDERTAKEN BY LOCAL GOVERNMENTS 
AND DEVELOPMENT OF TOURISM IN REGION 

ON THE EXAMPLE OF CITY COUNCIL IN SZCZECINEK 
AND THE PROJECT TITLED CIVITAS RENAISSANCE

Summary

The paper concerns the importance of local governments for the development of lo-
cal tourism. Their role in this field determines appropriate law and strategy. These issues 
are illustrated on the example of Szczecinek. The Author of this article shows actions 
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taken by local government to stimulate local entrepreneurship and improve the quality 
of urban infrastructure. As the example of specific measures used CIVITAS RENAIS-
SANCE project, which was implemented by City Council in Szczecinek. It is the inter-
national initiative, which aim is clean, energy efficient and sustainable transport. In the 
process of implementation of the project City Council collaborates with public institutions 
from Szczecinek. This project, along with other initiatives taken by the City, contributes 
to its attractiveness and has positive effect on tourism sector.
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DZIAŁANIA PAŃSTWA NA RZECZ ELIMINOWANIA BARIER 
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

Wprowadzenie

Przedsiębiorczość to jeden z najważniejszych czynników wzrostu gospo-
darczego, poprawiających konkurencyjność gospodarki i zwiększających liczbę 
nowych miejsc pracy. Określenie gospodarka przedsiębiorcza oznacza gospo-
darkę, w której można zauważyć wiele procesów zapewniających jej wysoką 
adaptacyjność do zmieniających się warunków globalnego otoczenia. W tym 
ujęciu przedsiębiorczość to cecha gospodarki sprzyjająca jej elastycznemu rea-
gowaniu i gwarantująca dynamiczny rozwój1. Zachowania przedsiębiorcze 
w społeczeństwie determinują czynniki ekonomiczne, polityczne, prawne, tech-
nologiczne, kulturowe i społeczne. Rozwój przedsiębiorczości charakteryzujący 
rozwiniętą gospodarkę rynkową, w której inicjatywa, pomysłowość i innowacyj-
ność obywateli wpływa na powstawanie i umacnianie klasy średniej. Idea społe-
czeństwa przedsiębiorczego w Europie Zachodniej i USA jest realizowana przez 
zaangażowanie państwa w promocję przedsiębiorczości w formie systemowych 
rozwiązań prawnych, finansowych, podatkowych i kredytowych, które zachęcają 
do podejmowania własnej działalności gospodarczej2. Celem artykułu jest analiza 

1 J. Strojny, B. Stankiewicz, Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości – metodologia, na-
rzędzia i znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego, w: Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu 
społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2009, 
nr 5, s. 123; R.B. Mellor, G. Coulton, A. Chick, A. Bifulco, N. Mellor, A. Fisher, Przedsiębiorczość, 
PWE, Warszawa 2011, s. 17.

2 I. Lichniak, Rozwój przedsiębiorczości w Polsce, w: Determinanty rozwoju przedsiębiorczości 
w Polsce, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 13. 
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barier, z jakimi spotykają się prowadzący działalność gospodarczą w Polsce, oraz 
działań podejmowanych przez rząd na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczo-
ści w latach 2008–2011. 

1. Przedsiębiorczość w Polsce

Poziom przedsiębiorczości, mierzony liczbą firm na tysiąc mieszkańców 
w Polsce, jest nieco niższy od średniej UE3 (40 w stosunku do 42). Najbardziej 
przedsiębiorczym w tym ujęciu narodem w UE jest Portugalia – 80, Grecja – 74, 
i Włochy – 65, najmniej: Słowacja – 11,5, i Rumunia – 10. Pod koniec 2010 roku 
w porównaniu z końcem 2009 roku znacznie wzrosła liczba zarejestrowanych 
podmiotów w systemie REGON (z 3 742,7 tys. do 3 909,8 tys. podmiotów, tj. 
o 15%). W ostatnich dziesięciu latach liczba podmiotów wzrosła o blisko milion 
(z 3 185 tys. w 2000 r.)4. Wśród zarejestrowanych podmiotów przeważyły osoby 
fizyczne, których było blisko trzy miliony. Najwięcej podmiotów – ponad milion 
– zarejestrowano w sekcji G – Handel hurtowy i detaliczny, sekcji F – Budowni-
ctwo (467 tys.), C – Przetwórstwo przemysłowe (360 tys.) oraz M – Działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna (332 tys.). Liczba przedsiębiorstw rzeczywi-
ście prowadzących działalność gospodarczą jest znacznie niższa niż liczba pod-
miotów widniejących w systemie REGON. W roku 2009 liczba przedsiębiorstw 
aktywnych wynosiła 1 674 tys., co oznacza spadek w stosunku do 2008 roku, gdy 
liczba firm aktywnych wynosiła 1 788 tys. Spośród działających firm zdecydo-
waną większość stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (96,0% wobec 91,8% w UE), 
firmy małe stanowiły 3,0% (wobec 6,9% w UE), a średnie 0,9% liczby przedsię-
biorstw. Sektor MŚP w Polsce w większym stopniu niż w UE jest zdominowany 
przez mikro i małe firmy. Jednak średnioterminowe trendy pokazują, że struktura 
firm w Polsce zmierza do podobnej w UE – spada udział mikrofirm, a wzra-
sta udział pozostałych grup przedsiębiorstw. Najwyższą liczbę przedsiębiorstw 
aktywnych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców notuje się w województwach 
zachodniopomorskim oraz mazowieckim (53 firmy). Najniższe wskaźniki wystę-

3 Entrepreunership Survey of the EU-25, Secondary Analysis, Flash Eurobarometr 192 – 
The Gallup Organisation, Poland, 2007.

4 Przedsiębiorczość w Polsce 2011, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2011, s. 7–
8.
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pują w województwach podkarpackim, lubelskim i podlaskim (odpowiednio 30, 
33 i 34 firm na tysiąc mieszkańców)5.

Pomimo dosyć wysokiego poziomu przedsiębiorczości w Polsce, mierzo-
nego wskaźnikami charakteryzującymi natężenie przedsiębiorczości, odsetek nie-
powodzeń Polaków w biznesie jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej 
(przedostatni wynik w UE-25). Ponad 14% Polaków, którzy prowadzili własną 
firmę, zrezygnowało z takiej działalności, przy czym średnia dla UE wynosi nieco 
ponad 9%. Według danych GUS pierwszy rok działalności przeżywają w Polsce 
trzy na cztery firmy (w 2009 r. wskaźnik przeżycia wynosił 77%), przy czym 
okres ten wyraźnie spada w kolejnych latach – do 54% w drugim i 31% w piątym 
roku działalności. Od roku 2007 okres przeżycia polskich firm ulega jednak stop-
niowej poprawie. Pomimo tendencji wzrostowej, jest on najniższy w Europie6.

2. Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

Informacje o problemach, z jakimi borykają się prowadzący działalność 
gospodarczą, mogą być podstawą do podjęcia przez rząd, władze samorządowe 
i instytucje otoczenia biznesu działań mających na celu ułatwienie funkcjonowa-
nia podmiotów gospodarczych. W artykule przedstawiono opinie przedsiębior-
ców na temat barier prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pochodzące 
z badań Ministerstwa Gospodarki, Głównego Urzędu Statystycznego, Konfede-
racji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz badań własnych autorki prowa-
dzonych wśród firm sektora MŚP funkcjonujących w województwie podlaskim. 
Wieloaspektowe ujęcie analizowanej problematyki pozwala na pełniejszą ocenę 
trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Ministerstwo Gospodarki prowadzi cykliczne badania ankietowe przedsię-
biorstw z sektora MŚP. Wyniki ostatniego badania, zaprezentowane w raporcie 
Przedsiębiorczość w Polsce 2011, dowodzą, że największą dolegliwością dla 
prowadzących działalność gospodarczą były wysokie podatki i opłaty przewi-
dziane prawem7. W drugiej połowie 2010 roku na ich wysokość wskazał co trzeci 

5 Z. Leszczyński, Przedsiębiorstwa w rozwoju regionalnym, w: Przedsiębiorstwo, region, roz-
wój, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2011, s. 229.

6 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. A. Brussa, A. Tarna-
wa, PARP, Warszawa 2011, s. 19.

7 Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2010 roku, 
nr 1/2011, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, kwiecień 2011. Por. E. Grzegorzewska-Mischka, 
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ankietowany – była to dla przedsiębiorców najbardziej uciążliwa bariera prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Przepisy z zakresu prawa podatkowego za złe 
lub bardzo złe uznał prawie co drugi ankietowany. Około 20% ankietowanych za 
istotne utrudnienie uznało małe obroty. Bariera ta była najważniejsza w grupie 
firm prowadzących działalność handlową (42% wskazań). Dla 10% responden-
tów najważniejszą barierą w rozwoju firmy była konkurencja innych przedsię-
biorstw (podobny odsetek przedsiębiorstw dostrzegł zagrożenie ze strony dużych 
i małych firm). Uciążliwość biurokracji deklarowało 4% ankietowanych. Na 
skomplikowanie przepisów prawnych wskazało 6% ankietowanych. Dla około 
3% badanych dużym problemem był koszt siły roboczej, a dla 2% – odpowiednie 
kwalifikacje siły roboczej. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Raporcie o stanie sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wydanym w 2011 roku, opierając się 
na badaniach GUS, przedstawiła trudności, na jakie napotykały przedsiębiorstwa 
przy prowadzeniu działalności8. Prawie co drugi (46,2%) podmiot z grupy mikro 
i małych firm nie dostrzegał żadnych barier prowadzenia działalności, przy czym 
warto dodać, że najczęściej były to przedsiębiorstwa z branży ochrony zdrowia 
(83,6%). Pozostałe podmioty miały kłopoty z popytem (35,4%, głównie firmy 
handlowe), podażą (4,6%, najczęściej firmy zajmujące się kulturą, rozrywką 
i rekreacją) lub jednocześnie i z popytem, i podażą (13,8%, najczęściej z branży 
administracja i działalność wspierająca oraz przemysłu). Trudności popytowe to 
przede wszystkim zbyt duża konkurencja na rynku (77,0% firm wskazujących na 
barierę popytową), zbyt niskie ceny wyrobów i usług oferowanych przez kon-
kurencję (57,6%), niedostateczna znajomość przedsiębiorstwa na rynku (45,5%) 
oraz niewystarczające środki klientów (43,9%). Bariery popytowe to najczęściej 
niedostateczne środki finansowe będące do dyspozycji nowych firm (73,2% 
przedsiębiorstw, których dotyczą trudności popytowe), problemy ze ściąganiem 
należności (29,0%) oraz niewystarczająca dostępność kredytów (25,6%).

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan w publikacji 
Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2011 zaprezentowała katalog 
najważniejszych przeszkód utrudniających prowadzenie działalności gospodar-
czej w Polsce9. Z porównań międzynarodowych wynika, że warunki prowadzenia 

Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2010, s. 212.

8 Raport o stanie..., s. 91.
9 Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2011, PKPP Lewiatan, Warszawa 2011.
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działalności gospodarczej w Polsce nadal należą do najtrudniejszych w Europie. 
Przedsiębiorcy ponoszą szczególnie wysokie koszty związane z rejestracją i upad-
łością firmy, realizacją obowiązków podatkowych, prowadzeniem dokumentacji 
pracowniczej, rozstrzyganiem sporów i dochodzeniem należności, realizacją 
inwestycji budowlanych. Czarną listę barier tworzą firmy członkowskie PKPP 
Lewiatan, które przez cały rok nadsyłają swoje obserwacje i postulaty. W ten spo-
sób powstaje katalog największych przeszkód, które istotnie hamują lub utrud-
niają działalność gospodarczą w Polsce. W roku 2010 rząd znowelizował prawie 
40 ustaw podatkowych, lecz nie ograniczyło to liczby barier podatkowych. Ich 
lista nawet uległa wydłużeniu. Nadal bolączką była przewlekłość i nieprzewi-
dywalność procedur administracyjnych. Pracodawcy ocenili, że niewiele barier 
znika, a dodatkowo tworzone są nowe. 

W badaniach własnych autorki przeprowadzonych w 2009 roku uczest-
niczyło 103 przedsiębiorców sektora MŚP prowadzących działalność gospo-
darczą w województwie podlaskim10. Spośród podmiotów objętych badaniem 
65 określiło, że ich firma ma charakter rodzinny. W analizowanej próbie 52,4% 
podmiotów prowadziło działalność w miastach liczących powyżej 50 tys. miesz-
kańców, 34% – w miastach do 50 tys. mieszkańców, a 13,6% firm było zloka-
lizowanych na wsi. Ze względu na profil prowadzonej działalności przeważały 
firmy usługowe – 68,0% i handlowe – 45,6%11. Tylko 15,5% ogółu badanych 
firm prowadziło działalność produkcyjną. Forma organizacyjno-prawna bada-
nych podmiotów była typowa dla regionu – przeważały zakłady osób fizycznych 
(64,1 % respondentów). Spośród firm objętych badaniem 15,5% stanowiły spółki 
cywilne, 8,7% – spółki jawne, 8,7% – spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś-
cią. W populacji objętej badaniem 25,2% stanowiły firmy jednoosobowe, 53,8% 
– mikroprzedsiębiorstwa. Najmniej w badanej próbie było przedsiębiorstw śred-
nich, zatrudniających 50–249 osób, stanowiły one tylko 4,9% ogółu badanych 
firm. Objęte badaniem firmy zasięgiem swojego działania obejmowały najczęś-
ciej lokalny rynek, 32,0% działało na rynku województwa podlaskiego, 17,5% 
podmiotów to firmy o zasięgu krajowym, a tylko 5,8% o zasięgu międzynaro-
dowym. Badane podmioty funkcjonowały na rynku stosunkowo długo – 34,9% 

10 Prezentowane w artykule wyniki badań są częścią pracy wykonanej przez autorkę w zespole 
kierowanym przez prof. dra hab. R. Sobieckiego w ramach badań statutowych Kolegium Nauk 
o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 2009 r. na temat Przedsiębiorstwa 
rodzinne – stan wiedzy i czynniki sukcesu małych firm.

11 Niektórzy respondenci podali więcej niż jeden rodzaj powadzonej działalności, dlatego wyniki 
nie sumują się do 100.
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respondentów prowadziło działalność ponad 10 lat, 31,6% firm funkcjonowało 
od 6 lat do 10 lat. Długi czas funkcjonowania badanych podmiotów na rynku 
pozwala przypuszczać, że opinie respondentów są oparte na długookresowym 
doświadczeniu w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Tabela 1

Bariery utrudniające prowadzenie przedsiębiorstwa (%)*

Wyszczególnienie Przedsiębiorstwa 
ogółem

Przedsiębiorstwa 
rodzinne

Przedsiębiorstwa 
nierodzinne

Wysokie obciążenia (podatki 
i koszty ubezpieczeń społecznych, 
majątkowych)

79,6 76,9 84,2

Rosnące koszty zabezpieczenia 
majątku przed przestępcami 8,7 9,2 7,9

Trudności z pozyskaniem środków 
finansowych 24,3 27,7 18,4

Niestabilność przepisów prawa 28,2 33,8 18,4
Niedostateczne wsparcie przez wła-
dze państwowe lub samorządowe 21,4 26,2 13,2

Konkurencja dużych przedsiębiorstw 36,9 41,5 28,9
Nadmierna biurokracja 41,7 44,6 36,8
Negatywna ocena środowiska (sąsia-
dów i społeczności lokalnej) 2,9 4,6 0,0

Inne 1,0 1,5 0,0
* Respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań.

Za barierę w największym stopniu utrudniającą prowadzenie małych przed-
siębiorstw w Polsce właściciele firm uznali wysokie obciążenia ponoszone przez 
pracodawców, czyli podatki, koszty ubezpieczeń społecznych i majątkowych12. 
Tak stwierdziło 76,9% firm rodzinnych i 84,2% firm nierodzinnych. Właściciele 
prowadzący firmy rodzinne większą wagę niż właściciele firm nierodzinnych przy-
wiązywali do nadmiernej biurokracji (46,5% wskazań firm rodzinnych i 36,8% 
dla firm nierodzinnych), niestabilności przepisów prawnych (odpowiednio 33,8% 
i 18,4% firm). Argument ten wydaje się zrozumiały, zważywszy na małą skalę 
działalności podmiotów i niewielkie zatrudnienie. Wymogi sprawozdawczości, 
ewidencji i kontrole pochłaniają czas, który przedsiębiorca mógłby spożytkować 
na działalność podstawową wynikającą z profilu przedsiębiorstwa. Mali przedsię-

12 Respondenci mogli wymienić więcej niż jedną barierę.
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biorcy negatywnie oceniali wspieranie ich działalności przez władze państwowe 
i samorządowe (26,2% odpowiedzi firm rodzinnych i 13,2% firm nierodzinnych). 
Zagrożeniem, którego obawiały się małe firmy uczestniczące w badaniu, była kon-
kurencja dużych przedsiębiorstw (41,5% wskazań przez firmy rodzinne i 28,9% 
przez nierodzinne). Bariera ta była najbardziej uciążliwa dla firm handlowych; 
27,7% przedsiębiorców rodzinnych i 18,4% firm nierodzinnych wskazywało na 
trudności z pozyskaniem środków na prowadzenie i rozwój biznesu. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy uwypuklić te utrudnie-
nia, które są skutkiem określonych regulacji prawnych, czyli obciążenia fiskalne 
firm, skomplikowanie przepisów prawnych i przewlekłość procedur administra-
cyjnych. Likwidacja tych barier prowadzenia działalności gospodarczej w znacz-
nej mierze leży w gestii władz krajowych.

3. Działania podejmowane na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

Zdiagnozowane w artykule bariery rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnie-
niem aktualnej sytuacji gospodarczej kraju wskazują na kierunek niezbędnych 
dostosowań polityki gospodarczej. Rozwiązania systemowe wdrażane w kraju 
powinny być spójne z polityką prowadzoną wobec przedsiębiorstw, określoną 
na poziomie Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem. Za politykę przed-
siębiorczości na szczeblu krajowym odpowiada wiele instytucji: Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospo-
darstwa Krajowego, Krajowy Fundusz Kapitałowy, Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych13. Spośród nich 
szczególną rolę we wdrażaniu polityki wobec MŚP, w tym nowo powstających 
firm w Polsce, odgrywają: Ministerstwo Gospodarki, które stanowi otoczenie 
regulacyjne i określa kierunki wsparcia, oraz Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości, która realizuje programy rozwoju przedsiębiorczości i innowa-
cyjności wspierające między innymi działalność innowacyjną przedsiębiorstw. 
Odzwierciedleniem priorytetowego traktowania działań na rzecz wzmacniania 
przedsiębiorczości jest misja Ministerstwa Gospodarki, określona jako „stworze-

13 Raport o stanie..., s. 122.
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nie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej”. 
Za realizację działań na rzecz przedsiębiorczości odpowiadają także instytucje 
wyspecjalizowane w poszczególnych obszarach działalności firm: między innymi 
instytucje oferujące instrumenty wsparcia finansowego, doradczo-szkoleniowego 
i informacyjno-promocyjnego itp., których celem jest realizacja celów rozwoju 
gospodarczego, w tym rozwój innowacyjności, działalności B + R, kapitału ludz-
kiego, internacjonalizacji, e-gospodarki. 

Na poziomie regionalnym administracja rządowa współpracuje z samorzą-
dami województw, które pełnią funkcję opiniodawczą dla działań podejmowanych 
na szczeblu krajowym oraz odpowiadają za formułowanie strategii i programów. 
Działania wdrożeniowe są realizowane przez urzędy marszałkowskie i podległe 
im jednostki organizacyjne, agencje rozwoju regionalnego i instytucje otoczenia 
biznesu. Na poziomie lokalnym najważniejszą rolę w polityce rozwoju przedsię-
biorczości w Polsce odgrywają gminy. Władze gminy dysponują różnymi narzę-
dziami wspierania nowo powstałych firm. Najważniejszą rolę odgrywa budżet 
gminy, w którym można zaplanować bezpośrednie wsparcie lokalnej przedsię-
biorczości. Rola powiatów we wspieraniu przedsiębiorczości sprowadza się do 
przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za pomocą 
publicznych służb zatrudnienia.

Ze względu na ograniczone ramy artykułu zaprezentowano tylko wybrane 
działania regulacyjne rządu, które mają na celu wspieranie rozwoju przedsię-
biorczości w Polsce. W Krajowym Programie Reform na lata 2008–2011 zało-
żono, że jednym z priorytetów rządu jest zapewnienie przyjaznego otoczenia 
prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorczości, innowacyjności i inwe-
stycji. Cel ten miał być osiągnięty przez redukcję obciążeń administracyjnych 
nakładanych przez prawo na przedsiębiorców oraz znoszenie barier prawnych 
rozwoju przedsiębiorczości. Zmiany wprowadzano przede wszystkim w ramach 
Pakietu na rzecz przedsiębiorczości, a pierwsze ustawy weszły w życie w 2008 
roku. Do tej pory wprowadzono następujące, istotne dla działalności gospodarczej 
zmiany14:

1. Znowelizowano Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej15 (I etap) 
przez wprowadzenie rozwiązań prawnych poprawiających warunki wykonywa-
nia działalności gospodarczej w Polsce, między innymi wprowadzono możliwość 

14 www.mg.gov.pl/node/8570, dostęp 25.04.2012.
15 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., DzU 2004, nr 173, 

poz. 1807. 
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zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres do dwóch lat, roz-
szerzono przepisy dotyczące wiążącej interpretacji prawa, zwiększono upraw-
nienia przedsiębiorców wobec administracji publicznej, na przykład przez nakaz 
przyjmowania przez urzędy wniosków niekompletnych oraz zakaz żądania doku-
mentów nieprzewidzianych prawem.

2. Podniesiono roczny próg przychodów, powyżej którego istnieje obowiązek 
prowadzenia pełnej księgowości w małej firmie – z 800 tys. euro do 1,2 mln euro. 
Tym samym ułatwiono małym i średnim przedsiębiorcom rozliczenia z fisku-
sem, gdyż większa liczba tych przedsiębiorstw może korzystać z uproszczonych 
form księgowości (Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości)16.

3. Wprowadzono zasadniczą zmianę do polskiego systemu prawa podat-
kowego – „domniemanie uczciwości” podatnika, oznaczającą, że obywatel nie 
będzie ponosił negatywnych konsekwencji podejrzeń naruszenia prawa podatko-
wego, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja albo prawomocne orzeczenie sądu 
(Ustawa o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa)17.

4. Wyeliminowano nakaz przekształcania spółki cywilnej w spółkę prawa 
handlowego wbrew woli wspólników oraz obniżono poziom obowiązkowego 
kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z 50 tys. zł do 
5 tys. zł, a w spółce akcyjnej z 500 tys. zł do 100 tys. zł (Ustawa o zmianie ustawy 
Kodeks spółek handlowych)18. 

5. Wprowadzono możliwość upadłości osoby fizycznej niebędącej przed-
siębiorcą, co jest korzystne także dla przedsiębiorców będących wierzycielami 
niewypłacalnych dłużników (Ustawa o zmianie ustawy Prawo upadłościowe 
i naprawcze)19.

6. Od dnia 1 lipca 2011 roku znowelizowano Ustawę o swobodzie działal-
ności gospodarczej (II etap) przez wprowadzenie możliwości rejestracji działal-
ności gospodarczej w tak zwanym jednym okienku lub rejestracji działalności 
gospodarczej przez Internet. W tym celu stworzono platformę informatyczną 
pod nazwą Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

16 Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 kwietnia 
2011 r., DzU 2011, nr 102, poz. 585.

17 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, DzU 2008, nr 209, 
poz. 1318.

18 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych, DzU 
2008, nr 217, poz. 1381.

19 Ustawa z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2009, 
nr 53, poz. 434.
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(CEiDG). Radykalnie uproszczono i ograniczono czas oraz zasady kontroli 
przedsiębiorców. 

7. Z dniem 1 lipca 2011 roku wprowadzono Ustawę o ograniczaniu barier 
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców20 (tzw. pierwsza ustawa dere-
gulacyjna), która zawiera wiele korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań, 
między innymi wprowadza prawo składania oświadczeń zamiast obowiązku 
przedstawiania zaświadczeń, wprowadza zmiany o charakterze dereglamenta-
cyjnym, polegające na rezygnacji z niektórych zezwoleń i rejestrów działalności 
regulowanej. Ustawę przygotowano po kompleksowym przeglądzie polskiego 
prawa gospodarczego – przeanalizowano 209 ustaw i  zaproponowano noweliza-
cję 96 z nich. 

8. Z dniem 16 września 2011 roku wprowadzono Ustawę o redukcji nie-
których obowiązków obywateli i przedsiębiorców21 (tzw. druga ustawa dere-
gulacyjna), będącą kontynuacją wcześniejszych inicjatyw, mających na celu 
ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej. Projekt ustawy przygo-
towano we współpracy z organizacjami pracodawców: Business Centre Club, 
PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego. Zawiera ona 
rozwiązania, które są korzystne nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla 
pozostałych obywateli, takie jak propozycja wydłużenia okresu wykorzystania 
zaległego urlopu czy zwolnienia z podatku akcyzowego na węgiel i koks. Na 
szczególne podkreślenie zasługuje zobowiązanie ministra finansów do wyda-
wania ogólnych interpretacji podatkowych na wniosek podatników i skróce-
nie z 10 lat do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS 
i KRUS.

Zakończenie

Wprowadzone w latach 2008–2011 regulacje prawne w ramach Pakietu na 
rzecz przedsiębiorczości wpisują się w oczekiwania przedsiębiorców. Zmniejszają 
obciążenia administracyjne nakładane przez prawo oraz znoszą bariery prawne 
w rozwoju przedsiębiorczości. Czy działania wystarczają do ożywienia przed-

20 Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przed-
siębiorców, DzU 2011, nr 106, poz. 622.

21 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsię-
biorców DzU 2011, nr 232, poz. 1378.
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siębiorczości, czy poprawią warunki funkcjonowania już istniejących podmio-
tów, a co najważniejsze, czy zainicjują powstawanie nowych firm? Porównując 
zakres wprowadzanych zmian legislacyjnych z oczekiwaniami przedsiębiorców, 
trzeba podkreślić, że podjęte inicjatywy wychodzą naprzeciw zgłaszanym uwa-
gom przedsiębiorców – redukują skomplikowanie przepisów prawnych i skracają 
przewlekłość procedur administracyjnych. Nie eliminują jednak największej dole-
gliwości dla właścicieli firm – zbyt wysokich obciążeń fiskalnych. Ten postulat 
przedsiębiorców w obecnej sytuacji finansowej budżetu państwa może być trudny 
do zrealizowania. 

Analiza raportów z badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców oraz 
rezultaty badań własnych prowadzonych w sektorze MŚP pozwalają na sfor-
mułowanie propozycji dalszych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
w Polsce:

a) przeciwdziałanie upadłości przedsiębiorstw przez wykorzystanie syste-
mów wczesnego ostrzegania w celu zapobiegania sytuacjom kryzyso-
wym;

b) ułatwianie przedsiębiorstwom dostępu do kapitału we wszystkich fazach 
ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP;

c) wspieranie działań przedsiębiorców podejmujących działalność ekspor-
tową;

d) upowszechnienie idei tworzenia klastrów i innych powiązań kooperacyj-
nych między przedsiębiorcami oraz przedsiębiorstwami i jednostkami 
naukowymi;

e) kształtowanie postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie.
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ACTIVITIES OF THE STATE AIMED AT ELIMINATING BARRIERS 
TO THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN POLAND

Summary 

The aim of this article is to analyze the barriers faced by entities conducting business 
activity in Poland and the actions taken by the government to support business develop-
ment in the years 2008–2011. The article describes the level of entrepreneurship in Poland, 
presents opinions of entrepreneurs on obstacles to doing business in Poland from the study 
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of the Ministry of Economy, the Central Statistical Office, the Polish Confederation of 
Private Employers “Lewiatan”, and the author’s own research carried out among compa-
nies of SME sector operating in the Podlaskie. The author presented selected government 
regulatory actions implemented in 2008–2011, which were designed to support enterprise 
development in Poland by providing a favourable legal and institutional environment.
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SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ 
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE 

JAKO SZANSA DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W REGIONIE

Wprowadzenie

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Koszalinie na podstawie Ustawy o promo-
cji zatrudniania i instytucjach rynku pracy1 oferuje osobom bezrobotnym i poszu-
kującym zatrudnienia różne formy wsparcia. Jedną z nich są szkolenia, dzięki 
którym bezrobotni mogą podwyższać swoje kwalifikacje lub nabywać nowe 
umiejętności w celu zwiększenia szansy na znalezienie zatrudnienia. Ze względu 
na ograniczone środki finansowe szkolenia mogą być kierowane tylko do osób 
spełniających określone wymogi. Szanse na bezpłatne szkolenia mają w szcze-
gólności osoby bez kwalifikacji zawodowych, te, które utraciły prawo do wyko-
nywania zawodu, bądź z braku propozycji odpowiedniej pracy są zmuszone do 
zmiany lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji. 

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie organizuje szkolenia indywidualne 
i grupowe, które są finansowane z Funduszu Pracy. Szkolenia indywidualne są 
realizowane na pisemny wniosek osoby bezrobotnej. Szanse uczestnictwa w szko-
leniu mają ci, którzy uzasadnią jego celowość. Rozpatrując wnioski, urząd pracy 
bierze także pod uwagę poziom i kierunek wykształcenia osoby ubiegającej się 
o szkolenie, posiadane przez nią uprawnienia i kwalifikacje, predyspozycje zawo-

1 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach 
rynku pracy, DzU 2010, nr 257, poz. 1725.
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dowe, motywację do ukończenia szkolenia i podjęcia pracy zgodnie z obranym 
kierunkiem. Drugi rodzaj szkoleń, czyli szkolenia grupowe, są organizowane na 
podstawie planu opracowanego przez PUP w Koszalinie. Są one oparte na anali-
zie potrzeb szkoleniowych na lokalnym rynku pracy, który jest umieszczany na 
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej PUP w Koszalinie. 

Oprócz szkoleń indywidualnych i grupowych finansowanych z Funduszu 
Pracy organizowane są także szkolenia finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach programu z rezerwy ministra oraz ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W latach 2008–2010 zdecydowanie więcej inicjowano szkoleń grupowych, 
które z reguły trwały nie dłużej niż 3 miesiące. Takie szkolenia są uznawane przez 
pracowników PUP za efektywniejsze ze względu na mniejsze ryzyko wystąpienia 
efektu zamknięcia, lecz niekoniecznie są takie, biorąc pod uwagę uzyskaną wie-
dzę i odpowiednie kwalifikacje dające szanse na podjęcie zatrudnienia. 

Celem artykułu jest próba analizy szkoleń zawodowych przeprowadzonych 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie oraz ocena ich efektywności i sku-
teczności w postaci uzyskania zatrudnienia.

1. Ocena skuteczności i efektywności szkoleń 
na podstawie obowiązujących wskaźników 

Podstawowym celem działalności edukacyjnej w kształceniu zawodowym 
jest przygotowanie uczestników szkolenia do podjęcia lub utrzymania zatrud-
nienia. Szkolenie można zatem uważać za efektywne, jeżeli po jego ukończeniu 
uczestnik podejmie pracę w zawodzie, do którego został przygotowany w proce-
sie edukacji. Ocena efektywności szkolenia to ostatnia faza tego procesu. 

W literaturze przedmiotu wymienia się sześć podstawowych warunków 
mających wpływ na efektywność szkolenia:

a) organizację szkoleń powinna poprzedzać faza planowania, czyli należy 
rzetelnie rozpoznać potrzeby szkoleniowe bezrobotnych oraz wymagania 
stawiane przez pracodawców na rynku pracy;

b) należy dążyć do zindywidualizowania szkoleń, polegającego na adreso-
waniu konkretnych programów szkoleniowych do celowo wyodrębnio-
nych, raczej niewielkich grup osób;
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c) przy doborze uczestników szkoleń trzeba zwracać szczególną uwagę na 
ich predyspozycje oraz posiadane umiejętności ogólne i zawodowe;

d) szkolenie powinno umożliwiać uzyskanie certyfikatu potwierdzającego 
zdobycie określonych kwalifikacji, honorowanego przez przyszłych pra-
codawców;

e) należy łączyć szkolenia o charakterze teoretycznym z zajęciami praktycz-
nymi, szczególnie pożądane są szkolenia w zakładach pracy;

f) korzystne jest łączenie szkoleń zawodowych z instrumentami zatrudnienia 
subsydiowanego, ponieważ zwiększa to szanse zatrudnienia uczestników 
szkoleń.

Z doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych wynika, że efektywność szkoleń 
w dużej mierze zależy od takich czynników, jak umiejętna selekcja i dobór grupy 
docelowej, zaplanowanie, zorganizowanie oraz kontrola i spójność podejmowa-
nych działań. Ponadto skuteczność szkolenia jako instrumentu ALMP2 wymaga 
ciągłego monitorowania i analiz przebiegu działań oraz ich natychmiastowej 
modyfikacji w celu poprawy dopasowania do zmieniającego się zapotrzebowania 
na pracę3.

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie do oceny efektywności szkoleń sto-
suje wiele wskaźników, na których podstawie oblicza4:

a) liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytyw-
nym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

b) liczbę i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach, czyli 
według kryterium wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania 
bez pracy, miejsca zamieszkania i przynależności do grupy szczególnego 
ryzyka na rynku pracy;

c) liczbę i odsetek osób zatrudnionych w ciągu trzech miesięcy po ukończe-
niu szkoleń;

d) koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych, liczony jako stosu-
nek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w czasie 
trzech miesięcy po ukończeniu szkolenia;

e) przeciętny czas trwania szkoleń;

2 Aktywne polityki rynku pracy (ALMP – active labour market policy), programy, których ce-
lem jest zwiększanie zatrudnienia oraz zapobieganie i zwalczanie bezrobocia.

3 E. Kryńska, Rekomendacje dotyczące polityki rynku pracy, Księży Młyn, Dom Wydawniczy 
M. Koliński, Łódź 2009, s. 49–50.

4 Usługi szkoleniowe w powiatowych urzędach pracy, informator, MPiPS, Departament Rynku 
Pracy, Warszawa 2007, s. 11.
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f) przeciętny koszt szkolenia i przeciętny koszt osobogodziny szkolenia;
g) liczbę i odsetek osób, które zdały sfinansowany egzamin, uzyskały licen-

cję, ukończyły szkolenie sfinansowane z pożyczki szkoleniowej lub ukoń-
czyły dofinansowane studia podyplomowe w stosunku do osób, które 
otrzymały wsparcie w tej formie;

h) liczbę i odsetek osób zatrudnionych w okresie trzech miesięcy po zdaniu 
sfinansowanego egzaminu, uzyskaniu licencji, ukończeniu szkolenia lub 
dofinansowanych studiów podyplomowych.

Warunkiem koniecznym uzyskania kompleksowej oceny efektywności pro-
wadzonych szkoleń jest wprowadzenie na terenie całego kraju spójnego systemu 
pomiaru, opartego na tych samych wskaźnikach. Ponadto badanie efektywno-
ści powinno mieć charakter pełny i ciągły, co w praktyce oznacza objęcie nim 
wszystkich szkoleń dla bezrobotnych.

Tabela 1

Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenie w latach 2008–2010 
z wynikiem pozytywnym
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Liczba osób, które 
rozpoczęły szkolenie 448 67 342 615 108 225 960 39 122

Liczba osób 
przeszkolonych 429 65 317 611 106 225 932 39 120

Liczba osób, które 
ukończyły szko-
lenie z wynikiem 
pozytywnym

429 65 317 611 106 225 932 39 120

Wartość (%) 95,80 97,01 92,70 99,30 98,10 100,00 97,08 100,00 98,36
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności PUP w Koszalinie za lata 

2008, 2009, 2010, Koszalin 2008, s. 47–52; Koszalin 2009, s. 46–51; Koszalin 2010, 
s. 50–54.

W tabeli 1 przedstawiono liczbę i odsetek osób, które w latach 2008–2010 
ukończyły szkolenia grupowe i indywidualne finansowane przez Urząd Pracy 
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z wynikiem pozytywnym. Dane liczbowe ilustruje tabela 1. Przedstawione dane 
wskazują, że w ciągu ostatnich trzech lat objętych badaniem, z grupy 2926 osób 
skierowanych na szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 2890 osób. Naj-
więcej osób rozpoczęło (948) i ukończyło (99,4%, tj. 942 osoby) szkolenia w 2009 
roku, najmniej w 2008 roku. Na 857 osób skierowanych na szkolenie ukończyło je 
94,63% ogółu bezrobotnych, czyli 811 osób. Na podstawie uzyskanych informacji 
z PUP w Koszalinie można stwierdzić, że najczęstszym powodem nieukończenia 
szkolenia był długotrwały pobyt na zwolnieniu lekarskim, przerwanie szkolenia 
z winy bezrobotnego lub nieprzystąpienie do egzaminu końcowego.

Kolejnym wskaźnikiem określającym efektywność szkoleń jest liczba i odse-
tek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych według 
kryterium płci, wieku, poziomu wykształcenia i przynależności do grup szczegól-
nego ryzyka. Dane dotyczące lat 2008–2010 przedstawiono w tabelach 2–5.

 Tabela 2

Struktura osób przeszkolonych w latach 2008–2010 według płci

Płeć

Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010

Ogółem
liczba

udział w ogólnej 
liczbie prze-

szkolonych (%)
liczba

udział w ogólnej 
liczbie prze-

szkolonych (%)
liczba

udział w ogólnej 
liczbie prze-

szkolonych (%)
Kobiety 355   41,70 380   40,10   442   39,10 1177
Mężczyźni 496   58,30 568   59,90   685   60,90 1749
Ogółem 857 100,00 948 100,00 1121 100,00 2926
Źródło:  opracowanie własne na podstawie http://www.pup.koszalin.pl, dostęp 8.04.2011.

Analizując podział bezrobotnych ze względu na płeć, można zauważyć, że 
spośród wszystkich osób, które w latach 2008–2010 uczestniczyły w szkoleniu, 
58,39% stanowili mężczyźni, a 41,37% – kobiety. Procentowy udział kobiet 
w szkoleniach w poszczególnych latach tylko w niewielkim stopniu różnił się od 
procentowego udziału mężczyzn. Wahał się on bowiem w granicach od 10% do 
19%, co można uznać za zjawisko pozytywne. Oznacza to, że w badanym okresie 
wszystkie osoby bez względu na płeć miały równe szanse zdobycia nowych umie-
jętności lub przekwalifikowania się zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Analizę osób bezrobotnych przeszkolonych w poszczególnych latach według 
kategorii wieku zaprezentowano w tabeli 3. Wynika z niej, że największy udział 
procentowy (37%) odnotowano w grupie mobilnej, czyli w przedziale wiekowym 
25–34 lata.
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 Tabela 3

Liczba i odsetek osób przeszkolonych w latach 2008–2010 według wieku

Wiek

Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010

Ogółemliczba osób 
przeszkolo-

nych
% ogółu

liczba osób 
przeszkolo-

nych
% ogółu

liczba osób 
przeszkolo-

nych
% ogółu

18–24 146 17,20 144 15,20 191 17,04 481
25–34 284 33,40 359 37,90 453 40,41 1096
35–44 197 23,30 204 21,50 228 20,34 629
45 i więcej 260 26,30 241 25,40 249 22,21 750
Ogółem 857 100,00 948 100,00 1121 100,00 2926
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności..., s. 51–56.

Wysokie miejsce zajęła także grupa osób powyżej 45. roku życia. Pro-
centowy udział tej grupy w ogóle przeszkolonych w latach 2008–2010 wyniósł 
25,7%. Największy odsetek osób przeszkolonych w wieku mobilnym odnotowano 
w 2010 roku – 40,41%, a najmniejszy w 2008 roku – 33,40%. Najwięcej osób 
powyżej 45. roku życia przeszkolono w 2008 roku – 26,30%, a najmniej w 2010 
roku – 22,21%. Jak widać, wskaźniki ulegają niewielkim wahaniom, wykazując 
w poszczególnych grupach wiekowych niewielki wzrost lub spadek udziału pro-
centowego w ogólnej liczbie przeszkolonych. Na podstawie tych informacji można 
stwierdzić, że oferta szkoleniowa jest adresowana zgodnie z zaleceniami polityki 
rynku pracy, ponieważ w większym stopniu dociera do osób najbardziej potrze-
bujących, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli do takich, 
które mają największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Ich trudną sytua-
cję na rynku pracy potwierdzają także dane statystyczne odnotowane w badanych 
latach w strukturze wiekowej, wskazując, że obie grupy osób tworzą największą 
liczbę bezrobotnych. Uzasadniona jest zatem potrzeba kierowania więcej ofert 
szkoleniowych do osób w wieku od 25 lat do 34 lat i do osób powyżej 45. roku 
życia. W badanym okresie najmniej ofert szkoleniowych skierowano (co także 
jest prawidłowością) do osób w wieku od 18 lat do 24 lat. Ich udział procentowy 
w ogólnej liczbie przeszkolonych w badanych latach wyniósł 16,5%.

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia przeszkolonych, efektywność 
szkoleń przedstawiała się jak w tabeli 4.

Z danych statystycznych wynika, że im niższy poziom kwalifikacji, tym 
częstsze uczestnictwo w szkoleniach. W badanych latach najwięcej osób biorą-
cych udział w szkoleniach miało wykształcenie policealne i średnie zawodowe, 
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zasadnicze zawodowe oraz gimnazjalne. Najniższy udział, na poziomie średnio 
8–19%, miały natomiast osoby legitymujące się wykształceniem wyższym. Bar-
dzo pozytywnym zjawiskiem jest to, że coraz częściej osoby z niskim wykształce-
niem i o zaawansowanym wieku zgłaszają chęć zmiany lub podwyższenia swoich 
kwalifikacji. Szkolenia zawodowe kierowane do tej grupy osób powinny być 
wsparte szkoleniami z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz szkoleniami 
miękkimi, pomocnymi w kształtowaniu kreatywności.

Następnym wskaźnikiem obrazującym skuteczność i efektywność szko-
leń, jest liczba i odsetek osób przeszkolonych według przynależności do grupy 
osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, co przedstawiono 
w tabeli 5.

Z ogólnej liczby osób, które zostały przeszkolone w badanym okresie, naj-
wyższy udział procentowy miały osoby bez kwalifikacji zawodowych, następne 
w kolejności były osoby bezrobotne do 25. roku życia i powyżej 50 lat. Najmniej 
liczną grupę korzystających ze szkoleń tworzyły osoby wychowujące co najmniej 
jedno dziecko do 7. roku życia. Duże grono osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w PUP w Koszalinie stanowią zarówno osoby bez zawodu, jak i osoby długo-
trwale bezrobotne. W związku z tym publiczne służby zatrudniania wiele szkoleń 
skierowały właśnie do tych osób, aby umożliwić im zdobycie kwalifikacji uła-
twiających podjęcie nowego zatrudnienia. 

Tabela 4

Liczba i odsetek osób przeszkolonych w latach 2008–2010 
według poziomu wykształcenia

Poziom 
wykształcenia

Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010
liczba osób 
przeszkolo-

nych
udział (%)

liczba osób 
przeszkolo-

nych
udział (%)

liczba osób 
przeszkolo-

nych
udział (%)

Wyższe 75 8,80 150 15,80 220 19,63
Policealne i śred-
nie zawodowe 243 28,60 272 28,70 296 26,40

Średnie 
ogólnokształcące 136 16,00 141 14,90 191 17,04

Zawodowe 
zasadnicze 229 26,90 200 21,10 241 21,50

Gimnazjalne 
i poniżej 168 19,70 185 19,50 173 15,43

Ogółem 857 100,00 948 100,00 1121 100,00
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności..., s. 51–56.
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Tabela 5

Liczba i odsetek osób przeszkolonych 
według przynależności do grupy szczególnego ryzyka

Przynależność do grupy 
szczególnego ryzyka

Rok 2008 Rok 2008 Rok 2010
liczba 
osób % liczba 

osób % liczba 
osób %

Bezrobotni do 25. roku życia 160 14,84 155 16,21 202 18,04
Długotrwale bezrobotni 289 26,81 223 23,33 222 19,80
Bezrobotni bez kwalifikacji 
zawodowych 470 43,60 362 37,87 472 42,10

Bezrobotni powyżej 50. roku życia   96   8,91 144 15,06 144 12,83
Bezrobotni wychowujący co najmniej 
jedno dziecko do 7. roku życia   63   5,84 72   7,53   81   7,23

Ogółem liczba bezrobotnych* 1078 956 1121
* Suma przekracza liczbę osób przeszkolonych odnotowaną w poszczególnych latach, ponieważ osoby 
kończące szkolenia mogą jednocześnie być wyszczególnione w różnych kategoriach według kryterium 
określonego w art. 49 Ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy.
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z PUP w Koszalinie.

Efektywność szkoleń oceniana jest także na podstawie kosztu ponownego 
zatrudnienia osób przeszkolonych, liczony jako stosunek poniesionych kosztów 
szkoleń do liczby osób zatrudnionych w ciągu trzech miesięcy po ukończeniu 
kursu. Zgodnie z definicją kosztów podaną w Ustawie o promocji zatrudniania 
i instytucjach rynku pracy, do kosztu ponownego zatrudnienia zalicza się należ-
ności przysługujące instytucjom szkoleniowym oraz koszty dodatkowe, takie jak 
koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenia odbywają się 
w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, a także koszty badań lekarskich 
i psychologicznych. Koszt ponownego zatrudnienia w badanym okresie przedsta-
wiono w tabeli 6.

  Tabela 6

Koszt ponownego zatrudnienia

Rok
Środki wydatkowane 

na szkolenia 
(tys. zł)

Liczba osób Koszt ponownego 
zatrudnienia 

(zł)
objętych 

programem
zatrudnionych 

po zakończeniu szkolenia
2008 1 267,6   857 379 3344,59
2009 1 614,5   948 431 3745,94
2010 2 090,1 1121 549 3807,10
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności...
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Jak wynika z przedstawionych danych, najwyższy koszt ponownego zatrud-
nienia odnotowano w 2010 roku – 3807,10 zł. Rosnące koszty świadczą o coraz 
mniejszej skuteczności szkoleń. Można przypuszczać, że niektóre szkolenia są 
prowadzone w zawodach mało przydatnych, na które popyt na rynku pracy jest 
niewielki lub nie występuje w ogóle, ponieważ liczba bezrobotnych w nich zdecy-
dowanie przewyższa liczbę oferowanych miejsc pracy. W powiecie koszalińskim 
dotyczyło to przede wszystkim takich zawodów, jak sprzedawca, robotnik pomoc-
niczy w przemyśle przetwórczym, mechanik samochodów osobowych, krawiec, 
ślusarz, tokarz i ekonomista. Odmienne relacje występowały zdecydowanie rza-
dziej i były charakterystyczne dla takich zawodów, jak robotnik gospodarczy czy 
doradca inwestycyjny.

Z analizy skuteczności i efektywności organizacji szkoleń wynika przeciętny 
koszt szkolenia, liczony jako stosunek kosztów szkoleń do liczby osób biorących 
udział w tym programie. Przeciętny koszt szkolenia w latach 2008–2010 przed-
stawiono w tabeli 7.

 Tabela 7

Przeciętny koszt szkolenia

Rok Koszt
szkolenia

Liczba osób objętych 
szkoleniem

Przeciętny koszt szkolenia 
(zł)

2008 1267,60   857 1489,54
2009 1614,50   948 1703,06
2010 2090,10 1121 1864,50
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności...

Z analizy przedstawionych danych wynika, że przeciętny koszt szkolenia 
jednej osoby w omawianym okresie sprawozdawczym był najwyższy w 2010 
roku i wynosił 1864,50 zł, a najniższy (1489,54 zł) w 2008 roku. Ogólnie można 
powiedzieć, że koszt ten w poszczególnych latach utrzymywał się raczej na 
podobnym poziomie. 

Efektywność szkoleń zawodowych jest oceniana przede wszystkim na pod-
stawie wskaźnika zatrudnienia, liczonego jako stosunek osób zatrudnieniowych 
w trakcie szkolenia oraz w okresie trzech miesięcy po jego ukończeniu do liczby 
osób, które ukończyły je z pozytywnym wynikiem. Wskaźnik efektywności 
zatrudnienia w latach 2008–2010 przedstawiono w tabeli 8. Z zestawienia tego 
wynika, że z grupy osób, które ukończyły szkolenia rozpoczęte w latach 2008–
2010, w ciągu trzech miesięcy po jego ukończeniu zatrudnienie podjęło: 



110 Emilia Nadolna, Beata Granosik

‒ w 2008 roku – 379 osób,
‒ w 2009 roku – 431 osób,
‒ w 2010 roku – 549 osób.

 Tabela 8

Efektywność szkoleń według wskaźnika zatrudnienia

Rodzaj szkolenia

Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010
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Szkolenia gru-
powe z FP 448 429 219 51,00 615 611 238 39,00 960 932 428 45,52

Szkolenia indy-
widualne z FP 61 65 35 53,80 108 106 71 67,00 39 39 29 74,36

Szkolenia gru-
powe z EFS 224 218 57 26,10 220 220 119 52,90 70 68 51 75,00

Szkolenia indy-
widualne z EFS 100 89 63 70,80 – – – – 50 50 39 78,00

Szkolenia ze 
środków PFRON 18 10 5 50,00 5 5 3 60,00 2 2 2 100,00

Ogółem 857 811 379 46,70 948 942 431 45,80 1121 1091 549 50,30
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Sprawozdań z działalności..., Koszalin, s. 46–56. 

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 8 można stwierdzić, że więk-
szą efektywnością charakteryzowały się szkolenia indywidualne niż grupowe, 
finansowane zarówno z Funduszu Pracy, jak i z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Z analizy wszystkich rodzajów szkoleń przeprowadzonych w poszcze-
gólnych latach wynika, że najwyższy wskaźnik efektywności zatrudnienia na 
poziomie 50,3% odnotowano w 2010 roku, a najniższy w 2009 roku (45,8%). 
Wskaźniki efektywności zatrudnienia potwierdzają, że szkolenia są stosunkowo 
mało efektywnym instrumentem polityki rynku pracy. Odsetek zatrudnionych po 
przebytych szkoleniach w ciągu trzech miesięcy po ich zakończeniu tylko w jed-
nym przypadku wyniósł powyżej 50%. Należy jednak podkreślić, że większość 
badań efektywności szkoleń koncentruje się na efektach krótkookresowych, 
a zatem przedstawione zestawienie nie w pełni odzwierciedla całą efektywność 
szkoleń. W wielu przypadkach pozytywne efekty szkoleń ujawniają się dopiero 
po kilku latach od ich ukończenia. Jednak nie zawsze tak jest, dlatego należy 
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ciągle dążyć do doskonalenia procesu organizacji szkoleń, zwłaszcza szkoleń 
grupowych, które charakteryzują się niższą efektywnością zatrudnienia. Może to 
skłaniać do przypuszczeń, że dobór tematyki szkoleń, uczestników lub firm szko-
leniowych jest nieodpowiedni.

Zakończenie 

Na podstawie przeprowadzonej analizy efektywności szkoleń prowadzonych 
w latach 2008–2010 można stwierdzić, że:

a) ponad połowę przeszkolonych stanowili mężczyźni, natomiast stopniowo 
się zmniejszał udział kobiet w szkoleniach;

b) ze szkoleń najliczniej korzystały osoby młode, w wieku od 25 lat do 34 lat 
oraz starsze, powyżej 45. roku życia;

c) w szkoleniach uczestniczyło najwięcej osób legitymujących się wykształ-
ceniem policealnym i średnim zawodowym, zasadniczym zawodowym 
oraz gimnazjalnym i niższym;

d) przeciętny koszt szkolenia wynosił od 1400 zł do 1800 zł;
e) najwyższą efektywność szkoleń według wskaźnika zatrudnienia odnoto-

wano na poziomie 50,3%.
Efektywność szkoleń i innych programów aktywizacji zawodowej w dużym 

stopniu zależy od ścisłego i systematycznego kontaktu między wszystkimi podmio-
tami, które uczestniczą w tym procesie. Główną rolę odgrywają tu zatem zarówno 
urzędy pracy, instytucje szkoleniowe, lokalni pracodawcy, jak i osoby bezrobotne.

W procesie diagnozowania zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwa-
lifikacje na rynku pracy niezwykle istotna jest współpraca powiatowego urzędu 
pracy z lokalnymi pracodawcami oraz osobami uprawnionymi do szkolenia.

Na efektywność szkoleń duży wpływ ma także odpowiedni dobór instytucji 
szkoleniowej. Nie jest to jednak łatwe, ponieważ nie ma ogólnodostępnej bazy 
instytucji szkoleniowych, która zawierałaby pełne informacje o jej wykładow-
cach, tematyce oferowanych szkoleń i jakości świadczonych usług. Brak tych 
informacji poważnie utrudnia ocenę i wybór instytucji szkoleniowej przez pub-
liczne służby zatrudniania. Brakuje także pełnych informacji o materiałach szko-
leniowych i wyposażeniu dydaktycznym. Wybór instytucji kształcącej jest oparty 
na przetargu ofert. Najczęściej pod uwagę brana jest cena usługi, co nie zawsze 
może gwarantować jej najwyższą jakość. 
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Wyznacznikiem jakości kształcenia prowadzonego w placówkach i ośrod-
kach zajmujących się kształceniem ustawicznym w formach pozaszkolnych 
jest akredytacja przyznawana decyzją kuratora oświaty. Instytucje szkoleniowe 
ubiegające się o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nie są jednak zobo-
wiązane do posiadania akredytacji, która mogłaby być atutem dla instytucji szko-
leniowej stającej do przetargu lub konkursu na organizowanie szkoleń dla osób 
bezrobotnych.

Niewątpliwie dużym ułatwieniem dla publicznych służb zatrudniania przy 
wyborze instytucji szkoleniowej byłoby utworzenie ogólnodostępnego rejestru 
wszystkich instytucji szkoleniowych, a zwłaszcza zawierającego informacje na 
temat posiadanych przez nie certyfikatów jakości oraz referencji powiatowych 
urzędów pracy (ocenę jakości świadczonych usług). Regularnie przeprowadzana 
ocena jakości szkoleń, zamieszczana w rejestrze przez urzędy pracy, mogłaby 
wykluczać nieuczciwe firmy i ułatwić innym urzędom wybór właściwej instytucji 
szkoleniowej.

Do najważniejszych czynników determinujących jakość funkcjonowania 
rynku usług szkoleniowych należy zaliczyć przede wszystkim stopień dostoso-
wania kierunków i treści szkoleń do zapotrzebowania rynku pracy, dobór odpo-
wiednich metod szkolenia oraz czasu i miejsca jego przeprowadzenia, badanie 
skuteczności kształcenia ustawicznego i ogłaszanie ich wyników, a także odpo-
wiedni dobór uczestników szkolenia i firm szkoleniowych.

Zdefiniowanie efektywności szkoleń i jej determinant nie jest dużym proble-
mem. O wiele trudniej jest efektywność tę zmierzyć. Niezbędne jest zatem wpro-
wadzenie na terenie całego kraju spójnego systemu pomiaru, opartego na takich 
samych wskaźnikach. Ułatwiłoby to dokonywanie porównań między urzędami 
oraz umożliwiło dokładniejsze i szybsze diagnozowanie przyczyn ewentualnych 
zróżnicowań. Należy zatem ograniczyć liczbę wykorzystywanych wskaźników 
do kilku i położyć nacisk na ich porównywalność w czasie oraz między poszcze-
gólnymi regionami i krajami UE. 

W celu osiągnięcia wyższej efektywności szkoleń należy systematycznie 
zwiększać środki finansowe na ich realizację oraz liczbę uczestników, a także 
opracować system gwarantujący właściwy ich dobór. Efektywność szkoleń 
można poprawić również przez wzmocnienie współpracy z pracodawcami i ciągłe 
usprawnianie usług doradztwa zawodowego. Działania te mogą poprawić efek-
tywność szkoleń i innych form aktywizacji zawodowej. Należy jednak pamiętać, 
że nawet najefektywniejsza polityka rynku pracy całkowicie nie zlikwiduje róż-
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nic między wielkością oraz strukturą podaży pracy i popytu na nią, lecz może je 
w dużym stopniu złagodzić, dlatego warto podjąć taki wysiłek. 
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TRAINING ORGANIZED BY THE DISTRICT LABOUR OFFICE 
IN KOSZALIN AS AN OPPORTUNITY FOR THE DEVELOPMENT 

OF ENTREPRENEURSHIP IN THE REGION

Summary

Government performance with fighting unemployment is based on active and passive 
labor market programs. The most common form of the active attitude for vocational training 
to be considered as cheapest and effective assistance offered to job seekers. The main objec-
tive of training organized and financed by the district labor offices is to allow unemployed 
people to acquire new skills and qualifications giving the chance to take up employment. Or-
ganization of training courses is an intricate, which involves diagnosing training needs, de-
termining the direction and plans for the training, proper selection of participants and training 
institutions as well as monitoring and evaluation of training in terms of their effectiveness.
The article attempts to analyze the training carried out by the District Labour Office in 
Koszalin and to evaluate their effectiveness and efficiency in the form of obtaining em-
ployment.
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Wprowadzenie

W artykule przedstawiono działania podejmowane przez władze lokalne na 
rzecz rozwoju gospodarczego oraz przedsiębiorczości w kontekście pozyskiwania 
środków z EFFROW1 oraz EFR2. Ponadto ma naświetlić rolę i miejsce szczegól-
nego rodzaju partnerstw, czyli lokalnych grup działania oraz lokalnych grup ryba-
ckich w pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego, w szczególności przez 
wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, a także ich wkład w wytyczanie 
kierunków rozwoju lokalnego przez tworzenie tak zwanych lokalnych strategii 
rozwoju. Kanwą rozważań jest przypadek powiatu bielskiego w województwie 
śląskim.

Problemy rozwoju lokalnego są coraz ważniejszym elementem polityki pro-
wadzonej przez instytucje publiczne (zarówno w rozumieniu politics, jak i policy)3. 
Traktowane początkowo dość marginalnie, stały się w ostatnich dekadach również 
jednym z podstawowych obszarów aktywności UE. Oparta na z góry ustalonych 

1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich utworzony Rozporządze-
niem Rady nr 1698/2005, wdrażany w Programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 
(zw. dalej PROW).

2 Europejski Fundusz Rybacki utworzony Rozporządzeniem Rady nr 1198/2006, wdrażany 
w Programem operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007 – 2013 (zw. dalej PO „Ryby”).

3 Szerzej zob. B. Kudrycka, G.B. Peters, P.J. Suwaj, Nauka administracji, Wolters Kluwer Pol-
ska-Oficyna, Warszawa 2009, s. 303–306.
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zasadach polityka lokalna może wymiernie przyczyniać się do realizacji celów 
wspólnotowych, wzmacniania konkurencyjności wewnątrz- oraz międzyregio-
nalnej i niwelowania różnic w poziomie rozwoju terytorialnego. Skoordynowane 
działania w tym zakresie pozwalają osiągnąć te same cele na płaszczyźnie ponad-
lokalnej, a nawet subregionalnej (w zależności od uzgodnionego stopnia współ-
pracy). Pogląd ten znajduje uzasadnienie w filozofii myślenia o polityce rozwoju 
regionalnego w UE opartej na potrzebie uwzględniania czynników lokalnych 
w kontekście spójności regionalnej, a zarazem wpisuje się we współczesną rolę 
administracji, która ma między innymi dawać impulsy oraz wytyczać oczekiwane 
kierunki rozwoju zarządzanego obszaru4.

1.  EFRROW i EFR a społeczności lokalne

Może się wydawać, że fundusze EFFROW i EFR wspierają głównie działa-
nia skierowane stricte na cele wspólnej polityki rolnej czy rybołówstwa. Z uwagi 
na kontekst historyczny obu tych instrumentów można w ich konstrukcji zauwa-
żyć wyraźne elementy szerszej perspektywy interwencji. Wiadomo bowiem, że 
żaden z tych rodzajów polityki nie jest zawieszony w próżni, lecz działania pro-
wadzone w ich ramach wpływają na cele spójności społeczno-gospodarczej UE 
w skali makro i mikro. Instrumenty te pomyślane zostały zatem również jako 
narzędzia oddziaływania na przestrzeń, w której są realizowane określone pro-
jekty, i na żyjące tam społeczności. Z tego powodu w dokumentach europejskich 
i krajowych ustanawiających oba fundusze tak silnie zaakcentowano potrzebę 
wzmocnienia obszarów geograficznych również na poziomie lokalnym. 

W ramach PROW wyróżniono tak zwaną czwartą oś Leader, która jest 
podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokal-
nie na określonym obszarze, umożliwiającym osiągnięcie celów trzeciej osi. 
Jest ona skierowana na wzmacnianie jakości życia na obszarach wiejskich, róż-
nicowanie gospodarki wiejskiej oraz budowanie wielosektorowych partnerstw na 
rzecz aktywizacji społeczności wiejskich. Dokonuje się to w dwóch wymiarach: 
podmiotowym przez powołanie stowarzyszenia, czyli lokalnej grupy działania 
(LGD) jako reprezentatywnego przedstawicielstwa z danego obszaru lokalnego, 

4 Komisja Europejska, Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2010, 
s. 234–235.
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oraz przedmiotowym przez opracowanie i wdrażanie lokalnej strategii rozwoju 
obszarów wiejskich (LSROW)5. Jak istotne ma to znaczenie dla „Polski lokalnej”, 
świadczą następujące dane: do 2012 roku powstało aż 338 LGD, obejmujących 
16,88 mln mieszkańców i dysponujących budżetem około 3,04 mld zł6. W polityce 
rybołówstwa PO „Ryby” przewidziano analogiczną do PROW metodę wdrażania 
w wymiarze lokalnym czwartej osi Zrównoważony rozwój obszarów zależnych 
od rybactwa. W tym przypadku również powstały lokalne grupy rybackie (LGR) 
i lokalne strategie rozwoju obszarów rybackich (LSROR)7. W Polsce istnieje 48 
LGR, które dysponują środkami o łącznej wysokości 1,26 mld zł8. W artykule 
autor posłużył się przykładem LGD „Ziemia Bielska” i LGR „Bielska Kraina” 
z powiatu bielskiego (zob. tab. 1).

Tabela 1

Zestawienie informacji o LGD „Ziemia Bielska” 
i LGR „Bielska Kraina” 

LGD 
„Ziemia Bielska”

LGR 
„Bielska Kraina”

Rok powstania 2008 2010
Obszar działania (km2) 368 275
Liczba ludności 100 215 97 814
Liczba gmin/powiatów 8/1 5/1
Liczba członków (os. fiz./os. pr.) 65/9 69/6
Liczba członków z sektora 
gospodarczego/społecznego/publicznego 18/33/14 46/10/13

Dostępne środki z EFRROW/EFR (mln zł) 14,8 23,4 
Dostępne środki na wsparcie rozwoju 
gospodarczego (mln zł)

4 
(27,4%)

10 
(43,5%)

Źródło:  opracowanie własne.

5 PROW, s. 316–317.
6 Oś IV PROW 2007–2013. Lokalne grupy działania i lokalne strategie rozwoju, Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009.
7 PO „Ryby”, www.rybactwo.info/index.php?option=com_content&view=article&id=301:os-

4-po-ryby-ii-konkurs-za-nami, s. 105 i n., dostęp 24.03.2012.
8 Tamże.
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2. Rozwój gospodarczy dzięki oddolnej inicjatywie lokalnej? 

M. Kogut-Jaworska9 definiuje lokalny rozwój gospodarczy jako rozwijanie 
indywidualnej i zbiorowej przedsiębiorczości z wykorzystaniem miejscowych 
zasobów, zależny od wielu czynników o charakterze społecznym, środowisko-
wym, terytorialnym, kulturowym czy politycznym (będących zarówno bodźcami 
pozytywnymi, jak i negatywnymi). M. Klamut10 zwraca zaś uwagę, że rozwój 
gospodarczy jest przede wszystkim procesem społecznym, dla którego warun-
kiem powodzenia jest zbudowanie szerokiego konsensusu społecznego – tak 
w odniesieniu do katalogu celów rozwoju ekonomicznego, które mają być osiąg-
nięte przez daną wspólnotę lokalną, jak i społecznego przeświadczenia, że cele te 
są osiągalne jedynie przy aktywnej postawie członków danej wspólnoty11.

E.J. Blakely i N.G. Leigh12 proponują, by lokalny rozwój gospodarczy roz-
patrywać nieco szerzej. Ich zdaniem można o nim mówić wówczas, gdy pro-
wadzona jest polityka kształtowania i podnoszenia poziomu jakości życia danej 
społeczności w dłuższym i średnim okresie przez procesy rozwoju społecznego 
i materialnego oparte na zasadach sprawiedliwości społecznej oraz reguł trwałego 
rozwoju zrównoważonego13. W ich opinii dotychczasowe teorie rozwoju gospo-
darczego w przestrzeni lokalnej należy dookreślić i zmienić akcenty w związku 
z zachodzącymi na świecie procesami globalizacji (a raczej glokalizacji14), inter-
nacjonalizacji stosunków ekonomicznych oraz procesów europeizacji. Ewolucja 
ta widoczna jest w przeformułowaniu czterech komponentów rozwoju związa-

9 M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gos-
podarczego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008, s. 11.

10 M. Klamut, Innowacje a rozwój lokalny, w: Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego, 
red. B. Winiarski, L. Patrzałek, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa 1994, s. 37.

11 Szerzej: A. Borowska, Lokalne Grupy Działania czynnikiem stymulującym rozwój obszarów 
wiejskich w Polsce, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” 2009, nr 8 (4), s. 19.

12 E.J. Blakely, N.G. Leigh, Planning local economic development: Theory and practice. 4th 
Edition, Sage Publications, Los Angeles–Londyn 2009, s. 75–76.

13 E.J. Blakely i N.G. Leigh, rozwijając koncepcję lokalnego rozwoju gospodarczego, wskazują 
na trzy podstawowe jej elementy: (1) polityka rozwoju gospodarczego powinna prowadzić do za-
pewnienia członkom danej społeczności lokalnej minimalnego poziomu jakości życia o tendencji 
wzrostowej; (2) rozwój musi oznaczać zmniejszanie się dysproporcji społecznych i nierówności 
pomiędzy grupami społecznymi; (3) rozwój musi stymulować i wspierać wykorzystanie zasobów 
w sposób zrównoważony. Tamże.

14 Zob. np. P. Guinness, Geography for the IB Diploma: Global Interactions, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 2011, s. 212 i n.; S. Rao, Glocal Media Ethics, w: The Handbook of Global 
Communication and Media Ethics, Vol. I, red. R.S. Fortner, P.M. Fackler, Wiley-Blackwell, Oxford 
2011, s. 155–157.
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nych z umiejscowieniem czynników rozwojowych, podstawami funkcjonowania 
gospodarki i przedsiębiorczości, siłą roboczą oraz kapitałem społecznym w nastę-
pujący sposób15:

a) lokalność – budowa sieci instytucjonalno-społecznej jako forma zapro-
szenia do podejmowania określonych działań; pozytywne uwarunkowania 
lokalne i aktywne społeczeństwo szansą osiągania rozwoju ekonomicz-
nego; zaproszenie do lokalizacji nowej, określonej działalności na danym 
obszarze oraz rozwoju już tam istniejącej16;

b) baza biznesowa i gospodarcza – większa koncentracja współpracy 
biznesowej za pomocą sieci, promowanie kooperacji i powiązanie ich 
funkcjonowania baz z lokalnymi potrzebami17;

c) zasoby ludzkie – odejście od zasady ilościowej, że im więcej firm, tym 
więcej miejsc pracy, do zasady jakościowej: więcej lepszych miejsc pracy, 
przez promowanie dywersyfikacji działania MŚP, kompleksowości roz-
wiązań w sferze gospodarczej oraz innowacyjności18;

d) kapitał społeczny – odejście od sposobu myślenia opartego na założeniu, 
że działanie pojedynczych jednostek może zwiększyć szanse rozwojowe 
gospodarki lokalnej na rzecz rozwijania wielosektorowych partnerstw 
i sieci współpracy19.

W literaturze od lat znana jest koncepcja rozwoju oddolnego (bottom-up)20, 
której głównym elementem są mieszkańcy, zgłaszane przez nich potrzeby oraz 
proponowane przez nich sposoby ich zaspokojenia. E. Schroedter21 pisze, że naj-
większą tajemnicą rozwoju ekonomicznego jest umiejętna aktywizacja potencjału 

15 E.J. Blakely, N.G. Leigh, dz.cyt., s. 94–97.
16 W LGD/LGR: priorytetyzacja celów oraz wybór operacji do realizacji o kluczowym znaczeniu 

dla obszaru, sieciowanie współpracy.
17 W LGR/LGD: promowanie podejmowania oraz rozwijania w pożądanym kierunku określonej 

w LSROW/LSROR działalności, wspólne wytyczenie strategicznych celów rozwoju.
18 W LGR/LGD: podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych poza sektorem rolnym 

i rybackim, promowanie tworzenia nowych miejsc pracy poza tradycyjnymi sektorami, podnoszenie 
jakości kapitału ludzkiego.

19 W LGR/LGD: wsparcie tworzenia nowych obszarów współpracy, promocja myślenia „projek-
towego” wspólnota celów.

20 K. Wach, Wymiary europeizacji i jej kontekst, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Krakowie nr 852, Kraków 2011; I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony 
w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 32.

21 E. Schroedter, Mit der LEADER-Methode zur nachhaltigen Regionalentwicklung, w: Nachhal-
tige Entwicklung ländlicher Räume. Chancenverbesserung durch Innovation und Traditionspflege, 
red. R. Friedel, E.A. Spindler, VS Research, Wiesbaden 2009, s. 75.
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drzemiącego w członkach społeczności lokalnych, nie przez narzucanie im z góry 
gotowych recept czy rozwiązań, ale oddanie do dyspozycji pewnej przestrzeni, 
w której mogliby realizować własne pomysły i inicjatywy oraz decydować, jakie 
działania należy podjąć w pierwszej kolejności. 

3. Powiat bielski przykładem oddolnej inicjatywy

Powstanie LGD i LGR w powiecie bielskim było owocem oddolnej inicja-
tywy społeczności lokalnych, reprezentujących ich instytucji publicznych i spo-
łecznych oraz przedsiębiorców, którzy wyrazili zainteresowanie opracowaniem 
wspólnych strategii rozwoju i pozyskaniem środków na ich realizację. W tym 
procesie główną rolę odegrały samorządy, które jako silniejsze organizacyjnie 
i finansowo przejęły w początkowym okresie odpowiedzialność za zabezpiecze-
nie ich funkcjonowania. Należy zaznaczyć, że u podstaw decyzji o powołaniu do 
życia tych dwóch struktur legło przeświadczenie środowisk miejscowych, że taka 
współpraca może być nie tylko dobrą formą pozyskiwania wsparcia finansowego 
dla przedsiębiorców, ale również może stać się platformą wymiany doświadczeń 
i wytyczania kierunków dalszego rozwoju. Zgodnie z LSROW misją LGD jest 
„wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakości życia mieszkańców oraz 
wzrost atrakcyjności obszaru (...) poprzez wykorzystanie bogactwa przyrodni-
czego, historycznego i kulturowego pogranicza Małopolski i Śląska Cieszyń-
skiego”22. LGR postawiła sobie w LSROR za cel „dążenie do poprawy jakości 
życia i budowy wizerunku poprzez upowszechnianie wiedzy i rozwój kompe-
tencji, poprawę jakości infrastruktury i rozwój potencjału turystycznego, rozwój 
przedsiębiorczości i utrzymanie potencjału gospodarki rybackiej oraz ochronę 
środowiska”23. Przegląd szczegółowych celów „gospodarczych” obu grup oraz 
środków zabezpieczonych na ich realizację przedstawiono w tabelach 2–4.

22 Realizacja celów powinna sprzyjać zwiększaniu różnorodności gospodarczej i liczby miejsc 
pracy na obszarze wsparcia, a także jej dywersyfikacji, w tym poza rolnictwem.

23 Realizacja celów powinna przyczyniać się do utrzymania miejsc pracy w sektorze rybackim 
oraz tworzenia nowych możliwości rozwoju zawodowego poza gospodarką rybacką.
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Tabela 2

Cele szczegółowe rozwoju gospodarczego a LGD „Ziemia Bielska” 
i LGR „Bielska Kraina”

LGD „Ziemia Bielska” LGR „Bielska Kraina”

1. Rozwój turystyczny obszaru, w tym infra-
struktury turystycznej

2. Działania edukacyjne i animacyjno-spo-
łeczne mieszkańców obszaru, w tym szkole-
nia zawodowe rolników i leśników

3. Rozwój infrastruktury publicznej 
i wypoczynkowo-rekreacyjnej

4. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii

5. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców 
przez podejmowanie działalności gospodar-
czej (w tym poza rolnictwem)

6. Rozwój przedsiębiorczości mieszkań-
ców przez rozwój istniejące działalności 
gospodarczych

1. Wsparcie podmiotów sektora rybackiego 
w restrukturyzacji i reorientacji działalności 
gospodarczej

2. Tworzenie markowych produktów rybackich 
i wsparcie ich sprzedaży bezpośredniej

3. Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw
4. Utrzymanie potencjału gospodarki rybackiej
5. Rozwój odnawialnych źródeł energii
6. Inwestycje melioracyjne (m.in. ochrona 

przeciwpowodziowa)
7. Rozwój infrastruktury turystycznej
8. Nabywanie nowych kompetencji i kwalifi-

kacji przez osoby z branży rybackiej oraz 
edukacja uzupełniająca

Źródło:  opracowanie własne na podstawie LSROW i LSROR.

Tabela 3

Środki na realizację celów LGD (tys. zł)

Cel
Alokacja 
w latach 

2007–2013 

Wartość (liczba) 
złożonych 
wniosków

Wartość (liczba) 
wybranych wniosków 

do dofinansowania
Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw*

2258,3 3698,7
(40)

2574,5
(25)

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolnicze**

1800,3 1711,0
(20)

1711,0
(20)

Razem 4058,6 5409,7
(60)

4285,5
(45)

*  Na przykład modernizacja stolarni, adaptacja garażu na warsztat, adaptacja pomieszczenia na lokal 
małej gastronomii.
**  Na przykład zakup maszyn w celu świadczenia usług poza rolnictwem, w tym dla innych rolników, 
agroturystyka.
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych LGD.



122 Radosław G. Ostałkiewicz

Tabela 4

Środki na realizację celów LGR

Cel
Alokacja 
w latach 

2007–2013 

Wartość (liczba) 
złożonych 
wniosków

Wartość (liczba) 
wybranych wniosków 

do dofinansowania

Wzmocnienie konkurencyjności 
i utrzymania atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa*

2 999,6 3 707,7
(14)

652,1
(1)

Restrukturyzacja i reorientacja działal-
ności gospodarczej... **

1 680,1 488,9
(3)

488,9
(3)

Podnoszenie wartości produktów ryba-
ctwa i rozwoju usług... ***

5 497,8 1 990,3
(20)

1 245,0
(9)

Razem 10 177,5 6 186,9
(37)

2 386,0
(13)

*  Budowa karpiowego łowiska dla wędkarzy itp.
**  Zakup środka transportu, zakup maszyny do obróbki kamienia, budowa magazynu i sklepu itp.
***  Unowocześnienie systemu sprzedaży, zakup środka transportu, doposażenie parku maszynowego, bu-
dowa magazynu lub sklepu rybnego.
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych LGD.

Zakończenie

Dyrektor Biura LGR Malwina Kleszcz, zwróciła uwagę na „stymulujące 
oddziaływanie operacji (…) na rozwój gospodarczy wszystkich gmin objętych 
LSROR, co dokonuje się przede wszystkim poprzez niwelowanie istniejących 
barier, jakimi były do tej pory m.in. niewystarczające środki finansowe, bierność 
oraz brak stosownej wiedzy mieszkańców obszaru, oraz brak porozumienia lide-
rów lokalnych. Sytuacja zmieniła się dopiero wraz z powstaniem grupy, która za 
główny cel obrała sobie stworzenie podwalin do trwałego i dynamicznego rozwoju 
gospodarczego obszaru objętego LSROR, a co za tym idzie konkurencyjnych 
warunków rozwoju przedsiębiorczości”24. Z kolei kierownik Biura LGD, Kata-
rzyna Szlosek, zauważa, że choć zainteresowanie środkami dla przedsiębiorców 
na tle innych LGD z województwa śląskiego jest wyjątkowo duże, to „pełny obraz 
zobaczymy w latach 2014–2015, kiedy zakończy się realizacja wszystkich projek-
tów. Niemniej już dziś można stwierdzić, że w wyniku tych działań powstają nowe 
firmy, a już istniejące podejmują nowe, często innowacyjne inwestycje, tworzone 

24 Rozmowa z Malwiną Kleszcz (dyrektor Biura Stowarzyszenia LGR „Bielska Kraina” z siedzi-
bą w Bielsku-Białej) przeprowadzona w dniu 23 marca 2012 r.
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są nowe miejsca pracy. Jest to dowód na przedsiębiorczość mieszkańców, która 
ciągle się rozwija. Ciekawym zjawiskiem jest także wzajemna aktywizacja w śro-
dowisku rolniczym, dzielenie się pozytywnymi doświadczeniami w pozyskiwaniu 
funduszy przez LGD, wzajemne zachęcanie do składania wniosków i rozwijania 
swoich gospodarstw poprzez podejmowanie działalności nierolniczej”. 

Obie grupy zakotwiczyły się w lokalnej świadomości społecznej jako orga-
nizacje, dzięki którym samorządy wspólnie z innymi podmiotami stworzyły nowe 
możliwości rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. Można powiedzieć, że powołanie 
równoległych do samorządów struktur oraz ich wyraźne wyodrębnienie z sektora 
publicznego ma być z jednej strony remedium na potencjalne próby zawłaszcza-
nia decyzyjności w obszarze polityki rozwoju lokalnego przez władze publiczne, 
a z drugiej ma świadczyć o upodmiotowieniu wielosektorowego partnerstwa 
w zakresie dynamizacji obszarów wiejskich i rybackich. Ideę powołania LGD 
i LGR, sprowadzającą się de facto do stworzenia szerokiego spektrum egalitarnej 
współpracy opartej na wzajemnym korzystaniu przez poszczególnych partnerów 
z własnych doświadczeń oraz posiadanego potencjału i wiedzy (np. kreatywność 
i innowacyjność przedsiębiorców, aktywność i inicjatywa stowarzyszeń, profe-
sjonalizm i „przebicie” samorządu), można nazwać za M. Böcherem25 swoistym 
„joint-venture na rzecz rozwoju lokalnego”. 
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LOKALE WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG 
UND DIE LOKALEN INITIATIVEN IM RAHMEN 

DER LOKALEN AKTIONSGRUPPEN 
UND DER LOKALEN FISCHEREI-GRUPPEN

DER FALL VON LANDKREIS BIELSKO-BIAŁA

Zusammenfassung

Zwei der vielen Möglichkeiten, um die Entwicklung von unten (bottom-up-Ansatz) 
der lokalen Wirtschaft zu stimulieren, sind der Europäische Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und der Europäische Fischereifonds (EFF). 
Sie ermöglichen den polnischen Gemeinden, wie auch zahlreichen privaten Organisatio-
nen und Verbänden eine öffentlich-private Partnerschaft in Form von geeigneten lokalen 
Aktionsgruppen (LAGs) und lokale Fischerei Gruppen (FLAGs) zu erstellen. Die Grup-
pen dürfen in Zusammenarbeit mit den lokalen Unternehmern, Verbänden und Kom-
munen sog. lokale Entwicklungsstrategien aufstellen und verabschieden. Auf diese Weise 
unterstützen sie finanziell unterschiedliche Aktionen von verschiedenen lokalen Organi-
sationen und Unternehmen, die zur Erreichung der örtlichen wirtschaftlichen Entwicklung 
beitragen. Dieses Papier betrachtet das Problem der LAG und der FLAG aus dem poln-
ischen Kreis Bielsko-Biała in der Woiwodschaft Schlesien.

Zweck dieses Papiers ist es, die Maßnahmen und Aktivitäten zu präsentieren, die 
von den oben genannten Kommunen für die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort und 
das lokale Unternehmertum im Rahmen der EU-Mittel (d.h. in Bereichen der ländlichen 
Entwicklung und der Binnenfischerei) umgesetzt werden. Das Papier betont auch  
den Beitrag der LAG „Ziemia Bielska” und der FLAG „Bielska Kraina” zur Förderung 
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung vor Ort durch die finanzielle Unterstützung 
von kleinen und mittleren Unternehmen, sowie die Beteiligung der beiden Aktionsgrup-
pen an den Formulierungsprozessen der Entwicklungsaussichten der Sub-Region durch 
die Schaffung und Umsetzung lokaler Entwicklungsstrategien der einzelnen Themen-
bereiche.
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POLITYKA WSPARCIA ROZWOJU TURYSTYKI W POLSCE 
NA POZIOMIE REGIONALNYM I LOKALNYM W LATACH 2007–2013 
NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Wprowadzenie

Turystyka jest ważną i nowoczesną sferą nie tylko aktywności gospodar-
czej, ale również społeczną. Aktywność turystyczna jest bowiem jednym z mier-
ników poziomu życia mieszkańców i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego 
społeczeństw1. Słowa te, zapisane w rządowym dokumencie opisującym kierunki 
rozwoju turystyki do roku 2015, a przyjęte w 2008 roku, są przesłanką wniosko-
wania, że w perspektywie długookresowej turystyka ma prowadzić do wzrostu 
społeczno-gospodarczego Polski, w którym szczególne znaczenie będzie miał 
nie tylko jej rozwój na obszarach wiejskich i w małych miasteczkach, ale także 
w całych regionach odwiedzanych przez turystów. Duże znaczenie turystyki 
w strukturze czynników rozwoju gospodarczego uzasadnione jest jej obecnością 
we wszystkich sferach gospodarowania, począwszy od dóbr i usług, a skończyw-
szy na wymianie i konsumpcji. Czynniki te warunkują istnienie i rozwój ruchu 
turystycznego, który zwiększa popyt na różne dobra i usługi turystyczne i około-
turystyczne, a te z kolei stymulują rozwój podaży. 

Tak uruchamiany jest mechanizm intensywnego pobudzania wzrostu gospo-
darczego, który dodatkowo stymulowany jest przez popyt lokalny w wyniku 
zwiększonych dochodów miejscowej ludności. Prowadzi to także do wzrostu 

1 Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, MSiT, Warszawa 2008, s. 3.
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dochodów budżetu danej jednostki terytorialnej (związanych głównie z systemem 
podatkowym) oraz dochodów podmiotów gospodarczych, produkujących dobra 
i świadczących usługi, zarówno turystyczne, jak i wobec nich komplementarne. 
Szczególnie istotny jest aktywizujący wpływ turystyki na rozwój innych dziedzin 
i branż gospodarowania, które w różnym stopniu biorą udział w obsłudze tury-
stów, przede wszystkim transportu, handlu i gastronomii2. Spójny rozwój tych 
i innych działów z poszanowaniem priorytetu zasad proekologicznego działania 
to ważne zadania w rozwoju turystyki XXI wieku, który powinien być oparty 
na zasadach zrównoważonego rozwoju3. Państwo, województwa, powiaty, gminy 
powinny tworzyć więc warunki do aktywności branży turystycznej, posługując 
się odpowiednimi instrumentami4.

W artykule scharakteryzowano politykę wsparcia rozwoju turystyki na 
poziomie regionalnym i lokalnym prowadzoną przez jednostki samorządu teryto-
rialnego (JST) ze środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej na lata 2007–2013. 
Analizą objęto działania przyjęte do realizacji przez JST w latach 2007–2011 (stan 
na 31.12.2011 r.), które umieszczono na stronie internetowej www.mapadotacji.
gov.pl.

1. Uwarunkowania rozwoju turystyki

Harmonijny rozwój turystyki w Polsce powinna zapewniać wielopłasz-
czyznowa współpraca (rysunek 1) administracji rządowej, jednostek samorządu 
terytorialnego, podmiotów gospodarczych i ich zrzeszeń oraz organizacji poza-
rządowych i społeczności lokalnych. Współpraca tych wszystkich podmiotów 
jest w dużej mierze uzależniona od bezpośrednich i pośrednich uprawnień gmin, 
powiatów, które regulują poszczególne akty prawne (tabela 1).

Wymienione prawne przesłanki identyfikują zakres zadań, które są zobo-
wiązane wykonać gminy, powiaty i województwa, by rozwój turystyki mógł 

2 M. Mongiałło, K. Zajkowski, Turystyka jako szansa rozwoju lokalnego, „Prawo i Polityka”, 
www.prawoipolityka.friko.pl, dostęp 20.05.2012.

3 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie turystyki i rozwoju (2004/2212 (INI)) P6-TA 
(2005) 0337.

4 K. Borkowski, M. Łabaj, Z. Jordanek, A. Dudoń, J. Borkowski, Analiza istniejącej oferty 
turystycznej; charakterystyka segmentów rynku, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Be-
skidzkiej, www.babiagora.eu, dostęp 20.05.2012.
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pozytywnie pobudzać rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych regionów 
kraju. 
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* W tym zwłaszcza Polska Izba Turystyki, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Polska Izba Hote-
larstwa, Polska Izba Turystyki Młodzieżowej, Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”, a także Rada 
Krajowa Izb Turystyki w Polsce.
** W tym zwłaszcza Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polskie Towarzystwo Schronisk 
Młodzieżowych, Polska Federacja Campingu i Caravaningu, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gos-
podarstwa Gościnne”, Polskie Stowarzyszenie Hotelarstwa i Turystyki, Stowarzyszenie „Konferencje 
i Kongresy w Polsce”, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.

Rysunek 1. Podmioty wpływające na rozwój turystyki w Polsce

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Kierunki rozwoju..., s. 44.
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Tabela 1

Akty prawne przyznające samorządom gminnym i powiatowym możliwość wpływu 
na rozwój turystyki

Akt prawny

Zakres uprawnień gmin i powiatów mających wpływ 
na rozwój turystyki

bezpośredni pośredni

1 2 3

Ustawa z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie 
gminnym (DzU 2001, 
nr 142, poz. 1591, 
z późn. zm.)

wspieranie rozwoju kultury fizycznej 
i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych 
i urządzeń sportowych

zapewnienie odpowiedniej infrastruk-
tury technicznej, społecznej, bezpie-
czeństwa i porządku publicznego, 
ładu przestrzennego i ekologicznego, 
który gminy realizują w ramach zadań 
własnych gminy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o usługach 
turystycznych (DzU 
2004, nr 223, poz. 2268, 
z późn. zm.)

kontrola znajdujących się na terenie 
gminy obiektów, w których są świad-
czone usługi hotelarskie

prowadzenie przez gminę ewidencji 
pól biwakowych oraz obiektów 
hotelarskich niebędących hotelami, 
motelami, pensjonatami, kempingami, 
domami wycieczkowymi, schroni-
skami młodzieżowymi

Ustawa z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu 
przestrzennym (DzU 
z 2003, nr 80, poz. 717, 
z późn. zm.)

kształtowanie i prowadzenie przez gminę 
polityki przestrzennej (w tym uchwalanie 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
oraz miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, które określą 
przeznaczenie terenów na określone cele 
(w tym turystyczno-rekreacyjne) oraz 
ustalą zasady ich zagospodarowania 
i zabudowy)

prowadzenie przez powiat analiz 
i studiów z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego

Ustawa z dnia 27 kwiet-
nia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska 
(tekst jednolity DzU 
2008, nr 25, poz. 150, 
z późn. zm.)

− sporządzanie i realizacja gminnych 
i powiatowych programów ochrony 
środowiska (działania te powinny 
zapewnić między innymi ochronę 
przyrodniczych walorów turystycz-
nych oraz warunki niezbędne do 
realizacji koncepcji zrównoważonego 
rozwoju

− sprawowanie przez gminę i powiat 
kontroli nad przestrzeganiem 
i stosowaniem przepisów ochrony 
środowiska

udostępnianie informacji o środowi-
sku i jego ochronie
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1 2 3

Ustawa z dnia 16 kwiet-
nia 2004 roku o ochronie 
przyrody (tekst jednolity 
DzU 2009, nr 151, poz. 
1220, z późn. zm.)

− uprawnienia gminy do tworzenia 
obszarów chronionego krajobrazu oraz 
wprowadzania ochrony pomników 
przyrody, stanowisk dokumentacyj-
nych, użytków ekologicznych i zespo-
łów przyrodniczo-krajobrazowych, 
co wpływa na podniesienie atrakcyjno-
ści turystycznej gmin

− uzgadnianie przez gminy tworzenia, 
zmiany granic lub likwidacji parków 
narodowych, krajobrazowych, obsza-
rów chronionego krajobrazu, obszarów 
Natura 2000

− tworzenie i utrzymywanie przez gminy 
terenów zieleni i zadrzewień oraz 
wymierzanie administracyjnych kar 
pieniężnych za ich niszczenie

opiniowanie przez gminę planów 
ochrony parków narodowych, krajo-
brazowych i rezerwatów przyrody, 
obszarów Natura 2000 oraz uzgod-
nienia zawartych w planach ustaleń 
dotyczących zagospodarowania 
turystycznego

Ustawa z dnia 23 lipca 
2003 roku o ochronie 
zabytków i opiece nad 
zabytkami (DzU 2003, 
nr 162, poz. 1568, 
z późn. zm.)

− sprawowanie opieki nad zabytkami, 
w tym prowadzenie prac konser-
watorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych

− uprawnienia do tworzenia przez gminę 
(po zasięgnięciu opinii wojewódz-
kiego konserwatora zabytków) parków 
kulturowych oraz zachowania wyróż-
niających się krajobrazowo terenów 
z zabytkami charakterystycznymi 
dla miejscowej tradycji budowlanej 
i osadniczej i sporządzanie dla nich 
planów ochrony

− opracowanie przez gminy i powiaty 
programów opieki nad zabytkami 
(zadania ochrony zabytków 
powinny być uwzględnione w miej-
scowym planie zagospodarowania 
przestrzennego i przepisach gminy)

− prowadzenie gminnej ewidencji 
zabytków

Ustawa z dnia 25 paź-
dziernika 1991 roku 
o organizowaniu i prowa-
dzeniu działalności kultu-
ralnej (tekst jednolity 
DzU 2012, poz. 406)

wspieranie i promocja twórczości, 
edukacji i oświaty kulturalnej, działań 
i inicjatyw kulturalnych oraz ochrona 
dziedzictwa kultury

prowadzenie i organizacja działal-
ności kulturalnej (tworzenie samo-
rządowych instytucji kultury, które 
będą prowadzić między innymi kluby, 
świetlice, domy kultury i biblioteki)

Ustawa z dnia 22 sierpnia 
1997 roku o bezpieczeń-
stwie imprez masowych 
(DzU 2009, nr 62, 
poz. 504, z późn. zm.)

wydawanie przez gminy zezwoleń lub 
zakazów na organizowanie imprez 
masowych

wprowadzanie przez powiat dla okre-
ślonego organizatora zakazu organi-
zowania imprezy masowej na terenie 
powiatu lub jego części

Źródło:  opracowanie własne na podstawie ww. ustaw; H. Kiryluk, Działania powiatów i gmin na 
rzecz rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, w: Zarządzanie turystyką na 
obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Eko-
nomicznej, Białystok 2005, s. 215–216.
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Tabela 2

Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w sferze turystyki 

Województwo Powiat Gmina

− dokonywanie wpisu do reje-
stru organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych 
i ich kontroli

− nadawanie uprawnień pilota 
wycieczek i przewodnika 
turystycznego

− zaszeregowanie obiektów 
hotelarskich do poszczegól-
nych rodzajów i kategorii i ich 
kontrola

− prowadzenie instytucji kul-
tury fizycznej i wypoczynku 
mających charakter regionalny, 
koordynacja działań i finansowe 
wspieranie jednostek kultury 
fizycznej, sportu i turystyki 
o zasięgu wojewódzkim oraz 
wojewódzkich organizacji 
sportowych i turystycznych

− współdziałanie w rozwoju 
turystyki, kreowanie nowych 
produktów turystycznych 
i promocja potencjału tury-
stycznego przez między innymi 
udział samorządu województwa 
w Regionalnej Organizacji 
Turystycznej

− koordynacja i rozwój sieci 
informacji turystycznej 
w województwie

− współpraca z instytucjami 
zajmującymi się turystyką na 
szczeblu krajowym, wojewódz-
kim, powiatowym i gminnym

− organizacja i nadzór wypo-
czynku dzieci i młodzieży

− realizacja zadań z zakresu 
kultury fizycznej i turystyki 
w ramach zajęć szkolnych 
(w tym także „zielone szkoły”)

− prowadzenie instytucji kultury 
fizycznej, turystyki i wypo-
czynku działających na terenie 
powiatu

− prowadzenie szkolnych schro-
nisk młodzieżowych

− ewidencja i nadzór nad działal-
nością oraz dofinansowanie sto-
warzyszeń działających w sferze 
kultury fizycznej, związków 
sportowych i stowarzyszeń tury-
stycznych, mających siedzibę na 
terenie powiatu

− wspieranie finansowe orga-
nizacji imprez sportowych, 
rekreacyjnych i turystycznych 
wysokiej rangi odbywających 
się na terenie powiatu

− współdziałanie w zakresie 
planowania rozwoju przestrzen-
nego i zagospodarowania terenu 
w obiekty sportowe, rekreacyjne 
i turystyczne

− koordynacje działań i wspie-
ranie ratownictwa wodnego 
i górskiego

− wspieranie organizacyjne 
i finansowe stowarzyszeń 
i organizacji turystycznych dzia-
łających na obszarze powiatu

− promocja i współdziałanie 
w zakresie rozwoju turystyki 
kwalifikowanej i innych form 
aktywnej turystyki w powiecie

− realizacja zadań z zakresu 
kultury fizycznej i turystyki 
w ramach zajęć szkolnych 
(w tym także „zielone szkoły”)

− współpraca w zakresie promocji 
rozwoju turystyki w powiecie ze 
szczególnym uwzględnieniem 
współpracy z regionalnymi 
i lokalnymi organizacjami 
turystycznymi

− prowadzenie ewidencji pól 
biwakowych i innych obiektów, 
w których świadczone są usługi 
hotelarskie, i prawo kontrolo-
wania obiektów, w których są 
świadczone usługi hotelarskie

− utrzymanie, remont lub prze-
budowa i rozbudowa obiektów 
oraz urządzeń sportowych 
i turystycznych na terenie gminy

− tworzenie korzystnych warun-
ków do podejmowania dzia-
łalności gospodarczej w sferze 
turystyki na terenie gminy

− prowadzenie instytucji kultury 
fizycznej, turystyki i wypo-
czynku działających na terenie 
gminy

− dofinansowanie stowarzyszeń 
kultury fizycznej, związków 
sportowych i stowarzyszeń tury-
stycznych mających siedzibę na 
terenie gminy

− planowanie rozwoju przestrzen-
nego i zagospodarowania terenu 
między innymi w obiekty spor-
towe, rekreacyjne i turystyczne

− wspieranie organizacyjne 
i finansowe stowarzyszeń 
i organizacji turystycznych 
działających na terenie gminy

− rozbudowa i utrzymanie 
infrastruktury technicznej 
(np. transportowej) i społecznej 
o znaczeniu wojewódzkim

− realizacja zadań z zakresu 
kultury fizycznej i turystyki 
w ramach zajęć szkolnych 
(w tym także „zielone szkoły”)

− działania na rzecz ochrony 
środowiska przyrodniczego 
i dziedzictwa kulturowego

− promocja gminy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kierunki rozwoju..., s. 43–44.

Na zadania te JST mają zagwarantowane środki finansowe w ustawach 
budżetowych kraju i JST. W tabeli 2 zestawiono kompetencje i zadania koordy-
nowane przez JSP.
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2.  Fundusze Unii Europejskiej a rozwój turystyki

Rozwój turystyki wymaga stosowania odpowiednich instrumentów, za któ-
rych pomocą władze publiczne mogą skutecznie i efektywnie oddziaływać na 
kształtowanie warunków sprzyjających funkcjonowaniu gospodarki turystycz-
nej. Wśród nich ważną rolę odgrywają instrumenty finansowe, w tym wydatki 
publiczne na turystykę. Wydatki te są ponoszone na różnych poziomach polityki 
turystycznej, którym przypisano odpowiednie zadania i możliwości oddziaływa-
nia na rozwój turystyki. Głównymi źródłami finansowania turystyki ze środków 
publicznych w Polsce są budżety jednostek samorządu terytorialnego (gmin, 
powiatów, województw), budżet państwa oraz budżet Unii Europejskiej5.

Zagraniczne środki publiczne przeznaczane na finansowanie turystyki w Pol-
sce to przede wszystkim fundusze strukturalne Unii Europejskiej. W latach 2007–
2013 finansowano z nich różne programy. W tym okresie na realizację projektów 
w zakresie turystyki przeznaczono około 6 mld zł (1,5 mld euro), co stanowi 
2,2% ogólnej alokacji środków funduszy europejskich w Polsce. Głównym źród-
łem finansowania rozwoju turystyki przez Unię Europejską jest Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). W tabeli 3 przedstawiono programy, które 
wykorzystują JST, by móc sfinansować rozwój turystyki w województwach.

Zasadnicza część środków finansowych wspierających rozwój sektora tury-
styki trafia do regionalnych programów operacyjnych (RPO), zarządzanych 
i wdrażanych przez samorządy województw.

Główne cele RPO są związane z kształtowaniem konkurencyjności poszcze-
gólnych regionów oraz promowaniem ich zrównoważonego rozwoju. Wszystkie 
województwa w swoich programach operacyjnych uwzględniły wsparcie rozwoju 
turystyki, traktując ją jako ważny czynnik podnoszenia konkurencyjności regio-
nów, zwiększania liczby miejsc pracy oraz podnoszenia poziomu życia miesz-
kańców6. Liczbę oraz wartość projektów dotyczących turystyki realizowanych 
w ramach RPO w układzie wojewódzkim przedstawiono na rysunku 2. 

5 K. Gralak, Finansowanie rozwoju turystyki w Polsce ze środków publicznych, w: Wybrane 
aspekty funkcjonowania i rozwoju współczesnej turystyki, red. I. Ozimek, Wydawnictwo SGGW, 
Warszawa 2011, s. 7.

6 Tamże, s. 14.
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Tabela 3

Programy wykorzystywane przez JST na rozwój turystyki w województwach 
w latach 2007–2011

Regionalne programy 
operacyjne

Infrastruktura i środowisko 
2007–2013

Innowacyjna 
gospodarka

Rozwój Polski 
wschodniej

1 2 3 4 5

D
ol

no
śl
ąs

ki
e

6.1. Turystyka regionalna
6.2. Turystyka aktywna
6.3. Turystyka biznesowa
6.4. Turystyka kulturowa
6.5. Działania wspierające 

infrastrukturę tury-
styczną i kulturową

XI.1. Ochrona i zacho-
wanie dziedzictwa 
kulturowego 
o znaczeniu 
ponadregionalnym

XI.2. Rozwój oraz 
poprawa stanu 
infrastruktury 
kultury o znaczeniu 
ponadregionalnym

6.4. Inwestycje w pro-
dukty turystyczne 
o znaczeniu 
ponadregionalnym

–

K
uj

aw
sk

o-
-p

om
or

sk
ie 6.1 Rozwój usług turystycz-

nych oparty na zaso-
bach przyrodniczych 

6.2 Rozwój usług turystycz-
nych i uzdrowiskowych

XI.1. Ochrona 
i zachowanie 
dziedzictwa kultu-
rowego o znaczeniu 
ponadregionalnym

– –

Lu
be

ls
ki

e

1.5. Dotacje inwestycyjne 
w dziedzinie turystyki

7.1. Infrastruktura kultury 
i turystyki

7.2. Promocja kultury 
i turystyki

XI.1. Ochrona 
i zachowanie 
dziedzictwa kultu-
rowego o znaczeniu 
ponadregionalnym

6.4. Inwestycje w pro-
dukty turystyczne 
o znaczeniu 
ponadregionalnym

III.2. Infra-
struktura 
turystyki 
kongresowej 
i targowej

Lu
bu

sk
ie

5.1. Rozwój i modernizacja 
regionalnej infra-
struktury turystycznej 
i kulturowej

5.2. Rozwój i modernizacja 
lokalnej infrastruk-
tury turystycznej 
i kulturowej

– – –

Łó
dz

ki
e V.4. Infrastruktura kultury

III.5. Infrastruktura tury-
styczno-rekreacyjna

– – –

M
ał

op
ol

sk
ie

3.1. Rozwój infrastruktury 
turystycznej

3.2. Rozwój produktu dzie-
dzictwa kulturowego

XI.1. Ochrona 
i zachowanie 
dziedzictwa kultu-
rowego o znaczeniu 
ponadregionalnym

XI.2. Rozwój oraz 
poprawa stanu 
infrastruktury 
kultury o znaczeniu 
ponadregionalnym

6.4. Inwestycje w pro-
dukty turystyczne 
o znaczeniu 
ponadregionalnym

–
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1 2 3 4 5

M
az

ow
ie

ck
ie

6.1. Kultura
6.2. Turystyka

XI.1. Ochrona 
i zachowanie 
dziedzictwa kultu-
rowego o znaczeniu 
ponadregionalnym

XI.2. Rozwój oraz 
poprawa stanu 
infrastruktury 
kultury o znaczeniu 
ponadregionalnym

– –

O
po

ls
ki

e

1.4. Rozwój infrastruk-
tury turystycznej 
i rekreacyjno-sportowej

5.3. Rozwój kultury oraz 
ochrona dziedzictwa 
kulturowego

XI.2. Rozwój oraz 
poprawa stanu 
infrastruktury 
kultury o znaczeniu 
ponadregionalnym

– –

Po
dk

ar
pa

ck
ie 6. Turystyka i kultura XI.2. Rozwój oraz 

poprawa stanu 
infrastruktury 
kultury o znaczeniu 
ponadregionalnym

6.4. Inwestycje w pro-
dukty turystyczne 
o znaczeniu 
ponadregionalnym

–

Po
dl

as
ki

e

3.1. Rozwój atrakcyjności 
turystycznej regionu

6.3. Infrastruktura z zakresu 
kultury i ochrony dzie-
dzictwa historycznego 
i kulturowego

XI.2. Rozwój oraz 
poprawa stanu 
infrastruktury 
kultury o znaczeniu 
ponadregionalnym

– –

Po
m

or
sk

ie

6.1. Infrastruktura wzmac-
niająca potencjał 
turystyczny

6.2. Promocja i informacja 
turystyczna

6.3. Regionalne dziedzictwo 
kulturowe o potencjale 
turystycznym

XI.2. Rozwój oraz 
poprawa stanu 
infrastruktury 
kultury o znaczeniu 
ponadregionalnym

6.4. Inwestycje w pro-
dukty turystyczne 
o znaczeniu 
ponadregionalnym

–

Śl
ąs

ki
e

3.1. Infrastruktura zaplecza 
turystycznego

3.2. Infrastruktura 
okołoturystyczna

3.3. Systemy informacji 
turystycznej

3.4. Promocja turystyki
4.1. Infrastruktura kultury
4.2. Systemy informacji 

kulturalnej
4.3. Promocja kultury

XI.1. Ochrona 
i zachowanie 
dziedzictwa kultu-
rowego o znaczeniu 
ponadregionalnym

XI.2. Rozwój oraz 
poprawa stanu 
infrastruktury 
kultury o znaczeniu 
ponadregionalnym

6.4. Inwestycje w pro-
dukty turystyczne 
o znaczeniu 
ponadregionalnym

–

Św
ię

to
-

kr
zy

sk
ie

2.3. Promocja gospodarcza 
i turystyczna regionu

5.3. Inwestycje w sferę 
dziedzictwa kulturo-
wego, turystyki i sportu

XI.2. Rozwój oraz 
poprawa stanu 
infrastruktury 
kultury o znaczeniu 
ponadregionalnym

6.4. Inwestycje w pro-
dukty turystyczne 
o znaczeniu 
ponadregionalnym

III.2. Infra-
struktura 
turystyki 
kongresowej 
i targowej

W
ar

m
iń

sk
o-

-m
az

ur
sk

ie 2.1.Wzrost potencjału 
turystycznego

2.2. Promocja wojewódz-
twa i jego oferty 
turystycznej

XI.1. Ochrona 
i zachowanie 
dziedzictwa kultu-
rowego o znaczeniu 
ponadregionalnym

6.4. Inwestycje w pro-
dukty turystyczne 
o znaczeniu 
ponadregionalnym

III.2. Infra-
struktura 
turystyki 
kongresowej 
i targowej
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1 2 3 4 5

W
ie

lk
op

ol
sk

ie

6.1. Turystyka
6.2. Rozwój kultury i zacho-

wanie dziedzictwa 
kulturowego

XI.1. Ochrona 
i zachowanie 
dziedzictwa kultu-
rowego o znaczeniu 
ponadregionalnym

XI.2. Rozwój oraz 
poprawa stanu 
infrastruktury 
kultury o znaczeniu 
ponadregionalnym

6.4. Inwestycje w pro-
dukty turystyczne 
o znaczeniu 
ponadregionalnym

–

Za
ch

od
ni

o-
po

m
or

sk
ie

5.1. Infrastruktura 
turystyczna

5.2. Rozwój kultury 
– ochrona i zacho-
wanie dziedzictwa 
kulturowego

5.3. Ścieżki rowerowe

– 6.4. Inwestycje w pro-
dukty turystyczne 
o znaczeniu 
ponadregionalnym

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.mapadotacji.gov.pl, dostęp 20.05.2012.

Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz towarzyszące im środki krajowe 
są w procedurach konkursowych rozdysponowywane na współfinansowanie 
(poprzez dotacje) różnorodnych projektów, które mają zwiększyć atrakcyjność 
turystyczną regionów. Główny strumień wydatków ukierunkowano na rozwój infra-
struktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym na budowę i modernizację bazy noclego-
wej wszystkich typów, bazy gastronomicznej oraz rozwój publicznej infrastruktury 
turystycznej i okołoturystycznej (m.in. wielofunkcyjnej infrastruktury sportowo-
-rekreacyjnej i infrastruktury uzdrowiskowej). Ze środków RPO udzielane są rów-
nież dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw działających w sektorze turystyki 
i rekreacji. Finansowane są działania z zakresu marketingu turystycznego, w tym 
projekty dotyczące opracowania i wdrożenia nowych produktów turystycznych, 
zwłaszcza o zasięgu regionalnym, oraz promocja oferty turystycznej. W więk-
szości województw wsparcie rozwoju turystyki jest zintegrowane ze wsparciem 
rozwoju kultury7. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku największą liczbą 
realizowanych projektów finansujących rozwój turystyki mogło poszczycić się 
województwo śląskie, które wykonało bądź wykonuje łącznie 434 projekty na 
kwotę 928 312 215 zł (dofinansowanie z UE to 521 271 578 zł, czyli średnio 56% 
środków). Jednostki samorządu terytorialnego w województwie śląskim koordy-
nują 174 projekty na kwotę 453 982 353 zł, w tym prawie 67% środków z UE.

7 Tamże, s. 14–15.
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie www.mapadotacji.gov.pl, dostęp 20.05.2012.

Do 31 grudnia 2011 roku ze środków finansowych na lata 2007–2013 roz-
poczęto lub zrealizowano w Polsce 1796 projektów na kwotę 9 856 610 537 zł, 
dofinansowanych w kwocie 4 661 637 120 zł ze środków UE, w tym koordyno-
wanych jest bądź było:

− 710 projektów przez gminy,
− 78 projektów przez powiaty,
− 18 projektów przez województwa,
− 990 projektów przez inne podmioty.
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Drugim, ważnym programem europejskim wspierającym rozwój turystyki 
w Polsce jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 

Wśród działań zmierzających do aktywizacji rozwoju gospodarczego 
i wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki są inwestycje w produkty 
turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym oraz promocja walorów turystycznych 
Polski. Wsparcie w ramach tych działań dotyczy największych atrakcji turystycz-
nych Polski, decydujących o konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na 
międzynarodowym rynku turystycznym, w tym projektów związanych z obiek-
tami znajdującymi się na liście UNESCO lub uznanymi za pomniki historii, 
a także projektów tworzących atrakcyjną ofertę turystyczną z punktu widzenia 
organizowania przez Polskę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. 
Wsparciem objęto także projekty promocji i rozwoju konkurencyjnych produktów 
turystycznych o zasięgu ponadregionalnym8. Według stanu na 31 grudnia 2011 
roku Polska podjęła się realizacji projektów na łączną kwotę 1 210 501 010 zł, 
dofinansowanych ze środków UE średnio w wysokości 48%.

W ramach działania 6.3 (Promocja turystycznych walorów Polski) realizo-
wany jest jeden projekt o zasięgu krajowym pod hasłem Promujmy Polskę razem, 
koordynowany przez Polską Organizację Turystyczną, na kwotę 141 780 000 zł, 
co stanowi 12% ogółu środków przyznanych na działania z zakresu turystyki 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach dzia-
łania 6.4 (Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym 
realizowanych) podjęto 20 projektów na łączną kwotę 1 068 721 010 zł, dofinan-
sowanych średnio w 43%.

Wsparcie rozwoju turystyki ze środków UE odbywa się również w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, realizowanego w pięciu 
województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmiń-
sko-mazurskim. Zostało ono ukierunkowane głównie na stworzenie warunków do 
dynamicznego rozwoju turystyki kongresowej i targowej w Polsce Wschodniej9. 

Na projekty budowy i modernizacji infrastruktury konferencyjnej i wysta-
wienniczo-targowej oraz promocji zrównoważonego rozwoju turystyki (według 
stanu na 31.12.2011 r.) wykorzystano kwotę 447 410 862 zł, w tym dofinanso-
wanie wyniosło 170 371 286 zł. Warto podkreślić, że ten program operacyjny 

8 Tamże, s. 15.
9 Tamże, s. 16.
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obejmuje działanie V.2 (Trasy rowerowe), na które nikt w latach 2007–2013 nie 
uzyskał dofinansowania.

Finansowanie rozwoju turystyki ze środków pomocowych Unii Europejskiej 
odbywa się także przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 
Z programu tego są finansowane projekty ochrony i zachowanie dziedzictwa kul-
turowego o znaczeniu ponadregionalnym, a także rozwój i poprawa stanu infra-
struktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym. Ponadto realizowanych jest 
41 projektów, na które do 31 grudnia 2011 roku przekazano 2 888 662 902 zł, 
w tym dofinansowanie ze środków UE wyniosło 1 550 592 216 zł.

Zakończenie

Finansowanie rozwoju turystyki przez państwo oraz jednostki samorządu 
terytorialnego jest jednym z obowiązkowych zadań administracji publicznej. 
Zgodnie z obowiązującym systemem prawnym gminy, powiaty i województwa 
tworzą warunki do rozwoju turystyki w regionach i gminach oraz upowszech-
niają turystykę. Państwo natomiast sprawuje funkcje zarządcze, czyli formułuje 
i koordynuje politykę turystyczną, wspiera działania promujące turystykę kraju za 
granicą i wykonuje zadania na rzecz jej upowszechniania10. 

Program realizacji wsparcia finansowego ze środków UE w latach 2007–2013 
dowodzi wzrostu znaczenia finansowania rozwoju turystyki w Polsce ze środków 
pomocowych Unii Europejskiej za pomocą różnych programów. Należy jednak 
zauważyć, że wsparcie dotyczące lat 2014–2020 z pewnością zmieni mechanizm 
udzielania pomocy publicznej podmiotom gospodarczym, który będzie zmierzał 
w kierunku ograniczenia pomocy bezzwrotnej na rzecz zwiększenia roli instru-
mentów pomocy zwrotnej, co z pewnością będzie zauważalne również w sferze 
turystyki.
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POLICY SUPPORT FOR TOURISM DEVELOPMENT 
IN POLAND AT REGIONAL AND LOCAL LEVEL 

IN 2007–2013 ON EXAMPLE OF SELECTED OPERATIONAL PROGRAMMES

Summary

Tourism is one of the fastest growing sectors of economy both in the European Union 
and in the world. The tasks recommended to all entities acting for tourism development 
are financed within the resources of the participants of the tourist system, i.e. Government 
administration bodies, territorial self-government entities of all levels, business entities 
and their associations, universities, entrepreneurs doing business in the field of education 
and experts, regional and local tourist organisations, non-governmental organisations, lo-
cal communities. The resources from the European Union structural funds in 2007–2013 
are also support for the tourism development in Poland.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZROBOTNYCH 
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Wprowadzenie

Naturalnym przeciwieństwem dla zjawiska bezrobocia jest przedsiębior-
czość. Działalność przedsiębiorcza może być podejmowana przez samych bezro-
botnych, albo przez podmioty, które zatrudniają osoby bezrobotne. Z obserwacji 
dotychczasowych zmian zachodzących na rynku pracy wynika, że rozwój przed-
siębiorczości może być skutecznie pobudzany za pomocą odpowiednich instru-
mentów instytucjonalnych, co ma duży wpływ na relacje zachodzące na rynkach 
pracy. W artykule przedstawiono stan przedsiębiorczości osób bezrobotnych 
w województwie zachodniopomorskim. 

Badaniem objęto cały 2011 rok. Wykorzystano w nim dane statystyczne udo-
stępnione przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz wybrane powiatowe 
urzędy pracy województwa zachodniopomorskiego, dotyczące głównie liczby 
bezrobotnych. 

1. Materiał i procedura badawcza

W badaniu posłużono się tradycyjną analizą zmian zachodzących na rynku 
pracy. W tym celu wykorzystano dane o krajowej i wojewódzkiej stopie bez-
robocia w latach 2004–2011, które pochodziły z zasobów Głównego Urzędu 
Statystycznego. W praktyce stosowanych jest kilka sposobów obliczania stopy 
bezrobocia, które dają bardzo różne wyniki. Wybór którejkolwiek metodyki obli-
czania stopy bezrobocia nie miał tu istotnego wpływu na wyniki analizy, ponie-



144 Kamila Radlińska

waż dane o poziomie stopy bezrobocia w województwie zachodniopomorskim 
miały charakter jedynie wprowadzający.

W artykule przeprowadzono również analizę rynku pracy za pomocą prze-
pływów bezrobotnych. W tym celu wykorzystano miesięczne dane za cały 2011 
rok o liczbie wyłączeń z ewidencji bezrobotnych dla województwa zachodnio-
pomorskiego oraz 21 powiatów województwa. Dane pochodziły z zasobu Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. 

2. Przedsiębiorczość bezrobotnych

Przedsiębiorczość to zachowanie osób lub organizacji polegające na poszuki-
waniu i stosowaniu nowych rozwiązań, wymagających więcej energii, inicjatywy 
i pomysłowości oraz umiejętnego oszacowania koniecznych nakładów (czasu, 
wysiłku, środków) i możliwych do osiągnięcia korzyści w obszarze występu-
jących ograniczeń i możliwości, a także skłonność do brania na siebie ryzyka 
i odpowiedzialności za swoje decyzje i działania1. Zachowanie przedsiębiorcze 
osób lub organizacji zależy od osobistych predyspozycji osoby podejmującej 
działanie przedsiębiorcze (kreatywności, pomysłowości, odpowiedzialności) oraz 
od istniejących warunków do działania (systemu gospodarczego kraju, przepi-
sów prawa). W teorii ekonomii przedsiębiorczość jest swoistą formą pracy bądź 
czwartym (oprócz pracy, ziemi, kapitału) czynnikiem produkcji2. Przedsiębior-
czość jest to zatem zespół cech właściwych przede wszystkim przedsiębiorcom, 
czyli umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów oraz gotowość 
do podejmowania ryzyka. Przedsiębiorczość więc to sposób myślenia oraz pro-
ces projektowania i rozwijania działalności gospodarczej dzięki zdolności do 
podejmowania ryzyka, kreatywności i innowacyjności połączonych z odpowied-
nim sposobem zarządzania3. Na przedsiębiorczość można spojrzeć w szerszym 
kontekście – przedsiębiorczość ludności to elementarny warunek niezbędny do 
rozwoju regionalnego, który jest jednym z głównych celów jednostek admini-
stracyjnych kraju. Mechanizm rozwoju regionalnego, czyli sposób oddziaływa-

1 J. Penc, Leksykon biznesu, Biblioteka Biznesmena, Wydawnictwo Placet 1997, s. 488.
2 K.B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 34.
3 G. Banerski, A. Gryzik, K. B. Matusiak, M. Mażewska, E. Stawasz, Przedsiębiorczość akade-

micka. Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 22.
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nia czynników rozwoju na zmiany w obszarze pól rozwoju regionalnego oraz 
kreowania obserwowalnych efektów społecznych, gospodarczych, ekologicznych 
i przestrzennych w regionie4, musi dotyczyć przedsiębiorczości. W kształtowa-
niu i rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu regionalnym czy lokalnym różną rolę 
odgrywają instytucje rynku pracy.

W literaturze przedsiębiorczość definiuje się w różny sposób, jednak zazwy-
czaj uwzględnia się takie cechy, jak umiejętność organizacji, podejmowanie 
ryzyka, inwencja, innowacja. Instytucje działające na rynku pracy powinny te 
cechy kreować i wzmacniać u osób bezrobotnych. Głównym problemem rynku 
pracy nie jest jednak przedsiębiorczość, lecz bezrobocie, dlatego konieczne jest 
tworzenie nowych miejsc pracy. Zdaniem instytucji rynku pracy, szansą jest tu 
sektor małych i średnich przedsiębiorstw, który wymaga jednak zmiany postaw 
społecznych przedsiębiorców i samych bezrobotnych. Wiele programów sformu-
łowanych przez centralne instytucje jest skierowanych na wspieranie przedsię-
biorczości bezrobotnych na lokalnych rynkach pracy. Dobrze wdrożony program 
może przyczynić się do wzrostu gospodarczego regionu i w konsekwencji kraju 
oraz znacznie ograniczyć bezrobocie.

Urzędy pracy, z uwagi na powierzone im zadania, między innymi wspierają 
przedsiębiorczość na lokalnych rynkach pracy, w tym przedsiębiorczość bezro-
botnych. Ich głównym zadaniem jest promowanie inicjatyw i rozwiązań zmie-
rzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, 
służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób pozosta-
jących bez pracy. Osiągając ten cel, pełnią swoją zasadniczą funkcję, czyli walkę 
z bezrobociem. 

W województwie zachodniopomorskich zadania z zakresu polityki rynku 
pracy i rozwoju zasobów ludzkich5 wykonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Szcze-
cinie. Jest to wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, która jest 
finansowana z budżetu samorządu województwa. Swą siedzibę ma w Szczecinie. 
W skład jego struktury organizacyjnej wchodzi Filia Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Koszalinie. Na terenie województwa zachodniopomorskiego zlokalizo-
wane są również powiatowe urzędy pracy. Nie są one powiązane ze sobą pod 

4 D. Strahl, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 22.

5 Zakres działalności określono przede wszystkim w art. 8 Ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy, DzU 2004, nr 99.
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względem podległości i realizują odmienne zadania, choć działają na mocy takich 
samych przepisów prawnych i dążą do osiągnięcia tych samych celów. 

3. Stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się jednym z najwyż-
szych poziomów stóp bezrobocia. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, lecz na 
ogół wskazuje się na postpegeerowską przeszłość województwa, niską mobil-
ność pracowników na lokalnych i wojewódzkim rynku pracy, nienowoczesną 
strukturę przemysłu, zjawisko mismatchu czy niewystarczająco wykształconą 
infrastrukturę6. 
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Wykres 1.  Stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl, dostęp 28.02.2012.

Analizując stopę bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w okre-
sie 2004–2011, można zauważyć, że we wszystkich latach przewyższała ona 
przeciętny poziom stopy bezrobocia w kraju, co przedstawiono na wykresie 1. 
Różnica między średnią stopą bezrobocia była wyższa w pierwszych latach ana-
lizy i zmniejszyła się wraz z upływem czasu. Świadczy to o zmniejszeniu się 
stopy bezrobocia w Polsce i w województwie. Tendencja ta była widoczna rów-
nież w powiatach i gminach. Wydaje się więc, że działania podejmowane przez 
instytucje funkcjonujące na rynku pracy dały pozytywne efekty. 

6 A. Radziwiłł, Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w Polsce. Przyczyny zrównoważonego 
rozwoju, Studia i Analizy, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1999, s. 24.



147Przedsiębiorczość bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

Stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim reagowała także 
na ogólną koniunkturę w kraju – większą różnicę między krajową a wojewódzką 
stopą bezrobocia odnotowano w czasie gorszej koniunktury, czyli na początku 
2004 roku, natomiast najmniejszą w 2008 roku (3,8 punktu procentowego). Wów-
czas w Polsce osiągnięto najwyższy poziom produkcji (dynamika wzrostu PKB 
– 106,8%).

Stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim nadal cechuje się 
relatywnie dużym zróżnicowaniem w czasie, choć w regionach maleje ona wraz 
z upływem lat. Przestrzenne zróżnicowanie stóp bezrobocia, czyli w poszczegól-
nych powiatach, przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Przestrzenne zróżnicowanie stopy bezrobocia w województwie zachodniopomorskim

Powiaty 2004 2011
Województwo zachodniopomorskie 27,4 17,5
Białogardzki 39,8 28,1
Drawski 40,5 26,1
Kołobrzeski 21,3 11,9
Koszaliński 39,0 26,5
Sławieński 37,4 23,9
Szczecinecki 36,9 26,6
Świdwiński 40,0 26,9
Wałecki 31,7 19,7
Miasto Koszalin 20,7 11,2
Choszczeński 36,5 26,5
Gryficki 38,0 24,0
Myśliborski 30,0 16,5
Pyrzycki 36,9 27,7
Stargardzki 32,0 20,0
Łobeski 42,6 29,0
Miasto Szczecin 15,3 9,9
Goleniowski 29,7 16,8
Gryfiński 32,7 21,9
Kamieński 34,5 25,4
Policki 22,7 15,6
Miasto Świnoujście 20,3 10,9

Minimum 15,3 9,9
Maksimum 42,6 29,0
Me 34,5 23,9
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl, dostęp 28.02.2012.
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Z tabeli 1 wynika duże zróżnicowanie stóp procentowych w przestrzeni. 
Stopa procentowa w województwie, i tak relatywnie wysoka w stosunku do śred-
niej krajowej, jest jeszcze zróżnicowana wewnątrz regionu. W województwie są 
powiaty, gdzie stopa bezrobocia jest niższa niż średnia województwa, ale także 
takie, w których poziom ten jest znacznie wyższy. W roku 2004 można zauważyć 
następującą prawidłowość: niższy poziom bezrobocia niż w województwie odno-
towano w miastach: Szczecin (5,4%), Świnoujście (20,3%), Koszalin (20,7%), 
oraz powiatach: kołobrzeskim (21,3%) i polickim (22,7%). Podobnie było w 2011 
roku – stopę bezrobocia poniżej średniej dla województwa zarejestrowano również 
w miastach: odpowiednio miasto Szczecin (9,9%), Świnoujście (10,9%), Koszalin 
(11,2%), oraz powiatach: kołobrzeskim (11,9%), polickim (15,6%), myśliborskim 
(16,5%), goleniowskim (16,8%). Podobnie jest w przypadku powiatów o najwyż-
szym poziomie bezrobocia. Taki stan rzeczy jest dowodem na zakorzeniony układ 
przestrzenny w województwie i może świadczyć o braku skutecznej strategii roz-
woju lokalnych rynków pracy – układ stopy bezrobocia nie zmienia się tu mimo 
podejmowanych przedsięwzięć przez odpowiednie instytucje. Wnioski z analizy 
sugerują potrzebę zmiany dotychczas stosowanych narzędzi instytucjonalnych.

Analiza w układzie miasto–wieś prowadzi do podobnych wniosków. Aktyw-
ność zawodowa ludności jest zdecydowanie wyższa w miastach. Rynek pracy 
województwa zachodniopomorskiego składa się zasadniczo z gmin wiejskich 
oraz wiejsko-miejskich. Przeważają małe miasta. Do dużych miast można zali-
czyć tylko Szczecin (powyżej 400 tys. mieszkańców), do średnich – Koszalin 
(powyżej 100 tys. mieszkańców), a pozostałe mają poniżej 100 tys. mieszkańców. 
Wielkomiejskie i miejskie rynki pracy mają swoją specyfikę. Poziom stóp bezro-
bocia powinien być na nich zdecydowanie niższy niż średnia dla województwa. 
Prawidłowość tę potwierdza sytuacja w województwie zachodniopomorskim 
(zob. tab. 1). Obszary zurbanizowane miały niższą stopę bezrobocia, a gminy 
wiejskie – znacznie wyższą, w skrajnych przypadkach prawie trzykrotnie wyż-
szą niż w województwie. Najwyższymi stopami bezrobocia cechowały się nastę-
pujące powiaty: łobeski (42,6% w 2004 r. i 29,0% w 2011 r.), drawski (40,5% 
w 2004 r. i 26,1% w 2011 r.), świdwiński (40,0% w 2004 r. i 26,9% w 2011 r.). 
Pozwala to na przypuszczenie, że rozwój sieci osadniczej i związany z nim rozwój 
działalności przemysłowej w obrębie miast przyczynia się do pozytywnych zmian 
na rynku pracy. Stworzenie mechanizmów przyciągających pracujących z peryfe-
ryjnych rynków pracy wymaga jednak czasu, lecz mogą się one okazać skuteczne, 
choć potrzeba tu dalszych, pogłębionych analiz.
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Z analizy rynków pracy w województwie zachodniopomorskim wynika 
także, że zaczynają się zmieniać postawy ludności wobec migracji. W roku 2011 
powiaty goleniowski i policki trafiły do grupy rynków, na których stopa bezro-
bocia kształtowała się na poziomie niższym niż średni. Można to tłumaczyć tym, 
że powiaty sąsiadują z miejskimi rynkami pracy. Odpływ ludności na szczeciń-
ski rynek w naturalny sposób obniżył tam stopę bezrobocia. Wniosek ten, choć 
wydaje się oczywisty, wymaga dalszych pogłębionych analiz. 

4. Analiza odpływu bezrobotnych

Tradycyjną analizę rynku pracy poszerzono o analizę odpływu bezrobotnych 
z ewidencji. Statystyki urzędów pracy gromadzą szczegółowe dane dotyczące 
odpływu bezrobotnych w różnych przekrojach. W tej części artykułu podjęto 
próbę zbadania odpływu bezrobotnych z rynku pracy województwa zachodnio-
pomorskiego w 2011 roku. Według uzyskanych danych w badanym 2011 roku 
wyłączono łącznie 149 751 osób. W każdym miesiącu było to średnio 12 479 osób 
(przy odchyleniu 2235 osób). Największy odpływ osób bezrobotnych z ewidencji 
nastąpił w kwietniu (15 683 osób), a najmniejszy w styczniu (8786 osób). Mogło 
to być spowodowane sezonowością zachodniopomorskiego rynku pracy, wyni-
kającą z cech województwa, struktury działalności przemysłowej oraz położenia 
geograficznego. Do kompleksowej analizy należałoby włączyć napływ bezrobot-
nych do ewidencji, lecz z uwagi na ograniczoność analizy i relatywnie niewielkie 
wahania stopy bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2011 roku zdecydowano 
się pominąć ten aspekt rynku pracy. 

Z punktu widzenia prezentowanych tez ciekawa jest analiza przyczyn wyłą-
czeń z ewidencji. Najczęściej było to podjęcie pracy przez bezrobotnego oraz 
brak gotowości do podjęcia pracy. Na podstawie miesięcznych danych obliczono 
średniomiesięczną zmianę odpływu bezrobotnych z ewidencji w 2011 roku, którą 
przedstawiono na wykresie 2. Wynika z niego, że w ciągu miesiąca pracę podjęło 
45,33% zarejestrowanych bezrobotnych, 33,30% wyłączonych z grupy nie wyka-
zało gotowości do pracy, a ze statusu bezrobotnego zrezygnowało 5,94%. Odpływ 
bezrobotnych związany z ukończeniem 60 lat przez kobiety lub 65 lat przez męż-
czyzn, nabyciem praw emerytalnych lub rentowych bądź świadczeń przedemery-
talnych wynosił średnio miesięcznie 1,77% osoby. Pozostałe przyczyny to między 
innymi podjęcie praktyki zawodowej, stażu lub nauki, zatrudnienie socjalne lub 
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prace pożyteczne społecznie. Niepokojące jest to, że tylko 45,33% bezrobotnych 
podjęło pracę niesubsydiowaną i subsydiowaną. Dotyczy to prawie wszystkich 
powiatowych rynków pracy w województwie, co przedstawiono w tabeli 2.

Podjęcie pracy
45,33%

Podjęcie szkolenia
1,63%

Podjęcie stażu
3,23%

Przygotowanie 
zawodowe dorosłych

0,00%
Praca społecznie 

użyteczna
2,77%

Indywidualny 
program 

zatrudnienia 
socjalnego (kontrakt 

socjalny)
0,18%

Odmowa przyjęcia 
propozycji pracy 
lub innej formy 

pomocy
2,29%

Brak gotowości
do pracy
33,30%

Rezygnacja ze statusu 
bezrobotnego

5,94%

Podjęcia nauki
0,22%

Ukończenie 60/65 lat
0,39%

Nabycie praw 
emerytalnych 
lub rentowych

0,74%

Świadczenia 
przedemerytalne

0,64%

Innych
3,35%

Wykres 2. Średniomiesięczny wskaźnik osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych 
w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych WUP Szczecin, www.wup.pl, dostęp 28.02. 
2012.

Najczęstszą przyczyną odpływu bezrobotnych było podjęcie pracy – nie-
omal we wszystkich powiatach, z wyłączeniem kołobrzeskiego i kamienieckiego. 
Minimalną wartość wskaźnika średniomiesięcznej zmiany odnotowano w powie-
cie kołobrzeskim (38,2%), natomiast najwyższą w powiecie gryfickim (54,2%). 
Do następnej grupy przyczyn należy zaliczyć brak gotowości do pracy (od 24,1% 
do 43,3% wyłączeń z ewidencji), odmowę przyjęcia pracy (minimalna wartość 
0,6%, wartość maksymalna 7,0%) oraz rezygnację ze statusu bezrobotnego 
(w poszczególnych powiatach odpowiednio od 3,1% do 11,7%). Ze wstępnej 
analizy przyczyn wyłączeń z ewidencji bezrobotnych wynika następująca prawid-
łowość: najbardziej niepokojącą sytuację pod względem odpływu bezrobotnych 
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odnotowano w powiatach: kołobrzeskim (średniomiesięcznie 56,0% wyłączeń 
z ewidencji z przyczyn leżących po stronie bezrobotnego, tj. braku gotowości do 
pracy, odmowy przyjęcia pracy lub rezygnacji ze statusu bezrobotnego), kamie-
nieckim (49,8%), oraz w miastach: Świnoujście (55,6%) i Szczecin (49,1%). 
Relatywnie mały wskaźnik wyłączeń z powodu podjęcia pracy w wymienionych 
powiatach oraz specyfika gospodarcza powiatów nakreślają ciekawy obszar 
badawczy, lecz ten wątek badania nie zostanie tu podjęty.

Tabela 2

Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych w powiatach 
województwa zachodniopomorskiego w 2011 roku – wartość średniomiesięczna (%)
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Białogardzki 49,6 1,7 5,6 0,0 2,8 27,4 5,8 0,1 0,6 0,8 1,2 4,4
Choszczeński 42,4 6,0 3,7 0,0 0,9 31,1 10,3 0,6 0,1 0,6 0,5 3,8
Drawski 47,2 8,4 4,9 0,0 4,7 24,1 5,7 0,2 0,4 0,9 0,8 2,8
Goleniowski 47,1 4,4 1,4 0,0 1,8 34,5 5,6 0,2 0,4 0,8 0,8 3,1
Gryficki 54,2 3,3 2,6 0,9 1,4 26,0 5,7 0,1 0,4 0,7 0,6 4,2
Gryfiński 42,9 6,1 1,2 0,0 1,0 37,7 6,0 0,2 0,4 0,6 0,5 3,6
Kamieński 40,8 4,6 1,5 0,0 1,3 40,9 7,6 0,1 0,4 0,7 0,2 2,0
Kołobrzeski 38,2 1,5 0,3 0,0 2,0 43,3 11,7 0,0 0,4 0,1 0,3 2,3
Miasto Koszalin 51,3 5,7 2,2 0,5 1,7 28,4 3,5 0,4 0,7 0,8 1,1 3,6
Koszaliński 52,2 4,5 4,4 0,1 2,1 26,6 5,3 0,4 0,3 0,7 0,5 3,0
Łobeski 46,3 5,6 2,9 0,7 1,3 32,5 4,9 0,1 0,3 0,3 0,4 4,6
Myśliborski 42,2 6,2 1,0 0,0 1,1 37,6 5,8 0,2 0,3 0,7 0,9 4,1
Policki 41,8 4,3 2,7 0,0 1,9 35,2 7,6 0,4 0,7 1,4 1,1 2,9
Pyrzycki 48,9 9,6 2,2 0,0 2,1 26,2 6,2 0,5 0,4 0,7 0,5 2,9
Sławieński 53,4 6,3 3,5 0,0 2,9 24,1 4,4 0,1 0,6 1,6 0,8 2,3
Stargardzki 45,9 3,7 2,7 0,4 1,0 34,6 7,5 0,2 0,2 0,5 0,6 2,7
Szczecinecki 48,8 5,9 2,4 0,0 0,6 28,0 8,3 0,2 0,4 1,4 0,4 3,7
Świdwiński 44,7 4,9 8,8 0,1 0,8 30,0 5,3 0,2 0,3 0,7 0,6 3,8
Miasto Świnoujście 38,2 2,5 0,0 0,0 7,0 38,1 10,5 0,0 0,2 0,4 0,4 2,6
Wałecki 46,3 8,8 2,3 0,0 4,5 27,6 6,0 0,2 0,4 0,5 0,5 2,9
Miasto Szczecin 40,3 3,3 0,8 0,4 3,9 42,2 3,1 0,2 0,5 0,7 0,7 4,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP Szczecin, www.wup.pl, dostęp 28.02. 

2012.
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Na ogół najczęstszą przyczyną wyłączeń z ewidencji bezrobotnych było 
podjęcie pracy. Fakt ten urzędy pracy ewidencjonowały w kategoriach pracy nie-
subsydiowanej i pracy subsydiowanej. Średniomiesięczny wskaźnik przyjęć do 
pracy niesubsydiowanej wyniósł 89,2%, a do prac subsydiowanych – 10,8%. Taką 
tendencję zaobserwowano we wszystkich powiatach i można ją ocenić pozytyw-
nie. Statystyki prowadzone przez urzędy pracy pozwalają na szczegółową analizę 
jedynie grupy przyjętej do pracy subsydiowanej (jest to duża niedogodność dla 
badaczy rynku pracy).

5. Przedsiębiorczość – sposób na wyjście z bezrobocia

W wyniku podjęcia zatrudnienia w 2011 roku z rynku pracy w wojewódz-
twie zachodniopomorskim zostało wyłączonych łącznie 67 748 osób, z czego 
60 425 osób to osoby, które podjęły zatrudnienie niesubsydiowane, a 7323 
w ramach prac subsydiowanych. Analiza pracy niesubsydiowanej (jak wspo-
mniano) jest niemożliwa z powodu ograniczonego dostępu do danych, natomiast 
możliwe jest badanie zatrudnienia subsydiowanego. 

Praca interwencyjna 
25,04% 

Roboty publiczne 
 30,95% 

Podjęcie działalności 
gospodarczej 

18,00% 

Podjęcia pracy  
w ramach refundacji 
kosztów zatrudnienia 

25,06% 

Inne 
 0,95% 

Wykres 3.  Średni udział poszczególnych form zatrudnienia w grupie pracy subsydiowa-
nej w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych WUP Szczecin, www.wup.pl, dostęp 28.02. 
2012.

W roku 2011 nieomal co piąty bezrobotny korzystający z możliwości pracy 
subsydiowanej odchodził z grupy bezrobotnej do pracujących przez podjęcie dzia-
łalności gospodarczej. W województwie było to łącznie 1439 osób, czyli 18,00% 
podejmujących prace subsydiowane. Wszystkie formy aktywnego przeciwdziała-
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nia bezrobociu podejmowane przez urzędy pracy zaprezentowano na wykresie 3. 
Wynika z niego, że przedsiębiorczość osób bezrobotnych w 2011 roku może się 
wydawać niezadowalająca, ponieważ roboty publiczne, zatrudnienie w ramach 
refundacji kosztów czy prace interwencyjne w większym stopniu przyczyniają 
się do wyłączenia z ewidencji bezrobotnych w ramach prac subsydiowanych. 
Biorąc jednak pod uwagę relatywnie niewielkie doświadczenie w tym obszarze 
oraz cechy tej formy pracy subsydiowanej, czyli aktywną postawę bezrobotnego, 
sytuacja wydaje się pozytywna. Stosowanie takiej praktyki może w przyszłości 
istotnie ograniczyć bezrobocie, lecz wymaga to wsparcia istniejących i potencjal-
nych instrumentów instytucjonalnych.

Zakończenie

Województwo zachodniopomorskie nadal charakteryzuje się stosunkowo 
wysoką stopą bezrobocia. W latach 2004–2011 różnica w stosunku do średniej 
krajowej uległa jedynie niewielkiemu zmniejszeniu. Analizując wojewódzki rynek 
pracy na tle rynku krajowego, można zauważyć tendencję do obniżania się stopy 
bezrobocia oraz zmniejszenie różnicy między krajową a wojewódzką stopą bez-
robocia, znaczną wrażliwość wojewódzkiego rynku pracy na koniunkturę gospo-
darczą kraju, duże i utrzymujące się zróżnicowanie przestrzenne stopy bezrobocia 
w województwie zachodniopomorskim, oddziaływanie miejskich rynków pracy 
na przyległe tereny, pojawienie się na tych rynkach zjawiska migracji ludności. 
Tak sformułowane prawidłowości były podstawą analizy odpływu bezrobotnych 
z wojewódzkiego rynku pracy. W przyszłości mogą być one cennym źródłem 
informacji o tworzeniu możliwych do wykorzystania narzędzi instytucjonalnych 
na wojewódzkim rynku pracy. Analizując odpływy bezrobotnych w 2011 roku, 
można zauważyć, że najliczniejszą grupę wyłączanych z ewidencji bezrobotnych 
tworzyły osoby, które podjęły pracę zarobkową, co należy ocenić pozytywnie. 
Największe znaczenie ma tu praca niesubsydiowana, a jedynie marginalne – praca 
subsydiowana, co także jest zjawiskiem korzystnym. Drugim, równie ważnym 
miejscem odpływu bezrobotnych z rynku pracy był brak gotowości do podjęcia 
pracy przez osoby bezrobotne, co jest problemem wymagającym poszerzonych 
analiz. Jednak z uwagi na brak szczegółowych informacji o odpływie bezrobot-
nych w statystyce rynku pracy, analizę zakończono jedynie na sformułowaniu 
ogólnego wniosku. Będzie on przedmiotem przyszłych analiz autorki. Polityka 
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rządu wobec rynku pracy w analizowanym okresie sprzyjała przemianom w zaso-
bie osób bezrobotnych i pracujących. Dotyczyło to z jednej strony korzystnych, 
ogólnokrajowych warunków funkcjonowania rynku pracy, a z drugiej strony 
wspierania zmian przez stworzenie możliwości instytucjom rynku pracy wyko-
rzystywania nowych narzędzi.
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UNEMPLOYMENT’S ENTREPRENEURSHIP 
OF THE ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODSHIP

Summary

In the article entrepreneurship of the unemployed of the Zachodniopomorskie 
voivodship in 2011 is presented. The entrepreneurship of the unemployed was shown 
based on their exclusions from the register of employment offices.

In the article for the evaluation of nationwide conditioning of the entrepreneurship 
they used the traditional analysis of changes on the labour market. For that purpose details 
about the domestic and provincial unemployment rate were used 2004–2011 which came 
from resources of the Central Statistical Office. Analysis of changes on the labour market 
was concentrated on changes in levels of unemployment rates. Apart from the traditional 
analysis of changes of level of the unemployment rate analysis of the labour market was 
conducted with flows of unemployed persons. For that purpose monthly I–XII 2011 was 
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used about the number of exclusions from the register of the unemployed for the Za-
chodniopomorskie voivodship and 21 districts of the province. Disclosed data came from 
the source of Voivodship Labour Office in Szczecin.

Analysis of the labour market of the Zachodniopomorskie voivodship, it pointed 
at favourable nationwide conditioning of the labour market as well as pointed at positive 
changes on the side of tools which at present Labour Market Institutions have.
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Wprowadzenie

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga obecnie szerokiej wiedzy i zdol-
ności do poszukiwania nowych rozwiązań w zmiennym otoczeniu. Świat ulega 
gwałtownym przemianom, a to zmusza firmy do podejmowania decyzji o wpro-
wadzaniu zmian, tworzenia strategii, przeorganizowania wewnętrznych struktur, 
redukowania kosztów działalności. Jednym z elementów nowego zarządzania 
publicznego zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym jest outsourcing, 
będący częścią gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

W artykule przedstawiono możliwości racjonalizacji działalności danej orga-
nizacji przez wykorzystanie outsourcingu, powiązanie go z  kosztami i gospo-
darką finansową badanych podmiotów oraz zwrócono uwagę na fakt, że jest to 
jeden z elementów nowego zarządzania publicznego.

1.  Pojęcie, cele i rodzaje outsourcingu

Wydzielanie określonych zadań ze struktury organizacyjnej swojego pod-
miotu i przekazanie wykonywania pewnych działań jednostkom zewnętrznym 
jest nazwany outsourcingiem. Jest on związany z redukowaniem kosztów i pod-
noszeniem jakości świadczonych usług. 

 Outsourcing to doskonalenie funkcjonowania podmiotów, a jego zadaniem 
jest obniżenie kosztów wyrobów i usług oferowanych interesariuszom. Polega 
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na korzystaniu z usług lub półproduktów, które oferują zewnętrzne jednostki. 
Outsourcing polega na wydzieleniu działań wykonywanych w danej organizacji 
nieefektywnie, co powoduje racjonalniejsze wykorzystanie zasobów i redukuje 
koszty1. Zarządzania operacyjne jest przenoszone do zewnętrznego dostawcy 
usług, który świadczy usługi wcześniej zaspokajane przez przedsiębiorstwo włas-
nymi siłami2. Dzięki takim rozwiązaniom przedsiębiorstwo może się skupić na 
działalności podstawowej, czyli na wykonywaniu statutowych zadań. 

Analizując przesłanki stosowania outsourcingu, należy podkreślić, że na 
decyzje outsourcingowe wpływają pewne czynniki o charakterze wewnętrznym. 
Powodem wykorzystywania tego instrumentu są według T. Kopczyńskiego: 
koszty, kapitał, wiedza i wydajność jednostki gospodarczej, ale również: jakość 
finanse oraz kooperacja z firmą zewnętrzną3. T. Kopczyński uznał, że motywem 
stosowania przez organizacje outsourcingu jest też strategia konkurencyjna – pod-
mioty obawiają się, że mogą nie sprostać konkurencji. Inne czynniki to dostęp do 
specjalistycznej wiedzy, poprawa świadczenia i dostępności usług, w tym komu-
nalnych, oraz wysoka jakość tych usług4.

Konkludując, najważniejszymi przesłankami stosowania outsourcingu jest 
kontrola kosztów działalności operacyjnej oraz skuteczne zarządzanie podmiotem 
i sprawne świadczenie usług na podstawie nowoczesnych rozwiązań. Dzięki temu 
pozbywają się działalności problemowej, dzieląc związane z nią ryzyko z firmą 
zewnętrzną.

Analizując dostępną literaturę5, można wymienić główne motywy outsour-
cingu w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji. Z tabeli 1 
wynika, że główną przesłanką stosowania outsourcingu jest redukcja kosztów 
w danej organizacji. 

Stosowanie outsourcingu ma duży wpływ na strukturę podmiotu, powoduje 
bowiem jej spłaszczenie struktur, co pozwala na lepsze zarządzanie firmą, spraw-
niejszą komunikację i na osiągnięcie także dodatkowych korzyści, jak wzrost 

1  M. Garstka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Podział przez wydzielenie, CeDeWu Sp. z o.o., 
Warszawa 2006, s.  45.

2  H. Leins, M. Setzer, L. Covill, Excellence in Investment Banking Operations, Euromoney 
Books, London 2000, s. 7.

3  T. Kopczyński, Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, PWE, Warszawa 2010, 
s. 69–70.

4  Tamże, s. 72.
5  Por. m.in. M. Kłos, Outsourcing – koncepcja wzmocnienia konkurencyjności, www.mikro.

univ.szczecin.pl, dostęp 17.12.2010, s. 37.
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innowacyjności i konkurencyjności danej jednostki. Zmiany te powodują, że out-
sourcing wciąż się rozwija i jest stosowany w całym przedsiębiorstwie, szczegól-
nie w działach technologiczno-informacyjnych i logistyce. Wykorzystywany jest 
w funkcjach podstawowych i pomocniczych firmy. Decyzje, którymi obszarami 
działalności nie będzie się zajmował podmiot, zależą od tego, czy produkuje on 
usługi, czy je świadczy. 

Tabela 1

Główne motywy stosowania outsourcingu 
w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji

Obszar działalności przedsiębiorstwa Główny motyw wydzielania funkcji
Rachunkowość i finanse Redukcja kosztów
Zarządzanie, administracja Redukcja kosztów
Wytwarzanie Redukcja kosztów
Zasoby ludzkie Skrócenie czasu działalności
Funkcje marketingowe Podniesienie jakości
Systemy informatyczne Redukcja kosztów
Transport, dystrybucja Redukcja kosztów
Źródło:  M. Kłos, Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu Sp. z o.o. Warszawa 2009, 

s. 37.

Główne obszary zastosowania outsourcingu w przedsiębiorstwie przedsta-
wiono na rysunku 1. 

Outsourcing różni się od zwykłego zlecenia, ponieważ wpływa na przebu-
dowę systemu podstawowej działalności i o długotrwałą współpracę partnerską. 
Nie jest to zwykła relacja dostawca–odbiorca, lecz układ, w którym wiele zyskują 
obie strony6. Ponieważ wpływa zarówno na jakość, poziom zatrudnienia, jak i na 
gospodarkę finansową danego podmiotu, więc dobrze zaplanowany, kontrolo-
wany jest dziś jednym z elementów nowego zarządzania publicznego.

2.  Outsourcing jako element nowego zarządzania publicznego

Outsourcing w sektorze publicznym różni się od outsourcingu w sektorze 
prywatnym. Podejmując decyzje outsourcingowe, podmiot z sektora publicz-

6  M. Kłos, Outsourcing – koncepcja... 
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nego stosuje inne podejścia i kryteria niż sektor komercyjny, z powodu między 
innymi7:

‒ publicznego charakteru usług społecznych,
‒ odpowiedzialności i związanego z nią ryzyka,
‒ zakresu działalności, zadań i funkcji.
Decyzji o zastosowaniu outsourcingu nie należy podejmować pochopnie, 

lecz dokładnie poznać zalety i wady oraz szanse i zagrożenia wykorzystanie tej 
metody w sferze usług publicznych dla uniknięcia pozornie tańszych ofert oraz 
zminimalizowania ryzyka8.

Powody zamawiania usług u zleceniobiorców zewnętrznych są różne. 
Można je podzielić na subiektywne i obiektywne. Przyczyny obiektywne wyni-
kają z tego, że zakład nie ma możliwości ich świadczenia lub podjęcie określonej 
działalności przez podmiot publiczny byłoby nieuzasadnione ekonomicznie, na 
przykład zakup posiłków regenerujących dla pracowników (brak własnej kuchni 
– usługa zlecana na zewnątrz).

7  J. Oleński, Outsourcing w e-administracji. Korzyści ekonomiczne i granice outsourcingu 
w e-administracji, www.e-administracja.org.pl, dostęp 25.03.2011.

8  M. Kłos, Outsourcing – koncepcja… 
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Rysunek 1.  Główne obszary występowania outsourcingu w przedsiębiorstwie

Źródło:  T. Kopczyński, dz.cyt., s. 80.
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Przyczyny subiektywne to często trudności z terminową realizacją zadania, 
na przykład pilna wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscu (ulicy), w któ-
rym trwają inne prace, lub wymiana trakcji ciepłowniczej. W takich przypadku 
zasadne jest zlecenie wyspecjalizowanej firmie wykonania tych dwóch zadań, co 
pozwoli również zmniejszyć koszty ich wykonywania9.

Korzyści z outsourcingu są następujące10:
‒ strategiczne (wzrost efektywności i skuteczności),
‒ rynkowe (umocnienie pozycji),
‒ ekonomiczne (wzrost przychodów, niższe koszty, poprawa wyników),
‒ organizacyjne (zmniejszenie szczebli zarządzania).
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia związane z outsourcingiem. 

Można bowiem delegować zadanie, ale nie wolno delegować odpowiedzialności. 
Podmiot, któremu zleca się publiczną usługę, powinien mieć odpowiednie przy-
gotowanie merytoryczne, czyli wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie11.

W instytucjach publicznych podobnie jak w sektorze prywatnym można 
wydzielić takie funkcje12:

‒ inwestycje, 
‒ obsługę informatyczną,
‒ konserwacje, remonty,
‒ utrzymanie czystości,
‒ żywienie,
‒ ochronę mienia,
‒ usługi pralnicze.
Outsourcing będący jednym z elementów nowego zarządzania publicznego 

(NZP), pozwala na wprowadzanie konkurencji do sektora publicznego, kontrak-
towanie usług i wymaga przetargów publicznych. Jest efektem wprowadzania 
metod zarządzania obowiązującego w sektorze prywatnym. 

W nowym zarządzaniu publicznym podejście menadżerskie ma zapewniać 
gospodarność, efektywność i skuteczność organizacji publicznych oraz lepsze 
zaspokajanie potrzeb społecznych. Zdaniem Ch. Hooda, menadżerskie zarządza-

9  Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego wywiadu z prezesem Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu.

10  K. Opolski, P. Modzelewski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwo 
CeDeWu Sp. z o.o. Warszawa 2004, s. 112.

11  www.outsourcingit.pl, dostęp 25.03.2011.
12  K. Opolski, P. Modzelewski, dz.cyt., s. 112.
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nie w sektorze publicznym zwiększy kontrolę wyników działalności, wprowadzi 
konkurencję do sektora publicznego, spowoduje wzrost dyscypliny i oszczędności 
zasobów13. J. Supernat określa nowe zarządzanie publiczne, jako „zorientowanie 
na wyniki, wprowadzanie mechanizmów rynkowych, orientacja na konsumenta, 
koncentracja uwagi na kierowaniu zamiast na bezpośrednim świadczeniu usług, 
deregulacja, tworzenie warunków dla inicjatywy pracowników, zmniejszanie 
kosztów świadczenia usług, rozszerzenie ról kierowniczych zorientowanych na 
służbę publiczną, orientacja na elastyczność, innowacyjność, przedsiębiorczość, 
apolityczność”14.

Konkludując, celem nowego zarządzania publicznego jest osiąganie dobrych 
wyników, ustalanie priorytetów, poprawa gospodarności, efektywności i sku-
teczności sektora publicznego, a outsourcing jest jednym z instrumentów osią-
gania tych celów. Podmioty świadczące usługi publiczne powinny zatem lepiej 
wykorzystywać mechanizmy konkurencji rynkowej. Nowe zarządzanie publiczne 
pozwala na kilka rozwiązań: outsourcing może umożliwić podmiotom publicz-
nym kupowanie od prywatnych organizacji rzeczy i usług tańszych oraz o wyższej 
jakości niż te, które wcześniej same wykonywały i świadczyły gospodarstwom 
domowym. 

3.  Outsourcing usług komunalnych jako element gospodarki finansowej 
jednostki samorządu terytorialnego (JST)

Usługi komunalne są dostarczane społeczeństwu lokalnemu. Zalicza się 
do nich15: usługi komunikacji miejskiej, wodociągowo-kanalizacyjne, dostawę 
energii cieplnej, wynajem lokali mieszkalnych. Podmioty, które w imieniu gminy 
zarządzają usługami z zakresu użyteczności publicznej, prowadzą gospodarkę 
finansową opartą na planach finansowych.

13  Podaję za A. Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne, SGH, Warszawa 2007, s. 27–28.
14  L. Kowalczyk, Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian w podejściu do 

administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsię-
biorczości nr 1/2008, www.lucjankowalczyk.com, dostęp 13.12.2012.

15  A. Szewczuk, Usługi komunalne, w: Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Pa-
nasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 479.
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Z Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku16 wynika, 
że podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest 
budżet wraz z załącznikami, uchwalany w formie uchwały budżetowej na dany 
rok kalendarzowy. W załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się plany 
przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych i samorządowych 
jednostek budżetowych. 

Na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego ma wpływ 
działalność finansowa samorządowych spółek prawa handlowego. Ich samo-
dzielność finansowa powoduje, że są niedotowane lub dotowane w ograniczo-
nym zakresie, co pozwala na przekazanie środków finansowych JST na inne cele, 
choćby na nowe inwestycje. Sektor usług komunalnych wymaga zmian, które 
umożliwią wzmocnienie pozycji jednostek świadczących usługi z zakresu uży-
teczności publicznej.

Nowe zarządzanie publiczne wymusza podejmowanie działań racjona-
lizacyjnych, których efektem powinna być wyższa jakość i dostępność usług 
komunalnych, co obliguje sektor publiczny, w tym komunalny, do określania 
transparentnych reguł zarządzania i funkcjonowania, w tym głównie finansowa-
nia zgodnie z zasadami obowiązującymi sektor finansów publicznych. Wykony-
wanie budżetu17, czyli gospodarka finansowa JST, powinno być zgodne przede 
wszystkim z zasadą celowości, oszczędności i efektywności oraz wyboru najko-
rzystniejszej oferty przy zlecaniu zadań finansowanych ze środków publicznych, 
z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych. Outsourcing może 
być instrumentem ułatwiającym przestrzeganie wymienionych zasad, przyjmując, 
że podmiot zewnętrzny lepiej wykona zadania nałożone na zakład budżetowy lub 
gminną spółkę prawa handlowego. W sektorze finansów publicznych instrument 
ten jest wykorzystywany w kilku podstawowych obszarach, co potwierdziły bada-
nia empiryczne, które są jedynie poglądowe z powodu niskiego udziału próby 
badawczej i zasięgu, obejmującego jedną gminę województwa zachodniopomor-
skiego. Z praktyki gospodarczej wynika, że podobną sytuację można obserwować 
w wielu innych gminach, nie tylko w województwie zachodniopomorskim.

Badanie przeprowadzono w październiku 2011 roku w trzech z czterech 
podmiotów w gminie Świnoujście świadczących usługi komunalne na rzecz spo-
łeczności lokalnej. Jedno z przedsiębiorstw – gminna spółka Przedsiębiorstwo 

16  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240, z późn. 
zm.

17  Tamże, art. 68, 254.
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Energetyki Cieplnej nie odpowiedziało na ankietę i nie wyraziło zgody na prze-
prowadzenie wywiadu bezpośredniego. W związku z tym rozważania na temat 
outsourcingu usług komunalnych jako elementu nowego zarządzania publicznego 
oraz obszarów wprowadzania outsourcingu przez podmioty świadczące usługi 
komunalne oparto na danych empirycznych otrzymanych z trzech jednostek:

‒ Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) – spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością,

‒ Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) – zakładu budżetowego,
‒ Zakładu Komunikacji Miejskiej (ZKM) – spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością.
W tabeli 2 przedstawiono obszary outsourcingu w ramach funkcji 

pomocniczych.

Tabela 2

Obszary outsourcingu w ramach funkcji pomocniczych

Wyszczególnienie ZWIK ZGM ZKM
Ochrona budynków tak tak tak
Konserwacje sieci teleinformatycznych tak tak tak
Grupy remontowe nie częściowo tak
Sprzątanie biur nie tak nie
Inne nie nie nie

Odpowiedź tak lub nie oznacza, że dana jednostka korzysta lub nie korzysta z outsourcingu w ramach 
zlecania tej konkretnej usługi.
Źródło:  opracowanie własne.

Wszystkie badane jednostki korzystały z rozwiązań outsourcingu, lecz część 
prac wykonywały w ramach umów o pracę (zlecenie, o dzieło) ze swoimi pra-
cownikami. Takie usługi, jak ochrona budynku lub konserwacje sieci teleinforma-
tycznych, są wykonywane przeważnie przez firmy zewnętrzne. Jednostki sektora 
usług komunalnych częściowo korzystają z wyspecjalizowanych przedsiębiorstw 
w ramach zlecania takich usług jak naprawy związane z budynkami (naprawa 
poszycia dachu, awarie ogrzewania). W tabeli 3 przedstawiono obszary outsour-
cingu w ramach funkcji administracyjno-zarządczych.

Z pragmatycznego punktu widzenia zadania administracyjno-zarządcze 
rzadko zlecano na zewnątrz. Badane podmioty realizowały je przy pomocy włas-
nego kapitału ludzkiego, często w ramach podstawowej działalności. Za szkolenia 
i kursy pracowników we wszystkich badanych przypadkach odpowiadały firmy 
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zewnętrzne. Podmioty sektora komunalnego nie organizowały nawet spotkań z pra-
cownikami (zebrań wewnętrznych), kierownictwo stawiało na wyspecjalizowane 
firmy szkoleniowe również w przypadkach analiz, opinii lub badaniu efektywności. 
W tabeli 4 zaprezentowano obszary outsourcingu w ramach produkcji i usług.

Tabela 3

Obszary outsourcingu w ramach funkcji administracyjno-organizacyjnych

Wyszczególnienie ZWIK ZGM ZKM
Obsługa kasy zakładu nie nie nie
Księgowość nie nie tak
Dobór pracowników ( rekrutacja) nie nie nie
Szkolenia, kursy tak tak tak
Inne nie tak nie
Źródło:  opracowanie własne.

Tabela 4

Obszary outsourcingu w ramach procesów produkcji i usług

Wyszczególnienie ZWIK ZGM ZKM
Remonty technologiczne np. taboru 
transportowego, pieców, agregatów tak tak częściowo

Inne naprawy, remonty tak tak tak
Źródło:  opracowanie własne.

Ze względu na swoją specyfikę firmy komunalne często korzystały z usług 
podmiotów zewnętrznych, ale niektóre naprawy i remonty wykonywała grupa 
zaplecza technicznego, wewnętrzna grupa konserwatorów własnych. Wszystkie 
duże naprawy i remonty oraz wymagające dodatkowych pozwoleń i uprawnień zle-
cano na zewnątrz. Można zatem stwierdzić, że sektor usług komunalnych w okre-
ślonym stopniu korzysta z usług sektora prywatnego w ramach outsourcingu.

Wszystkie badane podmioty planowały korzystanie w przyszłości z usług 
podmiotów zewnętrznych, szczególnie wówczas, gdy nie będą mogły wykonać 
zadania z powodu braku wiedzy pracowników, środków finansowych lub maszyn 
i urządzeń. Ważny jest również aspekt finansowy – skalkulowanie własnych 
kosztów, ponieważ przedstawiciele badanych podmiotów niejednokrotnie twier-
dzili, że wykonywanie określonych czynności jest droższe niż wynajęcie firmy 
zewnętrznej.
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Podmiot publiczny przed zleceniem zadania na zewnątrz musi się zorien-
tować, czy firma outsourcingowa ma możliwości wykonywania tych czynności, 
czyli czy jest wyspecjalizowana: ma niezbędną wiedzę, uprawnienia wymagane 
prawem, certyfikaty i środki pracy, takie jak odpowiednie maszyny i urządzenia, 
których zakup byłby dla podmiotu świadczącego komunalne usługi dla ludności 
dużym kosztem.

Zakończenie

W podejmowanych próbach wprowadzania zarządzania menedżerskiego 
w jednostkach sektora finansów publicznych wykorzystuje się, między innymi, 
jeden z elementów nowego zarządzania publicznego – outsourcing. Jest to zle-
canie zadań firmie zewnętrznej za wynagrodzeniem. Racjonalizacja działalności 
danej organizacji jest powiązana z kosztami i gospodarką finansową podmiotów 
zlecających wykonywanie zadań. Często powoduje również redukcję kosztów 
zatrudnienia. 

Wprowadzenie i wykorzystywanie koncepcji outsourcingu ma w każdym 
podmiocie, a zwłaszcza w sektorze usług komunalnych, mocne i słabe strony. 
Kierownicy i menedżerowie w podmiotach sektora finansów publicznych coraz 
częściej korzystają z tego elementu nowego zarządzania publicznego w celu 
poprawy efektywności jego funkcjonowania oraz świadczenia usług wysokiej 
jakości.
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AUSLAGERUNG VON KOMMUNALEN DIENSTLEITUNGEN 
IM RAHMEN DES NEW PUBLIC MANAGEMENT

Zussammenfassung 

Dieser Artikel soll die Chancen für Rationalisierung Aktivitäten der Organisa-
tion durch den Einsatz von Outsourcing zu identifizieren, verbindet das Konzept des 
Outsourcing, Kosten- und Finanzmanagement der Unternehmen und um anzuzeigen, dass 
es eines der Elemente des New Public Management ist.
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POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA 
PROWADZONA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO NA PRZYKŁADZIE SŁUPSKA

Wprowadzenie

Wszelka działalność gospodarcza wiąże się ze wzrostem presji na środowi-
sko, co może się przyczynić do zauważalnego zahamowania trendów poprawy 
jego stanu. Wszystkie działania człowieka są prowadzone w środowisku przy-
rodniczym, mają więc wpływ na jego obecny i przyszły stan. Rodzi to koniecz-
ność takiego gospodarowania, aby zachować środowisko dla przyszłych pokoleń 
w możliwie dobrym stanie. W konstytucji stwierdzono, że Polska zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, ustalono 
także, że ochrona środowiska jest obowiązkiem między innymi władz publicz-
nych, które przez swą politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne 
współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Kryteria rozwoju zrównoważonego 
powinny być zatem uwzględnione we wszystkich dokumentach strategicznych 
sektorów gospodarczych i przestrzegane przez wszystkie podmioty gospodarcze, 
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Celem artykułu jest ocena realizacji polityki ekologicznej przez jednostki 
samorządu terytorialnego na przykładzie Słupska w latach 2008–2010.

1. Polityka ekologiczna – podstawy teoretyczne

Działania mające na celu kształtowanie polityki ekologicznej rozpoczęły 
się w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. W roku 1969 sekretarz generalny ONZ 
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U Thant, przedstawił raport o stanie środowiska na świecie. Rok następny ogło-
szono europejskim rokiem ochrony przyrody, a w 1972 roku w Sztokholmie 
odbyła się naukowa konferencja środowiskowa, która rozpoczęła dynamiczny roz-
wój polityki ekologicznej na świecie. Pierwotnie termin „polityka ekologiczna”1 
został użyty w deklaracji sztokholmskiej jako końcowy efekt konferencji. 

J. Śleszyński definiuje politykę ochrony środowiska jako formę społecznie 
zorganizowanego działania, które zmierza w kierunku osiągnięcia celów śro-
dowiskowych i kształtowania środowiska naturalnego. Jest to możliwe przez 
realizację logicznie uporządkowanych przedsięwzięć, których skala i zakres są 
uwarunkowane dostępnymi środkami i technicznymi możliwościami ich reali-
zacji2. T. Żylicz podkreśla, że polityka ochrony środowiska musi opierać się na 
licznych kompromisach między różnymi, często przeciwstawnymi potrzebami 
i oczekiwaniami podmiotów gospodarczych. Wówczas zasadniczą kwestią jest 
skuteczność, efektywność i sprawiedliwość tej polityki. Nadrzędnym celem 
polityki ekologicznej jest zachowanie walorów środowiska w celu umożliwienia 
trwałego rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz poprawy jego stanu na tere-
nach zdegradowanych lub znacznie zanieczyszczonych. Cel ten wiąże się jednak 
z działaniami długookresowymi3. Zdaniem S. Klimy, polityka ochrony środowi-
ska powinna zawierać:

a) ocenę stanu środowiska i powstałych w nim szkód oraz ustalenie ich 
sprawców;

b) określenie sposobów rekultywacji środowiska oraz naprawy szkód 
i pokrycia kosztów tych przedsięwzięć;

c) oddziaływanie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przez realizację 
inwestycji proekologicznych stymulowanych instrumentami bezpośred-
nimi, ekonomicznymi i informacyjnymi;

d) planowanie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymogami kon-
cepcji zrównoważonego rozwoju4.

1 Polityka ekologiczna określana jest również jako polityka ochrony środowiska lub polityka 
środowiskowa (ang. environmental policy).

2 J. Śleszyński, Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Wydawnictwo Aries, Warszawa 
2000, s. 150.

3 T. Żylicz, Ekonomia wobec zagadnień środowiska przyrodniczego. Elementy teorii oraz impli-
kacje praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990, s. 34.

4 S. Klima, Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Bankowości w Krakowie, Kraków 1999, s. 56.
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A. Bernaciak i W.M. Gaczek oraz K. Górki stwierdzają, że polityka ekolo-
giczna to świadoma i celowa działalność organów państwa, które ponoszą pełną 
odpowiedzialność za nią w zasięgu ich jurysdykcji. W ramach tego rodzaju polityki 
działalność polega na racjonalnym użytkowaniu zasobów i walorów środowiska 
naturalnego, jego właściwej ochronie i umiejętnym kształtowaniu na podstawie 
posiadanej wiedzy teoretycznej i praktycznej5. W literaturze przedmiotu wie-
lokrotnie podkreśla się celowość podejmowanych działań ekologicznych oraz 
konieczność coraz większej świadomości ekologicznej wśród decydentów, któ-
rzy mają wpływ na kształtowanie środowiska naturalnego. W definicji tej ujęto 
podmiotowy i przedmiotowy charakter prowadzonej polityki ekologicznej. 
Za przedmiot polityki ochrony środowiska uznaje się środowisko naturalne wraz 
z jego walorami, a także jego jakość w odniesieniu do potrzeb biologicznych, spo-
łecznych i gospodarczych. Podmiotem zaś są centralne i terenowe organy władzy 
państwowej, samorządy lokalne i regionalne oraz jednostki gospodarcze6.

W kreowaniu polityki ochrony środowiska w Polsce szczególną rolę 
odgrywają naczelne organy władzy państwowej w zakresie stanowienia prawa, 
określania założeń polityki i kontroli ochrony środowiska. W Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej określono podstawy ochrony środowiska zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju7. Na władzach publicznych spoczywa obowiązek zapo-
biegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. Do kompe-
tencji władz należy również wspieranie obywateli w działaniach na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego i poprawy jego stanu8. W artykule 31, ust. 3 Konstytucji 
RP określono sens ochrony środowiska nadawany przez ustawodawcę. Stwier-
dzono bowiem, że konieczność ochrony środowiska może być powodem wpro-
wadzenia ustawowego ograniczenia korzystania z konstytucyjnych wolności oraz 
praw z zastrzeżeniem nienaruszalności ich istoty9. 

5 Szerzej zob. A. Bernaciak, W.M. Gaczek, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wy-
dawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002; K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona 
środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1998.

6 A. Bernaciak, W.M. Gaczek, dz.cyt., s. 122.
7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 5.
8 Tamże, art. 4, 74.
9 A. Streżyńska, Ochrona środowiska w Polsce na tle regulacji europejskich, Wydawnictwo 

Elipsa, Warszawa 2000, s. 24.
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2. Program ochrony środowiska jako narzędzie kształtowania polityki 
ekologicznej 

Na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska10 w celu realizacji polityki ekologicznej państwa organ 
wykonawczy gminy – w tym przypadku Prezydent Słupska – sporządza gminny 
program ochrony środowiska. Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr XX/296/12 
z dnia 28 marca 2012 roku przyjęto aktualizację Programu ochrony środowiska dla 
miasta Słupska na lata 2012–2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016–201911. 
Miasto Słupsk jako gmina miejska na prawach powiatu w swojej strategii rozwoju 
ekologicznego musi uwzględnić wiele uwarunkowań zewnętrznych, spośród któ-
rych wymienić należy: 

‒ międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska,
‒ zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu 

akcesji do Unii Europejskiej,
‒ funkcjonujący w Polsce system prawa ochrony środowiska,
‒ projektowane zmiany prawa w zakresie ochrony środowiska,
‒ politykę ekologiczną państwa wraz z programem wykonawczym,
‒ program ochrony środowiska dla województwa pomorskiego,
‒ strategię i politykę sektorową (zwłaszcza w zakresie energetyki, energe-

tyki odnawialnej, rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, 
edukacji ekologicznej, transportu, leśnictwa).

Zapewnienie warunków do rozwoju miasta z zachowaniem walorów środo-
wiska przyrodniczego i poprawa jakości życia mieszkańców wymaga planowych, 
skoordynowanych działań, uwzględniających specyfikę regionu. Jednym z narzę-
dzi służących temu celowi jest Program ochrony środowiska (POŚ). Wykorzy-
stano w nim dane Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, 
Urzędu Miasta Słupska, opracowań i publikacji naukowych z zakresu zarządzania 
środowiskiem. Na podstawie tego programu można stwierdzić, że analiza obec-
nego stanu środowiska oraz podnoszone w dokumentach strategicznych Miasta 
Słupska zagrożenia i problemy w obszarze zarządzania środowiskiem pozwalają 
na zdefiniowanie pięciu głównych problemów.

10 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627.
11 www.slupsk.pl/srodowisko, dostęp 5.03.2012.
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1. Wody rzeki Słupi nie spełniały wymagań, jakim powinny odpowiadać 
wody śródlądowe, będące środowiskiem życia ryb łososiowatych w warunkach 
naturalnych. Przyczyną był przede wszystkim zbyt wysoki w stosunku do wyma-
ganego poziom azotynów i fosforu. Wysokie stężenia substancji organicznych 
BZT5 również dyskwalifikowały wody jako naturalne środowisko życia ryb kar-
piowatych. Pod względem bakteriologicznym rzeka Słupia zaliczana jest do IV 
klasy czystości wód z uwagi na przekroczenia liczby bakterii typy feralnego.

2. Niedrożny układ komunikacyjny powoduje przekroczenia dopuszczal-
nych poziomów hałasu.

3. Przekroczenia maksymalnych stężeń w ciągu 24 godzin pyłu zawieszonego 
są związane z emisją zanieczyszczeń ze źródeł niskoenergetycznych opalanych 
węglem; częstość przekroczeń w 2006 roku wynosiła 30 przy dopuszczalnych 
35. Wysokie jest prawdopodobieństwo nieosiągnięcia dopuszczalnego poziomu 
stężenia benzoapirenu w powietrzu według pułapu określonego na 2013 rok.

4. Duży udział (50%) kanalizacji deszczowej odprowadzającej nieoczysz-
czone ścieki bezpośrednio do Słupi. Funkcjonujący układ skutkuje zanieczysz-
czeniem rzeki substancjami ropopochodnymi i zawiesiną. Konieczny jest również 
rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ściekową i deszczową dla poprawy 
sprawności procesu oczyszczania i racjonalności gospodarowania potencjałem 
oczyszczalni.

5. Brak proporcjonalnego zwiększania różnorodności terenów zielonych 
i turystyczno-rekreacyjnych w stosunku do powiększających się terenów zabudo-
wanych.

Spośród zadań wynikających z polityki ekologicznej państwa dla miasta 
Słupska istotne są następujące:

a) promowanie najlepszych technik (BAT) w celu zmniejszenia materiało-
chłonności i odpadowości produkcji;

b) ograniczenie zużycia energii o 25% do 2010 roku, a do 2025 roku o 50% 
w stosunku do 2000 roku, intensyfikacja rozwoju energetyki odnawialnej 
– do 2010 roku co najmniej podwojenie wykorzystania tej energii w sto-
sunku do 2000 roku, w celu zmniejszenia energochłonności gospodarki 
i wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; 

c) łączenie racjonalności ekonomicznej i ekologicznej w wykorzystaniu 
zasobów gleb, maksymalne zagospodarowanie nieużytków poprzemysło-
wych;
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d) gospodarowanie odpadami – wzrost odzyskiwania surowców, opakowań, 
recyklingu materiałów z opakowań, do 2010 roku wtórne wykorzystywa-
nie co najmniej 50% papieru i szkła;

e) zapobieganie zanieczyszczeniu słodkich wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właś-
ciwego stanu ekologicznego (zapewnienie źródeł poboru wody do picia);

f) zmniejszenie narażenia mieszkańców na zanieczyszczenie powietrza 
i hałas, zmniejszenie intensywności degradacji powierzchni ziemi, 
poprawa estetyki otoczenia;

g) eliminowanie lub zmniejszanie skutków dla środowiska z tytułu nadzwy-
czajnych zagrożeń środowiska, a także doskonalenie istniejącego systemu 
ratowniczego na wypadek awarii i klęsk żywiołowych12.

Podstawą Programu ochrony środowiska dla miasta Słupska są zasady poli-
tyki ekologicznej oraz cele i zadania ujęte w Polityce ekologicznej państwa na 
lata 2007–2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011–2014, Programie 
ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2007–2010 z uwzględ-
nieniem perspektywy na lata 2011–2014 oraz ustawie Prawo ochrony środowiska. 
Na szczeblu gminy miejskiej Słupsk do osiągnięcia celów związanych z realizacją 
polityki ekologicznej ma służyć realizacja czterech priorytetów.

1. Wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska, polegające na:
a) zapewnieniu integracji celów ochrony środowiska i priorytetów polityki 

ekologicznej ze strategiami rozwoju różnych sektorów gospodarki;
b) prowadzeniu edukacji ekologicznej dla uzyskania akceptacji społecznej 

podejmowanych programów ochrony środowiska;
c) wzmocnieniu proekologicznych zachowań;
d) promocji przyjaznych środowisku postaw konsumenckich;
e) wspieraniu aktywności podmiotów gospodarczych wdrażających systemy 

zarządzania środowiskowego;
f) wzmocnieniu roli planowania przestrzennego jako instrumentu ochrony 
środowiska;

g) wprowadzeniu pełnej odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowi-
sku jako elementu realizacji zasady, że zanieczyszczający płaci;

12 Program ochrony środowiska miasta Słupska na lata 2012–2015 z uwzględnieniem perspekty-
wy 2016–2019, www.slupsk.pl, dostęp 25.04.2012.
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h) zagwarantowaniu wystarczających środków finansowych na działania 
zapewniające realizację celów polityki ekologicznej i rozwoju instrumen-
tów wspierających te działania.

2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 
przyrody, polegająca na zastosowaniu prawnych form ochrony przyrody oraz 
poszukiwaniu substytutów zasobów nieodnawialnych.

3. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii, polegające 
na:

a) rozdzieleniu zależności presji środowiskowej od rozwoju gospodarczego 
(zapewnienie, że szybki rozwój gospodarczy nie spowoduje wzrostu wiel-
kości ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do środowiska);

b) zaoszczędzeniu 9% energii finalnej w ciągu dziewięciu lat, do 2017 
roku;

c) stworzeniu mechanizmów ułatwiających wykorzystanie prostych rezerw 
energetycznych przez ograniczanie strat i wprowadzanie materiałów 
i technologii energooszczędnych;

d) wspieraniu programów efektywnego wykorzystania wody w przemyśle, 
w tym zamkniętych jej obiegów;

e) osiągnięciu 7,5-procentowego udziału energii wytwarzanej ze źródeł odna-
wialnych zarówno w bilansie zużycia energii pierwotnej w 2010 roku, jak 
i takiego samego udziału tych źródeł w produkcji energii elektrycznej;

f) opracowaniu i wdrażaniu programów działań dla osiągnięcia dobrego 
stanu wód w 2015 roku,

g) opracowaniu i wdrażaniu planów ochrony przeciwpowodziowej oraz 
zapobieganiu skutkom suszy.

4. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla 
ochrony zdrowia mieszkańców Polski, polegająca na:

a) zmniejszaniu ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do wód przez 
modernizację istniejących i budowę nowych systemów odprowadzania 
i oczyszczania ścieków;

b) optymalizacji potrzeb transportowych i ograniczaniu emisji ze środków 
transportu jako elementu poprawy jakości powietrza na terenach zurbani-
zowanych;

c) realizacji programów ograniczenia wielkości emisji do powietrza ze źró-
deł przemysłowych i komunalnych;
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d) wspieraniu działań mających na celu unikanie wytwarzania odpadów 
i zapewniających bezpieczne dla środowiska ich unieszkodliwianie;

e) podniesieniu poziomu odzysku odpadów komunalnych do 10% w 2010 
roku;

f) wspieraniu działań mających na celu ograniczanie uciążliwości hałasu;
g) ochronie ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pól elektromagnetycz-

nych na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Program ochrony środowiska oparty na aktualnym stanie środowiska przy-

rodniczego i aktualnych potrzebach miasta oraz zweryfikowanych i uzupełnio-
nych odpowiednimi działaniami może się przyczynić do właściwego, zgodnego 
z zasadą zrównoważonego rozwoju gospodarowania zasobami przyrodniczymi 
i założeniami polityki ekologicznej.

3. Ocena realizacji polityki ekologicznej Słupska

System oceny realizacji Programu ochrony środowiska jest oparty na odpo-
wiednio dobranych wskaźnikach presji, stanu i reakcji, które pozwalają całościowo 
opisać zagadnienia polityki ochrony środowiska, a jednocześnie umożliwiają 
porównania międzyregionalne. System tworzą:

a) wskaźniki presji na środowisko, które określają główne źródła prob-
lemów i zagrożeń środowiskowych, odnoszące się do form działalności 
zmniejszających ilość i jakość zasobów (np. roczna emisja zanieczysz-
czeń pyłowych i gazowych, masa odpadów, liczba źródeł promieniowania 
niejonizującego);

b) wskaźniki stanu środowiska, które odnoszą się do jakości środowi-
ska i jego zasobów oraz pozwalają na ocenę zachodzących zmian (np. 
powierzchnia obszarów objętych formami ochrony przyrody, liczba 
pomników przyrody);

c) wskaźniki reakcji (działań ochronnych), które pokazują działania 
podejmowane w celu poprawy jakości środowiska lub złagodzenia antro-
popresji na środowisko (np. długość wybudowanej sieci wodociągowej, 
redukcja zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, liczba zlikwido-
wanych indywidualnych palenisk domowych lub kotłowni zastąpionych 
niskoemisyjnymi źródłami ciepła).
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Do określenia tych wskaźników wykorzystywane są przede wszystkim informa-
cje pochodzące z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Głównego 
Urzędu Statystycznego, gestorów sieci, podległych jednostek oraz innych pod-
miotów realizujących zadania miasta. 

Klasyfikację wskaźników stosowanych do oceny realizacji polityki ochrony 
środowiska przez badany podmiot przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1

 Wskaźniki monitorowania

Lp. Cel Wskaźniki
1. Zapewnienie jakości powietrza atmosferycz-

nego na terenie Słupska zgodnie z obowią-
zującymi standardami

‒ stężenie zanieczyszczeń SO2, NO2, PM10, 
CO, CO2, O3

‒ roczna emisja zanieczyszczeń pyłowych 
i gazowych

2. Przywrócenie i utrzymanie wymaganych 
standardów jakości wód powierzchniowych 
oraz jakości i ilości wód podziemnych

‒ klasa czystości wód powierzchniowych
‒ klasa czystości wód podziemnych 
‒ przydatność wód do bytowania ryb 

w warunkach naturalnych
‒ stopień skanalizowania i zwodociągowania 
‒ redukcja zanieczyszczeń w odprowadza-

nych ściekach
3. Zmniejszenie emisji hałasu i wibracji 

do środowiska
kilometraż remontowanych i modernizowa-
nych dróg

4. Zachowanie ciągłości przestrzeni przyrodni-
czej i wzrost różnorodności biologicznej

‒ powierzchnia obszarów objętych formami 
ochrony przyrody 

‒ liczba pomników przyrody
5. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego 

i sprawnego systemu zarządzania środowi-
skiem, edukacja ekologiczna

‒ rodzaje i liczba zdarzeń mogących 
spowodować nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska 

‒ nakłady inwestycyjne na ochronę 
środowiska 

‒ liczba szkolnych kół i klubów 
ekologicznych

6. Ograniczenie materiałochłonności, w tym 
odpadowości, wodochłonności i energo-
chłonności produkcji i konsumpcji

‒ ilość zużytej wody w przemyśle
‒ ilość energii w przeliczeniu na jednostkę 

produktu krajowego
‒ udział energii odnawialnej

7. Stworzenie systemu gospodarki odpadami 
zgodnego ze zrównoważonym rozwojem

zgodnie z wykazem wskaźników monito-
ringu Planu gospodarki odpadami dla miasta 
Słupska

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Programu ochrony środowiska dla miasta Słupska 2008–
2011.

Wykorzystując wskaźniki ujęte w tabeli 1, oceniono realizację polityki eko-
logicznej Słupska w latach 2008–2010, którą przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2

Wybrane wskaźniki realizacji celów POŚ dla miasta Słupska 
w latach 2008–2010

Wskaźniki Lata 2008–2010 Oczekiwany stan 
w 2012 roku Stopień realizacji

1 2 3 4

Stężenia zanie-
czyszczeń SO2, 
NO2, PM10, CO, 
CO2, O3. Roczna 
emisja zanieczysz-
czeń pyłowych 
i gazowych

strefa miasto Słupsk:
SO2, NO2, PM10, CO – klasa A. 
B(a)P – niedotrzymane poziomy 
docelowe dla benzo(a)pirenu

brak przekro-
czeń wartości 
dla klasy A. 
Redukcja emisji 
w stosunku 
do 2006 roku 
o ponad 20%

− wykonano w zakre-
sie dopuszczalnych 
poziomów SO2, 
NO2, PM10, CO

− nie wykonano 
w zakresie doce-
lowego poziomu 
benzo(a)pirenu

– podjęto działania 
naprawcze

Klasa czy-
stości wód 
powierzchniowych

Słupia – stanowisko Słupsk
‒ stan biologiczny dobry
‒ stan fizykochemiczny dobry 
‒ stan i potencjał ekologiczny dobry 
‒ stan jcw – zły

poprawa klasy 
czystości wód

wykonano – podjęto
inwestycje mające na 
celu dalszą poprawę 
jakości wód

Klasa czystości 
wód podziemnych

Wody podziemne pobierane ze studni 
głębinowych charakteryzują się 
intensywnym zapachem siarkowodoru 
(w 16 z 25 eksploatowanych studni); 
w 16 studniach na 25 występuje 
przekroczenie żelaza, w 17 – przekro-
czenia manganu; w 7 coraz częściej 
woda jest mętna (> 1NTU); twardość 
– od średniotwardej do twardej; pod-
jęto działania mające na celu poprawę 
jakości wód – szeroki monitoring 
jakości wód podziemnych i działania 
mające na celu ograniczanie przeni-
kania zanieczyszczeń (w tym budowa 
stacji uzdatniania wody)

poprawa klasy 
czystości wód

wykonano

Redukcja zanie-
czyszczeń w od- 
prowadzanych 
ściekach

Średnie stężenie fosforu w ściekach 
– 0,7 mgP/dm3, norma UE – 1 mgP/
dm3 azot – 8,5mg N/dm3 norma UE 
– 10 mg/dm3

ładunek zanie-
czyszczeń nie 
większy niż 
w 2007 roku

wykonano

Kilometraż remon-
towanych i moder-
nizowanych dróg

W latach 2003–2010 wyremontowano 
lub przebudowano łącznie 25 km dróg

realizacja 
założeń wielo-
letniego planu 
inwestycyjnego

wykonano według 
planu

Powierzchnia 
obszarów objętych 
formami ochrony 
przyrody, liczba 
pomników przy-
rody .

95 pomników przyrody nie mniejsza niż 
w 2006 roku

wykonano



179Polityka ekologiczna państwa...

1 2 3 4

Rodzaj i liczba 
zdarzeń mogących 
spowodować nad-
zwyczajne zagroże-
nia środowiska na 
obszarze gminy

brak zdarzeń brak zdarzeń wykonano

Nakłady inwesty-
cyjne na ochronę 
środowiska

2009 rok – wydatki na gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska 
ogółem – 19 480 463,87 zł, w tym 
inwestycyjne – 5040 449,72 zł 2010 
rok – wydatki na gospodarkę komu-
nalną i ochronę środowiska ogółem 
– 21 792 104,74 zł, w tym inwesty-
cyjne – 5768 090,72 zł 

wskaźnik 
aktualizowany 
na potrzeby 
oceny skuteczno-
ści przedsięwzięć 
inwestycyjnych

wykonano

Ilość zużytej wody 
w przemyśle

w roku 2010 zużycie wody w Słup-
sku wynosiło 5 293 768 m3 i było 
mniejsze w stosunku do 1990 roku 
o blisko 58% (wartość dla 1990 roku 
to 12 684 440 m3).W przeliczeniu na 
mieszkańca w 2010 roku zużyto 55,8 
m3 wody, czyli 55% mniej niż w 1990 
roku (wtedy zużywano 123 m3 wody 
na mieszkańca)

redukcja wodo-
chłonności 
o 50% w odnie-
sieniu do 1990 
roku

wykonano

Ilość energii 
w przeliczeniu na 
jednostkę produktu 
krajowego

w roku 2009 zużycie energii na 
niskim napięciu w Słupsku wyniosło 
73 721 MWh. W stosunku do 2000 
roku (zużycie 81 388 MWh) zużycia 
energii zmniejszono o 9,43%

zmniejszenie 
zużycia energii 
o 25% w sto-
sunku do 2000 
roku

wykonano w 35%

Udział energii 
odnawialnej

niepełne dane – ocenę oparto na 
dostępnych informacjach o wzroście 
OZE w mieście: kotłownie na bio-
masę, instalacje solarne w budynku 
użyteczności publicznej

uzyskiwanie 
ze źródeł odna-
wialnych 19% 
energii (w 2015 
roku) 

wykonano w około 
20%

Zgodnie zwyka-
zem wskaźników 
monitoringu Planu 
gospodarki odpa-
dami dla miasta 
Słupska

strumień odpadów komunalnych ode-
branych z terenu Słupska jest kiero-
wany do Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów w Bierkowie; zakład jest 
wyposażony w nowoczesne obiekty 
wspomagające funkcjonowanie 
systemu gospodarki odpadami (trzy 
linie sortownicze odpadów zmiesza-
nych, tworzyw sztucznych i stłuczki 
szklanej, komposter do odzysku 
odpadów biodegradowalnych, pry-
zma energetyczna), co pozwoli na 
obowiązkową redukcję odpadów 
biodegradowalnych kierowanych na 
składowisko odpadów na poziomie 
wymaganym w latach 2013 i 2020, 
czyli także w 2010 roku

zgodnie z kry-
teriami wynika-
jącymi z celów 
bieżących, w tym 
w szczególności 
zmniejszenie 
ilości odpadów 
kierowanych 
na składowisko 
(w 2013 roku 
50% w stosunku 
do masy z 1995 
roku)

wykonano

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport z wykonania programu ochrony środowiska 
dla miasta Słupska na lata 2008–2011 z perspektywą 2012–2015, www.slupsk.pl, dostęp 
25.04.2012.
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Zakończenie

Miasto Słupsk jest zobowiązane do przestrzegania zasad zrównoważonego 
rozwoju w ramach prowadzonej polityki ochrony środowiska. Analiza Programu 
ochrony środowiska badanego podmiotu pozwoliła na sformułowanie kilku 
wniosków. Wszystkie działania podejmowane w celu zapobieżenia zanieczysz-
czeniu wód powierzchniowych i podziemnych mogą mieć pozytywny wpływ na 
elementy środowiska. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych i systemów 
odprowadzania wód opadowych mogą jednak nieznacznie negatywnie wpływać 
na niektóre komponenty środowiska. Podejmowane działania w tym zakresie 
efektywnie podniosą w przyszłości jakość życia mieszkańców i otaczającego 
środowiska. Działania określone w celu priorytetowym Eliminacja zrzutów sub-
stancji priorytetowych i szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego mają 
bardzo duże znaczenie dla wielu elementów środowiska. Zapewnią one poprawę 
jakości rzeki Słupi, a w rezultacie pozytywnie wpłyną na jakość wód przybrzeż-
nych. Z analizy Programu ochrony środowiska wynika również, że zawarte są 
w nim zapisy dotyczące ochrony i tworzenia nowych obszarów prawnie chronio-
nych na terenie miasta. Realizacja tych działań zwiększy bioróżnorodność na tym 
obszarze i ochronę najbardziej cennych pod względem przyrodniczym obszarów. 
Dobry stan środowiska przyrodniczego ma wpływ na zachowanie równowagi 
w środowisku, co w przyszłości korzystnie wpłynie także na ludzi, którzy nie 
mogą funkcjonować w oderwaniu od otaczającego ich środowiska.

Jakość powietrza oddziałuje na różne komponenty środowiska. W Słupsku, 
gdzie jest realizowany program naprawczy jakości powietrza, podejmowane są 
działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 
oraz gazowych i pyłowych pochodzących z niskoenergetycznych źródeł ciepła. 
Zadania inwestycyjne związane na przykład z rozbudową sieci gazowej mogą 
mieć krótkotrwałe negatywne oddziaływanie na środowisko, w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia, i w pełni odwracalne po jej zakończeniu13. Z analizy wynika 
również, że działania podejmowane w celu ochrony środowiska akustycznego 
nie spowodują nieodwracalnych zmian w środowisku. Oddziaływanie okresowe, 
o charakterze krótkotrwałym i odwracalnym, jest obserwowane podczas reali-
zacji zadań związanych z przebudową układu drogowego, nasadzeniami zieleni 
na obszarach zabudowanych, przy głównych ciągach komunikacyjnych, czy 

13 Raport z wykonania programu ochrony środowiska...
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montażem ekranów akustycznych. Działania podejmowane na rzecz osiągnięcia 
celu Ograniczenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko 
poprzez promocję ekozarządzania przyniosą pozytywny efekt całemu środowi-
sku. Nie będzie to oddziaływanie bezpośrednie, ponieważ założenia tego celu 
mają charakter edukacyjno-informacyjny.

Reasumując, uwzględniając wymagania wynikające z przepisów prawa, rea-
lizacja zadań inwestycyjnych, które określono w Programie ochrony środowiska 
miasta Słupska, przyczyni się do poprawy stanu środowiska. Biorąc pod uwagę 
kondycję środowiska badanego podmiotu, zidentyfikowano najważniejsze prob-
lemy jego ochrony, na które należy zwrócić szczególną uwagę w polityce ekolo-
gicznej przez nadanie im miana celów priorytetowych.
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DIE REALISIERUNG ÖKOLOGISCHER POLITIK 
DES STAATES DURCH DIE TERRITORIALE SELBSTVERWALTUNG 

AM BEISPIEL DER STADT SŁUPSK

Zusammenfassung

Die Verfassung der Republik Polen besagt, dass unser Land den Schutz der Umwelt 
sichert und sich am Prinzip der nachhaltigen Entwicklung orientiert. Unter anderem regelt 
sie die Zuständigkeit der öffentlichen Behörden für den Schutz der Umwelt, die, durch 
ihre Politik die ökologische Sicherheit heutiger und zukünftiger Generationen sichern soll. 
So sollen Nachhaltigkeitskriterien in allen Wirtschaftssektoren, von allen Unternehmen 
einschließlich der lokalen Gemeinden, in strategischen Dokumenten vorhanden sein und 
eingehalten werden. Unter Berücksichtigung des ökologischen Zustands der Stadt Słupsk 
wurden die wichtigsten Probleme des Schutzes im Zusammenhang mit der Umsetzung des 
Programms für Umweltschutz identifiziert und zu Prioritätszielen eingestuft.
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ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH 
JAKO WYRAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WŁADZ LOKALNYCH 

W DZIEDZINIE TURYSTYKI

Wprowadzenie

Jednym z działań przedsiębiorczych władz obszarów recepcji turystycznej 
jest z pewnością organizowanie imprez kulturalnych. Przyciągają one bowiem 
odwiedzających, a tym, którzy już przyjechali do danej miejscowości (regionu) – 
w atrakcyjny sposób zagospodarowują czas wolny, zwiększając wartość wyjazdu 
turystycznego. Miarą sukcesu jest satysfakcja turystów, a w dalszej perspektywie 
ich lojalność, przejawiająca się nie tylko w ponownych wizytach, ale także w sze-
rzeniu pozytywnej opinii o miejscu docelowym podróży. Ta ostatnia przyczynia 
się z kolei do przyciągania następnych odwiedzających i w konsekwencji – roz-
woju lokalnej gospodarki.

Celem artykułu jest wykazanie znaczenia imprez kulturalnych dla obszaru 
recepcji turystycznej. Wyjaśniono istotę i funkcje przedsiębiorczości, szczególną 
uwagę skupiając na wymaganiach w tym zakresie wobec samorządów. Pod-
kreślono też istotną rolę turystyki w rozwoju lokalnym. Efekty stymulowania 
i organizacji wydarzeń kulturalnych zaprezentowano na przykładzie Krakowa, 
wykorzystując wyniki badań ruchu turystycznego, przeprowadzonych na zlecenie 
Urzędu Miasta w latach 2008–2011.
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1.  Istota i funkcje przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość jest w teorii i praktyce różnie definiowana, gdyż istota 
tego pojęcia podlega ciągłej ewaluacji. Za twórcę współczesnej koncepcji przed-
siębiorczości uważa się austriackiego ekonomistę J. Schumpetera. Według niego, 
przedsiębiorczość jest postawą i sposobem działania, a polega na gotowości do 
podejmowania nowych, niekonwencjonalnych i ryzykownych przedsięwzięć oraz 
na wykazywaniu inicjatywy w ich poszukiwaniu i wdrażaniu1. R.W. Griffin uważa, 
że przedsiębiorczość jest procesem organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz podejmowania związanego z nią ryzyka2. Podobnie twierdzą 
H.H. Stevenson i J.C. Jarillo, którzy dowodzą ponadto, że w procesie tym czło-
wiek tworzy różne wartości dodatkowe3. J.A. Timmons i S. Spinelli rozumieją 
przedsiębiorczość jako kreowanie nowych przedsięwzięć, czego klasycznym 
wyrazem jest innowacyjna idea, która przekształca się w szybko rozwijającą się 
firmę4. Pierwszy z tych autorów (J.A. Timmons) widzi przedsiębiorczość także 
w szerszym ujęciu – mianowicie jako sposób myślenia, rozumowania i działania, 
który jest nastawiony na wykorzystywanie pojawiających się szans, całościowy 
w swoim podejściu i ukierunkowany na przywództwo5.

Zaprezentowane definicje pozwalają dojść do wniosku, że przedsiębiorczość 
to nie cecha osobowości, ale świadomy, zaplanowany lub impulsowy sposób postę-
powania człowieka, polegający na skłonności do podejmowania różnych spraw, 
zadań, wyzwań. Jest to więc raczej twórcza, aktywna postawa wobec otaczającej 
jednostkę rzeczywistości6 przyrodniczej i społeczno-gospodarczej niż usposobie-
nie. Warto dodać, że przedsiębiorczość oznacza aktywność ludzką, polegającą 
zarówno na poszukiwaniu nowych rozwiązań (innowacje i twórcze naśladowni-
ctwo), wprowadzaniu zmian w dotychczasowym postępowaniu (modyfikacje), 
wykorzystaniu pojawiających się szans i możliwości, jak i kreowaniu dodatko-
wych lub (i) alternatywnych źródeł dochodów. Podstawą przedsiębiorczości jest 

1 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
2 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 1998, s. 730.
3 H.H. Stevenson, J.C. Jarrillo-Mossi, Preserving Entrepreneurship as Companies Grow, „Jour-

nal of Business Strategy” 1986, Vol. 7, No. 1, s. 10–23.
4 J.A. Timmons, S. Spinelli, New Venture Creation. Entrepreneurship for the 21st Century, Ir-

win, New York 2004, s. 6 i 48.
5 J.A. Timmons, New Venture Creation, Irwin, Homewood 1994, s. 47.
6 Encyklopedia agrobiznesu, red. A. Woś, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, s. 634.
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głęboka wiedza z wielu dyscyplin i bogate doświadczenie praktyczne. Jako jej 
warunki należy wymienić następujące: 

– dostęp do zasobów finansowych, rzeczowych i informacyjnych7 (acz-
kolwiek budować coś wartościowego można również praktycznie 
z niczego8),

– zdolność do kreowania zmian, tworzenia nowych produktów i technolo-
gii9,

– umiejętność dostrzegania i wykorzystania (zrealizowania) nowych możli-
wości produkcyjnych, usługowych i organizacyjnych10,

– ciągłe uczenie się i dążenie do doskonalenia11,
– autonomia (niezależność decyzyjna),
– ryzyko (niepewność realizacji założonych celów i ich skutków),
– agresywna postawa wobec konkurentów na rynku12.
Funkcją przedsiębiorczości jest przekształcanie pomysłu, projektu w kon-

kretny produkt, który zaspokajając określone potrzeby, zdolny jest generować 
pewne korzyści13, a co za tym idzie – klientów. Przez korzyści najczęściej rozumie 
się zysk (wartość materialną14), ale mogą to być także satysfakcja lub inne korzyści 
niematerialne dla przedsiębiorcy, na przykład wzrost prestiżu lub popularności15.

Warto dodać, że w klasycznym podejściu przedsiębiorczość opiera się 
głównie na koncepcji człowieka ekonomicznego, który wykazuje chęć osiągnię-
cia korzyści relatywnie szybciej niż rywale, choć wszyscy mają zbliżone szanse 
ich pozyskania. W tym celu wykorzystuje inteligencję racjonalną i emocjonalną, 

7 Z. Mietlewski, K. Szelągowska-Rudzka, Przedsiębiorczość a cykl życia organizacji, w: Do-
skonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, t. 2, s. 335.

8 J.A. Timmons, dz.cyt., s. 7.
9 Metody zarządzania, red. J.D. Antoszewicz, Poltext, Warszawa 2007, s. 18.

10 A.J. Grandys, Marketing i technologia informacyjna. O związkach strategii marketingowych 
i technologii IT, Katedra Ekonomii i Marketingu Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000, s. 158.

11 Z. Mietlewski, K. Szelągowska-Rudzka, Sukces, przedsiębiorczość oraz cykl życia organizacji 
w opinii potencjalnych przedsiębiorców, w: Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i ze-
wnętrzna, red. H. Czubasiewicz, W. Golnau, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Gdańskiego, Sopot 2007, s. 369.

12 Ekonomika turystyki, red. A, Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, 
s. 372.

13 C. Shapiro, H.R. Varian, Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce siecio-
wej, Helion, Gliwice 2007, s. 106.

14 Zob. S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2000, s. 8.

15 A.J. Grandys, dz.cyt., s. 158.
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posiadaną wiedzę i umiejętności (kapitał intelektualny). Obecnie mówi się jesz-
cze o tak zwanym człowieku szlachetnie przedsiębiorczym, którego specyfiką jest 
osiąganie korzyści w biznesie w zgodzie z przyjętymi normami postępowanie 
i interesem ogólnospołecznym (co było podstawą leseferyzmu)16. Podkreślany 
jest więc fakt, że przedsiębiorczość wiąże się nie tylko z podejmowaniem działań 
na rzecz zaspokojenia własnych, indywidualnych potrzeb, ale również z animo-
waniem zmian prowadzących do sukcesu całej społeczności17 (miasta, gminy, 
regionu, kraju itp.). Mając to na względzie, nie ulega wątpliwości, że władze 
lokalne jako reprezentujące interesy miejscowej społeczności powinna charakte-
ryzować przedsiębiorczość działania, a jednym z obszarów budzących ich szcze-
gólne zainteresowanie powinna być turystyka ze względu na jej olbrzymi wkład 
w rozwój lokalny.

2.  Przedsiębiorczość samorządów w dążeniu do rozwoju lokalnego 
przez turystykę

Najnowsze dane WTTC dowodzą, że globalny rynek turystyczny jest dwu-
krotnie większy niż rynek przemysłu motoryzacyjnego i o jedną trzecią większy 
niż rynek produkcji środków chemicznych. Stanowi on około połowę rynku usług 
bankowych i finansowych. Bezpośredni wkład branży turystycznej w światowy 
PKB w 2011 roku to 2 bln USD (2,8%). Jednocześnie zatrudnia ona 255 mln osób 
na świecie (tj. o jedną trzecią więcej niż sektor finansowy), co stanowi jeden na 
dwanaście etatów w ogóle18. Liczby te potwierdzają niezaprzeczalnie olbrzymią 
rolę turystyki jako czynnika zwiększania dochodów obszarów recepcji, nakrę-
cania koniunktury gospodarczej oraz ograniczania bezrobocia. Znaczenie to jest 
tym większe, że najczęściej przepływ turystyczny odbywa się z terenów lepiej 
rozwiniętych do słabiej. Nic zatem dziwnego, że rządy poszczególnych krajów, 
regionów i miejscowości coraz częściej zaczynają zastanawiać się, w jaki sposób 
przyciągnąć turystów. We współczesnym świecie nie jest to jednak łatwe. Tury-
sta ma bowiem możliwość wyboru spośród tysięcy, a może już nawet milionów 

16 M. Mroziewski, Styl zarządzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsię-
biorczości organizacyjnej. Koncepcja ewolucyjno-normatywna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-
skiego, Gdańsk 2010, s. 117.

17 Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, s. 682–684.
18 Travel & Tourism Economic Impact 2012. World, World Travel & Tourism Council, London 

2012, s. 3.
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destynacji. Olbrzymia konkurencja, powodowana ciągłym rozwojem branży i tym 
samym podaży turystycznej, nie tylko uprzystępnia mu coraz nowe miejsca, ale 
także czyni je bardziej atrakcyjnymi i osiągalnymi pod względem finansowym. 
Z kolei niesamowity postęp w dziedzinie techniki i technologii umożliwia mu 
szybkie zdobywanie informacji z całego świata, podejmowanie decyzji zakupu 
w ostatniej chwili oraz podróżowanie do najbardziej odległych i jeszcze do nie-
dawna zupełnie nieosiągalnych pod względem komunikacyjnym miejsc na kuli 
ziemskiej.

Globalizacja i przekształcenia w sferze podaży turystycznej spowodowały 
jednocześnie przyjęcie przez wiele krajów koncepcji rozwoju lokalnego19. Produkt 
turystyczny zawiera bowiem w sobie przede wszystkim lokalne atrybuty (walory, 
infrastrukturę, kulturę, gospodarkę i inne miejscowe wartości), aczkolwiek dzięki 
postępowi techniki i technologii informacyjnej mogą być one oczywiście postrze-
gane w wymiarze globalnym. Ponadto obszarowy produkt turystyczny ma cha-
rakter kompleksowy – składa się z oferty wielu lokalnych aktorów. Niezwykle 
istotną kwestią jest zatem integrowanie poczynań podmiotów funkcjonujących 
na danym terenie – przedsiębiorców, mieszkańców, organizacji turystycznych, 
instytucji otoczenia biznesowego, mediów i organów władzy20. Inicjatorem tej 
integracji mogą być między innymi samorządy, tym bardziej że reforma admi-
nistracyjna Polski z 1999 roku usankcjonowała procesy decentralizacji władzy21. 
Ta ostatnia jest teraz w największym stopniu odpowiedzialna za lokalny rozwój, 
powinna zatem umiejętne zarządzać posiadanymi zasobami, mając na względzie 
dobrze pojęty interes miejscowej ludności22. Oznacza to konieczność nie tylko 
mobilizowania lokalnego środowiska do podejmowania współpracy, ale także 
wykorzystania przez samorządy pojawiających się szans rynkowych oraz podej-

19 A. Jewtuchowicz, Rola instytucji w tworzeniu środowisk przedsiębiorczości; przykład Łodzi, 
w: Gospodarka, Przestrzeń. Środowisko: Restrukturyzacja transformacyjna i rozwój regionów 
w perspektywie procesu zjednoczenia Europy, red. S.L. Bagdziński, M. Marszałkowska, Uniwersy-
tet Mikołaja Kopernika, Toruń 1998, s. 374–375.

20 Szerzej zob. R. Seweryn, Partnerstwo w kreowaniu wartości produktu turystycznego obszaru 
recepcji, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, red. 
G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558, Wydawnictwo Nauko-
we US, Szczecin 2009, s. 555–562.

21 Zob. A. Gordon, Rozwijanie turystyki jako obowiązek prawny samorządów, w: Turystyka 
w gminie i powiecie, red. A. Gordon, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 45.

22 A. Niezgoda, Rola zarządzania strategicznego i strategii rozwoju w gminie turystycznej, w: 
Gospodarka turystyczna w XXI wieku – problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lo-
kalnej, red. S. Bosiacki, seria: Monografie nr 386, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 
Poznań 2008, s. 17.
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mowania takich (niejednokrotnie innowacyjnych i niemal zawsze ryzykownych) 
inicjatyw i przedsięwzięć, których efektem będzie zadowolenie odwiedzających 
obszar turystów, a w konsekwencji zmiany prowadzące do zapewnienia lokal-
nej społeczności satysfakcjonującej jakości życia23. Łatwo zauważyć, że te same 
aspekty postępowania (inicjatywa, wykorzystanie posiadanych zasobów i szans 
rynkowych, innowacyjność, ryzyko itp.) wymieniono, charakteryzując przed-
siębiorczość. Mówiąc zatem o współczesnym działaniu władz na rzecz rozwoju 
lokalnego, należy mieć na myśli przede wszystkim ich przedsiębiorcze postawy.

Niewątpliwie jednym z działań przedsiębiorczych samorządów jest organi-
zacja imprez kulturalnych. Współczesny turysta zgłasza bowiem zapotrzebowanie 
nie tylko na zwiedzanie atrakcji, ale także na uczestniczenie w ich wytwarzaniu, 
na bycie ich reżyserem, aktorem, a czasem nawet współtwórcą. Nic więc dziw-
nego, że coraz częściej władza na wszystkich szczeblach i wszystkich typów jest 
zainteresowana tworzeniem tak zwanych produkcji kulturowych24.

3.  Wartość wydarzenia kulturalnego dla turysty i obszaru recepcji

Spektakularne wydarzenia od dawien dawna były środkami, które dziś są 
nazywane marketingowymi; były narzędziem sprawowania władzy; wykorzysty-
wano je w biznesie. Jednak dopiero w drugiej połowie XX wieku stały się ważnym 
elementem szeroko rozumianej kultury. Wiele z nich zyskało światowy rozgłos 
dzięki relacji mass mediów. Przyciągają więc rzesze turystów, a organizatorom 
przynoszą duże dochody25. Na dodatek prognozuje się stały wzrost ich znaczenia 
na rynku turystycznym.

Impreza kulturalna to przedsięwzięcie z zakresu kultury i jednocześnie przed-
miot transakcji kupna-sprzedaży (produkt), przyjmujący formę festiwalu, festynu, 
pokazu, spektaklu, konkursu, czasem turnieju lub zawodów sportowych26. Każda 

23 Zob. R. Seweryn, Economic Results of Tourism Development in the Małopolska Region, 
w: Marketing Development in Theory and Practice, red. J. Strišš et al., Faculty of Management 
Science and Informatics and Institute of Management by University of Zilina, Zilina 2010, s. 251–
254.

24 Zob. D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo 
Literackie Muza SA, Warszawa 2002, s. 39.

25 T. Żabińska, Wydarzenie jako produkt turystyczny i narzędzie komunikacji marketingowej, 
w Współczesny marketing. Trendy. Działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 502.

26 Zob. O. Thomas, B. Hermes, P. Loos, Reference Model-Based Event Management, „Interna-
tional Journal of Event Management Research” 2008, Vol. 4, No. 1, s. 4.
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z tych form składa się z dostępnych elementów kulturowych (niejednokrotnie 
wszystkie z podobnych) i pozostaje w jakimś zakresie wierna innym modelom 
kulturowym (w sensie „ideałom dla”, a nie „ideałom czegoś”), wpływającym na 
to samo doświadczenie uczestnika. Może być ona jednak organizowana na wiele 
różnych sposobów, według wszelkich znanych lub dotychczas jeszcze nieznanych 
zasad logiki, jak podobieństwo, przeciwieństwo, komplementarność, równoleg-
łość, analogia, odmienność itd.27 Co istotne, każda produkcja kulturowa powinna 
utożsamiać się z duchem miasta, regionu czy kraju, w którym się odbywa. 

Wydarzenia kulturalne mogą być samodzielnymi produktami (atrakcjami, 
głównymi celami podróży) lub składnikami innych produktów turystycznych 
miejsca recepcji. W jednym i drugim przypadku powinny przedstawiać dla 
uczestników określoną wartość. Na tę ostatnią składają się różnego rodzaju korzy-
ści, jakie widz-turysta osiąga, oraz koszty, które musi on ponieść. Ich przykłady 
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Przykładowe składniki postrzeganej przez turystę wartości imprezy kulturalnej

Przykładowe korzyści z uczestnictwa 
w imprezie kulturalnej

Przykładowe koszty związane z uczestnictwem 
w imprezie kulturalnej

Edukacja kulturowa Koszty czasu na poszukiwanie informacji
Naoczna percepcja, doświadczenie Opłaty za wstęp na imprezę
Relaks psychiczny (oderwanie się 
od codzienności) Koszty zaangażowania psychicznego

Przeżycia emocjonalne i estetyczne Koszty zaangażowania emocjonalnego

Poczucie przynależności do grupy Opłaty dodatkowe związane z uczestnictwem 
(program, gadżety itp.)

Rozwój więzi rodzinnych i towarzyskich Stres wynikający z niewłaściwego zachowania 
współuczestników 

Prestiż w środowisku Dyskomfort wynikający z niewłaściwej organi-
zacji imprezy

Wzrost własnej wartości Koszty zużytej energii własnej (zmęczenie)
Edukacja ogólna (poznanie miasta, regionu, 
kraju)

Koszty czasu przeznaczonego na dojazd 
i uczestnictwo

Korzyści z usług towarzyszących (związa-
nych i niezwiązanych z udziałem w imprezie)

Koszty finansowe dojazdu, ewentualnego zakwa-
terowania, wyżywienia itp.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie M.D. Shank, Sport Marketing. A Strategy Prospective, 
Prentice Hall, New Jersey 2002, s. 188; A. Szromnik, Marketingowa koncepcja przedsię-
wzięcia sportowego, w: Marketing dla sportu, red. H. Mruk, K. Kropielnicki, P. Matecki, 
Sport & Business Foundation, Poznań 2006, s. 60–61.

27 D. MacCannell, dz.cyt., s. 40–41.
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Z punktu widzenia obszaru recepcji produkcja kulturowa w sposób niemal 
magiczny generuje kapitał, sama niejednokrotnie nie pochłaniając żadnej energii. 
Przykładem są festiwale (np. Oktoberfest w Monachium, Festiwal Śniegu w Sap-
poro), które potrafią spowodować, że gospodarka całych miast koncentruje się 
wokół nich28. Organizacja wydarzeń kulturalnych wpływa też na podniesienie 
prestiżu miejsca docelowego, a kształtując jego pozytywny wizerunek29, spra-
wia, że może ono trwale zaistnieć na mapie preferencji turysty (stwarza szansę 
na ponowne przyjazdy). Nie bez znaczenia jest też fakt, że destynacje „ekspor-
tują” w ten sposób swoją kulturę, czyniąc ją bardziej rozpoznawalną, a zadowo-
lenie i pozytywne opinie uczestników przyciągają kolejnych odwiedzających. 
To wszystko przyczynia się do zwiększenia ruchu turystycznego, wydłużenia 
pobytu odwiedzających, a poprzez powiązania turystyki z innymi obszarami dzia-
łalności i funkcjami gospodarczymi w ostatecznym rozrachunku – do rozwoju 
lokalnej gospodarki30. 

4.  Imprezy kulturalne w Krakowie i ich uczestnicy w latach 2008–2011

Kraków nie jest dużym miastem, jeśli porównać go z innymi europejskimi 
metropoliami, lecz nie ma równych sobie jako centrum kultury. Obfitość i róż-
norodność wydarzeń kulturalnych, niezwykła mozaika ich form i treści pozwala 
każdemu turyście znaleźć coś dla siebie. Przez cały rok w mieście organizowane 
są różnorodne wydarzenia artystyczne i sportowe – zarówno związane z trady-
cją przekazywaną z pokolenia na pokolenie („wianki”, Lajkonik, Rękawka, 
Emaus itd.), jak i współczesne (Festiwal Kultury Żydowskiej, Międzynarodowy 
Festiwal „Muzyka w Starym Krakowie”, Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Ulicznych, Parada Smoków, bale sylwestrowe, koncerty zespołów muzycznych, 
festiwale filmu i fotografii itd.). Na scenach krakowskich teatrów, filharmonii 
i opery rokrocznie odbywa się wiele premier o międzynarodowym znaczeniu31. 

28 Tamże, s. 45.
29 Zob. R. Davidson, T. Rogers, Marketing Destinations and Venues for Conferences, Conven-

tions and Business Events, Elsevier Ltd, Oxford 2006, s. 19–28.
30 Por. K.Y. Koh, A.A. Jackson, Special Events Marketing: an Analysis of a County Fair, „Jour-

nal of Convention & Event Tourism” 2006, Vol. 8, No. 2, s. 19–44; D. Gursoy, K. Kim, M. Uysal, 
Perceived Impacts of Festivals and Special Events by Organizers: an Extension and Validation, 
„Tourism Management” 2004, Vol. 25, No. 2, s. 171–181.

31 Szerzej zob. R. Seweryn, Turystyka kulturowa w przyjazdach do Krakowa (w oparciu o wy-
niki badań ruchu turystycznego), w: Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. 
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Ponadto niemal każda placówka gastronomiczna (szczególnie w okolicach Rynku 
Głównego) oferuje gościom rozmaite formy rozrywki kulturalnej (np. występy 
kabaretów, muzykę na żywo)32. Nie sposób też pominąć faktu, że władze miasta 
na zasadzie partnerstwa z lokalnymi podmiotami starają się uatrakcyjniać pro-
dukt i wprowadzać innowacje, czego przykładem są choćby Krakowskie Noce, 
w tym zorganizowana po raz pierwszy w 2004 roku Noc Muzeów, w 2007 roku 
Noc Teatrów i Noc Jazzu, w 2008 roku Noc Sakralna, a w 2011 roku Noc Poezji 
i Noc Synagog). Nic zatem dziwnego, że w 2000 roku miasto zostało Europejską 
Stolicą Kultury, a w 2009 roku w badaniu wizerunku marek terytorialnych Polacy 
uznali je za najbardziej magnetyczne miejsce w naszym kraju, także pod wzglę-
dem turystycznym33.

Celem empirycznego zaprezentowania wielkości i specyfiki zachowań 
uczestników imprez kulturalnych w Krakowie wykorzystano wyniki badań ruchu 
turystycznego przeprowadzonych w latach 2008–2011 na zlecenie Urzędu Miasta 
pod nadzorem Małopolskiej Organizacji Turystycznej34. Ich analiza dowodzi, że 
spośród gości odwiedzających Kraków średnio rocznie 5–6%, tj. około 450 tys. 
osób bierze udział w imprezach kulturalnych (zob. rys. 1).

Największą popularnością krakowskie wydarzenia cieszyły się w 2008 roku, 
po czym w 2009 roku, przypuszczalnie w związku z kryzysem gospodarczym 
XXI wieku, nastąpił spadek wielkości ruchu turystycznego w mieście, a zatem 
także zmniejszenie liczby (o 19,92%) i odsetka (o 1,22 pkt proc.) uczestników 
imprez kulturalnych. Jednak począwszy od 2010 roku sytuacja zaczęła ulegać 

A. Nowakowska, M. Przydział, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 
Rzeszów 2006, s. 555–556.

32 Szerzej zob. R. Seweryn, Turystyka rozrywkowa w Krakowie i warunki jej rozwoju, w: Tu-
rystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo, red. 
G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, s. 96–101.

33 R. Seweryn, Konkurencyjność Krakowa na rynku turystycznym w okresie kryzysu (na pod-
stawie wyników badań ruchu turystycznego), w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym 
rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa 2010, s. 279–280.

34 W 2008 r. ankietą objęto 3285 osób, w 2009 r. – 3060 osób, w 2010 r. – 3378 osób, a w 2011 r. 
– 3492 osoby. Szerzej na temat metodologii badań zob. T. Grabińskiego, K. Borkowskiego, R. Se-
weryna, A. Wilkońskiej, L. Mazanka, Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku. Raport końcowy, 
MOT, Kraków 2008, s. 4–7 oraz Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 roku. Raport końcowy, MOT, 
Kraków 2009, s. 7–9; Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku. Raport końcowy, MOT, Kraków 
2010, s. 6–8; T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, Ruch tury-
styczny w Krakowie w 2011 roku. Raport końcowy, MOT, Kraków 2011, s. 5–8, www.bip.krakow.
pl/?sub_dok_id=19949, dostęp 29.03.2012.
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poprawie, zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę widzów – w 2010 roku wzrost o 9,78%, 
a w 2011 roku o 9,48% w relacji do poprzednich lat.
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Rysunek 1. Uczestnicy imprez kulturalnych w Krakowie w latach 2008–2011

Źródło:  obliczenia własne.

Nie sposób nie podkreślić, że goście biorący udział w wydarzeniach przyno-
szą miastu średnio rocznie ponad 138 mln zł, czyli od 4% do ponad 5% wpływów 
z turystyki każdego roku. Ich przeciętne wydatki w Krakowie to bowiem około 
300 zł.

Dla około 8–10% uczestników krakowskie imprezy kulturalne są samodziel-
nymi produktami turystycznymi miasta – przyjeżdżają oni do stolicy Małopolski 
tylko po to, aby wziąć w nich udział. Pozostali podczas pobytu realizują także 
inne cele. Interesujące wydaje się zatem zbadanie, z jakimi motywami podróży 
najsilniej wiąże się uczestnictwo w wydarzeniach. Stąd też najpierw dane indy-
widualne (odpowiedzi respondentów z wszystkich badanych lat) pogrupowano 
w [(k-wierszy) (l-kolumn)], tworząc symetryczne tablice korelacyjne (2 × 2). 
Następnie obliczono statystykę χ2 i postawiono dwie hipotezy badawcze: H0 
– uczestnictwo w imprezie kulturalnej (Yj) i dany inny motyw przyjazdu do Kra-
kowa (Xui) to zmienne niezależne oraz H1 – uczestnictwo w imprezie kulturalnej 
(Yj) i dany inny motyw przyjazdu do Krakowa (Xui) to cechy zależne. Przyjmu-
jąc istotność na poziomie α = 0,0535, jeżeli prawdopodobieństwo testowe p było 
mniejsze od α, należało odrzucić hipotezę H0 i przyjąć H1. W przeciwnym razie 

35 A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 
s. 308.
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nie było podstaw do odrzucenia hipotezy H0. Na koniec dla istotnych zależności 
obliczono współczynniki ϕ Yule’a według wzoru36:

 )/)((( nijij 2  (1)

gdzie: 
n  –  liczba obserwacji ogółem (tj. 13 215), 
i  = 1, …, k (k = 2, bo dwa warianty odpowiedzi na pytanie o dany motyw 

 przyjazdu do miasta u – tak/nie),
j  = 1, …, l (l = 2, bo dwa warianty odpowiedzi na pytanie o uczestnictwo 

 w krakowskiej imprezie – tak/nie). 

Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2

Wysokość prawdopodobieństwa testowego p, statystyki χ2 i współczynnika ϕ Yule’a 
dla zależności między uczestnictwem w krakowskiej imprezie kulturalnej 

a innym celem przyjazdu do miasta w latach 2008–2011 

Motyw przyjazdu do miasta Uczestnictwo w imprezie kulturalnej
p* χ2 ϕ

Wypoczynek 0,00000 147,3529 0,105596
Biznes 0,00403 8,2701 0,025016
Zdrowie 0,00749 7,1418 –0,023264
Tranzyt 0,00000 26,5578 –0,044829
Edukacja 0,00120 10,4880 –0,028172
Zakupy 0,00007 15,8308 –0,034611
Religia 0,02313 5,1590 –0,019758
Zwiedzanie zabytków 0,00000 351,7487 –0,163148
Odwiedziny miejsc rodzinnych 0,00000 42,6367 0,056801
Odwiedziny rodziny/znajomych 0,12359 2,3712 0,013395
Rozrywka (kluby, dyskoteki) 0,00000 29,8911 0,047559
Inny cel 0,24409 1,3568 –0,010133

*Pogrubioną czcionką oznaczono zależności istotnie ważne.
Źródło: opracowanie własne.

Łatwo zauważyć, że między uczestnictwem w imprezie kulturalnej a nie-
mal wszystkimi innymi celami przyjazdu do Krakowa zachodzi wprawdzie nie-

36 Jest to miara korelacji szczególnie przydatna do zbadania siły związku zmiennych jakościo-
wych; A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 110–111.
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wielka37, ale statystycznie istotna zależność. Niemniej tylko w odniesieniu do 
takich motywów, jak wypoczynek, załatwianie spraw służbowych, odwiedziny 
miejsc rodzinnych i rozrywka, współczynnik ϕ Yule’a wskazuje, że jest ona 
proporcjonalna. Goście przyjeżdżający do miasta w tych właśnie celach częściej 
biorą udział w lokalnych wydarzeniach. Przez imprezy kulturalne wartość pobytu 
najczęściej wzbogacają sobie odwiedzający miasto w celach wypoczynkowych 
(najwyższa wartość ϕ).

Zakończenie

Współcześni uczestnicy ruchu turystycznego mają coraz większe (częściej  
zmieniające się) potrzeby i preferencje. Jednym z powszechnie obserwowanych 
trendów jest dążenie do osiągnięcia podczas podróży maksimum nowych, głębo-
kich i prawdziwych doświadczeń38. Odpowiedzią na te wymagania jest między 
innymi kreowanie, stymulowanie i wspieranie przez władze obszaru recepcji róż-
nego typu wydarzeń kulturalnych. Przeprowadzone analizy dowiodły bowiem, 
że uczestnicy tych ostatnich tworzą istotny segment odwiedzających (zarówno 
pod względem liczby, jak i generowanych dochodów), a imprezy są nie tylko 
produktami samymi w sobie, ale też istotnym wzbogaceniem pobytu w innych 
celach turystycznych. Bezsprzecznie zatem organizacja wydarzeń to w obecnych 
warunkach gospodarowania wyraz przedsiębiorczości samorządów w dążeniu do 
lokalnego rozwoju.
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ORGANIZATION OF CULTURAL EVENTS 
AS ENTERPRISING TASK OF LOCAL AUTHORITIES 

IN THE FIELD OF TOURISM

Summary

The purpose of the paper is to demonstrate the importance of cultural events for the 
tourist destination area. The nature and functions of the entrepreneurship were explained, 
focusing the particular attention on the requirements in this field for the local authorities. 
There was given also weight to tourism in the local development. The effects of stimula-
tion and organization of cultural events were presented based on the example of Krakow, 
using the results of research of tourist movements, carried out at Town Council’s order in 
the years 2008–2011.
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POWIAT JAKO KREATOR AKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW 
W REGIONIE

Wprowadzenie

Jednostka samorządu terytorialnego, jaką jest powiat, dysponuje wieloma 
narzędziami, które bezpośrednio lub pośrednio mogą wpływać na aktywność 
przedsiębiorstw i rozwój całej przedsiębiorczości w regionie. Samorząd powia-
towy za pośrednictwem urzędów pracy może w dużym stopniu determinować 
intensyfikację przedsiębiorczości na obszarach swojego działania przez wspie-
ranie podmiotów już funkcjonujących bądź tych, które dopiero zamierzają roz-
począć działalność gospodarczą. Instrumenty rynku pracy, o których mowa 
w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instrumentach 
rynku pracy, z powodzeniem mogą znaleźć zastosowanie zarówno do dużych, 
średnich, jak i mikroprzedsiębiorstw. Mimo że głównym zadaniem urzędów pracy 
jest przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja osób bezrobotnych na obszarach 
swojego działania, to oprócz bezpośredniego wsparcia podmiotów gospodarczych 
skutecznie aktywizują osoby bezrobotne, co pośrednio umożliwia przedsiębior-
com skorzystanie z potencjału osób zarejestrowanych w urzędach. 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie podmiotów 
już funkcjonujących, szkolenia i staże to tylko niektóre instrumenty aktywnego 
wspierania społeczności lokalnej. Oczywiście, warunkiem optymalizacji efektów 
jest racjonalne gospodarowanie dostępnymi środkami, co wiąże się ze szczegó-
łową weryfikacją podmiotów ubiegających się o pozyskanie środków, których 
dysponentem jest starosta.
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Na przykładzie powiatu kołobrzeskiego i danych z Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kołobrzegu w artykule przedstawiono formy wsparcia przedsiębiorców. 
Dane statystyczne obejmują lata 2007–2011. Na tej podstawie określono, które 
z zastosowanych narzędzi charakteryzują się największą efektywnością i zainte-
resowaniem potencjalnych odbiorców, a co za tym idzie, najbardziej przyczyniają 
się do ograniczenia wzrostu bezrobocia i wsparcia przedsiębiorców w regionie. 
W podsumowaniu rozważań podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, które z przed-
stawionych form pomocy przedsiębiorcom powinny być w przyszłości zastoso-
wane przez powiat i Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu.

Głównym narzędziem pobudzania aktywności przedsiębiorców, posiadanym 
przez powiat i wykorzystywanym przez urząd pracy, jest wspieranie przedsiębior-
ców przez realizację programów dotyczących lokalnego rynku pracy.

1. Realizacja programów na rzecz lokalnego rynku pracy

Samorząd powiatowy za pośrednictwem urzędu pracy oddziałuje na lokalny 
rynek zatrudnienia przez realizację określonych programów. W latach 2007–2011 
powiat kołobrzeski na realizację zadań promujących zatrudnienie, łagodzenie 
skutków bezrobocia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych otrzymał kwotę 
23 785 600 zł, z czego w ostatnim 2011 roku – 3 133 700 zł, w tym 1 078 200 zł 
na realizację projektu „Wygr@jmy przyszłość” współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Na wykresie 1 przedstawiono wysokość środków 
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Wykres 1. Środki przyznane na aktywizację zawodową w latach 2007–2011 (zł)

Źródło:  opracowane na podstawie danych pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy w Koło-
brzegu.
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na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powie-
cie kołobrzeskim w latach 2007–2011. Wynika z niego, że największymi środ-
kami powiat dysponował w latach 2009 i w 2010, a najmniejszymi w 2011 roku. 
Ciekawy jest fakt, że pomimo znacznego ograniczenia pieniędzy w ostatnim roku, 
wielkość bezrobocia w powiecie kołobrzeskim wynosiła 12,5% na koniec 2010 
roku, a 11,9% na koniec 2011 roku. Stopa bezrobocia w województwie wynosiła 
odpowiednio 17,8% oraz 17,5%.

2. Szkolenia osób bezrobotnych 

Urząd Pracy w Kołobrzegu inicjuje i organizuje szkolenia dla osób bezro-
botnych i poszukujących pracy. Mają one na celu zwiększenie szans klientów 
urzędów pracy na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia. Szkolenia mogą mieć 
charakter indywidualny lub grupowy. Rodzaj szkoleń, z których korzystały 
osoby bezrobotne z powiatu kołobrzeskiego w latach 2007–2011, był bardzo 
zróżnicowany. 

W roku 2011 zaobserwowano drastyczny spadek środków przeznaczonych 
na szkolenia w porównaniu z 2010 rokiem, co przedstawiono na wykresie 2. Wraz 
z tym zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych mogących skorzystać z tej formy 
wsparcia, co zilustrowano na wykresie 3. 
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Wykres 2.  Środki przeznaczone na szkolenia (zł)

Źródło:  opracowane na podstawie danych pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy w Koło-
brzegu.
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czyły szkolenie

Źródło: opracowane na podstawie danych pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy w Koło-
brzegu.

3. Staże

Dla osoby bezrobotnej staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych 
pod nadzorem opiekuna, niezbędnych do wykonywania zadań w miejscu pracy 
bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż jest oparty na umowie zawar-
tej przez starostę za pośrednictwem urzędu pracy z pracodawcą według programu 
dołączonego do złożonego wniosku, określającego nazwę zawodu, zakres zadań, 
rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji i ewentualnie sposób potwierdzenia ich nabycia. 
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Wykres 4.  Środki przeznaczone na staże (zł)

Źródło:  opracowane na podstawie danych pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy w Koło-
brzegu.
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W roku 2011 w porównaniu z 2010 rokiem nastąpił drastyczny spadek środ-
ków przeznaczonych na staże, co przedstawiono na wykresie 4. Powodem było 
otrzymanie przez samorząd powiatowy mniejszej kwoty z Funduszu Pracy na 
realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. W kon-
sekwencji od 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu wysyła na staże 
mniej osób, co zilustrowano na wykresie 5.
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Źródło:  opracowane na podstawie danych pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy w Koło-
brzegu.

Celem stażu jest nabycie praktycznych umiejętności, które mogą być przy-
datne na rynku pracy, a tym samym umożliwiają uzyskanie zatrudnienia. Często 
używane określenie efektywność stażu sprowadza się zatem do ustalenia, czy 
po jego zakończeniu dana osoba uzyskała zatrudnienie. Na wykresie 6 przed-
stawiono efektywność stażów zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Kołobrzegu w latach 2007–2011. Z jego analizy wynika, że począwszy od 2008 
roku efektywność stażów kształtowała się na podobnym poziomie – od 34% do 
37%. Przyczyny tego stanu mogą być różne i leżeć zarówno po stronie stażysty, 
na przykład rezygnacja z powodu zbyt niskiego stypendium stażowego, zmiany 
miejsca zamieszkania, jak i po stronie pracodawcy, na przykład zmiana sytuacji 
gospodarczej uniemożliwiająca zatrudnienie lub niezadowolenie z realizacji pro-
gramu stażu. Na wykresie 7 widać, że w latach 2010 i 2011 najczęściej zawierane 
umowy na odbywanie stażu obejmowały okres sześciu miesięcy i nie ma podstaw 
do stwierdzenia, aby długość odbytego stażu szczególnie warunkowała zatrud-
nienie po jego odbyciu. Korzyścią dla pracodawcy z posiadania stażystów jest 
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nieponoszenie właściwie żadnych kosztów własnych z tego tytułu, a jednocześnie 
może on przygotować sobie potencjalnego pracownika. 

4. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Najczęściej wykorzystywanym narzędziem, które kreuje aktywność przed-
siębiorców, są dotacje. Osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy, która 
chce założyć własną firmę, może wystąpić o jednorazowe przyznanie środków na 
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Wykres 6.  Efektywność stażów pracy (%)

Źródło:  opracowane na podstawie danych pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy w Koło-
brzegu.

37

102
81

257

64

23

112 112

166

10

98

32 22 21 10
36

83 77

154

31

0

50

100

150

200

250

300

2007 2008 2009 2010 2011

Li
cz

ba
 o

só
b 

od
by

w
aj

cy
ch

 st
a

4–6 miesi cy 7–12 miesi cy 0–3 miesi cy osoby zatrudnione

Wykres 7.  Długość stażu w latach 2007–2011

Źródło:  opracowane na podstawie danych pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy w Koło-
brzegu.



205Powiat jako kreator aktywności przedsiębiorców w regionie

rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 
600% przeciętnego wynagrodzenia. W roku 2011 było to 17 tys. zł. W tym roku 
na ten cel przeznaczono 626 079 zł (wykres 8) i udzielono 44 dotacje, co poka-
zano na wykresie 9.
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Źródło:  opracowane na podstawie danych pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy w Koło-
brzegu.
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Oprócz staży i refundacji kosztów utworzenia lub doposażenia stanowisk 
pracy dotacje na rozpoczęcia działalności gospodarczej cieszą się największym 
zainteresowaniem wśród osób wnioskujących do Urzędu Pracy o wsparcie. 
Znaczny spadek wielkości funduszu na tę formę w 2011 roku, co przedstawiono 
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na wykresie 8, wynikał z ograniczenia środków przekazanych do dyspozycji 
samorządowi powiatowemu. 

Z wykresu 10, przedstawiającego liczbę osób, które otrzymały dotacje na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, w stosunku do poziomu ich wykształcenia, 
wynika, że w 2011 roku przeważała grupa z wykształceniem wyższym, zupełnie 
inaczej niż to było w poprzednich latach. O tę formę wsparcia najrzadziej ubiegały 
się osoby z najniższym wykształceniem, czyli podstawowym lub gimnazjalnym. 
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Źródło:  opracowane na podstawie danych pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy w Koło-
brzegu.
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W omawianych latach 2007–2011 z dotacji najczęściej korzystały osoby 
w wieku 25–34 lata, co zobrazowano na wykresie 11. Na drugim miejscu upla-
sowały się osoby bezrobotne w wieku 35–44 lata. Tendencja ta od kilku lat jest 
stała. Dwie wymienione kategorie wiekowe były najbardziej aktywne na rynku 
pracy, co może być związane głównie z ich mobilnością oraz dotychczasowym 
doświadczeniem zawodowym.
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Źródło:  opracowane na podstawie danych pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy w Koło-
brzegu.

Profil działalności (wykres 12), jaką zamierzają podjąć wnioskujące 
osoby bezrobotne, jest zróżnicowany, choć z przewagą sfery drobnych usług 
i handlu.

5. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 
bezrobotnego może otrzymać pracodawca, który zatrudnia przez 24 miesiące 
w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego do pracy bezrobotnego. Wysokość 
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refundacji określa umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a starostą kołobrzeskim. 
Refundacja nie może jednak przekroczyć 600% przeciętnego wynagrodzenia. 
W roku 2011 było to 18 500 zł. W latach 2007–2011 Powiatowy Urząd Pracy 
w Kołobrzegu miał do dyspozycji 4 211 087 zł (wykres 13).
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Źródło:  opracowane na podstawie danych pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy w Koło-
brzegu.
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Refundacja doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy dla osób bezro-
botnych jest oprócz staży najpopularniejszą formą wsparcia, o jaką wnioskują 
przedsiębiorcy z terenu powiatu kołobrzeskiego. Dane dotyczące lat 2010 i 2011, 
przedstawione na wykresie 14, świadczą o tym, że o tę formę wsparcia ubiegają 
się głównie podmioty, które już od jakiegoś czasu funkcjonują na rynku. Mniejsza 
liczba ubiegających się o refundację funkcjonuje na rynku pracy do dwóch lat, 
co może być związane z faktem, że otrzymanie refundacji wymaga utrzymania 
stanowiska pracy co najmniej 24 kolejne miesiące, a to w przypadku zmian rze-
czywistości gospodarczej może nie być łatwe. Duże znaczenie może też mieć 
duże prawdopodobieństwo, że przedsiębiorcy działający dłużej na rynku niż dwa 
lata przypuszczalnie nie będą mieli kłopotów z utrzymaniem się na nim przez 
następne. 
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Wykres 15. Liczba przedsiębiorców, którzy otrzymali refundację

Źródło:  opracowane na podstawie danych pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy w Koło-
brzegu.

Na wykresie 15 przedstawiono stosunek liczby składanych wniosków do 
liczby wniosków załatwionych pozytywnie. Wynika z niego, że proces weryfikacji 
przeprowadzany jest tak, aby wsparcie od samorządu powiatowego otrzymywały 
podmioty, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów w poszczegól-
nych kryteriach w trakcie procesu selekcji.
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6. Programy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dla wspierania przedsiębiorców bardzo ważne są programy finansowane 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiatowy Urząd Pracy 
w Kołobrzegu realizował w 2011 roku projekt systemowy w ramach priorytetu 
VI – Rynek otwarty dla wszystkich, działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrud-
nienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, podziałania 6.1.3 
– Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności 
zawodowej osób bezrobotnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt 
systemowy „Wygr@jmy przyszłość” realizowano w okresie od 1 stycznia 2011 
roku do 31 grudnia 2011 roku. Wzięło w nim udział 129 osób bezrobotnych zare-
jestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu, a głównie osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 Ustawy o pro-
mocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy. Celem projektu była aktywizacja 
zawodowa bezrobotnych, prowadząca do podwyższenia ich statusu ekonomicz-
nego i społecznego. Projekt skierowano do bezrobotnych osób niepełnospraw-
nych w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych w danym powiatowym urzędzie pracy w stosunku do ogólnej 
liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień złożenia wnio-
sku o dofinansowanie). W roku 2011 na realizację zadań współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „Wygr@jmy przyszłość” 
przeznaczono 1 078 200,00 zł1.

7. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe

Kolejne pole, na którym jednostka samorządu terytorialnego, jaką jest 
powiat, wspiera przedsiębiorców, to pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. 
Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom 
poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodaw-
com w znalezieniu odpowiednich pracowników. Do szczególnych form pośrednic-
twa pracy należą giełdy i targi pracy. Giełdy pracy są organizowane w sytuacji, 
gdy potrzebne jest bezpośrednie spotkanie pracodawcy lub kilku pracodawców 
z większą grupą osób poszukujących pracy w jednym lub kilku zawodach. Taka 

1 Na podstawie danych pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.
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forma pośrednictwa pracy umożliwia bezpośrednie rozmowy między pracodaw-
cami i potencjalnymi pracownikami, co może skutkować szybkim zapełnieniem 
wolnych miejsc pracy przez odpowiednich kandydatów. W roku 2011 Powiatowy 
Urząd Pracy w Kołobrzegu zorganizował 6 giełd pracy.

Oferty pracy. W roku 2011 do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu 
wpłynęło 1490 ofert pracy, a w 2010 roku – 1991 ofert. Dotyczyły one przede 
wszystkim zatrudnienia w sektorze prywatnym. Najwięcej ofert pracy wpłynęło 
w czerwcu 2011 roku – 203 oferty. Najwięcej wolnych miejsc pracy było dla 
przetwórców ryb, kucharzy, kelnerów-barmanów, sprzedawców, fizjoterapeutów, 
pomocy kuchennej, pracowników biurowych, pracowników budowlanych.

Podjęcie pracy. W roku 2011 w powiecie kołobrzeskim pracę podjęło 2430 
osób (w 2010 r. – 2387 osób), w tym:

– pracę niesubsydiowaną 2275 osób,
– pracę subsydiowaną 155 osób.
Najwięcej bezrobotnych otrzymało zatrudnienie w maju – 338 osób2.
Europejskie Służby Zatrudnienia. European Employment Service (EURES) 

to programem międzynarodowego pośrednictwa pracy. Ma na celu umożliwie-
nie poszukiwania pracy poza terenem własnego kraju, ułatwienie swobodnego 
przepływu informacji o miejscach pracy w Europie. Sieć EURES obejmuje 
państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w którego 
skład wchodzą państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Szwajcaria. 
Z programem współpracują publiczne służby zatrudnienia, związki zawodowe, 
organizacje pracodawców z poszczególnych państw. Usługi EURES są przezna-
czone zarówno dla pracodawców, jak i osób poszukujących pracy. Obejmują one 
pośrednictwo, doradztwo i rekrutację. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu można uzyskać informa-
cje o ofertach pracy za granicą, warunkach życia w danym kraju. Pomoc polega 
na skontaktowaniu się z instytucjami, które wydają dokumenty niezbędne do 
wyjazdu. W ramach tego programu w 2011 roku wpłynęły oferty praktycznie ze 
wszystkich krajów Unii Europejskiej. Można zauważyć, że zmniejsza się liczba 
ofert z Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz krajów skandynawskich, natomiast coraz 
więcej miejsc pracy oferują Niemcy w związku z otwarciem rynku pracy dla pra-
cowników z Polski. 

2 Na podstawie danych pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.
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Poradnictwo zawodowe to proces, w którym doradca zawodowy pomaga 
w wyborze lub zmianie zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia zawodowego 
z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych i sytuacji życiowej klienta, 
a także potrzeby rynku pracy. W roku 2011 liczba świadczonych usług dla osób 
bezrobotnych w ramach porad indywidualnych wyniosła 3311. Przeprowadzono 
1570 rozmów wstępnych. Z indywidualnych porad zawodowych najczęściej korzy-
stały osoby z wykształceniem gimnazjalnym, policealnym, średnim zawodowym 
i zasadniczym zawodowym. Biorąc pod uwagę okres pozostawania w ewidencji 
osób bezrobotnych, można stwierdzić, że najliczniejszą grupę tworzyły osoby 
pozostające bez pracy do sześciu miesięcy oraz od sześciu do dwunastu miesięcy3. 
Indywidualnymi planami działania doradcy zawodowi objęli w 2011 roku 1099 
osób bezrobotnych.

Opisując aktywne działania Urzędu Pracy w Kołobrzegu na rzecz przed-
siębiorców, nie sposób nie wspomnieć o porozumieniach zawieranych między 
jednostkami samorządowymi. W roku 2011 kontynuowano realizację porozu-
mienia dotyczącego projektu systemowego w ramach priorytetu VII Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego pod nazwą Jesteśmy aktywni. Liderem projektu jest powiat 
kołobrzeski, a partnerami – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz miejskie 
i gminne ośrodki pomocy społecznej ze wszystkich gmin powiatu kołobrzeskiego. 
Ogólnym celem projektu jest dostęp osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
do aktywnych form integracji społecznej, a także poprawa skuteczności funkcjo-
nowania ośrodków pomocy społecznej powiatu kołobrzeskiego, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy.

Kolejnym narzędziem, którym dysponuje powiat, jest wsparcie przedsię-
biorców wynikające z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób nie-
pełnosprawnych z 1997 roku, czyli tak zwany PFRON. W roku 2011 jednostka 
w Kołobrzegu uzyskała z tego tytułu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych kwotę 124 346,00 zł, a na realizację zadania wydatkowała 
123 991,51 zł. W latach 2007–2011 było to 1 265 807,00 zł, co przedstawiono na 
wykresie 16.

Zgodnie z art. 12a Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób nie-
pełnosprawnych z 1997 roku osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powia-
towym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostająca 

3 Opracowane na podstawie danych pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrze-
gu.
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w zatrudnieniu, może jednorazowo otrzymać środki z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie po raz pierwszy 
działalności, wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej, ponowne 
podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej lub ponowne wniesienie wkładu 
do spółdzielni socjalnej. Wysokość środków jest określona w umowie zawartej ze 
starostą, lecz nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wyna-
grodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel. 

Środki przyznane w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych podzielono na kilka zadań: 

a) na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu 
do spółdzielni socjalnej; w 2011 roku przyznawano 31 tys. zł i taką kwotę 
przyznał Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu dwóm osobom;

b) na finansowanie kosztów stażu, badań lekarskich lub psychologicznych; 
zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania 
stażu to 23 996,00 zł, z czego w 2011 roku 23 995,39 zł kosztowały cztery 
umowy dla pięciu osób, w tym cztery osoby korzystały ze stażu, jedna 
osoba tylko z badań lekarskich;

c) na szkolenia zawodowe osób niepełnosprawnych przyznano i wykorzy-
stano 1100,00 zł, z których skorzystała jedna osoba;

d) na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnospraw-
nej przyznano 59 500,00 zł, a wydano 59 146,12 zł dla dwóch osób4.

4 Na podstawie danych pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.
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Nie sposób nie wspomnieć o instrumentach wydatkowych, którymi dyspo-
nuje powiatowy urząd pracy. Zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo 
własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać ze środków PFRON 
dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciąg-
niętego na kontynuowanie działalności. W roku 2011 Powiatowy Urząd Pracy 
w Kołobrzegu zyskał na ten cel z PFRON 8750,00 zł i wykorzystał je w całości. 
Dofinansowanie do spłaty kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie 
tej działalności uzyskała jedna osoba.

Zakończenie

Biorąc pod uwagę przedstawione dane i zainteresowanie poszczególnymi 
formami wsparcia przedsiębiorców na rynku pracy, można stwierdzić, że w powie-
cie kołobrzeskim należy położyć nacisk na przyznawanie dotacji na rozpoczęcie 
przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej i dużo środków przeznaczyć 
na staże oraz refundacje kosztów wyposażania lub doposażenia stanowiska pracy. 
W stażach należy zwrócić uwagę na pracodawców i ich możliwości zatrudnienia 
osoby bezrobotnej po odbytym stażu – efektywność zatrudnienia po stażu, a także 
skupić się na rozpatrywaniu wniosków o przyznanie stażu głównie podmiotom 
deklarującym zatrudnienie po jego odbyciu, a następnie weryfikować pracodaw-
ców pod względem wywiązywania się z tego obowiązku.

Reasumując rozważania, wśród pracodawców z powiatu kołobrzeskiego 
można zaobserwować duże zainteresowanie aktywnym wsparciem finansowym, 
o czym świadczy liczba składanych wniosków, zwłaszcza organizację stażów oraz 
dotyczących refundacji stanowisk pracy. Biorąc pod uwagę ograniczenia środków 
przyznawanych z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, 
można zauważyć, że mają one bezpośredni wpływ na aktywność przedsiębiorców 
i osób bezrobotnych. Dane z 2010 roku jednoznacznie wskazują na ogromne zapo-
trzebowanie i chłonność kołobrzeskiego rynku – wydatkowano ponad 8 mln zł. 
Jest to bardzo istotne, zważywszy, że powiat kołobrzeski charakteryzuje się niską 
stopą bezrobocia w porównaniu z ościennymi powiatami i całym województwem 
zachodniopomorskim. Proces przyznawania powiatom środków na finansowa-
nie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
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i aktywizacji zawodowej często, niestety, nie gwarantuje skutecznego i płynnego 
oddziaływania samorządu powiatowego na lokalny rynek pracy. Mając na uwa-
dze sezonowość zatrudnienia w powiecie kołobrzeskim, właściwszym rozwiąza-
niem byłoby rozważenie przyznawania środków z Funduszu Pracy i rozliczanie 
się z nich w okresie dwóch lat, a nie jak dotychczas corocznie. 
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COUNTY AS A CREATOR OF A BUSINESS ACTIVITY IN THE DISTRICT

Summary

Local government unit, which is the district, offers a range of tools that directly or 
indirectly are able to create business activity and influence the development of the whole 
entrepreneurship in the region. District Self-Government, through the Labour Offices, can 
significantly determine the intensification of entrepreneurship in their fields through the 
support of entities already operating, or those who just want to start a business. Labour 
market instruments referred to the Law of 20 April 2004 on employment promotion and 
labour market instruments, can successfully be used both in relation to large, medium 
and micro enterprises. The grants to start a business, retrofitting for entities already op-
erating, training, internships and intervention works are just some of the instruments the 
implementation of which can actively support the local community. Based on the example 
the District Kolobrzeski and analysis of data from the District Employment Office in 
Kolobrzeg, provides information about what support are addressed to entrepreneurs from 
the District Kolobrzeski, and presented statistics indicate the use of funds in 2007–2011 
and their direction. At the end of the work is included to answer the question which of the 
described forms of assistance to entrepreneurs should be implemented by the District and 
District Labour Office in Kolobrzeg for the following years because of their efficiency and 
the interest of the beneficiaries.
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A TRUDNA RZECZYWISTOŚĆ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Wprowadzenie

Allan G.B Fisher i Collin Clarck stworzyli tak zwaną teorię trzech sekto-
rów1. Stwierdzili, że w rozwoju gospodarek krajów kładzie się nacisk na rolnictwo 
(w krajach o niskim dochodzie), przemysł (w krajach o przeciętnych dochodach) 
lub sektor usług (w krajach wysoko rozwiniętych, o najwyższych dochodach). 
Celem gospodarek jest dążenie do dojrzałości rozwoju gospodarczego przez 
osiągnięcie przewagi przez trzeci sektor, dlatego rządy poszczególnych krajów 
wspierają przedsiębiorczość, samozatrudnianie się i gospodarkę opartą na wie-
dzy. Wspomagają tworzenie nowych miejsc pracy w mikrofirmach, najczęściej 
w ramach działań przedsiębiorstw typu start-up. Tworzone są specjalne ułatwienia 
legislacyjne, uproszczone procedury i wspierane innowacyjne działania. Na roz-
wój przedsiębiorczości przeznaczane są znaczące fundusze unijne. Niestety, jak 
pokazuje przypadek Polski, widoczny jest rozdźwięk między teorią a praktyką.

1. Działania wspomagające przedsiębiorczość w Polsce

W Polsce w 2011 roku struktura zatrudnienia w poszczególnych sektorach 
przedstawiała się następująco: 17,4% w rolnictwie, 29,2% w przemyśle i 53,4% 

1 Por. A.G. Fisher, The Clash of Progress and Security, Macmillan, London 1935; C.A. Clark, 
The Conditions of Economic Progress, Macmillan, London 1940.
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w usługach2. Warto dodać, że przy takim rozlokowaniu siły roboczej sektor usług 
wytwarza aż 63,0% całego PKB, przemysł – 33,6%, a rolnictwo – jedynie 3,4%3. 
Łatwo zatem obliczyć, że efektywność tworzenia PKB przez poszczególne grupy 
zatrudnionych osób jest następująca: usługi – 1,18, przemysł – 1,15, rolnictwo 
– tylko 0,20. Odzwierciedla to zatem sens dążenia poszczególnych gospodarek 
do zwiększania odsetka zatrudnienia w sektorze przemysłu i usług. Najprostszym 
sposobem wprowadzania takich zmian jest polityka proprzedsiębiorcza, zachę-
cająca do usamodzielniania się, samozatrudniania i tworzenia nowych miejsc 
pracy. Dzięki takim działaniom zwiększy się odsetek MŚP, ze szczególnym naci-
skiem na mikrofirmy. Rola państwa w tym zakresie ma charakter legislacyjny 
i ekonomiczny.

Działania o charakterze legislacyjnym mają na celu upraszczanie procedur, 
formalności i ułatwianie osobom fizycznym zakładanie działalności gospodar-
czej. Wśród nich należy wymienić między innymi:

‒ ideę „jednego okienka”, w którym można załatwić formalności związane 
z rejestracją firmy,

‒ ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsię-
biorców,

‒ ustawę deregulacyjną bis,
‒ przepisy określające odpowiedzialność urzędnika za popełnione błędy.
Idea „jednego okienka” umożliwia załatwienie wszystkich formalności 

rejestracyjnych, które związane są z założeniem działalności gospodarczej, w jed-
nym miejscu. Potencjalny przedsiębiorca udaje się do urzędu gminy lub dzielnicy, 
gdzie wypełnia dokument, druk CEIDG-1, w którym zawarte są wszystkie infor-
macje dotyczące wpisu firmy do ewidencji działalności gospodarczej, wniosku 
nadania numeru REGON, numeru NIP czy zgłoszenia płatnika składek do ZUS. 
Urząd gminy przekazuje te dokumenty odpowiednim instytucjom. Składanie 
wniosków ułatwia także zbieranie w jednym miejscu informacji o funkcjonu-
jących podmiotach gospodarczych. Jest nim Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej4.

Ograniczanie barier, nazywane tak zwaną pierwszą ustawą deregulacyjną 
z 25 marca 2011 roku (DzU nr 106, poz. 622), która weszła w życie 1 lipca 2011 
roku. Jej celem była poprawa relacji z urzędami, usprawnienie obrotu gospodar-

2 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html, dostęp 12.04.2012.
3 Tamże.
4 http://prod.ceidg.gov.pl/, dostęp 16.04.2012.
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czego i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców związanych 
z formalnościami. Główną modyfikacją była zamiana zaświadczeń na oświad-
czenia5. Uchylono w niej przepisy nakazujące przedsiębiorcy przedstawianie 
zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności, niekaralności, nadaniu numerów 
NIP i REGON itp. Ustawa ta zastąpiła również oświadczeniami zaświadczenia 
o niezaleganiu wobec ZUS czy urzędu skarbowego. Takie uproszczenie przyczy-
niło się do szybszego załatwiania spraw formalnych (w związku ze skróceniem 
czasu niezbędnego na wydanie stosownych oświadczeń), ale także pozwoliło 
przedsiębiorcom zaoszczędzić w ciągu roku nawet 5 mld zł6.

Deregulacja, czyli ustawa deregulacyjna właściwa lub tak zwana dere-
gulacja bis, z 16 września 2011 roku (DzU nr 232, poz. 1378), weszła w życie 
1 stycznia 2012 roku. Wydłużono w niej termin wykorzystania zaległego urlopu 
wypoczynkowego (z 31 marca do 31 lipca) i skrócono okres przedawnienia należ-
ności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS (z 10 lat do 5 lat). Zniesiono obowią-
zek uzyskiwania opinii rzeczoznawców od BHP w kwestii projektów budowy lub 
przebudowy obiektów, a także ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze 
Polskim typu B poprzez jego likwidację (dotychczasowy koszt publikacji 711 zł 
brutto za stronę). Wprowadzono również uproszczenie w obligatoryjnym publi-
kowaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszeń wymaganych przez 
Kodeks postępowania cywilnego7.

Obydwa działania o charakterze deregulacyjnym oznaczają dereglamentację 
i derogację działalności gospodarczej. Chodzi tu przede wszystkim o zmianę prze-
pisów dotyczących podejmowania danej działalności gospodarczej, aby nie trzeba 
było spełniać wielu warunków i dołączać licznych dokumentów. Ustawy te zakła-
dają redukcję liczby zezwoleń, rejestrów działalności regulowanej i licencji8.

Odpowiedzialność za błędy urzędników – ustawa o odpowiedzialności 
majątkowej funkcjonariuszy administracji państwowej za rażące naruszenie prawa 
z 20 stycznia 2011 roku (DzU 2011, nr 34, poz. 173), weszła w życie 17 maja 
2011 roku. W myśl jej przepisów urzędnik może ponieść karę za błędne decy-
zje, a jej maksymalna wysokość to 12 przysługujących mu pensji. Ma to na celu 

5 www.mg.gov.pl/node/12703, dostęp 25.02.2011.
6 www.strefabiznesu.pomorska.pl/artykul/weszla-ustawa-o-ograniczaniu-barier-administracyj-

nych-twoj-podpis-ma-byc-wart-tyle-co-zaswia, dostęp 4.07.2011.
7 www.strefabiznesu.pomorska.pl/artykul/kolejne-ulatwienia-dla-przedsiebiorcow-w-ustawie-

deregulacyjnej-62971.html, dostęp 14.07.2011.
8 www.firma.egospodarka.pl/65618,Ustawa-deregulacyjna-bez-zaswiadczen-w-urze-

dach,1,11,1.html, dostęp 13.05.2011.
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zapobieżenie utrudniania w prowadzeniu firm i urzędniczej bezkarności w kwestii 
błędnych decyzji, które mogą być przyczyną upadku przedsiębiorstw. Ma również 
pozytywnie wpłynąć na jakość pracy urzędników, zwiększyć poczucie odpowie-
dzialności i zahamować wzrost liczby niekorzystnych decyzji, które negatywnie 
wpływały na obraz administracji państwowej. Co ważniejsze, odpowiedzialność 
za błędy urzędnika ma również ponosić jego bezpośredni przełożony9. Wszystko 
to ma się przyczynić do wzrostu jakości urzędniczej pracy, a dzięki uproszczonej 
procedurze skrócić czas dochodzenia roszczeń.

Działania o charakterze ekonomicznym mają być zachętą głównie finan-
sową. Są to między innymi:

‒ zwolnienia i ulgi podatkowe,
‒ specjalne strefy ekonomiczne,
‒ preferencyjne stawki ZUS,
‒ środki unijne.
Zwolnienia i ulgi podatkowe często są stosowane w strefach ekonomicz-

nych. Można mówić na przykład o częściowym zwolnieniu z płacenia podatku 
osób fizycznych i prawnych od dochodu osiągniętego z działalności. Aby uzyskać 
takie ulgi podatkowe, przedsiębiorcy muszą spełniać kilka warunków10, między 
innymi zatrudniać określoną liczbę pracowników w ustalonym wcześniej termi-
nie, inwestycja musi mieć określoną wartość, gwarantować, że przetrwa okre-
ślony czas, a także być zgodna z planem rozwoju danej strefy.

Specjalne strefy ekonomiczne to wyizolowane i niezamieszkałe części 
terytorium kraju. Na ich terenach różne podmioty gospodarcze na preferencyj-
nych warunkach mają prawo do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
Ponadto w specjalnej strefie ekonomicznej nacisk położono na współpracę mię-
dzy biznesem a nauką i zapewnienie wielu miejsc pracy, co ogranicza bezrobocie. 
Wspomaga także zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infra-
struktury gospodarczej w danym regionie, zapobiega ich destrukcji, rozwija eks-
port i zachowuje równowagę ekologiczną. Rezultatem jej utworzenia jest wzrost 
konkurencyjności wytwarzanych towarów i usług11.

9 www.crn.pl/artykuly/prawo/2011/02/funkcjonariusz-w-skorze-przedsiebiorcy, dostęp 4.03. 
2011. Zob. także www.eu-go.gov.pl/pl/informacje-dla-administracji/1433-ustawa-o-odpowiedzial-
noci-majatkowej-funkcjonariuszy-publicznych-/, dostęp 28.01.2011.

10 http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/zwolnienia;i;ulgi;podatkowe;w;strefach;
ekonomicznych,200,0,883144.html, dostęp 17.08.2011.

11 Tamże.
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Preferencyjne stawki ZUS – osoby, które rozpoczynają działalność gospo-
darczą, mogą skorzystać z niższych, preferencyjnych stawek ZUS. Można je płacić 
przez 24 miesiące od momentu założenia działalności gospodarczej. Stawki nie są 
dostępne tym, którzy w ramach własnej firmy chcą świadczyć usługi byłemu pra-
codawcy. Nie mogą z nich także skorzystać wspólnicy spółek jawnych, koman-
dytowych i partnerskich oraz jednoosobowi wspólnicy spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością, osoby prowadzące szkołę niepubliczną, a także twórcy, 
artyści i tak zwane osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność 
gospodarczą12. Warto jednak dokładniej poznać literę prawa w tej kwestii, ponie-
waż różnica ta jest rzeczywiście widoczna. Według danych za marzec 2012 roku13 
standardowa wysokość stawki ZUS wynosi 674,88 zł, a preferencyjna – 143,56 zł. 
Do tego należy jeszcze doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysoko-
ści 254,55 zł i fundusz pracy, która wynosi 51,83 zł. Oznacza to, że z wymaga-
nej co miesiąc do zapłaty kwoty 985,26 zł w portfelu młodego biznesmena co 
miesiąc zostaje 531,32 zł, co daje w ciągu dwóch lat oszczędność w wysokości 
12 751,68 zł.

Środki unijne są gromadzone przez państwa członkowskie i przekazywane 
do unijnego budżetu. Pochodzą z trzech podstawowych źródeł14: z tak zwanych 
tradycyjnych zasobów własnych UE, pochodzących z ceł pobieranych od towa-
rów importowanych z państw niebędących członkami UE; dochodów z VAT 
wyliczanych jako odsetek z naliczonego w danym kraju członkowskim podatku, 
oraz 0,73% PKB każdego państwa członkowskiego przekazywane do unijnego 
budżetu. Warunkiem otrzymania przez dany region wsparcia z dotacji unijnych 
jest nieprzekroczenie w jego ramach 75% unijnej średniej PKB przypadającego 
na mieszkańca. Unijne środki są zarządzane i dystrybuowane przez Polską Agen-
cję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)15, która zarządza również funduszami 
pochodzącymi z budżetu państwa, a przeznaczonymi na wspieranie przedsiębior-
czości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Jej głównym celem jest 
realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowa-
cyjną i badawczą sektora MŚP, rozwój regionalny, wzrost eksportu i zasobów 
ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. W latach 2007–2013 PARP 

12 www.pit.pl/2406_preferencyjne_skladki_zus_9414.php, dostęp 24.06.2010.
13 www.biznesforum.pl/skladki-na-zus-2012.php, dostęp 16.04.2012.
14 www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wstepdofunduszyeuropejskich/Strony/Czymsafundusze.

aspx, dostęp 16.04.2012.
15 www.parp.gov.pl, dostęp 16.04.1012.
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jest odpowiedzialna za realizację trzech programów operacyjnych: Innowacyjna 
Gospodarka16, Kapitał Ludzki17 i Rozwój Polski Wschodniej18. Warto dodać, 
że rozwiązania wpierające przedsiębiorczość bardzo często mają charakter hybry-
dowy, łączą bowiem prace legislacyjne z zachętami ekonomicznymi. Zazwyczaj 
akcje takie wspierane są przez lokalne władze lub ośrodki akademickie, na przy-
kład przez:

‒ akademickie inkubatory przedsiębiorczości19,
‒ wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny.
Inkubatory przedsiębiorczości zrzeszają ludzi młodych, ambitnych 

i wykształconych. Umożliwiają im połączenie teoretycznej wiedzy zdobytej pod-
czas studiów z wiedzą praktyczną, którą mogą nabyć tylko i wyłącznie samo-
dzielnie prowadząc swoją działalność. Inkubatory działają przy 31 najlepszych 
uczelniach w Polsce. Ich sieć jest największa w Europie Środkowo-Wschodniej, 
ponieważ w ich ramach funkcjonuje ponad 1100 rozwijających się firm20.

Wsparcie przez jednostki samorządu terytorialnego – zmiany w prawie 
dotyczącym funkcjonowania organów samorządowych stworzyły lokalnym wła-
dzom możliwości wpływania na procesy zachodzące w realnej sferze rozwoju 
gospodarczego. Zwiększył się nie tylko zakres odpowiedzialności władz gmin za 
szeroko pojęty rozwój lokalny, ale także zakres kompetencji do samodzielnego 
podejmowania decyzji i kształtowania polityki finansowej. Samorządy gminne 
wyposażono w różnorodne instrumenty służące do tworzenia warunków rozwoju 
lokalnego, takie jak możliwość opracowywania programów i strategii, działal-

16 Tak zwana 4 oś priorytetowa, czyli inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Jej celem 
jest podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw przez wzmocnienie popytu na nowe 
lub nowoczesne rozwiązania w gospodarce.

17 Program przewiduje wsparcie oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia, skiero-
wane do osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Maksymalne wsparcie utworzenia włas-
nej firmy może wynieść do 40 tys. zł. W ramach tego działania można również otrzymać wsparcie 
w formie doradztwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także tzw. wsparcie pomostowe w okresie od 
6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej dla efektywnego wykorzystania 
dotacji.

18 Program realizowany w ramach Narodowej Strategii Spójności, mający na celu rozwój spo-
łeczno-gospodarczy pięciu województw Polski wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, pod-
laskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, jako najsłabiej rozwiniętych w całej Unii 
w momencie integracji Polski z UE. Inwestycje te mają na celu tzw. wyrównanie szans przez rozwój 
infrastruktury miast, uczelni, wspieranie innowacji, dostęp do Internetu itp. Jest komplementarny 
wobec innych planów operacyjnych. http://funduszeue.info/dotacje-dla-firm/, dostęp 16.04.2012.

19 www.inkubatory.pl/, dostęp 13.04.2012.
20 www.biurokarier.umk.pl/inkubatory-przedsiebiorczosci, dostęp 13.04.2012.
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ność w sferze budżetu, uprawnienia regulacyjne w sferze prawa podatkowego 
i zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie decyzji administracyjnych, 
zawierania umów i porozumień oraz możliwość skorzystania ze środków pomo-
cowych krajowych i zagranicznych21.

2.  Dysonans między teorią a praktyką

Wdrażane rozwiązania, dobrze wyglądające w teorii, w praktyce, niestety, 
nie zawsze się sprawdzają. Opieszałości urzędników państwowych i nadmiernej 
formalizacji zakorzenionej w ich umysłach i sposobie działania nie da się zmienić 
z dnia na dzień. W roku 2008 założenie w Polsce spółki z o.o. wymagało dopeł-
nienia 10 formalności, co trwało 31 dni i kosztowało 18,8% rocznego PKB per 
capita. W wyniku opisanych zmian wskaźniki te uległy poprawie. Liczba proce-
dur niezbędnych przy zakładaniu firmy zmniejszyła się z 10 do 6 i jest obecnie 
zbliżona do średniej w krajach OECD (5,7). Jednak w Polsce procedury związane 
z wpisem do rejestru pochłaniają prawie trzykrotnie więcej czasu niż przeciętnie 
w krajach OECD (32 dni i średnio 13 dni), a koszt nadal jest prawie czterokrot-
nie wyższy niż w najlepiej rozwiniętych krajach świata (17,9% PKB per capita 
wobec 4,7% w OECD)22. Dzięki wprowadzonym poprawkom Polska przesunęła 
się w światowym zbiorczym rankingu „przyjazności przedsiębiorcom” ze 145 na 
115 pozycję, lecz gdyby skrócić czas rzeczywistej rejestracji z 10 dni na 5 dni, 
można byłoby zająć nawet 51 miejsce.

W kontekście opisywanego „jednego okienka” okazuje się, że sam formu-
larz (razem ze standardowymi załącznikami) jest tak samo długi (10 stron), jak 
skomplikowany. Wszystko to sprawia, że przedsiębiorcy nie mogą skorzystać 
z możliwości elektronicznego złożenia dokumentu, lecz muszą osobiście poja-
wić się w urzędzie. Co więcej, nie wystarczy sam wniosek CEDIG-1, ponieważ 
jest tylko zgłoszeniem informacyjnym, które wymaga dodatkowego uzupełnienia 
w poszczególnych urzędach23, a przesyłanie tekstów w wersji papierowej mię-
dzy poszczególnymi podmiotami państwowymi dodatkowo wydłuża procedurę 

21 B. Słomińska, Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, „Samorząd Terytorial-
ny” 2007, nr 3, s. 19–33.

22 http://mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/2159, dostęp 1.02.2010.
23 W przypadku ZUS-u przedsiębiorca musi obowiązkowo zgłosić siebie i ewentualnych pra-

cowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA lub tylko 
do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA. Na podstawie wniosku ZUS tworzy dokument 
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rejestracyjną, podobnie jak brak jednolitego i kompatybilnego systemu informa-
tycznego między urzędami. Procedury wcale nie są polepszane przez wdrożone 
przepisy deregulacyjne. Szybkie zakładanie działalności w „jednym okienku” jest 
realne, jednak zupełnie nie sprawdza się w praktyce. Rejestracja firmy Winny 
Market (bezpośredni importer win z UE do Polski) trwała ponad pół roku. Mimo 
przepisów umożliwiających składanie oświadczeń zamiast zaświadczeń, pełna 
procedura rejestracyjna dla uzyskania statusu zarejestrowanego odbiorcy24 przy-
pominała przysłowiową „drogę przez mękę”. Urząd Celny (Referat Gier i Akcyzy) 
wymagał wynajęcia magazynu, który musiał być wcześniej formalnie skontrolo-
wany przez Sanepid, straż pożarną oraz Referat Dozoru Urzędu Celnego. Proce-
dura ta trwała prawie 4 miesiące, w trakcie których przedsiębiorca opłacał czynsz. 
Absurdalność sytuacji potęguje fakt, że mimo przepisów dotyczących deregula-
cji bis, w UC w niektórych referatach wymagano albo kserokopii dokumentów, 
których zgodność z oryginałem potwierdził pracownik urzędu, albo oryginałów 
czy kopii poświadczonych notarialnie (komplet 200 zł), bez możliwości napisa-
nia przez przedsiębiorcę oświadczeń. Warto dodać, że referaty te mieszczą się 
w jednym budynku na sąsiadujących piętrach… Ponadto firma, chcąc sprowa-
dzać wino, musi dostać zezwolenie na hurtowy i/lub detaliczny obrót alkoholem. 
Aby potencjalnemu przedsiębiorcy utrudnić życie, zezwolenia są wydawane 
w odrębnych urzędach, w różnych częściach miasta: marszałkowskim (hurt) bądź 
gminy (detal25). Uzyskanie takiej zgody wymaga wizyty również w urzędzie pla-
nowania, zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości26.

Na wymaganiu licznych formularzy i biurokracji przy ubieganiu się o roz-
poczęcie działalności nie kończą się kłopoty przedsiębiorcy. Musi bowiem roz-
liczać się z zakupionych/sprzedanych towarów z urzędami: skarbowym, celnym, 
marszałkowskim i miasta. W każdym z tych miejsc informuje o nabyciu i zby-
ciu towarów. Przecież w myśl tworzenia przyjaznych, uproszczonych proce-

zgłoszeniowy płatnika składek ZUS ZFA. Jest to więc ewidentne tworzenie sztucznych bytów, wy-
magających, zgodnie prawem Parkinsona, dodatkowej „papierkowej biurokracji”.

24 Czyli bezpośredniego importera towarów akcyzowych, który ma możliwość obrotu towarami 
z zastosowaniem zawieszenia procedury poboru akcyzy na podstawie założonego tzw. zabezpiecze-
nia generalnego.

25 Należy zwrócić uwagę, że w sprzedaży alkoholu polskie prawodawstwo nie rozgranicza jed-
noznacznie hurtu od detalu. 

26 Zgodnie z ustawą miejsce odbioru towarów akcyzowych powinno być odpowiednio oddalone 
od szkół i miejsc kultu.
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dur wystarczyłoby owe deklaracje zastąpić jednym oświadczeniem, składanym 
i zamieszczanym w jednej bazie, do której powyżsi urzędnicy mieliby dostęp. 
Dlaczego polski przedsiębiorca nie może środków pieniężnych inwestować w roz-
wój swego biznesu, zamiast przeznaczać je na tony papierów, dokumentów i for-
mularzy, które ma obowiązek składać w każdym z wymienionych miejsc, mimo 
deklarowanych uproszczeń? Mnoży się wirtualne byty i powiela dokumenty: 
przedsiębiorca mimo otrzymania statusu zarejestrowanego odbiorcy, po przejściu 
restrykcyjnej procedury weryfikacyjnej kolejny raz musi złożyć plik dokumen-
tów, aby otrzymać banderole i częściowo opłacić należną akcyzę. Co więcej, pol-
scy importerzy wina muszą wybiegać przed przysłowiowy szereg i sprowadzając 
towar, korzystać z systemu EMCS, a na przykład włoscy eksporterzy nie mają 
takiego obowiązku. Ponadto mimo zgłoszenia przybycia i nabycia towarów do 
systemu EMCS, udostępnionego pracownikom UC, firma musi składać w formie 
pisemnej takie same oświadczenia. Niestety, wcale nie lepiej jest z zachętami 
o charakterze ekonomicznym. Nowy przedsiębiorca może odnieść mylne wraże-
nie, że dotacje unijne są wyłącznie dla grup uprzywilejowanych społecznie, jak 
na przykład matki po urlopach wychowawczych, osoby 45+, bezrobotni. Niestety, 
często się zdarza, że osoby rzutkie, wcześniej ciężko pracujące, nie dostaną takich 
funduszy, bo im się „za bardzo chce pracować” lub są „zbyt pomysłowe i kre-
atywne”. Nie dostaną bowiem unijnego wsparcia ci, którzy niedawno założyli 
działalność. Ci, którzy chcieliby otrzymać dofinansowanie do nowych technolo-
gii i szukać swych szans w biznesie, są źle traktowani przez lokalne samorządy, 
ponieważ często decyduje nie jakość wniosku i sam pomysł, lecz termin złożenia 
wniosku (kolejność), co wymagało rejestracji i stania w kolejkach społecznych 
praktycznie przez całą noc. Tym samym nowi przedsiębiorcy są traktowani jak 
przedmiot a nie podmiot, co wielu skutecznie może zniechęcić do biznesowego 
usamodzielniania.

Zakończenie

Analizując działania podejmowane na rzecz pomocy przedsiębiorcom 
w praktyce, należy podkreślić wyraźny rozdźwięk między deklarowanymi roz-
wiązaniami a ich rzeczywistym wpływem na sektor MŚP. Niestety, przysłowie 
mówiące, że „nie wszystko złoto, co się świeci”, idealne odzwierciedla ten dyso-
nans. Mimo implementacji rozbudowanych posunięć o charakterze legislacyjnym 
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i zachęt ekonomicznych, z przytaczanych przykładów raczej wynika, że tworzone 
są bariery w rozwoju przedsiębiorczości. Ponadto urzędnicy państwowi, z któ-
rymi stykają się przedsiębiorcy, często są specjalistami tylko z nazwy, ponieważ 
zapytani o najprostszą rzecz, zasłaniają się ustawami, rozporządzeniami i „legis-
lacyjną nowomową”, co w rzeczywistości zamiast wyjaśniać i pomagać, utrudnia 
zrozumienie stosowanych procedur. Kłopoty z uruchomieniem firmy opisane 
w artykule mogą sprawiać wrażenie, że państwo zamiast wspierać sektor MŚP, 
ułatwiać i kreować nowe miejsca pracy, przedsiębiorców, czyli ludzi pełnych 
zapału i wiary „w lepsze jutro”, traktuje ich jak oszustów i malwersantów. Zamiast 
należnego wsparcia stosuje dodatkowe weryfikacje, kontrole i nakłada kolejne 
wymogi formalne, co z pewnością świadczy o fikcyjności tytułowej „legislacyj-
nej ziemi obiecanej”.
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DECLARED ACTIVITIES IN SUPPORTING POLISH ENTREPRENEURSHIP 
AND DIFFICULT REALITY FOR SMES

Summary

There is growing to support entrepreneurship, self-employment and creating favour-
able conditions for SMEs. New measures of a legislative nature, aimed at simplifying 
procedures and reducing the formalization of the sector activities are implemented with 
particular emphasis on units of start-up. An additional incentive for this are also signifi-
cant EU funds. Unfortunately, there is a large discrepancy between the declared and real 
actions.

This paper presents and evaluates proposed actions, implemented by the Polish gov-
ernment such as: the deregulation law, rules defining officials’ responsibility for their mis-
takes, or the idea of «single window e-Government» in the company registration formali-
ties. There is also an attempt to show the dissonance between the implemented solutions 
and problems faced by the new entrepreneur.
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Wprowadzenie

Zmiany w funkcjonowaniu samorządów terytorialnych dały organom 
wykonawczym i stanowiącym duże możliwości wpływania na procesy zacho-
dzące w rozwoju gospodarczym. Dążenie do dynamicznego rozwoju podmiotów 
gospodarczych na lokalnych rynkach spowodowało, że przedsiębiorczość lokalna 
nabrała nowego znaczenia, zarówno pod względem nakładów finansowych, jak 
i możliwości inwestycyjnych. 

Gospodarka lokalna opiera się głównie na przedsiębiorstwach i organiza-
cjach z bliskiego otoczenia biznesu (np. na instytucjach badawczych, finanso-
wych, doradczo-szkoleniowych, organizacjach pozarządowych itp.). Nie można 
pominąć organizacji pośrednich z dalszego otoczenia biznesu, między innymi 
jednostek obsługujących administrację, zapewniających ład i bezpieczeństwo 
oraz dostarczających społeczności lokalnej usług zdrowotnych, edukacyjnych 
i kulturalnych. Na rozwój gospodarki lokalnej duży wpływ ma władza lokalna, 
która bezpośrednio oddziałuje na organizacje biznesowe, a pośrednio przez regu-
lację sfery bliższego i dalszego otoczenia biznesu1.

1 K. Sobaszkiewicz, Rola przedsiębiorczości w strategii rozwoju lokalnego. Studium przypadku 
powiatu wałeckiego, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim. Społeczne uwarunkowania rozwoju lokal-
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Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia samorządów lokalnych 
we wspieraniu przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy. Analizę przedmiotu 
opracowania oparto na danych, dostępnych analizach i raportach przedstawiają-
cych aktualną sytuację na rynku pracy oraz perspektywy rozwoju przedsiębior-
czości w powiecie wałeckim. 

1. Wpływ samorządu terytorialnego na rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Jednostki samorządu terytorialnego w swoich założeniach są odpowiedzialne 
za pełnienie podstawowych funkcji państwa wobec obywateli. Do ważniejszych 
zadań należy tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Możli-
wości rozwojowe samorządu terytorialnego są jednak uzależnione od aktywności, 
zaradności i gospodarności lokalnych środowisk gospodarczych. Żeby osiągnąć 
takie cele, jak stabilizacja, pełne zatrudnienie, wzrost gospodarczy i przedsiębior-
czość, należy respektować zasady interesu publicznego2.

Samorząd terytorialny stał się rzeczywistym podmiotem życia publicznego, 
a jego funkcje tworzą dwa segmenty władzy: lokalny (gminy i powiaty) i regio-
nalny (województwa samorządowe). Do zadań o charakterze gospodarczym 
województwa samorządowego zalicza się między innymi pobudzenie aktywności 
gospodarczej, podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności, tworzenie warun-
ków do rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy. Gmina i powiat, 
mimo że nie mają tych zadań zapisanych w ustawach kompetencyjnych, reali-
zują tak zwane programy wspierające gospodarkę, wykorzystując do tego strate-
gie rozwoju lokalnego, które są skierowane na tworzenie warunków do rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości. Zadania te mogą być wykonywane przez samorządy 
lokalne dzięki postępującej zmianie w prawie dotyczącym funkcjonowania samo-
rządów terytorialnych oraz ich organów wykonawczych i stanowiących. Dążenie 
do dynamicznego rozwoju gospodarczego w samorządach terytorialnych zwięk-
szy możliwości wpływania na rozwój lokalny, a co za tym idzie – zakres odpo-

nego i regionalnego, red. J. Olszewski. Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Po-
znań 2012, s. 84.

2 M. Kogut-Jaworska, Rozwój gospodarczy jako płaszczyzna oddziaływań w strategii lokalnej, 
w: Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukra-
inie, red. S. Flejterski, A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 162. 
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wiedzialności i kompetencji władz lokalnych3. Na lokalny rozwój gospodarczy 
niebagatelny wpływ ma urynkowienie gospodarki, które umożliwia podmiotom 
gospodarczym dokonywania wyborów lokalizacyjnych w tych jednostkach samo-
rządu terytorialnego, które są przygotowane do stwarzania warunków inwestycyj-
nych oraz są konkurencyjne w stosunku do innych samorządów terytorialnych. 
W dobie zachodzących zmian legislacyjnych i prawnych, a także prowadzenia 
działalności o charakterze gospodarczym przez jednostki samorządowe w obsza-
rze gospodarki komunalnej, samorządy terytorialne mogą mieć duży wpływ na 
lokalny rozwój gospodarczy. 

Możliwości oddziaływania jednostek samorządu terytorialnego na rozwój 
gospodarczy i przedsiębiorczość są uzależnione od wielu instrumentów, między 
innymi od strategii rozwoju lokalnego, planów zagospodarowania przestrzen-
nego, regulacji w sferze prawa podatkowego, decyzji administracyjnych, środków 
zewnętrznych krajowych i UE oraz możliwości budżetowych jednostek samo-
rządu terytorialnego. Wspieranie przedsiębiorczości to także dbanie o utrzymanie 
na określonym poziomie wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych 
i osób prawnych.

Z punktu widzenia rozwoju lokalnego ważna jest strategia rozwoju, która 
dostarcza władzom lokalnym podstaw do racjonalnego działania w dłuższym 
okresie, co z kolei znacznie obniża poziom ryzyka potencjalnych inwestorów, 
czyniąc jednostkę samorządu terytorialnego bardziej wiarygodną w oczach part-
nerów zewnętrznych i wewnętrznych. Wykorzystując te możliwości, samorząd 
lokalny powinien podejmować wielokierunkowe działania wspierające rozwój 
gospodarczy, między innymi przez4: 

a) wspieranie i koordynowanie podmiotów gospodarujących na terenie jed-
nostki samorządu terytorialnego;

b) inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych korzystnych dla lokalnej spo-
łeczności;

c) tworzenie wspólnych inicjatyw gospodarczych, takich jak stowarzyszenia 
gospodarcze i klastry branżowe;

3 B. Słomińska, Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, „Samorząd Terytorial-
ny” 2007, nr 3.

4 O empirycznej próbie sformułowania kierunków działań stymulacyjnych zob. w U. Kłosie-
wicz-Górecka, B. Słomińska, Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu, Difin, War-
szawa 2001.
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d) współudział we wzmacnianiu inicjatyw inwestycyjnych o szczególnym 
znaczeniu dla samorządu lokalnego;

e) tworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości na tere-
nie gmin i powiatów.

Samorząd terytorialny powinien w wyważony sposób tworzyć warunki dla firm 
zarówno lokalnych, jak i zewnętrznych, realizując w ten sposób program zrów-
noważonego rozwoju, natomiast do zadań władz lokalnych należałoby wspie-
ranie tych działań przez określoną ofertę, która powinna być kompleksowa 
i profesjonalna. 

2. Potencjalne źródła finansowania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

Jednym z podstawowych parametrów oceny stanu gospodarki jest aktyw-
ność gospodarcza, której wyrazem jest liczba podmiotów oraz ich podział na 
sektory. Samorządy lokalne, w tym szczególnie gminy, podejmują wiele przed-
sięwzięć w celu zdobycia środków finansowych na wspieranie działalności 
gospodarczej. Mogą one ułatwić jednostce samorządu terytorialnego realizację 
wielu ważnych zadań na rzecz kształtowania warunków rynkowych do rozwoju 
przedsiębiorczości5.

Instrumenty finansowe, którymi mogą posługiwać się samorządy w ramach 
wspierania lokalnej przedsiębiorczość, są następujące6: 

‒ środki pochodzące z dochodów własnych jednostek samorządu terytorial-
nego,

‒ środki przekazywane z budżetu państwa,
‒ dotacje z funduszy celowych,
‒ środki ze źródeł zagranicznych,
‒ środki pochodzące z Unii Europejskiej,
‒ przychody zwrotne,
‒ środki pochodzące z sektora prywatnego w ramach PPP.

5 E. Wojciechowski, Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, PWN, Warsza-
wa 1977, s. 27.

6 Z. Ofiarski, M. Ofiarska, Istota rozwoju lokalnego i źródła jego finansowania ze szczególnym 
uwzględnieniem funduszu rozwoju inwestycji komunalnych, w: Współpraca dla rozwoju – samorząd 
terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju – polityka społeczna jako instrument rozwoju, Wyższa 
Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2008, s. 71.
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Rolą władz lokalnych jest zapewnienie warunków do stabilnego, harmonijnego 
i dynamicznego rozwoju gospodarczego danej jednostki samorządu terytorial-
nego przez stworzenie określonego programu zadań o charakterze: 

‒ przestrzennym, gospodarczym i finansowym,
‒ pobudzającym i dynamizującym procesy gospodarcze,
‒ eliminującym występujące bariery.
Droga do rozwoju gospodarczego wiedzie przez działania, które mają na celu 

zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej i przedsiębiorców w sprawy 
lokalne. Duże poczucie współodpowiedzialności za sprawy lokalne daje spore 
możliwości rozwojowe jednostce samorządu terytorialnego. 

Odnosząc się do działań wspierających przedsiębiorczość na poziomie lokal-
nym, należy się zastanowić nad jego definicją. Ponieważ jest to pojęcie bardzo 
złożone, może być rozumiane jako proces tworzenia czegoś nowego i wartościo-
wego, któremu poświęca się czas i wysiłek w celu uzyskania określonych korzy-
ści finansowych7. Według P. Druckera: „przedsiębiorczość jest cechą, sposobem 
zachowania się przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, pod którą rozumie się goto-
wość i zdolność do podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i nowator-
ski nowych problemów, umiejętność wykorzystywania pojawiających się szans 
i okazji oraz elastycznego przystosowywania do zmieniających się warunków”8. 
Teorię tę utrwalił w literaturze przedmiotu J. Schumpeter. Dokonując funkcjonal-
nej charakterystyki przedsiębiorczości, wyodrębnił funkcje, które uporządkował 
następująco9:

‒ wytwarzanie i rozpowszechnianie nowych wyrobów,
‒ wprowadzanie nowych metod wytwarzania,
‒ tworzenie nowych form gospodarczych,
‒ odkrywanie nowych warunków zbytu,
‒ ujawnienie nowych źródeł zaopatrzenia w surowce i materiały.

Autor ten wyraźnie eksponuje kierunki zmian, które są traktowane jako atrybut 
działania przedsiębiorczego10.

Źródła i wysokość nakładów na rozwój przedsiębiorczości lokalnej są w dużej 
mierze uzależnione od środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych zagra-

7 Por. K. Sobaszkiewicz, dz.cyt., s. 85–86.
8 Por. P. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992, s. 24–35. 
9 Por. J. Schumpeter: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1962, s. 104–105.

10 G. Drozdowski, Przedsiębiorczość w świetle współczesnych koncepcji zarządzania kapitałem 
ludzkim. Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, Sulechów, s. 225. 
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nicznych. Środki pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
współfinansują projekty w ramach programów operacyjnych dotowanych przez 
UE i ze źródeł krajowych11. W ramach wspierania przedsiębiorczości oprócz part-
nerów samorządowych oraz środków z budżetu państwa ważną rolę odgrywają 
środki jednostek sektora finansów publicznych, a także prywatne w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego12. Nie można pominąć roli funduszy pożyczko-
wych udzielających gwarancji i poręczeń kredytowych oraz innych ofert i usług 
finansowych proponowanych przez banki. 

Nasz kraj jest obecnie największym beneficjentem polityki spójności UE. 
Na lata 2007–2013 Polsce przyznano 67,3 mld EUR, co stanowi 19,4% wszyst-
kich środków włącznie z Funduszem Spójności, w tym na realizację zadań krajo-
wej strategii rozwoju regionalnego przeznaczono łącznie około 25,4 mld EUR13 
(tab. 1). Ponadto w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz na rozwój rybołówstwa i obszarów od nich zależnych 
Polska otrzymała około 14 mld EUR. Wśród innych środków budżetowych, które 
wspierają działania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, należy wyróżnić między 
innymi instrumenty inżynierii finansowej JEREMIE i JESSICA14. 

Tabela 1

Środki przeznaczone na realizację zadań KSRR w latach 2007–2013 
w ramach polityki spójności

Lp. Nazwa programu Udział środków (%)
1. Regionalne programy operacyjne  25,0
2. PO Rozwój Polski Wschodniej 3,4
3. PO Kapitał Ludzki 8,8
4. Krajowa rezerwa wykonania w ramach środków EFRR i EFS  2,0

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych zawartych w KSRR 2010–2020.

11 Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, s. 155.

12 Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o partnerstwie publicznoprawnym, DzU nr 169, poz. 1420.
13 Krajowa strategia rozwoju regionalnego..., s. 155–156.
14 JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) – przedsięwzięcie 

Komisji Europejskiej I Grupy EBI na rzecz ułatwienia dostępu do kapitału dla mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Wykorzystuje instrumenty inżynierii finansowej. JESSICA (Joint Action to 
Suport for Sustainable Inwestment in City Areas) – wspólne przedsięwzięcie KE I Grupy EBI oraz 
Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na rzecz wsparcia inwestycji służącym zapewnieniu zrów-
noważonego rozwoju na obszarach miejskich. Finansowanie odbywa się za pomocą instrumentów 
zwrotnych (np. pożyczek), dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrot-
nie wykorzystane.
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JESSICA wdrażana jest obecnie w Polsce w czterech województwach: wiel-
kopolskim, zachodniopomorskim, śląskim i pomorskim, a środki przeznaczone 
na realizację tej inicjatywy pochodzą z regionalnych programów operacyjnych 
(RPO). Wsparcie mogą otrzymać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 
między innymi takie jak jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, 
przedsiębiorcy prywatni oraz partnerstwa publiczno-prywatne. Inicjatywa JERE-
MIE ma na celu przede wszystkim pomoc w kreowaniu aktywności gospodarczej 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się w początkowej fazie 
działalności. Instrumenty finansowe wspierania w ramach inicjatywy JEREMIE 
pojawiają się tam, gdzie tradycyjny sektor bankowy nie jest w stanie finansować 
rozwoju lub stawia dodatkowe warunki, trudne do spełnienia przez mikro, małych 
i średnich przedsiębiorców.

Wspieranie przedsiębiorczości przez dostępne instrumenty inżynierii finan-
sowej powinno odbywać się w sposób rynkowy. Występująca luka finansowa 
powinna być dla decydentów impulsem do skutecznego poszukiwania środków 
finansowych na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wpły-
wają na rozwój gospodarczy oraz tworzenie jak najlepszych warunków do pobu-
dzania przedsiębiorczości lokalnej.

3. Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu przedsiębiorczości 
lokalnej na przykładzie powiatu wałeckiego

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka rynkowa wymaga podjęcia dzia-
łań, które dadzą wymierne efekty na rynku lokalnym. Coraz więcej samorządów 
podejmuje próby ożywienia kontaktów gospodarczych w ramach współpracy part-
nerskiej, upatrując w niej szans na większe zatrudnienie i zrównoważony rozwój 
samorządu lokalnego. Współpraca partnerska jest jedną z ważniejszych możliwo-
ści realizacji przedsięwzięć rozwojowych, a także dzielenia się doświadczeniami 
i korzystania ze swojej wiedzy. Komisja Europejska od 1989 roku wspiera finan-
sowo działania prowadzone w ramach współpracy partnerskiej15. Jednym z głów-
nych parametrów oceny stanu gospodarki jest aktywność gospodarcza w ramach 
przedsięwzięć partnerskich, której wyznacznikiem jest liczba podmiotów oraz 
ich podział sektorowy. Z analizy rynku pracy powiatu wałeckiego wynika, że 

15 K. Paczyńska, A. Stachowiak, A. Porowski, H. Leki, Współpraca partnerska samorządów 
– praktyczny przewodnik, Wydawnictwo Związek Miast Polskich, Poznań 2009, s. 24.
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w dniu 31 grudnia 2010 roku na jego terenie było zarejestrowanych 6035 pod-
miotów gospodarczych, wśród których 92,30% (5872 podmioty) stanowiły firmy 
prywatne, a tylko 2,70% (163) firmy należące do sektora publicznego16. Biorąc 
pod uwagę formę organizacyjno-prawną firm w sektorze prywatnym, można 
stwierdzić, że największy udział procentowy miały osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą – 81,08% (4893), oraz spółki handlowe – 3,36% (203). 
Szczegółowy wykaz podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu 
wałeckiego według formy organizacyjno-prawnej przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Podmioty gospodarcze działające na terenie powiatu wałeckiego 
według formy organizacyjno-prawnej

Sektor publiczny Sektor prywatny
forma 

organizacyjno-prawna
liczba podmiotów 

gospodarczych
forma 

organizacyjno-prawna
liczba podmiotów 

gospodarczych
Państwowe i samorzą-
dowe jednostki prawa 
budżetowego

153 Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 4893

Spółki handlowe 7 Spółki handlowe 203

Gospodarstwa pomocnicze 1 Spółki handlowe z udzia-
łem kapitału zagranicznego 54

Spółdzielnie 31
Fundacje 7
Stowarzyszenia i organiza-
cje społeczne 133

Razem 163 5872
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych PUP w Wałczu oraz GUS za 2010 r. z dnia 

21.11.2011 r.

Wśród prywatnych przedsiębiorców największą grupę tworzą pracodawcy 
prowadzący działalność handlową – 33,17% (2002), budowlaną – 12,5% (727) 
oraz przemysłową – 8,14% (491). Pod względem wielkości przedsiębiorstw 
w powiecie wałeckim funkcjonują zarówno firmy bardzo małe jak i zaliczane 
do dużych. Wykaz przedsiębiorstw pod względem wielkości przedstawiono 
w tabeli 3. Wynika z niej, że przedsiębiorstwa z powiatu wałeckiego nie różnią się 
tu specjalnie od innych powiatów w Polsce17. Zdecydowana większość firm znaj-

16 Analiza potrzeb szkoleniowych w powiecie wałeckim 2012 rok, Powiatowy Urząd Pracy, Cen-
trum Aktywizacji Zawodowej, Wałcz 2012, s. 4–5.

17 Dane GUS za 2010 r. 
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duje się na terenie Wałcza – 3855 podmiotów gospodarczych, co stanowi 63,88% 
firm w powiecie. Wśród funkcjonujących firm największy udział mają podmioty 
zajmujące się handlem i budownictwem – tabela 4. Kolejną dziedziną pod wzglę-
dem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych jest przemysł – 491, 
transport i gospodarka magazynowa – 405 podmiotów. Ostatnie wyróżnione ze 
względu na liczby podmiotów jest rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
– 314 podmiotów.

Tabela 3

Przedsiębiorstwa w powiecie wałeckim pod względem wielkości

Liczba zatrudnionych 
pracowników Liczba firm %

Do 9 5802 96,14
Od 10 do 49 189 3,13
Od 50 do 249 38 0,63
Od 250 do 999 4 0,07
Powyżej 1000 2 0,03
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych PUP w Wałczu oraz GUS 2010 rok.

Tabela 4

Liczba i udział podmiotów gospodarczych działających w poszczególnych dziedzinach 
na terenie powiatu wałeckiego

Lp. Rodzaj działalności Liczba %

 1. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 2002 33,17
 2. Budownictwo 727 12,05
 3. Przetwórstwo przemysłowe 491 8,13
 4. Transport i gospodarka magazynowa 405 6,71
 5. Pozostała działalność usługowa 335 5,51
 6. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 314 5,2
 7. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 309 5,12
 8. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 288 4,77
 9. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 196 3,25
10. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 194 3,21
11. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami 185 3,06
12. Edukacja 185 3,06

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych PUP Wałcz. 
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Działalność jednostek samorządu terytorialnego w ramach wspierania 
przedsiębiorczości wymaga przestrzegania takich zasad, jak zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego realizowanego w harmonii ze środowiskiem naturalnym, 
poprawę dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej, rozbudowę infrastruktury 
ekonomicznej i społecznej, wielofunkcyjnego rozwoju wsi i zwiększania konku-
rencyjności gospodarki rolno-spożywczej, wspierania rozwoju przedsiębiorczości 
szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, oraz rozwoju niezagrażającego 
środowisku branż przemysłowych18. W powiecie wałeckim ważną rolę odgrywa 
Fundusz Poręczeń Kredytowych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, który 
1 lipca 2004 roku powołał w Wałczu Punkt Obsługi Funduszu „Pomeranus” 
(POF „Pomeranus”) w celu wspomagania finansowego małych i średnich przed-
siębiorstw (MŚP) z powiatu wałeckiego. Fundusz powstał przy dużej pomocy 
powiatu wałeckiego i do dziś powiat wspiera jego działania na rzecz (MŚP). 
W okresie jego funkcjonowania biuro lokalne w Wałczu udzieliło 283 pożyczek 
z poszczególnych funduszy19:

‒ RFP „Pomeranus” – 234 pożyczki na łączną kwotę 19 257,7 tys. zł,
‒ Projekt „Pomeranus-JEREMIE” I – 42 pożyczki na łączną kwotę 

4 663 tys. zł,
‒ Projekt „Pomeranus-JEREMIE” II – 7 pożyczek na łączną kwotę 

1 440 tys. zł.
Na dzień 31 grudzień 2011 roku kwota przyznanych pożyczek wyniosła 

25 355, 77 tys. zł. W efekcie powstało 374 nowych miejsc pracy. Oprócz dzia-
łalności pożyczkowej POF „Pomeranus” we współpracy ze Starostwem Powiato-
wym w Wałczu zorganizowało 33 szkolenia, w których wzięło udział ponad 900 
przedstawicieli firm.

Fundusze poręczeń kredytowych są jednym z najbardziej efektywnych instru-
mentów wspomagania finansowego małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
których warunkiem rozwoju jest dostęp do zewnętrznych źródeł zasilania finan-
sowego20. Lokalną aktywność gospodarczą można wspierać z funduszy pożycz-
kowych w ramach inicjatywy JEREMIE, która ułatwia dostęp do zewnętrznych 
źródeł finansowania w postaci pożyczek i poręczeń.

18 K. Doktór, Kultura przedsiębiorczości i inwestycje zagraniczne w okresie wzrostu gospodar-
czego. Wstęp do badań przedsiębiorczości, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. 
Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998, s. 60−67. 

19 Sprawozdanie Punktu Obsługi Funduszu „Pomeranus” za 2011 r., protokół Zarządu Powiatu, 
Wałcz 2011.

20 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6.08.2008, Dz. Urz. UE L 214.
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Kolejną inicjatywą wspierania przedsiębiorczości w powiecie wałeckim jest 
utworzenie Klastra Metalowego „Metalika”. Powstał on w partnerstwie z Pań-
stwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu, firmami produkującymi wyroby 
z metalu, a także z takimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość, jak 
Powiatowy Urząd Pracy (PUP), Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych (SIG), 
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie Oddział w Wałczu. 

Powiat wałecki jest organizatorem corocznych konkursów dla szkół ponad-
gimnazjalnych, zatytułowanego Młodzi przedsiębiorcy – zakładamy firmę. Jego 
efektem jest zdobycie przez młodzież wiedzy o zakładaniu i funkcjonowaniu 
firm. Cytując stwierdzenie P. Druckera, „że wiedza i kompetencje pracowników 
są postrzegane jako cenne komponenty kapitału ludzkiego”21, można powiedzieć, 
że posługując się wiedzą od najwcześniejszych lat szkolnych, młodzież uczy się ją 
wykorzystywać na potrzeby rozwoju przedsiębiorczości. Uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych dowiadują się nie tylko, jak założyć własną firmę, ale również 
z jakich źródeł pozyskiwać środki finansowe i jak wspierać podmioty gospodar-
cze za pomocą polityki innowacyjnej i nauki, począwszy od poziomu kształcenia 
podstawowego, a skończywszy na kształceniu wyższym. 

Powiat ma niemal wszystkie warunki do stworzenia przez mieszkańców 
przedsiębiorczego samorządu lokalnego. Stolica powiatu, Wałcz, ma wiele atu-
tów centrum innowacji i rozwoju. Władze miasta powinny podjąć to wyzwanie 
i rozpocząć kampanię informacyjno-wizerunkową w celu stworzenia nowator-
skich idei, rozwiązań strukturalnych, systemów organizacyjnych i technologicz-
nych22. Współpraca władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi we 
wspieraniu przedsiębiorczości aktywizuje mieszkańców w dziedzinie społecznej 
oraz w biznesie. Władze samorządowe tworzą dogodne warunki do funkcjonowa-
nia ośrodków naukowo-badawczych oraz zatrudniania fachowców niezbędnych 
w miejscowych firmach. 

21 E.H. Edersheim, Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MT Biznes, Warszawa 
2009, s. 25.

22 A. Szromik: Miasto innowacyjne w strategii pozycjonowania jednostek osadniczych, w: Mia-
sto innowacyjne – wiedza – przedsiębiorczość – marketing, red. Z. Makieła, A. Szromek, PAN 
– Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2012, s. 97.
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Zakończenie

Na podstawie przedstawionych rozważań można stwierdzić, że w powie-
cie wałeckim samorząd lokalny korzystnie wpływa na rozwój przedsiębiorczo-
ści i otoczenie biznesowe. Z analizy rozwoju przedsiębiorczości wynika, że jego 
działanie koncentruje się na terenie miasta Wałcz, a na obszarze pozostałych gmin 
jest stosunkowo słabo rozwinięte. Oznacza to, że w rozwoju przedsiębiorczości 
ważną rolę mają do odegrania samorządy lokalne. Przemyślana polityka gospodar-
cza powinna natomiast pozwolić na to, aby wobec przedsiębiorstw działających 
w środowiskach lokalnych można było stosować dostępne instrumenty stymulacji 
rozwoju przedsiębiorczości, premiowania, edukacji i promocji przedsiębiorczo-
ści. Duże zróżnicowanie wsparcia publicznego sprawia, że wykorzystywane są 
tylko jego określone formy. Dla małych i średnich przedsiębiorstw były to fundu-
sze unijne, natomiast w ramach pomocy pozafinansowej – pomoc szkoleniowa, 
doradcza, marketingowa i organizacyjna. Jak widać, przedsiębiorstwa korzystają 
tylko z wybranych form wsparcia, dlatego ważny jest monitoring skuteczności 
stosowanych instrumentów.
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THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT BODIES 
IN DEVELOPING LOCAL BUSINESSES BASED 

ON THE EXAMPLE OF WAŁCZ DISTRICT

Summary

The article deals with issues connected with supporting local businesses by local 
governments. It also presents the possibilities of the local government bodies which lead 
to improving the conditions in order to enable growth and development of local businesses 
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by means of preparing the development areas as well as determining the sources and the 
height of expenditure on development of local businesses. Moreover, the article demon-
strates the possibilities of the local government to create conditions for local as well as 
other companies realizing sustainable development objectives. Finally, the article focuses 
on the major activities of local government bodies supporting them by a concrete offer 
which ought to be comprehensive and professional. 
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WSPIERANIE INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
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Wprowadzenie

Współcześnie następuje reorientacja polityki regionalnej, która coraz częś-
ciej jest ukierunkowana na wzmacnianie konkurencyjności i potencjału rozwoju 
w regionach, wyzwalanie endogenicznych czynników rozwoju oraz umacnianie 
regionalnej i lokalnej innowacyjności. Innowacje, również w regionach, powstają 
dzięki kojarzeniu informacji z wiedzą i przekształcaniu ich w nowe produkty, 
usługi, rozwiązania organizacyjne lub rynkowe. Różne podmioty w regionach 
powinny efektywnie i skutecznie gospodarować i zarządzać wiedzą. Należy 
zwrócić uwagę na znaczenie wiedzy jako zasobu i czynnika rozwoju społeczno-
-gospodarczego1. Środki finansowe w ramach ZPORR w obszarze wspierania 
przedsiębiorczości rozdysponowano w ramach działań: 2.5. Promocja przedsię-
biorczości; 2.6. Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy; realizowa-
nych w ramach priorytetu II. Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach oraz 
działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa, realizowanego w ramach Priorytetu III. 
Rozwój lokalny.

1 P. Niedzielski, I. Jaźwiński, Polityka regionalna i innowacje w rozwoju społeczno-gospodar-
czym województwa zachodniopomorskiego, w: Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów: 
siły motoryczne i bariery, red. S. Pangsy-Kania, Sopot 2007, s. 111–119.
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1. Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości2

W trakcie realizacji działania zawarto 23 umowy o łącznej wartość dofi-
nansowania z EFS 10 546 694,89 zł, co stanowiło 115,68% alokacji w latach 
2004–2006. W ciągu prowadzenia działań podpisano aneksy zmieniające war-
tość dofinansowania z EFS o 108 615,52 zł. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego (znak: DRR-II-8561-4-AD/07 z 12.10.2007) od warto-
ści projektów objętych umowami o dofinansowanie odjęto kwotę oszczędności 
powstałych w wyniku rozliczenia projektów (w wysokości EFS 970 521,16 zł), 
które nie znalazły odzwierciedlenia w aneksach umów. W związku z tym wartość 
dofinansowania z EFS dla 23 projektów uległa zmniejszeniu do 9 467 558,21 zł, 
co stanowiło 106,85% alokacji w latach 2004–2006. Od początku realizacji pro-
gramu refundacja z EFS wynosiła 9 463 505,95 zł, czyli 103,80% alokacji w latach 
2004–2006.

W ramach działania realizowano jeden, rozbudowany typ projektu, który 
miał na celu zapewnienie kompleksowego, bezpośredniego wsparcia osobom 
mającym zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą w pokonaniu barier 
utrudniających jej podjęcie. W każdym projekcie znalazły się wszystkie wyma-
gane elementy, czyli szkolenia, doradztwo, wsparcie pomostowe i jednorazowe 
dotacje inwestycyjne na rozwój działalności. W ramach działania 2.5. Promocja 
przedsiębiorczości, najważniejszą grupę beneficjentów tworzyły osoby zamiesz-
kujące tereny miejskie –79%, z czego 15% to osoby uczące się (studenci), nato-
miast 16% – osoby pracujące (zatrudnieni). Wdrażane projekty pozwalały na 
realizację zakładanych celów określonych w Uzupełnieniu ZPORR. Przykładem 
komplementarności projektu realizowanego w ramach działania 2.5 z innym pro-
jektem finansowanym ze środków publicznych realizowanym w ramach innych 
programów operacyjnych jest projekt realizowany przez Koszalińską Agencję 
Rozwoju Regionalnego SA w ramach działania 2.5 (umowa o dofinansowanie 
realizacji projektu nr Z/2.32/II/2.5/14/05/U/4/05) pod nazwą Moja firma w Unii 
Europejskiej (całkowita wartość projektu – 821 650,00 zł, wartość dofinansowa-
nia z EFRR – 513 334,28 zł). Celem projektu było aktywne wsparcie samoza-
trudnienia przez pobudzanie do powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz 
zapewnienie pomocy beneficjentom ostatecznym za pomocą dostępnych instru-
mentów wsparcia w projekcie. Projekt był komplementarny z projektem Urucho-

2 Końcowe sprawozdanie z realizacji programu w województwie zachodniopomorskim, 
K/ZPORR/32, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 2009.
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mienie nowej sali szkoleniowej, realizowanym w ramach priorytetu 1. Rozwój 
przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji oto-
czenia biznesu, Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność 
przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.2. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz 
sieci instytucji otoczenia biznesu. 

Wszystkie projekty w ramach działania wygenerowały wydatki kwali-
fikowalne na łączną kwotę 15 172 895,00 zł. Od początku realizacji działania 
rzeczowo zakończono 23 projekty, żadna z umów nie uległa rozwiązaniu i nie 
wystąpiły żadne opóźnienia w realizacji działania.

Wskaźnik produktu dla działania 2.5. Liczba finansowanych projektów 
doradczych i szkoleniowych, wyniósł 23 projekty, a stopień jego realizacji w sto-
sunku do wartości docelowej (Mu – wg UZPORR) ukształtował się na poziomie 
11,5%. Wskaźnik liczba osób korzystających z doradztwa wyniósł 909, a stopień 
realizacji w stosunku do szacowanej wartości docelowej (Mu – wg UZPORR) 
ukształtował się na poziomie 3,6%. Wskaźnik liczba osób korzystających ze 
szkoleń wyniósł 1259, czyli 8,4% w stosunku do wartości docelowej (Mu – wg 
UZPORR). Kolejny wskaźnik, liczba osób korzystających ze wsparcia pomosto-
wego, był na poziomie 421, czyli w stosunku do wartości docelowej (Mu – wg 
UZPORR) – 10,53%. Wskaźnik produktu liczba osób korzystających z jedno-
razowych dotacji wyniósł 396, a jego stopień realizacji w stosunku do wartości 
docelowej (Mu – wg UZPORR) ukształtował się na poziomie 9,9%.

W wyniku realizacji projektów utworzono 613 nowych mikroprzedsię-
biorstw, osiągając wskaźnik na poziomie 6,53% w stosunku do zakładanej war-
tości docelowej (Mu – wg UZPORR). Stopień osiągnięcia wskaźnika oddziały-
wania (udział nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw, które działają na rynku 
18 miesięcy po ich utworzeniu w liczbie mikroprzedsiębiorstw nowo utworzonych 
w projektach ogółem) wyniósł 68%, a wartość wskaźnika oddziaływania liczba 
miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach stworzonych lub utrzymanych 18 
miesięcy po ich utworzeniu wyniosła 88. W stosunku do wartości docelowej (Mu 
– wg UZPORR) wskaźnik ukształtował się na poziomie 1,47%.
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2. Działanie 2.6. Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy3

W ramach realizacji tego działania podpisano 17 umów o łącznej wartości 
dofinansowania z EFS 8 058 660,17 zł, co stanowiło 114,75% alokacji w latach 
2004–2006. Ostatecznie podjęto realizację 16 projektów. W styczniu 2007 roku 
rozwiązano za porozumieniem stron jedną umowę o dofinansowanie projektu 
o wartości całkowitej 28 300,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 21 225,00 zł. 
Do liczby podpisanych umów wliczono również projekt własny Zachodniopo-
morskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Szczecinie, pełniącej rolę insty-
tucji wdrażającej, który po rekomendacji przez Regionalny Komitet Sterujący 
uzyskał akceptację IZ ZPORR o przyznaniu dofinansowania z EFS o wartości 
598 706,00 zł. W trakcie realizacji działania podpisano 5 aneksów zmniejsza-
jących dofinansowanie z EFS o łącznej wartości 54 456,86 zł. Ponadto wartość 
dofinansowania z EFS została pomniejszona o oszczędności powstałe w wyniku 
rozliczenia 12 projektów na łączną kwotę 705 557,26 zł. Łączna wartość dofinan-
sowania z EFS 16 realizowanych projektów ostatecznie wyniosła 7 277 421,05 zł, 
czyli 103,61% alokacji w latach 2004–2006. Od początku realizacji programu uzy-
skano refundację z EFS na kwotę 7 274 667,05 zł, czyli 103,57% alokacji w latach 
2004–2006. W ramach tego działania realizowano następujące zagadnienia:

− „Tworzenie regionalnego systemu innowacji”,
− „Zachodniopomorski Informator Szkoleniowy”,
− „System stypendiów doktoranckich wspierających rozwiązania innowa-

cyjne gospodarki regionu”,
− „Branżowe wsparcie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw”,
− „Tworzenie sieci współpracy Zachodniopomorskiego Centrum Zaawan-

sowanych Technologii na poziomie regionu”,
− „Regionalne sieci współpracy innowacyjnej w zakresie wykorzystania 

i transferu wiedzy, tworzące bazę klastra informatycznego”, 
− „Regionalny system monitoringu zasobów i procesów innowacyjnych”.
W ramach działania 2.6. Regionalne strategie innowacyjne i transfer wie-

dzy wsparcie skierowano do „beneficjentów instytucjonalnych”, w tym główną 
grupę tworzyły między innymi jednostki samorządu terytorialnego, przedsię-
biorcy, pracownicy sektora badawczo-rozwojowego, którzy biorą udział w sta-

3 Tamże.
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żach w przedsiębiorstwie. Całą grupę beneficjentów stanowili absolwenci szkół 
wyższych, w tym 88% to osoby zamieszkujące tereny miejskie, a 12% – tereny 
wiejskie. Działania w ramach realizowanych projektów były komplementarne 
z innymi projektami. Przykładem takiego uzupełniania się projektu w ramach 
działania 2.6 z innym projektem finansowanym ze środków publicznych, reali-
zowanym w ramach działania 2.6 ZPORR, jest projekt podjęty przez Szczeciński 
Park Naukowo-Technologiczny (umowa o dofinansowanie realizacji projektu 
nr Z/2.32/II/2.6/3/04/U/1/05) pn. System pozyskiwania i transfery wiedzy na 
potrzeby innowacji w sieci współpracy, o całkowitej wartości 680 980,00 zł i war-
tości dofinansowania – 510 735,00 zł. Celem było stworzenie mechanizmów 
współpracy między sektorem naukowo-badawczym a przedsiębiorcami. Projekt 
był komplementarny z projektem Studium wykonalności dla projektu inwesty-
cyjnego infrastruktury Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego, reali-
zowanym przez beneficjenta w ramach priorytetu 1. Rozwój przedsiębiorczości 
i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, dzia-
łanie 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm.

Wszystkie projekty w ramach działania generowały wydatki kwalifikowane 
na łączną kwotę 9 703 228,13 zł. Od początku realizacji działania zgodnie z ter-
minem zakończono projekt zawarty w umowie o dofinansowanie, czyli 16 projek-
tów, na które złożono wniosek o płatność końcową oraz przeprowadzono kontrolę 
kompleksową. Jednocześnie wartość środków z EFS wynosiła 7 274 667,05 zł, 
a z budżetu państwa – 2 424 888,08 zł. Kwotę pochodzącą z EFS pomniejszono 
o wartość środków zwróconych wraz z odsetkami przez beneficjenta na konto 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, czyli ogó-
łem 45 328,78 zł, z czego wartość EFS – 33 995,84 zł, a z budżetu państwa 
– 11 332,94 zł.

Projekty wdrażane w ramach działania 2.6 pozwalały na realizację celów 
określonych w Uzupełnieniu ZPORR. Wskaźnik produktu liczba finansowanych 
projektów tworzenia i dostosowywania regionalnych strategii innowacyjnych na 
poziomie 18,75% osiągnęły 3 projekty. Wskaźnik produktu liczba finansowanych 
projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu 
innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym na pozio-
mie 12,50% osiągnęło 8 projektów.

W ramach działań związanych z realizowanymi projektami przeprowa-
dzono 2 projekty grantów stażowych, co stanowiło 4,17% w stosunku do sza-
cowanej wartości docelowej (Mu – wg UZPORR) oraz 3 projekty stypendialne 
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dla doktorantów, co stanowiło w stosunku do wartości docelowej (Mu – wg 
UZPORR) 6,25%. Wskaźnik liczba podmiotów gospodarczych, które podpisały 
porozumienie o współpracy ze szkołami wyższymi oraz jednostkami naukowymi 
i innymi wspierającymi rozwój innowacyjny regionu w wyniku realizacji pro-
jektu od początku realizacji działania wyniósł 28, co przełożyło się na stopień 
realizacji wskaźnika w stosunku do wartości docelowej (Mu – wg UZPORR) na 
poziomie 3,5%. Wartość wskaźnika rezultatu liczba podmiotów gospodarczych 
uczestniczących w realizacji RSI, zatrudniających do 250 osób od początku rea-
lizacji działania wyniosła 469 podmiotów, co stanowiło aż 72,15% wskaźnika 
w stosunku do spodziewanej wartości docelowej (Mu – wg UZPORR). Wskaźnik 
oddziaływania udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje 18 miesięcy 
po zakończeniu realizacji projektów w ogólnej liczbie przedsiębiorstw uczestni-
czących w projektach wyniósł 158, a stopień realizacji wskaźnika w stosunku do 
wartości docelowej (Mu – wg UZPORR) ukształtował się na poziomie 0,45%.

3. Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa4

W ramach działania realizowanego w ramach priorytetu III ZPORR Rozwój 
lokalny podpisano 160 umów z EFRR o łącznej wartości 12 229 016,18 zł, co 
stanowiło 156,92% alokacji w latach 2004–2006. W roku 2005 rozwiązano jedną 
umowę o dofinansowanie z EFRR o wartości 103 600,00 zł, w 2006 roku rozwią-
zano łącznie 11 umów na łączną wartość 453 336,97 zł, w 2007 roku 18 umów 
o łącznej wartości 1 474 190,62 zł, w 2008 roku – 6 umów o łącznej wartości 
761 247,67 zł, w tym dwie umowy w wyniku zgodnej woli stron, a 7 z winy bene-
ficjenta. W trakcie analizy dokumentacji Zachodniopomorska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA wykryła uchybienia proceduralne dokonane przez beneficjen-
tów i z powodu realizacji projektów niezgodnej z zapisami umowy o dofinanso-
wanie zdecydowała o rozwiązaniu umów. Najczęstszym błędem było niewłaściwe 
stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych. W jednym przypadku umowę 
rozwiązano z powodu śmierci projektodawcy i braku możliwości nawiązania 
kontaktu ze spadkobiercami. W ramach niniejszego działania rozwiązano umowy 
o wartości dofinansowania z EFRR 2 792 375,31 zł (wartość całkowita rozwiąza-
nych umów to 10 304 325,46 zł). 

4 Tamże.
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Ponadto w trakcie realizacji działania podpisano aneksy zmieniające war-
tość dofinansowania z EFRR o 460 586,18 zł. Pomniejszono ją o oszczędności 
powstałe w wyniku rozliczenia projektów, które nie znalazły odzwierciedlenia 
w aneksach do umów o dofinansowanie – 484 697,65 zł. Nastąpił także zwrot 
środków w ramach dofinansowania wykorzystanego przez beneficjentów nie-
zgodnie z procedurami w wysokości 37 430,78 zł. W związku z tym zrealizowano 
121 projektów dofinansowanych z EFRR w wysokości 8 453 926,26 zł, co sta-
nowiło 108,48% alokacji w latach 2004–2006. W trakcie wdrażania działania 3.4 
zrealizowano 121 projektów, wśród których przeważały małe projekty, o wartości 
od kilku tysięcy złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Za duże programy 
uznano te, których dofinansowanie z EFRR wynosiła powyżej 100 tys. zł. Przed-
miotem realizacji działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa były inwestycje przede 
wszystkim w rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej; zmiana wyrobu 
lub usługi, w tym także zmiana w sposobie świadczenia usług; unowocześnienie 
wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy; roz-
poczęcie w przedsiębiorstwie działań obejmujących wprowadzenie zasadniczych 
zmian w produkcji bądź procesie produkcyjnym. Dofinansowanie ze środków 
publicznych wspierało projekty inwestycyjne poprawiające innowacyjność oraz 
związane z unowocześnieniem zarówno sposobu działania, jak i oferty handlowej 
przedsiębiorstw. Projekty skierowano do zróżnicowanej grupy beneficjentów, 
wśród których najaktywniejszą grupę tworzyli właściciele gabinetów stomatolo-
gicznych i ośrodków wypoczynkowych zlokalizowanych głównie w okolicach 
nadmorskich. 

Przykładem komplementarności projektów realizowanych w ramach działa-
nia 3.4 z innymi projektami finansowanymi ze środków publicznych, realizowa-
nymi w ramach innych programów operacyjnych, jest projekt w ramach działania 
3.4. pod nazwą Drugi etap kompleksowego wyposażenia hotelu w Cedyni – umowa 
o dofinansowanie realizacji projektu nr Z/2.32/III/3.4/36/04/U/55/05, o całkowi-
tej wartości 427 118,47 zł, w tym z EFRR – 118 849,12 zł. Celem projektu było 
gruntowne wyposażenie hotelu zlokalizowanego w odrestaurowanym, trzyna-
stowiecznym klasztorze cystersów. Program był komplementarny z projektem 
Adaptacja budynku poklasztornego na hotel oraz Utworzenie i zorganizowanie 
restauracji w budynku poklasztornym Cedyni realizowanym w ramach programu 
Sapard.

Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów 
od początku realizacji działania przewyższyła ogólną wartość złożonych wnio-
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sków o płatność przez instytucję wdrażającą. Łączna kwota wydatków kwa-
lifikowalnych poniesiona przez projektodawców to 25 335 525,51 zł, w tym 
kwota dofinansowania z EFRR – 8 453 926,26 zł i dofinansowanie z BP 
– 4 089 804,92 zł. 

Wdrażane projekty pozwoliły na realizację zakładanych celów działania 
określonych w Uzupełnieniu ZPORR. Wskaźnik produktu liczba finansowa-
nych projektów wsparcia mikroprzedsiębiorstw osiągnięto w wyniku 121 umów 
podpisanych i zrealizowanych od początku realizacji działania. Wskaźnik liczba 
wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich od początku realiza-
cji działania osiągnął wartość 37, a stopień realizacji wskaźnika w stosunku do 
zakładanej wartości docelowej (Mu – wg UZPORR) – 0,74%. Wskaźnik liczba 
wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu wyniósł 
łącznie 107. Stopień realizacji wskaźnika w tym wypadku w stosunku do wartości 
docelowej (Mu – wg UZPORR) ukształtował się na poziomie 5,35%. Wskaźnik 
produktu liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na terenach zdegradowanych, 
poddanych rewitalizacji od początku realizacji działania osiągnął wartość 21. 
Stopień realizacji wskaźnika w stosunku do szacowanej wartości docelowej (Mu 
– wg UZPORR) ukształtował się na poziomie 0,70%.

Wskaźnik rezultatu udział wspartych mikroprzedsiębiorstw w ogóle 
mikroprzedsiębiorstw w stosunku do zakładanej wartości docelowej (Mu – wg 
UZPORR) osiągnął wartość 0,059%. Wskaźnik udział wspartych mikroprzed-
siębiorstw na obszarach wiejskich w ogóle mikroprzedsiębiorstw na obszarach 
wiejskich w stosunku do kalkulowanej wartości docelowej (Mu – wg UZPORR) 
osiągnął wartość 0,092%. Wskaźnik rezultatu udział wspartych mikroprzedsię-
biorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu w ogóle mikroprzedsiębiorstw 
na obszarze restrukturyzacji przemysłu w stosunku do docelowej wartości (Mu 
– wg UZPORR) od początku realizacji działania wyniósł 0,062%. Wskaźnik 
udział wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach zdegradowanych podda-
nych rewitalizacji w ogóle mikroprzedsiębiorstw na obszarach zdegradowanych 
poddanych rewitalizacji w stosunku do wartości docelowej (Mu – wg UZPORR) 
wyniósł 0,059%. 

Zmiana obrotów mikroprzedsiębiorstw osiągnęła wartość 33 792 tys. zł, co 
wpłynęło na stopień realizacji wskaźnika w stosunku do szacowanej wartości 
docelowej (Mu – wg UZPORR) na poziomie 161,25%. Wskaźnik liczba pracu-
jących poza rolnictwem na obszarach wiejskich wyniósł 41 115 osób. Stopień 
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realizacji wskaźnika w stosunku do wartości docelowej (Mu – wg UZPORR) 
ukształtował się na poziomie 112,10%. Liczba osób zatrudnionych we wspartych 
mikroprzedsiębiorstwach od początku realizacji działania wyniosła 320. Stopień 
realizacji wskaźnika w stosunku do wartości docelowej (Mu – wg UZPORR) 
ukształtował się na poziomie 0,89%.

Od początku realizacji działania 13 beneficjentów miało problemy z termi-
nowym osiągnięciem zakładanych wskaźników. Wszyscy beneficjenci wypełnili 
jednak zobowiązanie w terminie do 31 października 2009 roku.

Bezpośrednim problemem zgłaszanym przez beneficjentów na etapie rea-
lizacji projektów było zbyt wiele obligatoryjnych dokumentów, co utrudniało 
i komplikowało ich wykonywanie. We wczesnym okresie wdrażania priorytetu II 
ZPORR największymi problemami były rozbieżności w interpretacji terminu zło-
żenia wniosków jako początku okresu kwalifikowalności i terminu rozpoczęcia 
projektów. Pojawiały się wątpliwości, co należało zrobić, gdy terminy rozpoczę-
cia projektów były późniejsze niż terminy złożenia wniosków. Często pojawiały 
się także problemy związane ze zbyt krótkimi terminami, jakie Instytucja Wdra-
żająca miała na sporządzenie tabel dotyczących postępu finansowego realizowa-
nych projektów. 

Instytucja wdrażająca przeprowadziła w danym okresie cykl szkoleń dla pro-
jektodawców w celu usprawnienia systemu wdrażania projektów. Beneficjenci 
mieli również kłopoty z prawidłowym wypełnianiem wniosku o płatność, zwłasz-
cza w części dotyczącej postępu finansowego, wskaźników realizacji projektu 
oraz nakładki PEFS. Instytucja wdrażająca starała się rozwiązywać te problemy 
na bieżąco podczas indywidualnych konsultacji z projektodawcami oraz podczas 
dodatkowych szkoleń z zakresu wypełniania wniosku o płatność. 

Beneficjenci najczęściej zgłaszali problemy związane z działaniem 3.4 na 
etapie realizacji projektów. Był to przede wszystkim wydłużający się proces 
przygotowania inwestycji, czas oczekiwania na dostawę zamówionych maszyn, 
brak możliwości wykonania zaplanowanych zadań we wstępnie przewidzianym 
terminie ze względu na ograniczoną liczbę przedsiębiorców świadczących daną 
usługę lub produkujących określone urządzenia na terenie całego województwa, 
trudności ze znalezieniem urządzeń spełniających określone wymogi i mających 
odpowiednie parametry, trudności z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz 
ustaleniem sposobu finansowania inwestycji. 
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Zakończenie

Środki finansowe w ramach ZPORR na wspieranie przedsiębiorczości bar-
dzo przyczyniły się do osiągnięcia celów i wykonania zadań w ramach regionalnej 
i lokalnej polityki gospodarczej i społecznej, co wywarło duży wpływ na pobudze-
nie rozwoju społecznego i gospodarczego. Wśród beneficjentów, którzy skorzy-
stali ze wsparcia w ramach projektów ZPORR i utworzyli nowe przedsiębiorstwa, 
aż 69% utrzymało swoje firmy na rynku dłużej niż 18 miesięcy, czyli przez okres 
monitorowania. Zrobiono pierwszy krok w przygotowaniu się do efektywniej-
szego dotarcia do osób potrzebujących i oczekujących takiego wsparcia i bardziej 
przemyślanego wydatkowania środków. Zintegrowany Program Operacyjny Roz-
woju Regionalnego dowiódł, że inwestycje w kapitał ludzki są ważne i się zwra-
cają. System zarządzania jednak był zbyt scentralizowany, a dystrybucję środków 
nie można było uznać za w pełni efektywną. Dopiero następca ZPORR-u w oma-
wianym zakresie, czyli Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007–2013, 
udowodnił, jak wielkie jest zapotrzebowanie na inwestycje w rozwój człowieka. 
Postęp społeczny jest bowiem równie ważny, jak rozwój gospodarczy i inwestycje 
w infrastrukturę. To właśnie rozwój społeczny i zmiany mentalne pozwalają na 
osiąganie sukcesu ekonomicznego. Realizacja projektów w ramach ZPORR jako 
uzupełnienie projektów miała niebagatelny wpływ na rozwój zasobów ludzkich 
i była wsparciem dla regionalnego rynku pracy. Umożliwiło ono zarówno osobom 
pozostającym bez pracy, jak i zatrudnionym nabywanie i podnoszenie kwalifi-
kacji zawodowych, zdobycie doświadczenia, aktywizację zawodową, promocję 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyczyniło się do ożywienia roz-
woju społecznego w regionie i zwiększenia mobilności zawodowej mieszkańców 
województwa5. Wsparcie w ramach projektów europejskich rozwoju i promocji 
przedsiębiorczości jest dowodem na to, że warto, by bezrobotni i przedsiębiorcy 
korzystali z takich programów.

5 Z. Meyer, Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 526, Ekonomiczne Problemy Usług nr 29, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 
2009, s. 365.
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FÖRDERUNG VON INNOVATION UND UNTERNEHMUNGSSINN 
IN RAHMEN DES INTEGRIERTEN OPERATIONSPROGRAMMS 

DER REGIONALEN ENTWICKLUNG IM WESTPOMMERN 
IN DEN JAHREN 2004–2006

Zusammenfassung

Zur Zeit erfolgt die Reorientierung der regionalen Politik, die immer häufiger in 
Richtung der Verstärkung von Konkurrenzfähigkeit und Entwicklungspotential in Regi-
onen geht, die Entlösung der endogenischen Faktoren der Entwicklung und Verstärkung 
der regionalen und lokalen Innovationen. Die Entstehung der Innovation, auch in Regi-
onen, erfolgt dank der Mitwirkung der Information mit dem Wissen und ihrer Umandlung 
in neue Produkte, Dienstleistungen, neue Organisations und – Marktlösungen. Verschie-
dene Subjekte in Regionen sollen effektiv und erfolgreich mit dem Wissen bewirtschaften 
und verwalten. Hier soll man auf die Bedeutung des Wissens als Bestand und Faktor 
der sozial wirtschaftlichen Entwicklung aufmerksam machen. Die finanziellen Mittel in 
Rahmen des Programms ZPORR im Bereich der Förderung von Unternehmungssinn hat 
man in Rahmen der Handlungen 2.5 Promotion von Unternehmungssinn; 2.6 Regionale 
Innovationsstrategien und Transfer von Wissen disponiert. Sie werden in Rahmen von 
Priorität II Verstärkung der Ressourcen in Regionen durchgeführt und Handlungen 3.4 
Mikrounternehmen, die in Rahmen von Priorität III des Programms ZPORR lokale Ent-
wicklung realiesiert werden. 
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JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
W TWORZENIU WARUNKÓW DO ROZWOJU 
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NA PRZYKŁADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Wprowadzenie

O wielkości wytwarzanego w regionie produktu krajowego brutto (PKB), 
a tym samym o bogactwie danego terytorium, w dużym stopniu decydują podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą na jego terenie. Według aktualnych danych 
GUS, w Polsce działa 1,67 mln przedsiębiorstw, z czego większość (99,8%) to 
małe i średnie podmioty. Sektor MŚP jest zdominowany przez mikrofirmy, któ-
rych udział w całkowitej liczbie przedsiębiorstw (96%) jest wyższy niż średnia 
europejska (91,8%). Wkład MŚP w tworzenie wartości dodanej brutto wynosi 
około 48%, a liczba pracujących w sektorze to 2/3 ogółu. Sektor ten generuje 
prawie połowę polskiego PKB (48,4%), przy czym najmniejsze przedsiębiorstwa 
– prawie jedną trzecią (30,4%)1.

Podmioty gospodarcze z jednej strony decydują o przychodach jednostek 
samorządu terytorialnego (w postaci dochodów z podatków), z drugiej zaś MŚP 
tworzą miejsca pracy, dając zatrudnienie ludności (zmniejszając lub likwidując 
bezrobocie strukturalne), tworząc rynek zbytu dostawcom, a zatem pośrednio 
kształtując popyt na rynku na dobra i usługi wytwarzane przez nie same i inne 
podmioty. Liczba podmiotów tego sektora i ich kondycja finansowa ma duży 

1 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 13–21.
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wpływ na poziom wynagrodzeń zatrudnionych w nich pracowników, co wpływa 
na ich warunki życia oraz wielkość reprezentowanego przez nich popytu.

Z punktu widzenia możliwości rozwoju gmin ważne jest wspieranie rozwoju 
MŚP. Liczba podmiotów, ich struktura, branża działalności, a także kondycja eko-
nomiczna wpływają bowiem bezpośrednio na sytuację gminy i jej mieszkańców. 
Samorządy odpowiedzialne za rozwój lokalny powinny więc dążyć do ułatwienia 
rozwoju i inicjowania przedsiębiorczości prywatnej, wykorzystując MŚP jako 
„koło zamachowe lokalnej gospodarki”.

Władza samorządowa powinna, w ramach posiadanych kompetencji, podej-
mować działania na rzecz powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych. 
Należy jednak zauważyć, że polskie samorządy, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, 
nie mają pełnej swobody kształtowania przedsiębiorczości na swoim terenie. 
Postępujące zmiany w prawie dotyczącym funkcjonowania organów samorzą-
dowych jednak stworzyły władzom lokalnym pewne możliwości wpływania na 
procesy zachodzące w realnej sferze rozwoju gospodarczego. Zwiększono nie 
tylko zakres odpowiedzialności władz gmin za szeroko pojęty rozwój lokalny, ale 
także zakres kompetencji do samodzielnego podejmowania decyzji i kształtowa-
nia polityki finansowej2.

Celem artykułu jest prezentacja możliwości oddziaływania jednostek samo-
rządu terytorialnego (JST) na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Przed-
stawiono w nim nie tylko rozważania oparte na analizie dostępnej literatury, ale 
przede wszystkim wybrane wyniki badań przeprowadzonych w 2012 roku w gmi-
nach województwa podlaskiego dotyczących realizowanych przez nie działań 
proprzedsiębiorczych i proinnowacyjnych3.

1.  Działania gmin na rzecz wsparcia rozwoju przedsiębiorczości

W warunkach, w zasadzie, pełnej swobody lokalizacyjnej przedsiębiorców 
zadaniem władz gminy jest stworzenie jak najkorzystniejszych warunków do 
stabilnego i dynamicznego rozwoju gospodarczego danej jednostki terytorial-

2 B. Słomińska, Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, „Samorząd Terytorial-
ny” 2007, nr 3, s. 15.

3 Badania przeprowadzono w 2012 r. w ramach Podlaskiej strategia innowacji – budowa systemu 
wdrażania, realizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Podlaskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (z Europej-
skiego Funduszu Społecznego), budżetu państwa oraz budżetu Województwa Podlaskiego.
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nej. Sprowadza się to do zapewnienia konkurencyjnych w stosunku do innych 
gmin warunków do rozwoju przedsiębiorczości. W tym celu samorządy gminne 
wyposażono w takie instrumenty, jak możliwość opracowywania programów 
i strategii, działalność w sferze budżetu, uprawnienia regulacyjne w sferze prawa 
podatkowego i zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie decyzji admi-
nistracyjnych, zawieranie umów i porozumień oraz możliwość skorzystania ze 
środków pomocowych krajowych i zagranicznych4. Działania służące ogólnej 
poprawie sytuacji w gminie sprzyjają także polepszeniu warunków funkcjono-
wania podmiotów gospodarczych. Uzależnienie bogactwa i możliwości realizacji 
zadań gmin od rozwoju przedsiębiorczości to istotny bodziec do podejmowania 
przez nie działalności na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości, między 
innymi z wykorzystaniem potencjału lokalnego i dostępnych środków zewnętrz-
nych5. Gminy we własnym interesie powinny zwiększać możliwości konkuren-
cyjne już funkcjonujących przedsiębiorstw i tworzenia sprzyjających warunków 
do uruchomienia kolejnych firm. Szczególnie powinny dbać o podmioty lokalne, 
które ze względu na swój charakter powinny się wpisywać na stałe w lokalną 
gospodarkę.

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że zarówno gminy bogate, 
jak i biedne wykorzystują praktycznie takie samo instrumentarium do wspiera-
nia rozwoju przedsiębiorczości6. Różnica polega głównie na skali stosowanych 
instrumentów, wielkości zaangażowanych środków finansowych i zaangażowaniu 
organizacyjnym. Bogatym gminom łatwiej jest niż biednym stosować poszcze-
gólne rozwiązania, zwłaszcza wymagające zaangażowania znacznych środków7.

W literaturze przedmiotu jest wiele klasyfikacji instrumentów oddziaływania 
gmin na rozwój lokalny, w tym na kształtowanie warunków do funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych. Wśród nich na uwagę zasługuje podział na:

4 B. Słomińska, dz.cyt., s. 23.
5 W ostatnich latach istotnym źródłem finansowania wszelkich projektów rozwojowych były 

środki z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej. Jednostki samorządu terytorialnego, w tym głów-
nie gminy, były zasadniczą grupą beneficjentów tych środków.

6 W obowiązujących przepisach prawnych jednoznacznie nie sprecyzowano uprawnienia gmin 
do wsparcia przedsiębiorczości. Uwzględniając jednak domniemanie przypisania im wszelkich za-
dań do realizacji niezastrzeżonych do właściwości innych jednostek, można domniemywać, że to 
one są także odpowiedzialne za tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.

7 W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz, i. in., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd te-
rytorialny, PARP, Warszawa 2000, s. 8–14.
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a)  instrumenty dochodowe – wszelkiego rodzaju zwolnienia i ulgi podat-
kowe, a także obniżenia stawek maksymalnych w podatkach lokalnych, 
zwłaszcza w odniesieniu do podatku od nieruchomości;

b)  instrumenty wydatkowe – dotyczące inwestycji ukierunkowanych na 
poprawę atrakcyjności inwestycyjnych gminy, do których można zaliczyć 
projekty zmierzające do poprawy dostępności komunikacyjnej, wsparcia 
instytucji otoczenia biznesu itp.

Samorząd gminny, wykorzystując te instrumenty, powinien podejmować różne 
działania stymulujące rozwój gospodarczy. W stymulowaniu rozwoju przedsię-
biorstw coraz ważniejsza jest ich zdolność do tworzenia, a co najmniej absorpcji 
innowacji, ponieważ jest to istotny czynnik ich konkurencyjności. W podejmowa-
nych działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w gminach szczególne zna-
czenie ma więc wspieranie ich innowacyjności oraz innowacyjności podmiotów 
prowadzących działalność na ich terytorium.

Dotychczas przeprowadzono wiele badań działalności jednostek samorządu 
terytorialnego sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości, na przykład przez Pol-
ską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości czy różne instytucje i uczelnie przygo-
towujące strategie sektorowe lub horyzontalne.

W celu rozpoznania podejścia gmin z terenu województwa podlaskiego 
do wspierania rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przeprowadzono 
w styczniu 2012 roku badania we wszystkich podstawowych jednostkach samo-
rządu terytorialnego z tego terenu. Wybrane wyniki badań zaprezentowano w dal-
szej części artykułu.

2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przez podlaskie 
gminy w świetle przeprowadzonych badań

Badanie ankietowe (telefoniczne) przeprowadzono wśród 118 urzędów gmin/
miast województwa podlaskiego. Na pytania zawarte w ankiecie z różnych przy-
czyn nie odpowiedziało 18 gmin. Wśród ankietowanych jednostek ponad połowa to 
gminy wiejskie. Ponadto w ankiecie uczestniczyły 22 gminy miejsko-wiejskie oraz 
8 gmin miejskich (na 13 gmin z tym statusem). Przebadano także 3 miasta na pra-
wach powiatu: Białystok, Łomżę i Suwałki8.

8 Uwzględniając liczbę przebadanych jednostek, można przyjąć, że jest ona wystarczająca do 
tego, by wyniki uogólnić na całą populację.
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Ankieta dotyczyła zagadnień związanych ze wspieraniem przez te jednostki 
przedsiębiorczości i innowacyjności podmiotów oraz postrzegania przez nie 
potrzeby uwzględniania zagadnienia innowacyjności w dokumentach rozwo-
jowych. Z analizy ankiet wynika, że 62 gminy prowadziły działania wspierające 
działalność innowacyjną. Najwięcej, bo około 75%, stanowiły gminy miejskie, 
a najmniej – 60% gminy wiejskie. Strukturę gmin wspierających działalność inno-
wacyjną według rodzaju przedstawiono na wykresie 1.
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Wykres 1.  Odsetek gmin wspierających działalność innowacyjną według typów (%)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników ankiet.

Oprócz zidentyfikowania samego faktu prowadzenia wsparcia działalności 
innowacyjnej starano się także podkreślić, jakiego typu są to działania. Gminy pro-
wadzące tego typu działania wymieniały głównie organizowanie szkoleń, semina-
riów i konferencji oraz pomoc w nawiązywaniu współpracy między podmiotami, 
w tym także ze sferą biznesu i B + R, dofinansowywanie projektów przedsiębiorstw 
innowacyjnych oraz organizowanie targów i wystaw (wykres 2).

Część gmin jako inne działania wymieniła modernizację gminy przez 
podejmowanie inwestycji infrastrukturalnych, współpracę między gminami, 
wspieranie działalności inwestycyjnej przedsiębiorców, wspomaganie działań 
rolników, wspieranie projektów uzbrojenia terenów, tworzenia ośrodków przed-
siębiorczości i izb gospodarczych. Spośród szkoleń, seminariów i konferencji aż 
73% dotyczyło rozwoju przedsiębiorczości. Spotkania takie w ostatnich trzech 
latach gminy organizowały najczęściej od trzech do czterech razy, ale również 
jeden–dwa razy i pięć–sześć razy. Tematyka prowadzonych, przez gminy szkoleń 
najczęściej obejmowała pozyskiwanie przez podmioty środków z bezzwrotnej 
pomocy unijnej oraz zakładanie działalności gospodarczej.
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników ankiet.

Gminy województwa podlaskiego oprócz działań wspierających innowacyj-
ność promowały także projekty szeroko rozumianej innowacyjności – 34% prze-
badanych jednostek. Najczęściej były to gminy miejskie (63% ankietowanych 
gmin) zainteresowane podmiotami innowacyjnymi oraz organizowaniem akcji 
reklamowo-promocyjnych, seminariów i konferencji. Aż 56% gmin stwierdziło, 
że współpracuje z instytucjami wspierającymi innowacyjność, najczęściej były 
to gminy miejskie (75%), a w mniejszym stopniu miasta na prawach powiatu 
i gminy miejsko-wiejskie. Najsłabiej pod tym względem wypadły gminy wiej-
skie, gdyż tylko 54% spośród nich prowadziło taką działalność.

Współpraca gmin z instytucjami wspierającymi innowacyjność najczęściej 
ograniczała się do kontaktów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 
W znacznie mniejszym stopniu gminy nawiązywały współpracę ze szkołami wyż-
szymi i instytucjami otoczenia biznesu. Tylko w dwóch przypadkach jako insty-
tucje współpracy wymieniono jednostki z sektora B + R, z wyłączeniem szkół 
wyższych.

Jako powód nawiązywania współpracy z innymi instytucjami wspierającymi 
innowacyjność gminy najczęściej wymieniały brak wystarczających środków 
własnych na dany typ pomocy, a także chęć rozszerzenia oferty własnych usług. 
Problemem, który chciały rozwiązać przez współpracę, był brak doświadczenia 
w danym typie usług. Pozostałe powody współpracy to brak odpowiedniej infra-



261Jednostki samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków do rozwoju...

struktury lub sprzętu do świadczenia określonych usług, dążenie do obniżenia 
kosztów, rozwój infrastruktury drogowej, podnoszenie jakości pracy urzędu, 
kwalifikacji urzędników, chęć poznania zagadnień innowacyjności oraz rozwoju 
i promowania własnej gminy. Rozkład uzyskanych odpowiedzi na pytanie o przy-
czyny nawiązywania współpracy przedstawiono na wykresie 3.
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18

67

17
10

17
11

18

0

20

40

60

80

brak 
kompe-

tentnych 
instytucji 
wsparcia 
w regionie

brak 
korzy ci 
ze wspó -

pracy

nieufno  
potenc-
jalnych 

partnerów 
do wspó -

pracy

skompliko-
wane 

i trudne 
procedury 

wspó -
pracy  

s aby 
przep yw 
informacji 

mi dzy 
instytu-
cjami

brak 
rodków 

finansowych 
na wspó -

prac

inne

Wykres 4.  Rozkład odpowiedzi gmin w zakresie barier w nawiązywaniu współpracy

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników ankiet.



262 Dorota Wyszkowska

Najczęstszą przeszkodą podawaną przez gminy w podejmowaniu lub pro-
wadzeniu współ pracy był brak środków finansowych. Wskazywano również na 
brak wymiernych korzyści ze współpracy, słaby prze pływ informacji między 
instytucjami, skomplikowane procedury współpracy, bariery prawne, brak zainte-
resowania współ pracą ze strony podmiotów gospodarczych oraz zbyt mały wybór 
jednostek, z którymi można podjąć współ pracę. Siedem gmin nie zauważyło żad-
nych barier (wykres 4).

Wśród pytań ankiety dwa dotyczyły korzystania przez gminy z finanso wej 
pomocy z zewnątrz, przeznaczonej na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyj-
ności, którą otrzy ma no w ciągu ostatnich trzech lat. Okazało się, że około jednej 
trzeciej gmin skorzystała z takiej po mo cy, a uzyskane w ten sposób środki prze-
znaczyły na wspieranie przedsiębiorczości (wykres 5). 

gmina 
miejsko-wiejska

36%

gmina wiejska
39%

gmina miejska 
25%

Wykres 5.  Odsetek gmin, które w ostatnich trzech latach skorzystały z finansowej pomocy 
z zew nątrz na wsparcie przedsiębiorczości

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników ankiet.

Gminy, które korzystały z finansowej pomocy z zewnątrz na wspieranie 
przedsiębiorczości, jako źródło jej pochodzenia podały głównie środki z budżetu 
Unii Europejskiej (33%). Rzadziej były to środki publiczne krajowe (4%) i środki 
publiczne regionalne (1%). W dwóch przypadkach wskazano na inne źródła: 
środki ponadregionalne i pozyskane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Nieco mniej gmin (37%) skorzystało z finansowego wsparcia z zewnątrz prze-
znaczonego na wspie ra nie innowacyjności. Były to wszystkie miasta na prawach 
powiatu, 63% gmin miej skich, 33% gmin wiejskich i 32% gmin miejsko-wiej-
skich. Co ciekawe, około 61% badanych gmin skorzystało z finansowej pomocy 
z zewnątrz zarówno na wsparcie przedsiębiorczości, jak i innowacyjności. Podob-
nie jak w przypadku wspie rania przed siębiorczości, gminy jako źródła pomocy 
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z zewnątrz przeznaczone na wspieranie inno wa cyj no ści wskazywały przede wszyst-
kim na środki pochodzące z Unii Europejskiej. 

Do rozwoju gminy i stworzenia korzystnych warunków do funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych niezbędne jest posiadanie strategicznych dokumentów 
rozwojowych, zawierających między innymi zapisy zmierzające lub mogące przy czy-
nić się do poprawy innowacyjności gminy. Z przeprowadzonych badań wynika, 
że do ku menty strategiczne ma ponad 90% gmin, w tym 58% gmin umieś ci ło 
w swoich strategicznych dokumentach rozwojowych zapisy, które mogą się przyczy-
nić do poprawy innowacyjności (wykres 6). 

nie mamy takich 
dokumentów   

7%

tak
54%

nie
39%

Wykres 6.  Struktura odpowiedzi respondentów na pytanie, czy w ich strategicznych doku-
men tach znajdują się zapisy działań innowacyjnych 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników ankiet.

Spośród gmin mających strategiczne dokumenty rozwojowe, działania 
mogące przyczynić się do poprawy innowacyjności zapisało 71% gmin miejskich, 
70% gmin wiejsko-miejskich, dwa miasta na prawach powiatu oraz 52% gmin 
wiejskich. Dążąc do poprawy sytuacji na swoim terytorium, gminy zabiegały 
o podmioty innowacyjne. W tym celu 37% gmin zastosowało różnego rodzaju 
preferencje. Zaledwie 2% gmin deklarowało, że nie ma takich możliwości praw-
nych, a w 61% przypadków, że nie stosują żadnych ułatwień.

Stosowane przez gminy preferencje to przede wszystkim umorzenia i odro-
czenia zobowiązań podatkowych. Około 10% badanych gmin wspierało podmioty 
innowacyjne przez poprawę wyposażenia terenów w urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, na przykład drogi, system wodno-kanalizacyjny czy udostępnienie terenów 
inwestycyjnych na preferencyjnych zasadach. Gminy stosowały także inne formy 
wsparcia innowacyjności: ulgi podatkowe dla nowych przedsiębiorców, inwestycje 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego czy preferencyjne zasady zbytu nie-
ruchomości (wykres 7).
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Wykres 7.  Liczba gmin według rodzajów stosowanych preferencji

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników ankiet.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości może być także oparte na urucho-
mieniu na terenie gminy punktów informacyjno-doradczych, w których osoby 
i podmioty mogą korzystać z fachowej wiedzy i pomocy wykwalifikowanych pra-
cowników. Według deklaracji ankietowanych gmin ponad połowa (54%) miała na 
swoim terenie punkty informacyjno-doradcze dla mieszkańców zamierzających 
podjąć działalność gospodarczą, w tym innowacyjną. W 54% z nich prowadzono 
monitoring świadczonych usług. Na terenie gmin najczęściej znajdował się tylko 
jeden punkt informacyjno-doradczy, a tylko trzy gminy miały więcej takich punk-
tów (w jednej gminie były cztery, a w dwóch po dwa).

Znacznie mniej, bo 31% ankietowanych gmin, miało na swoim terenie 
punkty informacyjno-doradcze dla przedsiębiorców, którzy już prowadzą działal-
ność gospodarczą, w tym działalność innowacyjną, z tego w niespełna 42% z nich 
prowadzono monitoring usług i liczby obsługiwanych klientów.

Z równolegle przeprowadzonych badań wśród podmiotów gospodarki 
narodowej wpisanych do rejestru REGON wynika, że tylko 64 jednostki na 179 
podmiotów, które zadeklarowały prowadzenie działalności innowacyjnej, uznały 
jednostki samorządu terytorialnego za ważne źródło informacji o innowacjach9. 

9 Badaniem objęto 500 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON 
prowadzących działalność zaliczaną do wysokiej lub średniowysokiej techniki w przetwórstwie 
przemysłowym i usług wysokiej techniki, mających swoją siedzibę na terenie województwa pod-
laskiego.
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Można zatem stwierdzić, że samorządy, w tym gminy, nie są wystarczająco 
aktywne w kreowaniu innowacyjności podmiotów.

Zakończenie

Głównym celem działalności lokalnych władz samorządowych, oprócz 
ustawowego obowiązku zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, 
jest tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju gospodarczego gmin, między 
innymi przez skuteczne stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości.

Można stwierdzić, że gminy realizujące nowe inwestycje są otwarte na inicja-
tywy gospodarcze. Zapewniają one inwestorom przyjazny klimat i profesjonalną 
obsługę oraz wspierają przedsiębiorców mających zamiar rozpocząć działalność 
i już funkcjonujących na rynku (w tym zwłaszcza innowacyjnych), czyli dbają 
o rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

B. Słomińska prezentuje pogląd, że obowiązek dbania przez organy samo-
rządu o rozwój gospodarczy i wspieranie przedsiębiorczości wynika przede 
wszystkim z uzależnienia dochodów gmin od wpływów z podatków dochodo-
wych od osób fizycznych i prawnych, a więc od liczby i kondycji mieszkańców 
oraz działających w gminie podmiotów gospodarczych. W ten sposób interes 
gminy sprzężono z interesem poszczególnych członków społeczności lokalnej. 
Rozwój miejscowych firm pośrednio gwarantuje rozwój całej gminy. Z uwagi na 
takie zależności gmina powinna być zainteresowana wspieraniem rozwoju lokal-
nej przedsiębiorczości10.

Oferta dla przedsiębiorców powinna być kompleksowa i dotyczyć róż-
nego rodzaju działań, takich jak wyposażenie infrastrukturalne, podwyższanie 
kwalifikacji zasobów ludzkich, rozwój potencjału intelektualnego, kreowanie 
i promowanie postaw przedsiębiorczych, wspieranie podmiotów innowacyjnych 
i instytucji otoczenia instytucjonalnego, a także w miarę możliwości stosowanie 
zachęt finansowych.

W dobie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy coraz większe znaczenie 
ma wspieranie działalności innowacyjnej oraz przedsiębiorstw zainteresowanych 
tego typu działalnością. Z badań przeprowadzonych w gminach województwa 
podlaskiego wynika, że większość z nich (62%) wspiera działalność innowacyjną. 

10 B. Słomińska, dz.cyt., s. 19.
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Aby zintensyfikować swój rozwój większość w ostatnich trzech latach skorzystała 
z finansowej pomocy z zewnątrz, zarówno na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, 
jak i innowacyjności. Z finansowych dotacji z zewnątrz przeznaczonych na wspie-
ranie innowacyjności skorzystały wszystkie miasta na prawach powiatu i większość 
gmin miejskich, a z tych przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości – przede 
wszystkim gminy wiejskie i miejsko-wiejskie i żadne miasto na prawach powiatu. 
Rozwój i wsparcie innowacyjności jest możliwe także dzięki uchwalaniu i wdraża-
niu zapisów strategicznych dokumentów rozwojowych. Takie dokumenty lub zapisy 
dotyczące wspierania innowacyjności ma ponad 60% gmin, w tym większość gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich.
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SELF-GOVERNMENT ENTITIES IN CREATION OF THE CONDITIONS 
FOR THE DEVELOPMENT OF ENTERPRENEURSHIP AND INNOVATION 

PODLASKIE VOIVODSHIP GMINAS – CASE STUDY

Summary

Self-government entities undertake various activities to support the development 
of enterpreneuship and innovation. On one hand, it is the result of their income being 
dependent of the number and financial position of companies with a business seat on the 
entities’ territory, and the care to increase the level of regional/local development they are 
responsible for, on the other. Although there are no evident statutory provisions referring  
to the entities’ rights to affect enterpreneurship development, they do try to support enter-
preneurship and innovation. 

The research shows, however, that these activities are diverse. One can venture  
a statement that the wealthier the entity, the wider the scope of its activities undertaken  
to stimulate economic activity. This, in turn, leads to broadening the developmental gap 
between the entities.
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INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI 
– OCENA SKUTECZNOŚCI POLITYKI INNOWACYJNEJ

Wprowadzenie

Prowadzenie działalności innowacyjnej wymaga znacznych nakładów kapi-
tałowych, a sam proces jest obarczony dużym ryzykiem. Przedsiębiorcy (zwłasz-
cza z sektora MŚP), którzy niejednokrotnie nie mają odpowiedniej infrastruktury 
oraz środków, potrzebują wsparcia instytucjonalnego, gospodarczego i nauko-
wego1. Konieczne jest zatem stworzenie instrumentów stymulujących i promu-
jących podejmowane innowacyjne inwestycje, przy czym pomoc powinna być 
udzielona na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym2.

Znaczenie polityki innowacyjnej jest na tyle duże, że uznaje się ją za jeden 
z najważniejszych rodzajów polityki rządów krajów Unii Europejskiej. Wynika 
to z faktu, że innowacje odgrywają ogromną rolę we wzroście gospodarczym. 
Należy również dodać, że polityka ta jest prowadzona z powodu niedoskonałości 
rynku, który bez pomocy rządu nie jest w stanie zapewnić optymalnych warunków 
do rozwoju innowacyjności3. Skuteczność tej ingerencji jest jednak uzależniona 

1 W. Jastrzębska, Pobudzanie aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w te-
orii regionalnych systemów innowacji i polityce innowacyjnej Unii Europejskiej, w: Nierówności 
społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, Katedra Teorii Ekonomii i Stosun-
ków Międzynarodowych Wydziału Ekonomii nr 7, Rzeszów 2005, s. 189.

2 J. Kornecki, Sektor MŚP jako adresat polityki innowacyjnej i polityki przedsiębiorczości 
w Polsce – ocena potencjału rozwojowego oraz głównych determinant ich rozwoju, w: Przedsię-
biorczość i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim – ocena dystansu, Fundacja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Łódź 2008, s. 78.

3 www.rsi.org.pl/dane/download/piwp2006.pdf, dostęp 24.04.2012.
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od tego, w jakim stopniu wsparcie to będzie ukierunkowane na likwidację głów-
nych barier działalności innowacyjnej oraz udostępniane wszystkim podmiotom 
na tych samych zasadach4.

Celem artykułu jest wskazanie roli polityki innowacyjnej we wspiera-
niu innowacyjnych przedsięwzięć oraz ocena skuteczności podejmowanych 
działań.

1. Pojęcie polityka innowacyjna

Najogólniejsza definicja prezentuje politykę innowacyjną jako „działalność 
państwa i innych instytucji publicznych służącą rozwojowi badań i wspieraniu 
wprowadzania do praktyki gospodarczej ich wyników, nowych osiągnięć wiedzy, 
wynalazków i usprawnień”5. W ujęciu szczegółowym jest ona definiowana jako 
„połączenie wybranych składników polityki przemysłowej, naukowej i techno-
logicznej, wzmacniające powiązania w narodowym systemie innowacji, kształ-
tujące i rozbudowujące zdolności do wprowadzania innowacji, wykorzystujące 
współpracę międzynarodową i procesy globalizacji w gospodarce”6.

W ujęciu makroekonomicznym polityka innowacyjna to „świadoma i celowa 
działalność władzy publicznej zmierzająca pośrednio lub bezpośrednio do wspie-
rania innowacyjności, a przez to konkurencyjności gospodarki”7. Zgodnie z tym 
podejściem, wspieranie działalności innowacyjnej przez państwo ma na celu 
promowanie innowacji zwiększających konkurencyjność gospodarki i podno-
szących poziom życia społeczeństwa, reorientację gospodarki opartej na pracy 
w gospodarkę opartą na wiedzy, tworzenie sieci powiązań między poszczegól-
nymi elementami systemu innowacji, czyli nauką, techniką, edukacją, podmio-
tami gospodarczymi, rynkiem, administracją, organizacjami pozarządowymi 

4 Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP, PARP, War-
szawa 2007, s. 120.

5 P. Niedzielski, Polityka innowacyjna w transporcie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 51–52.

6 K. Kozioł, Modele polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, w: Innowacje w działalności 
przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Warszawa 2005, s. 131.

7 S. Ciok, H. Dobrowolska-Kaniewska, Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał 
innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet 
Wrocławski, Wrocław 2009, s. 10.
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itp.8 Działania te są możliwe dzięki tworzeniu mechanizmów i struktur sprzyja-
jących przeprowadzaniu procesów innowacyjnych, kształtowaniu postaw sprzy-
jających realizacji tej polityki oraz zwiększaniu efektywności wdrażania nowych 
rozwiązań9. 

Polityka innowacyjna może mieć zasięg narodowy (wówczas koncentruje 
się na stworzeniu i pobudzaniu rozwoju krajowego systemu innowacji) lub 
ponadnarodowy (jej celem jest integracja krajowych gospodarek dla utworzenia 
organizacji globalnie wspierającej innowacyjność)10. Głównym przedmiotem jej 
oddziaływania są jednak przedsiębiorstwa podejmujące działalność innowacyjną, 
dlatego jej celem jest ułatwienie podejmowania i realizacji innowacji, zmniejsze-
nie stopnia ryzyka i niepewno ści oraz pomoc przedsiębiorstwu w całym procesie 
wdrażania nowych rozwiązań11.

2. Instrumenty polityki innowacyjnej państwa

Realizacja polityki innowacyjnej wymaga zastosowania odpowiednich 
narzędzi w zależności od obszaru interwencji12:

a) edukacja i nauka – instrumenty strukturalne: możliwość kształcenia spo-
łeczeństwa na różnych poziomach, szkolenia i doradztwo zawodowe, 
zapewnienie nowoczesnego sprzętu badawczego, rozwój poprzez granty, 
krajowe programy badawcze, stypendia itp.;

b) infrastruktura wspomagająca działalność innowacyjną – narzędzia infra-
strukturalne: parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, sieci 

8 T. Szulc, Innowacyjność polskiej gospodarki, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2001, s. 98; 
Z. Piątkowski, M. Sankowski, Procesy innowacyjne i polityka naukowo-techniczna państwa, Ofi-
cyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2001, s. 56; 
H. Dobrowolska-Kaniewska, Endo- i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji 
w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej strategii innowacji, Dolnośląska Agencja 
Współpracy Gospodarczej, Wrocław 2009, s. 119, 120.

9 P. Niedzielski, J. Markiewicz, K. Rychlik, T. Rzewuski, Innowacyjność w działalności przed-
siębiorstw. Kompendium wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 115.

10 W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, War-
szawa 2007, s. 54.

11 Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005, 
s. 118.

12 B. Jurkowska, Analiza poziomu innowacyjności polskiej gospodarki w polityka innowacyjna 
państwa, w: Studia lubuskie, t. 5. Prawo, administracja, ekonomia, regionalistyka, red. K. Marsza-
łek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2009, s. 296; A.H. Jasiński, 
Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa 1992, s. 133–141.
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pomocy technicznej i technologicznej dla podmiotów z sektora MŚP, cen-
tra innowacji itp.;

c) informacja – polityka innowacyjna jest realizowana za pomocą narzędzi 
instytucjonalnych (organizacyjnych): ośrodki i sieci informacyjne, biblio-
teki tradycyjne i cyfrowe, doradztwo dla przedsiębiorców itp.;

d) finanse – wśród instrumentów finansowych można wyróżnić między 
innymi pożyczki, ulgi podatkowe, gwarancje kredytowe, kredyty na pre-
ferencyjnych warunkach;

e) prawo i regulacje – do instrumentów prawnych należą: kontrola mono-
poli, ochrona własności intelektualnej itp.;

f) handel – w tym obszarze można wymienić następujące instrumenty hand-
lowe: umowy handlowe, cła, subsydia eksportowe, kontyngenty itp.

Wybór instrumentów prowadzenia polityki innowacyjnej jest sprawą indy-
widualną każdego kraju. Należy dodać, że różna jest także atrakcyjność danego 
rozwiązania dla podmiotów, a co za tym idzie, stopień korzystania z niego. 

3. Polityka innowacyjna w Polsce – ewolucja, organizacja i instrumenty

Znaczenie polityki innowacyjnej w Polsce wzrosło dopiero w latach 90. XX 
wieku, podczas gdy w krajach zachodnich można było zauważyć te tendencje od 
lat 50. W ciągu 40 lat w Unii Europejskiej zmieniła się koncepcja polityki – do 
lat 70. XX wieku opierała się ona głównie na badaniach podstawowych w szko-
łach wyższych i jednostkach naukowych. Początkowo to naukowcy określali 
kierunki badań oraz zgłaszali potrzeby wspierania. W połowie lat 60. ubiegłego 
wieku za źródło postępu uznano badania stosowane, dlatego zmniejszyła się rola 
uniwersytetów i uczonych, a wzrosła ekonomistów i polityków jako głównych 
decydentów. 

Przełom w polityce innowacyjnej nastąpił w latach 80. XX wieku, w momen-
cie gdy polityka naukowa połączyła się z polityką przemysłową. Na skutek przy-
jęcia interaktywnego modelu innowacyjnego zmniejszyło się znaczenie badań 
podstawowych i stosowanych w polityce naukowej, ale wzrosła za to rola uczelni, 
traktowanych jako ośrodek transferu nowych rozwiązań do gospodarki. W kolej-
nych latach tendencja ta została utrzymana, przy czym jeszcze silniej akcento-
wano potrzebę wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjności gospodarki. 
Najistotniejszym czynnikiem w latach 90. XX wieku była wiedza, a rozwiąza-
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niem mogącym zapewnić powodzenie przyjętej polityki innowacyjnej stało się 
powiązanie nauki i biznesu13.

Rozwój polityki innowacyjnej w Polsce dzieli się na trzy etapy: okres przed-
transformacyjny, okres transformacji systemowej, okres członkostwa w Unii 
Europejskiej. Do roku 1989 (I etap) wsparcie państwa było znikome. Okres ten 
charakteryzuje się ekstensywnym rozwojem gospodarczym i sprowadzeniem 
nauki do roli kulturotwórczej. Polityka naukowa i przemysłowa stanowiły zatem 
odrębne działania polityczne14.

Dopiero otwarcie na rynki zewnętrzne, które nastąpiło w procesie transfor-
macji systemowej i przekształcenia gospodarki w rynkową, spowodowało wzrost 
konkurencyjności oraz znaczenia innowacji. W wyniku tych przemian zrodziła się 
potrzeba stworzenia polityki innowacyjnej, która mogłaby sprostać wyzwaniom 
transformacji15. Instrumenty wsparcia miały głównie charakter finansowy, przy 
czym były one skierowane przede wszystkim do sfery nauki, głównie obejmując 
proces twórczy, nie zaś dyfuzję innowacji16. Istotną cechą polityki tego okresu był 
brak spójnej koncepcji działań, a podejmowane inicjatywy miały charakter raczej 
jednorazowy17.

Ostatni etap ewolucji polityki innowacyjnej trwa od momentu przystąpienia 
do Unii Europejskiej. Wraz z akcesją Polski zostały podjęte działania sprzyja-
jące uporządkowaniu poszczególnych działań politycznych oraz zwiększeniu ich 
efektywności18.

Współczesna polityka innowacyjna koncentruje się na strategicznych obsza-
rach gospodarki, mającej kluczowe znaczenie dla jej rozwoju. Inną zauważalną 

13 J. Kozłowski, Polityka naukowa państw OECD, „Sprawy Nauki” nr 4, Wydawnictwo ALE-
MA Jerzy Świątek, Warszawa 1996, s. 5–11.

14 S. Ciok, Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, 
w: Endo- i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim 
w kontekście Dolnośląskiej strategii innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskie-
go, Wrocław 2009, s. 119–145.

15 N.I. Gust-Bardon, Polityka innowacyjna w Polsce, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 
nr 403, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 221.

16 Szerzej zob. K. Kozioł, Determinanty procesów innowacyjnych w polskich przedsiębiorstwach 
przemysłowych na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersyte-
tu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

17 A.H. Jasiński, Postęp techniczny w okresie transformacji. Polskie doświadczenia i perspekty-
wy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003, s. 62.

18 N.I. Gust-Bardon, dz.cyt., s. 222.
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tendencją jest ścisłe połączenie celów wsparcia rządu z potrzebami społeczeń-
stwa, co skutkuje realizacją projektów szczególnie istotnych dla jego rozwoju19.

4. Analiza skuteczności polityki innowacyjnej w Polsce

Analizę efektywności instrumentów polityki innowacyjnej należy rozpocząć 
od diagnozy innowacyjności polskiej gospodarki na tle innych krajów. Zgodnie 
z klasyfikacją Innovation Union Scoreboard, Polska należy do grupy umiarko-
wanych innowatorów, zajmując 23 miejsce na 27 możliwych (rys. 1). Na uwagę 
zasługuje również fakt, że od 2007 roku zdolność polskiej gospodarki do podej-
mowania innowacyjnej działalności wzrosła tylko w nieznacznym stopniu. Anali-
zując elementy składowe tego wskaźnika, można zauważyć, że Polska ma cechy 
charakterystyczne dla grupy najmniej innowacyjnych państw Unii, jednak została 
zakwalifikowana do grupy umiarkowanych innowatorów ze względu na zdecy-
dowaną dominację kapitału ludzkiego (obszar, w którym Polska uzyskała wyniki 
lepsze niż średnia unijna – zob. rys. 2). To duże niezrównoważenie potencjału 
innowacyjnego wynika z drastycznie niskich wartości pozostałych wskaźników 
cząstkowych. Taka sytuacja ma niekorzystne odzwierciedlenie w nieefektywno-
ści wykorzystania posiadanych zasobów innowacyjnych, w tym także kapitału 
ludzkiego20.

Pomimo tak słabej oceny innowacyjności polskiej gospodarki można 
zauważyć pewne pozytywne zmiany. Polska dąży do zbudowania zachodnioeu-
ropejskiego modelu narodowego systemu innowacji, zakładającego udział w jego 
budowaniu zarówno sfery publicznej, jak i prywatnej. Należy przy tym pamiętać, 
że dzięki dofinansowaniu unijnemu wspierane są konkretne obszary gospodarki 
(strategiczne z punktu widzenia rozwoju innowacyjności), co znacznie wpływa 
na innowacyjność i skuteczność polityki innowacyjnej21. W polskim systemie 
innowacji najistotniejszą rolę powierzono jednak sferze publicznej, gdyż znaczna 
część środków przeznaczonych na podnoszenie innowacyjności gospodarki ma 

19 P. Caracostas, U. Muldaur, Society. The Endlessfrontier, w: M. Dworczyk, R. Szlasa, Zarzą-
dzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wy-
dawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 21.

20 Innovation Union Scoreboard 2011. The Innovation Union’s Performance Scoreboard for Re-
search and Innovation, Pro Inno Europe, Brussels 2012.

21 K. Wach, Wokół pojęcia europeizacja, Munich Personal RePEc Archive, Kraków 2010, 
s. 200–206.
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Rysunek 1.  Ranking Innovation Union Scoreboard 2011 (IUS 2011) w porównaniu z 2007 
rokiem

Źródło: Innovation Union Scoreboard 2011…
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pochodzić właśnie z tego źródła. Oprócz prowadzenia konsekwentnej polityki 
rządu w tym zakresie niezbędne jest również sprawne działanie administracji 
publicznej, koordynującej i monitorującej cały system22.

Jednym z działań polskiego rządu na rzecz rozwoju innowacji jest wzrost 
nakładów na działalność badawczo-rozwojową. W latach 2007–2010 można 
zaobserwować wzrost nakładów na B + R w stosunku do PKB (zob. rys. 3)23, 
jednak planowane tempo wzrostu (1,7% PKB do 2020 r.24) wciąż jest za niskie 
(średnia wartość wydatków na B + R w krajach unijnych w 2010 r. wyniosła 2% 
PKB25) . 
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0,6
0,570,56

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80
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Rysunek 3.  Nakłady na działalność B + R w stosunku do PKB w Polsce w latach 2005–
2010

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Nauka i technika w Polsce w 2009, GUS, Warszawa 
2011, s. 81, www.paiz.gov.pl/sektory/research_and_development, dostęp 23.04.2012.

Instrumenty bezpośrednie to 54% wydatków na politykę innowacyjną, pozo-
stałą część stanowiły interwencje w ramach narzędzi pośrednich (zob. tab. 1). 
Najwięcej środków przeznaczono na wsparcie infrastruktury badawczej oraz 
współpracę w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Natomiast w zakresie wykorzy-
stania instrumentów bezpośrednich można mówić o znaczącym niedopasowaniu 
narzędzi do problemów polskiej gospodarki (w przeważającym stopniu pomoc 
miała charakter bezzwrotny i obejmowała etap inwestycji kapitałowych i dyfuzji 

22 M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki, Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut 
Badań Strukturalnych, Warszawa 2012, s. 25.

23 Nauka i technika w Polsce w 2009, GUS, Warszawa 2011, s. 81.
24 Strategia rozwoju kraju 2020, MRR, Warszawa 2011, s. 137.
25 www.paiz.gov.pl/sektory/research_and_development, dostęp 23.04.2012.
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Tabela 1

Struktura wydatków w ramach polityki innowacyjnej 
– instrumenty krajowe i fundusze europejskie (%)

Wsparcie bezpośrednie (54%)

Rodzaj pomocy Badania podstawowe Badania stosowane, 
wdrażanie

Inwestycje kapitałowe, 
dyfuzja

Pomoc bezzwrotna 8,00 12,00 31,00
Pomoc zwrotna – – 0,20
Wsparcie VC/PE – 2,00 –
Ulgi podatkowe – 0,10 0,02

Wsparcie pośrednie (46%)

Kapitał ludzki Infrastruktura badawcza Wsparcie współpracy Usługi dla innowatorów

6,00 22,00 12,00 4,00
Źródło:  M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki, dz.cyt., s. 26.
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Rysunek 4.  Korzyści podatkowe (w centach) z 1 USD zainwestowanego w B + R w wy-
branych krajach w 2008 roku

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/
oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2009_sti_scoreboard-2009-en, dostęp 
23.04.2012.
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– wydatki powinny obejmować raczej wcześniejsze fazy procesu innowacyjnego, 
zaś wsparcie w postaci funduszy europejskich niejednokrotnie skutkowało nie-
efektywnością wydatkowania oraz finansowaniu przedsięwzięć mało innowacyj-
nych i podejmowanych w większości przez duże przedsiębiorstwa)26.

Doświadczenia niektórych krajów pokazują, że zwrotne formy pomocy 
oraz system ulg podatkowych są często efektywniejszym sposobem budowania 
innowacyjności gospodarki niż fundusze bezzwrotne. Przyjęty kierunek prowa-
dzenia polityki innowacyjnej należy zatem ocenić negatywnie. System korzyści 
podatkowych z inwestycji w działalność badawczo-rozwojową jest nieatrakcyjny 
(z 1 USD zainwestowanego w B + R w 2008 r. można było otrzymać 2 centy 
korzyści podatkowych)27. Porównanie systemów korzyści podatkowych z inwe-
stycji w działalność badawczo-rozwojową w wybranych krajach przedstawiono 
na rysunku 4.

Zakończenie

Polska należy do grupy najmniej innowacyjnych krajów w Europie. 
Na taki stan złożyło się kilka czynników, między innymi strategia rozwoju kraju 
w przeszłości, powolne procesy dostosowawcze w sferze nauki, niski priorytet 
podejmowania działań innowacyjnych przez polski rząd, absorbowanie przez 
przedsiębiorstwa gotowych rozwiązań w miejsce działalności badawczo-rozwo-
jowej, zacofanie kraju pod względem gospodarczym i innowacyjnym w stosunku 
do innych państw. Obecny kształt polityki innowacyjnej Polski należy uznać za 
niesatysfakcjonujący – podejmowane działania są niewystarczające, tempo prze-
mian zbyt wolne, a instrumenty wspierania innowacyjności nie zawsze dobrane 
do potrzeb podmiotów. 

Należy pamiętać, że polityka innowacyjna jest złożona, łączy bowiem ele-
menty polityki wspierania przedsiębiorczości, nauki, pracy, konkurencyjności 
i edukacji, w związku z czym jej działania muszą obejmować wiele różnorodnych 
podmiotów oraz różne instrumenty oddziaływania. Zaprojektowanie efektywnej 
polityki wsparcia, a następnie jej wdrożenie, jest procesem długookresowym, a ze 
względu na zmieniające się warunki gospodarcze również niepewnym i trudnym 

26 M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki, dz.cyt., s. 25–27.
27 www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-score-

board-2009_sti_scoreboard-2009-en, dostęp 23.04.2012.
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do przewidzenia. Przeobrażenia, jakie zaszły w polskiej polityce innowacyjnej na 
przestrzeni lat, pokazują, że jest to zadanie trudne i wymagające zaangażowania 
wielu podmiotów, jednak korzyści płynące z efektywnej polityki (m.in. rozwój 
społeczno-gospodarczy, wzrost konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorstw 
na arenie międzynarodowej) znacznie rekompensują ten wysiłek.
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INNOVATION OF THE POLISH ECONOMY 
– ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF SUPPORT

Summary

The aim of the innovation policy is to promote innovation, which enhances competi-
tiveness of the economy and increases the standard of living. Poland is among the EU’s 
least innovative countries. One reason for this is a significant difference in the level of 
advancement of innovative activities in the EU and the mismatch between policy instru-
ments and the needs of the economy. The purpose of the publication is to assess the ef-
fectiveness of innovation policy in Poland and to analyse the key factors which influence 
on the effectiveness of actions taken. 
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Wprowadzenie

Gminy w Polsce mają instrumentarium pozwalające im oddziaływać na 
postawy lokalnych przedsiębiorców. Istotną rolę odgrywają instrumenty wykorzy-
stywane w ramach gminnej polityki inwestycyjnej, która bezpośrednio i pośrednio 
determinuje warunki rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, oddziałując na postawy 
i decyzje przedsiębiorców. Instrumenty polityki inwestycyjnej wykorzystywane 
przez gminy są zróżnicowane i zależą od przyjętego modelu polityki inwestycyj-
nej. Tym samym efekty polityki inwestycyjnej i skala jej oddziaływania na rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości mogą się różnić w zależności od rodzaju gminy.

Celem artykułu jest przybliżenie polityki inwestycyjnej, charakterystyka jej 
instrumentarium w aspekcie możliwości oddziaływania na lokalnych przedsię-
biorców oraz zaproponowanie modeli polityki inwestycyjnej możliwych do reali-
zacji na szczeblu lokalnym.

1. Polityka inwestycyjna gmin i jej instrumentarium

Polityka inwestycyjna gmin i procesy kreowania lokalnego rozwoju to współ-
zależne kategorie. Uzasadnia to fakt, że gminna polityka inwestycyjna wpisuje się 
w ramy ogólnej polityki rozwoju ekonomicznego1. M. Jastrzębska zwraca uwagę, 

* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010–2012.
1 Polityka ekonomiczna, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara 

Langego we Wrocławiu, Wrocław 1994, s. 306.
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że polityka inwestycyjna to kompleksowe działania ukierunkowane na świadomy 
i celowy wybór przedsięwzięć inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania, co 
znajduje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych gminy dotyczących 
procesów rozwoju i jego finansowania2. M. Broszkiewicz w ramach prowadzonej 
przez gminy polityki inwestycyjnej wyróżnia działania, które koncentrują się na 
kształtowaniu ogólnych rozmiarów inwestycji i ich struktury oraz oddziaływaniu 
na efektywność podejmowanych inwestycji3.

Gminna polityka inwestycyjna oddziałuje na inwestycje komunalne, wśród 
których największe znaczenie mają te o charakterze infrastrukturalnym, wspie-
rające realizację zadań własnych gmin. Ranga i potrzeba tych inwestycji wynika 
z kilku faktów4:

a) kreują kolejne inwestycje (m.in. uzbrojenie działek jest podstawą do dalszych 
inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorców na danym terenie);

b) są sposobem przeciwdziałania bezrobociu i jego skutkom;
c) podnoszą standard funkcjonowania wspólnoty lokalnej;
d) w określonych sytuacjach bez konkretnych inwestycji rozwój danych 

branż lub działalności w ogóle jest niemożliwy. 
Z punktu widzenia oddziaływania gminnej polityki inwestycyjnej na przedsiębior-
czość lokalną największe znaczenie ma wpływ inwestycji gmin na podejmowanie 
innych inwestycji oraz warunkowanie rozwoju branż, dla których gminne inwe-
stycje są koniecznym warunkiem rozwoju. Wśród inwestycji infrastrukturalnych 
gmin dużą rolę ze względu na ich zadania własne pełnią następujące5:

a) techniczne (drogi gminne, wodociągi, kanalizacja, ścieki komunikacja 
zbiorowa itp.);

b) dotyczące infrastruktury społecznej (szkoły, ochrona zdrowia, opieka 
społeczna, budownictwo mieszkaniowe);

c) z zakresu ochrony i bezpieczeństwa publicznego, dotyczące między 
innymi ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa sanitarnego;

d) dotyczące gospodarowania przestrzenią, ochrony środowiska.

2 M. Jastrzębska, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 97.

3 M. Broszkiewicz, Polityka inwestycyjna, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 359.

4 E. Bończak-Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, Jak władze lokalne mogą wspierać przed-
siębiorczość, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998, s. 34.

5 E. Zieliński, Samorząd terytorialny w Polsce, Elipsa, Warszawa 2004, s. 29, 55, 88.
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W polityce inwestycyjnej prowadzonej przez gminę wykorzystywane jest 
odpowiednie instrumentarium, które w wąskim znaczeniu dotyczy instrumentów 
o charakterze6:

a) dochodowym (m.in. zasady opodatkowania inwestorów, w tym zwłaszcza 
ulgi podatkowe z tytułu realizacji preferowanych inwestycji);

b) wydatkowym (m.in. dokapitalizowanie spółek komunalnych, dotacje 
z budżetu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, zaangażo-
wanych w realizację inwestycji publicznych, wydatki bezpośrednie gmin 
zwiększające atrakcyjność inwestycyjną terenów, np. uzbrojenie działek, 
infrastruktura drogowa);

c) administracyjno-prawnym (zasady i tryb postępowania lokalizacyjnego 
dotyczącego inwestycji, zasady nadzoru techniczno-administracyjnego 
nad inwestycją, wymogi ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy, pla-
nowanie wieloletnie).

Biorąc pod uwagę instrumenty o charakterze dochodowym, warto zwrócić 
uwagę na te, które wprost wynikają z władztwa podatkowego gmin, noszące 
w wielu przypadkach znamiona pomocy publicznej7:

– stawki podatku od nieruchomości i środków transportu,
– przedmiotowe lub podmiotowe, częściowe lub całkowite zwolnienia 

z podatku od nieruchomości, 
– ulgi i zwolnienia w podatku rolnym i leśnym,
– podmiotowe, całkowite zwolnienia z podatku od środków transportu,
– zwolnienia z opłat lokalnych,
– odroczenia płatności podatków, będących dochodem budżetu gminy,
– rozkładanie na raty podatku lub zaległości podatkowej,
– częściowe i całkowite umorzenie zaległości podatkowej.

Wymieniony katalog instrumentów dochodowych należy rozszerzyć o opłaty adia-
cenckie i aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

W szerokim ujęciu instrumentarium gminnej polityki inwestycyjnej przed-
stawił A. Sztando, zwracając uwagę na następujące grupy instrumentów8:

6 Polityka ekonomiczna..., s. 308–311.
7 A. Sztando, Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, 

„Samorząd Terytorialny” 1999, nr 7–8, s. 20.
8 M.J. Goleń, Polityka inwestycyjna gmin polskich, rozprawa doktorska, SGH, Warszawa 2008, 

s. 22.
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– planistyczne (strategia rozwoju, wieloletnia prognoza finansowa, plany 
zagospodarowania przestrzennego),

– administracyjne (zakazy, nakazy, przepisy gminne),
– finansowe (instrumenty polityki budżetowej),
– marketingowe (instrumenty marketingu terytorialnego).

Instrumenty polityki inwestycyjnej z uwagi na sposób oddziaływania można 
podzielić na dwie grupy: instrumenty oddziaływania bezpośredniego i instru-
menty oddziaływania pośredniego. Instrumenty o bezpośrednim działaniu anga-
żują środki z budżetu gminy w celu finansowania infrastruktury komunalnej 
(bezpośrednie wydatki inwestycyjne z budżetu gminy związane z realizacją inwe-
stycji). Instrumenty pośrednie wykorzystywane w gminnej polityce inwestycyjnej 
to przede wszystkim instrumenty polityki podatkowej, które kształtują postawy 
lokalnych przedsiębiorców i inwestorów zewnętrznych w celu zwiększenia ich 
aktywności inwestycyjnej. Do najczęściej wykorzystywanych narzędzi w tej sfe-
rze należą ulgi i zwolnienia podatkowe i poręczenia kredytowe. 

Określając założenia polityki inwestycyjnej, gminy powinny uwzględnić 
nie tylko potrzeby związane z realizacją zadań własnych, ale również tworzenie 
warunków do inwestycji niezbędnych do rozwoju przedsiębiorczości. W tym celu 
należy mieć na uwadze9:

a) podejmowanie działań, które utwierdzą podmioty gospodarcze w pewno-
ści i stabilności warunków prowadzenia działalności gospodarczej w gmi-
nie;

b) jednoznaczne określenie preferencji dla przedsiębiorców funkcjonujących 
na terenie gminy i realizujących inwestycje na jej obszarze;

c) jednoznaczne określenie warunków zabudowy i zagospodarowania prze-
strzennego terenów gminy ze wskazaniem kompetencji inwestycyjnych 
gminy i podmiotów prywatnych;

d) precyzyjne wskazanie zasad partycypacji gminy w inwestycjach drogo-
wych i sieciowych współrealizowanych przez mieszkańców i lokalne 
firmy;

e) jasne określenie zasad zbywania, nabywania i zamiany nieruchomości 
i lokali przez gminę;

f) precyzyjne określenie zasad i trybu wydzierżawiana i wynajmowania 
gminnych nieruchomości i lokali;

9 E. Bończak-Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, dz.cyt., s. 44.
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g) zapisanie w uchwałach rady gminy wszelkich preferencji dla przedsię-
biorców.

Prowadzenie polityki inwestycyjnej wymaga wykorzystania zintegrowanej 
wiązki instrumentów, którą oprócz podstawowych narzędzi polityki inwesty-
cyjnej wspierają również instrumenty wykorzystywane przez gminę w ramach 
innych rodzajów polityki realizowanych równolegle i współzależnych. Wybór 
instrumentów polityki inwestycyjnej determinowany jest między innymi przez 
model polityki inwestycyjnej prowadzonej przez gminę.

2. Modele realizacji gminnej polityki inwestycyjnej 
jako determinanta rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

Model polityki inwestycyjnej gminy jest wypadkową oddziaływania wielu 
uwarunkowań, wśród których ważną rolę odgrywa model realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych. Wybór modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych 
zależy od kierunku i siły oddziaływania kształtujących go czynników, wśród któ-
rych na uwagę zasługują następujące10: 

– charakter usługi (dobro publiczne, prywatne, mieszane),
– ekonomia skali (ang. economies of scale),
– ekonomia zasięgu (ang. economies of scope),
– koordynacja pozioma i integracja komponentów modelu,
– technologia,
– administracyjny model państwa (unitarne, federalne, regionalne),
– system zasileń finansowych. 
Modele realizacji inwestycji infrastrukturalnych uwzględniają trzy rodzaje 

przesłanek realizacyjnych o wymiarze11: 
– ekonomicznym (efektywność, skuteczność, elastyczność, niezawod-

ność),
– społecznym (poprawa jakości życia, pozytywne efekty zewnętrzne12),
– środowiskowym (kierunki oddziaływania na środowisko). 

10 Tamże, s. 116–137.
11 Tamże, s. 115.
12 Szerzej zob. E.C. Kienzle, Study Guide and Readings for Stiglitz’s Economics of the Public 

Sector, second edit., Norton & Company, New York 1989, s. 40–41.
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Typologia ekonomicznych modeli rozwoju infrastruktury jest oparta na 
dwóch zasadniczych kryteriach ich podziału13: 

a) właściwości kompetencji realizacyjnych (sektor publiczny, sektor pry-
watny, sektor publiczny i prywatny);

b) charakterze, roli i zakresie oddziaływania podmiotów publicznych (całko-
wite oddziaływanie – wyłączność kompetencyjna i decyzyjna podmiotów 
publicznych, silny wpływ polityki na proces inwestycyjny; zasadnicze 
oddziaływanie – silny wpływ podmiotu publicznego na całość regulacji 
procesu inwestowania; silne, zmieniające się w średnie, oddziaływanie 
podmiotu publicznego, wyrażające się w procesie kształtowania cen 
(taryfy); średnie oddziaływanie jednostki publicznej na warunki funkcjo-
nowania rynku (m.in. pomoc publiczna); słabe oddziaływanie podmiotu 
publicznego – kształtowanie warunków konkurencji). 

Różnorodność modeli realizacji inwestycji infrastrukturalnych jest ogra-
niczona z powodu charakteru czynników oddziałujących na kształt tych modeli 
i stopień ich uogólnienia. Zróżnicowane warunki podejmowania inwestycji 
infrastrukturalnych w poszczególnych państwach nie pozwalają bowiem na 
prostą parametryzację modelu. Mając na uwadze uwarunkowania realizacyjne 
wynikające z modeli realizacji inwestycji infrastrukturalnych, warto rozważyć 
ich wpływ na modele polityki inwestycyjnej gmin. Z powodu niejednorodnych 
uwarunkowań działania zindywidualizowany potencjał endogeniczny oraz różne 
formy realizacji inwestycji gminy przyjmują odmienne modele polityki inwesty-
cyjnej, wśród których można zaproponować model konserwatywny (zachowaw-
czy), model przejściowy, model dynamiczny (tab. 1). Decyzja o formie realizacji 
inwestycji komunalnych jest zależna od modelu polityki inwestycyjnej przyję-
tego przez jednostkę terytorialną. Podstawą realizacji inwestycji komunalnej 
jest model konserwatywny (scentralizowany) oparty na wykorzystaniu zasobów 
własnych oraz jedynej i dominującej roli gminy jako inwestora, administratora 
i podmiotu zarządzającego w procesie inwestycyjnym. Stosując procedury prze-
targowe, gmina wybiera wykonawcę przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jest jednak 
podmiotem ponoszącym całkowite ryzyko związane z inwestycją. Przeciwstawny 
do podejścia tradycyjnego jest model dynamiczny (zdecentralizowany) dopusz-
czający zaangażowanie podmiotu trzeciego, pełniącego funkcję wykonawcy i/lub 
administratora podmiotu zarządzającego. Model dynamiczny może mieć formułę 

13 Infrastructure to 2030. Mapping policy for electricity, water and transport, Vol. II, OECD 
2007, s. 109, www.oecd.org, dostęp 15.09.2011.
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Tabela 1 

Modele gminnej polityki inwestycyjnej

Wyróżnik Model konserwatywny Model przejściowy Model dynamiczny

Rodzaj realizo-
wanych zadań

zadania wynikające z ustaw 
kompetencyjnych; dominują 
inwestycje infrastrukturalne

zadania wynikające z ustaw 
kompetencyjnych; dominują 
inwestycje infrastrukturalne, 
choć równolegle rozwijany 
jest kapitał ludzki

zadania wynikające z ustaw 
kompetencyjnych oraz ini-
cjatywy własne władz lokal-
nych, zróżnicowane zadania 
inwestycyjne (inwestycje 
infrastrukturalne, techniczne, 
inwestycje „miękkie”, inno-
wacje)

Źródła finanso-
wania

dochody budżetowe, kredyty 
i pożyczki bankowe, kredyt 
kupiecki

dochody budżetowe, kredyty 
i pożyczki bankowe, obli-
gacje, kredyt kupiecki, bez-
zwrotna pomoc zagraniczna 
(przede wszystkim dotacje 
unijne)

dochody budżetowe, kredyty 
i pożyczki bankowe, kredyt 
kupiecki, instrumenty rynku 
kapitałowego, bezzwrotna 
pomoc zagraniczna, kapitał 
prywatny

Forma realiza-
cji zadania

tradycyjna forma realizacji 
inwestycji – gmina jako 
inwestor, wybór wykonawcy 
w trybie przetargowym zgod-
nie z zapisami ustawy prawo 
zamówień publicznych

tradycyjna forma realizacji 
inwestycji – gmina jako 
inwestor, wybór wykonawcy 
w trybie przetargowym 
zgodnie z zapisami ustawy 
prawo zamówień publicz-
nych, outsourcing usług, 
porozumienia

tradycyjna forma realizacji 
inwestycji – gmina, jako 
inwestor, wybór wykonawcy 
w trybie przetargowym 
zgodnie z zapisami ustawy 
Prawo zamówień publicz-
nych, outsourcing usług, 
porozumienia, partnerstwo 
publiczno-prywatne, project 
finance, contracting

Instrumenty 
zarządzania

budżet, strategia, plany, 
programy, WPF (wieloletnia 
prognoza finansowa)

budżet, strategia, plany, 
programy, WPF (wieloletnia 
prognoza finansowa)

budżet, strategia, plany, 
programy, WPF (wieloletnia 
prognoza finansowa), wielo-
letni plan rozwoju, koncesje, 
kontrakty na zarządzanie

Instrumenty 
oddziaływania 
na rozwój 
przedsiębior-
czości

podstawowe instrumenty 
dochodowe (stawki podat-
kowe, zwolnienia, ulgi, 
odroczenia, rozłożenia 
na raty);
podstawowe instrumenty 
wydatkowe (konieczne 
wydatki inwestycyjne, 
zazwyczaj dostosowawcze);
instrumenty administracyjno-
-prawne

instrumenty dochodowe 
(stawki podatkowe, zwol-
nienia, ulgi, odroczenia, 
rozłożenia na raty);
instrumenty wydatkowe 
(działania konieczne 
i w podstawowym zakresie 
prorozwojowe);
instrumenty administracyjno-
-prawne

instrumenty dochodowe 
(stawki podatkowe, zwol-
nienia, ulgi, odroczenia, 
rozłożenia na raty);
instrumenty wydatkowe 
rozszerzone (działania 
konieczne i prorozwojowe);
instrumenty administracyjno-
-prawne

Ryzyko niskie, ograniczone, skon-
centrowane

umiarkowane, skoncentro-
wane

zwiększone, akceptowane, 
skoncentrowane lub zde-
koncentrowane (alokacja, 
transfer ryzyka)

Źródło: opracowanie własne.
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partnerstwa publiczno-prywatnego, contractingu lub koncesji na usługi, ponieważ 
rozwiązania te umożliwiają kształtowanie głównych ról (właściciel, wykonawca, 
zarządzający) podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji komunalnych 
i decentralizują kompetencje gminy, które są przekazywane na określony czas 
podmiotowi prywatnemu (możliwe modele: BOT – najbardziej popularny w Pol-
sce, oraz BOOT, DBFOT, DBOT, BOO)14. 

Funkcjonujące we wspólnych uwarunkowaniach prawnych gminy mają 
jednakowe instrumenty polityki inwestycyjnej, oddziałujące na rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości. Jednak ze względu na odmienne warunki otoczenia, w których 
działają, oraz zakres i możliwości wykorzystania przez nie określonych instru-
mentów polityki inwestycyjnej jest odmienny i ograniczony. Gminy korzystające 
z efektu renty lokalizacyjnej oraz duże jednostki terytorialne mają zazwyczaj 
możliwość stosowania szerokiego spektrum instrumentów polityki inwestycyj-
nej (zwłaszcza dochodowych) pozwalającego im na kreowanie rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości. Z uwagi na ograniczenia budżetowe zdecydowanie bardziej 
ograniczone możliwości pod tym względem mają małe jednostki terytorialne. 

Analizując poszczególne kategorie instrumentów, które gminy mogą wyko-
rzystywać w ramach przyjętego modelu polityki inwestycyjnej, należy podkreślić, 
że we wszystkich modelach instrumenty administracyjno-prawne są najbar-
dziej jednorodne z uwagi na stopień i zakres ich wykorzystania. W grupie tych 
instrumentów największe możliwości oddziaływania na rozwój lokalnej przed-
siębiorczości ma, jak podkreśla A. Sztando, korzystny dla przedsiębiorcy/przed-
siębiorców wybór lokalizacji (przebiegu) urządzeń infrastrukturalnych15. Decyzja 
o określonym zlokalizowaniu urządzeń infrastrukturalnych zwiększa atrakcyj-
ność danego obszaru dla podmiotów gospodarczych, które chętniej lokują na nim 
swoją działalność i tym samym inicjują procesy prorozwojowe. 

Oprócz decyzji dotyczącej działania urządzeń infrastrukturalnych w procesie 
pobudzania lokalnej przedsiębiorczości ważną rolę odgrywa samodzielna realiza-
cja inwestycji infrastrukturalnych przez gminę lub ich współfinansowanie przez 
gminę i podmiot gospodarczy. Oddziaływanie za pomocą instrumentów wydat-
kowych nie jest już jednak tak dostępne wszystkim gminom, wymaga bowiem 
z ich strony określonych nakładów finansowych, które są zależne od istniejących 
ograniczeń budżetowych. Jedynie gminy o dobrym standingu finansowym i zado-

14 Szerzej na temat form PPP zob. K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. 
Cele, uwarunkowania, efekty, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 40.

15 A. Sztando, dz.cyt., s. 30.
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walającym potencjale dochodowym mogą zapewnić aktywne wykorzystanie 
tych instrumentów polityki inwestycyjnej. Instrumenty wydatkowe w tej postaci 
są najczęściej stosowane przez gminy w modelu przejściowym i dynamicznym, 
natomiast gminy o modelu konserwatywnym sięgają po nie zdecydowanie rza-
dziej i raczej w formule interwencyjnej. Bezpośrednie wydatkowanie środków 
publicznych z budżetów lokalnych w celu realizacji inwestycji jest skutecznym 
przejawem oddziaływania na lokalną przedsiębiorczość, zwłaszcza w formie par-
tycypacji wyrażającej się w działaniu firm i gmin na rzecz inwestycji wspólnych. 
Angażowanie przedsiębiorców w proces inwestycyjny na szczeblu lokalnym jest 
zazwyczaj domeną gmin stosujących model dynamiczny. 

Najszerszy zakres i najbardziej różnorodne oddziaływanie mają instrumenty 
dochodowe. Są one jednocześnie najczęściej wykorzystywane przez gminy nie-
zależnie od modelu przyjętej przez nie polityki inwestycyjnej. Odmienna jest 
natomiast częstotliwość wykorzystania poszczególnych rodzajów instrumentów 
z tej grupy. W modelu zachowawczym z uwagi na uwarunkowania budżetowe, 
potrzeby zgłaszane po stronie dochodowej i strukturę zasileń budżetowych stawki 
podatkowe są instrumentem mającym mniejszy wpływ na rozwój lokalnej przed-
siębiorczości niż w gminach o modelu dynamicznym. Należy zarazem zwrócić 
uwagę na swoistą konkurencję podatkową między gminami oraz możliwe zjawisko 
migracji firm na tereny gmin o preferencyjnych w stosunku do gmin ościennych 
stawkach podatków i opłatach lokalnych. Możliwości wykorzystania tych podat-
ków i opłat jako instrumentu zachęcającego przedsiębiorców do podejmowania 
działań wpisujących się w cele polityki inwestycyjnej gminy zależą od sytuacji 
budżetowej gminy. Gminy, których struktura dochodów opiera się przede wszyst-
kim na wpływach transferowych, a z uwagi na profil aktywności (np. rolnictwo) 
dominujący udział mają podatki o ograniczonym wpływie na przedsiębiorczość, 
jedynie w wąskim zakresie będą zdolne do stymulowania procesów rozwoju 
przedsiębiorczości za pomocą instrumentów dochodowych. W związku z tym 
gminy o modelu dynamicznym i w mniejszym stopniu umiarkowanym będą mogły 
skutecznie wykorzystywać instrumenty dochodowe do stymulowania procesów 
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Ulgi, odroczenia, zwolnienia, rozłożenia na 
raty i pokrewne formy oddziaływania zależą od sytuacji społeczno-gospodarczej 
gminy oraz uwarunkowań otoczenia i atrakcyjności regionu, w którym działają 
te jednostki. Preferencje podatkowe są najbardziej widoczną formą oddziaływa-
nia w gminach, w których zlokalizowane są specjalne strefy ekonomiczne (SSE). 
Celem tych stref jest stymulowanie rozwoju lokalnego przez koncentrowanie firm 
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zdolnych do współpracy i konkurencji, dzięki czemu inicjowane są działania pro-
rozowojowe. Są one czasowo określoną formą oddziaływania i docelowo będą 
ustępowały miejsca innym formom lokalnego interwencjonizmu.

Przedstawiony zakres instrumentów polityki inwestycyjnej gminy daje 
jednostkom podstawy do aktywnego oddziaływania na rozwój przedsiębior-
czości. Zdecydowanie największe możliwości pod tym względem mają gminy 
o modelu dynamicznym, które spełniają wszystkie warunki do skutecznego sko-
rzystania z możliwych form i przejawów interwencji. W trudniejszej sytuacji są 
gminy o konserwatywnym modelu polityki inwestycyjnej, dla których dostęp-
ność wybranych instrumentów oddziaływania z uwagi na specyfikę ich działania 
i uwarunkowania budżetowe jest ograniczona. Wynika to zarówno z potencjału 
endogenicznego tych gmin, ich lokalizacji, jak i uwarunkowań prawnych kon-
stytuujących system zasileń budżetowych gmin. Prowadzenie aktywnej polityki 
inwestycyjnej wymaga bowiem określonego potencjału dochodowego, zapewnia-
jącego dostęp do wybranych form i instrumentów pobudzania rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości. 

Zakończenie

Modele polityki inwestycyjnej gmin są niejednorodne i mogą mieć różny 
wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Na rozwój lokalnych podmiotów 
gospodarczych największy wpływ ma model dynamiczny. Różnorodność i zakres 
wykorzystywanych w nim instrumentów polityki inwestycyjnej pozwala gminom 
najsilniej oddziaływać na lokalnych przedsiębiorców. Najmniejsze możliwo-
ści stymulowania rozwoju przedsiębiorczości ma model konserwatywny, który 
w niewielkim stopniu pozwala kształtować rozwój przedsiębiorczości. Bardziej 
przyczynia się do utrzymania istniejącego stanu niż jego zmiany czy rozwoju. 
Model przejściowy jest formułą, która w zależności od podejmowanych przez 
gminę działań docelowo ma szanse przekształcić się w model dynamiczny. 
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MODELS OF THE INVESTMENT POLICY OF THE MUNICIPALITIES 
AND THEIR IMPACT ON ENTERPRISE DEVELOPMENT

Summary

The article aims the problem of investment policy at self-government tier. The main 
concept of the article is to consider possible models of investment policy of municipali-
ties. The main tools supporting investment policy have been presented in the light of their 
impact on development of entrepreneurship al local level.
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PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA ELEKTROWNI WIATROWYCH 
JAKO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE

Wprowadzenie 

Celem artykułu jest prezentacja energetyki wiatrowej jako jednego ze źródeł 
odnawialnych energii (OZE) oraz analiza determinant jego rozwoju w Polsce. 
Energetyka wiatrowa daje ogromne szanse poprawy aktualnego stanu polskiej 
energetyki, której system energetyczny w ponad 90% jest oparty na węglu 
(kamiennym i brunatnym). Według oceny Agencji Rynku Energii, Polska jest 
samowystarczalna w zakresie zaopatrzenia w węgiel, a zasoby tego surowca 
wystarczą jeszcze na 200 lat, jednak utrzymywanie monokultury węgla w energe-
tyce jest coraz kosztowniejszym rozwiązaniem i powoduje problemy ekologiczne. 
Wraz z rozwojem gospodarki i zamożności obywateli ciągle wzrasta zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną, które musi iść w parze z koniecznością ochrony 
środowiska naturalnego i klimatu oraz ze znacznym zwiększeniem udziału OZE 
w ogólnym bilansie energetycznym. W Polsce udział OZE w ogólnym bilansie 
energetycznym państwa jest obecnie marginalny. Jednym z głównych jej rodza-
jów jest energetyka wiatrowa, która ma korzystny wpływ na bezpieczeństwo 
energetyczne kraju dzięki wielu wyróżniającym ją cechom. Energia z wiatru jest 
źródłem rozproszonym, niezależnym od dostaw paliw kopalnych i ich cen na 
rynku międzynarodowym, niezależnym od uwarunkowań gospodarczych, geo-
politycznych i wpływów ewentualnego nacisku politycznego przez duże grupy 
pracownicze. Produkcja energii jest zlokalizowana blisko odbiorców, co zmniej-
sza potrzebę kosztownych modernizacji sieci najwyższych napięć dla pokrycia 
rosnącego zapotrzebowania gospodarek na energię elektryczną, a także straty 
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przesyłowe, uniezależnia system energetyczny od dostaw i importu paliwa oraz 
skutków awarii i innych zdarzeń losowych, jakie mogą zajść w dużych elektro-
wniach systemowych. Ponadto przewidywane, naturalne rozproszenie inwestycji 
na większym obszarze eliminuje niebezpieczeństwo nagłego i jednoczesnego 
włączenia lub wyłączenia całkowitej mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowych 
i związanych z tym perturbacji w systemie elektroenergetycznym. Jest to dodat-
kowym argumentem za zachęcaniem inwestorów mających odpowiednie warunki 
wiatrowe do wykorzystania energii wiatru w różnych obszarach świata. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że farmy wiatrowe powinny być tak zlokalizowane, by 
nie zakłócać funkcjonowania środowiska naturalnego. Parametrem, który należy 
uwzględniać w trakcie planowania rozwoju tego rodzaju OZE, jest niewątpliwie 
wysoki koszt inwestycji, wpływający następnie na koszt wytwarzania energii 
elektrycznej. Czynnikiem zachęcającym do podjęcia przez potencjalnych inwe-
storów projektów budowy farm wiatrowych są niewątpliwie wysokie dotacje UE 
do tego typu OZE. 

1. Analiza rynku energetyki wiatrowej na świecie

Pod koniec roku 2010 energetyka wiatrowa na świecie była w stanie wytwo-
rzyć około 440 TWh energii, czyli 2,2% światowego zapotrzebowania, a łączna 
moc zainstalowana osiągnęła poziom bliski 200 GW. Z podanych przez Polskie 
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej informacji wynika, że w 2010 roku zainsta-
lowano 39,4 GW nowych mocy w energetyce wiatrowej, a koszt tych inwestycji 
oszacowano na około 40 mld euro. Pod koniec 2010 roku zmienił się też światowy 
lider w wykorzystaniu energetyki wiatrowej, którym zostały Chiny, wyprzedzając 
dotychczas przodujące w tej dziedzinie Stany Zjednoczone. W ostatnich latach 
poziom mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej w krajach będących w czo-
łówce państw produkujących energię z wiatru przedstawiał się następująco:

a) w 2008 roku Stany Zjednoczone osiągnęły poziom mocy zainstalowanej 
25,17 GW, co stanowiło 20,8% światowej energii wiatrowej, Niemcy 
– 23,9 GW (19,8% światowej energii wiatrowej), Hiszpania – 16,7 GW 
(13,9% światowej energii wiatrowej), a Chiny podwoiły łączną wielkość 
mocy zainstalowanej, osiągając poziom 12,2 GW, tym samym wyprze-
dzając Indie (9,6 GW); 
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b) w 2009 roku Stany Zjednoczone (35,2 GW), Chiny (26 GW), które po 
raz drugi podwoiły łączną wielkość mocy zainstalowanej, wyprzedziły 
Niemcy (25,7 GW) i Hiszpanię (19,1 GW);

c) w 2010 roku Chiny (44,7 GW) kolejny raz osiągnęły znaczny wzrost mocy 
zainstalowanej, tym razem o 18,7 GW i stały się światowym liderem, 
wyprzedzając Stany Zjednoczone (40,2 GW); na kolejnych miejscach 
znalazły się Niemcy (27,2 GW), Hiszpania (20,7 GW) oraz Indie (13,01 
GW)1.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej wybudowały w 2010 roku 9259 MW 
nowych mocy i osiągnęły łączny poziom mocy zainstalowanej 84 074 MW. Pozo-
stałe państwa Europy oraz Turcja osiągnęły przyrost rzędu 624 MW, co daje 
łączną moc zainstalowaną w Europie i Turcji na poziomie 84,7 GW2. Z ogól-
nej tendencji wynika, że rynek energetyki wiatrowej poszerza się, coraz większa 
liczba krajów zwiększa poziom mocy zainstalowanej, który w latach 2010 i 2009 
kształtował się następująco:

a) w 2009 roku 82 kraje na świecie wykorzystywały energetykę wiatrową 
do przemysłowej produkcji energii, z czego 49 krajów zwiększyło 
poziom mocy zainstalowanej – około 27% przyrostu mocy przypadało na 
Europę;

b) w 2010 roku 83 kraje na świecie wykorzystywały energetykę wiatrową 
do przemysłowej produkcji energii, z czego 50 krajów zwiększyło 
poziom mocy zainstalowanej – około 25% przyrostu mocy przypadało na 
Europę;

c) w 2009 roku wybudowano 454 MW nowych mocy w instalacjach off-shore, 
zwiększając łączną moc zainstalowaną w tego typu instalacjach do prawie 
2 GW, czyli 1,2% całkowitej, łącznej mocy zainstalowanej w energetyce 
wiatrowej na świecie; 

d) w 2010 roku wybudowano 1,16 GW nowych mocy w instalacjach 
off-shore, zwiększając łączną moc zainstalowaną w tego typu instalacjach 
do prawie 3,1 GW, czyli 1,6% całkowitej, łącznej mocy zainstalowanej 
w energetyce wiatrowej na świecie.

Czynnikiem determinującym rozwój ekologicznej energetyki w krajach 
Unii Europejskiej jest przyjęta 23 kwietnia 2009 roku. Dyrektywa 2009/28/WE 

1 United Nations University, www.ourworld.unu.edu, dostęp 29.10.2011.
2 www.psew.pl, dostęp 03.2011.



300 Mariusz Chmielewski 

Tabela 1

Wymogi nałożone na kraje Unii Europejskiej przez Dyrektywę 2009/28/WE (%)

Kraj Udział OZE w bilansie energii w 2005 roku Cel na 2020 rok 
Austria 23,3 34
Belgia 2,2 13
Bułgaria 9,4 16
Cypr 2,9 13
Czechy 6,1 13
Dania 17 30
Estonia 18 25
Finlandia 28,5 38
Francja 10,3 23
Grecja 6,9 18
Hiszpania 8,7 20
Holandia 2,4 14
Irlandia 3,1 16
Litwa 15 23
Luksemburg 0,9 11
Łotwa 32,6 40
Malta 0 10
Niemcy 5,8 18
Polska 7,2 15
Portugalia 20,5 31
Rumunia 17,8 24
Słowacja 6,7 14
Słowenia 16 25
Szwecja 39,8 49
Węgry 4,3 13
Wielka Brytania 1,3 15
Włochy 5,2 17
UE-27 8,5 20
Źródło:  Dyrektywa 2009/28/WE z 23.04.2009 r. w sprawie..., s. 16.

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych3, która nakłada 
na wszystkie kraje Unii Europejskiej obowiązek zwiększenia udziału energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii. Należy zwró-
cić uwagę, że obowiązek ten jest wyrażony w postaci procentowego stosunku do 
całkowitego zużycia energii. Oznacza to, że im większe będzie zapotrzebowanie 

3 Dyrektywa 2009/28/WE z 23.04.2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych, Dz. Urz. UE L 140 z 5.06.2009.
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na energię, tym trudniej będzie osiągnąć cel nałożony przez UE również na Pol-
skę. W tabeli 1 przedstawiono wymogi nałożone tą Dyrektywą na poszczególne 
państwa członkowskie UE.

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) 4 grudnia 2009 
roku opublikowało raport Pure Power, zawierający analizę dotychczasowego roz-
woju energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej oraz zaktualizowane scenariusze 
rozwoju tego sektora do roku 2020 i 2030 z podziałem na poszczególne kraje 
członkowskie. W porównaniu z pierwszą edycją raportu cel wyznaczony przez 
EWEA dla unijnej energetyki wiatrowej wzrósł z 180 GW do 230 GW w 2020 
roku oraz z 300 GW do 400 GW w 2030 roku. 

2. Analiza energetyki wiatrowej w Polsce

W Polsce w trzecim kwartale 2011 roku zainstalowano łącznie 484 konce-
sjonowanych źródeł wytwarzania energii z wiatru o łącznej mocy 1.489 MW. 
Wśród istniejących parków elektrowni wiatrowych można wyróżnić 13 profesjo-
nalnych projektów.

Tabela 2

Lokalizacja i moc dziesięciu największych parków elektrowni wiatrowych 
w Polsce

Lokalizacja Województwo Moc (MW)
Cisowo zachodniopomorskie 18,0
Zagórze zachodniopomorskie 30,0
Tymień zachodniopomorskie 50,0
Puck pomorskie 22,0 
Kisielice warmińsko-mazurskie 40,5 
Kamieńsk łódzkie 30,0 
Jagniątkowo zachodniopomorskie 30,6 
Gnieżdżewo pomorskie 22,0
Karścino zachodniopomorskie 69,0
Suwałki podlaskie 41,4 
Źródło:  www.elektrownie-wiatrowe.org.pl, dostęp 30.10.2011.

W Polsce moc zainstalowana w energetyce wiatrowej przypadająca na jed-
nego mieszkańca wynosi 0,012 kW, natomiast przeliczając na 1 km2 obszaru 
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lądowego – 1,44 kW4. Oznacza to, że poziom nasycenia farmami wiatrowymi 
jest jednym z najniższych w Europie. Mimo systematycznego wzrostu wielkości 
produkcji energii elektrycznej z wiatru, która osiągnęła w 2010 roku poziom 1485 
GWh, Polska nadal znajduje się na jednym z ostatnich miejsc wśród państw UE. 

Od roku 2004 odnotowano ponaddziesięciokrotny wzrost wielkości produk-
cji energii elektrycznej wytworzonej z wiatru, mimo to wciąż zaspokaja on niecały 
1% krajowego zużycia energii elektrycznej. Udział energii wiatrowej w krajowym 
zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Udział energii wiatrowej w krajowym zużyciu energii elektrycznej

Rok Udział (%) GWh/TWh
2004 0,10 142,3/144,0
2005 0,09 135,3/145,0
2006 0,26 388,4/149,0
2007 0,32 494,2/154,0
2008 0,51 790,2/154,0
2009 0,69 1029,0/148,7
2010 0,96 1485,0/155,0
Źródło:  www.elektrownie-wiatrowe.org.pl, dostęp 30.10.2011.

Biorąc pod uwagę fakt, że farmy wiatrowe są głównym OZE wykorzy-
stywanym w naszym kraju, osiągnięcie zakładanego przez UE poziomu będzie 
wymagało dalszego, znacznego wzrostu liczby uruchamianych farm wiatrowych 
w Polsce.

3. Determinanty rozwoju polskiej energetyki wiatrowej 
i polityka energetyczna państwa do 2030 roku

W Polsce podobnie jak na świecie w ostatnim czasie zaobserwowano znaczny 
wzrost zainteresowania energetyką wiatrową. W pewnym stopniu przyczyniła się 
do tego sytuacja polskiej energetyki, która stoi przed koniecznością modernizacji 
i wzmocnienia krajowego systemu elektroenergetycznego. Prawie 36 GW zain-
stalowanej mocy jest opartych na spalaniu surowców kopalnych i gazu. Jest to 

4 www.psew.pl, dostęp 2.10.2011.
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jeden z powodów emitowania przez Polskę rekordowych ilości CO2. Ponad 80% 
zainstalowanych mocy należy do 20 krajowych największych elektrowni i elek-
trociepłowni. Wysłużone bloki węglowe wymagają zastąpienia nowymi mocami 
wytwórczymi, z których część nadal będzie oparta na węglu, choć z założeniem 
redukcji wytwarzanych przez nie zanieczyszczeń powietrza. Malejące zasoby 
tego paliwa, rosnące koszty jego wydobycia, a przede wszystkim konieczność 
stopniowego dostosowywania polskiej gospodarki do standardów obowiązują-
cych w krajach OECD i UE determinują potrzebę dynamicznego rozwoju OZE.

Polska od 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej, co oznacza, że oprócz 
korzyści z dofinansowań i innych systemów pomocowych na nasz kraj nałożono 
też pewne zobowiązania. Jednym z najważniejszych jest wymóg adaptacji prawa 
krajowego do wymogów prawa wspólnotowego. W ramach zobowiązań ekolo-
gicznych UE wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe, tak zwane 3 × 20%, czyli 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 
roku, zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE 
na 2020 rok, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% w całko-
witym zużyciu energii przez UE. W grudniu 2008 roku przyjęto pakiet klima-
tyczno-energetyczny, w którym są zawarte konkretne narzędzia prawne realizacji 
wymienionych celów. Polityka energetyczna państw członkowskich przez dzia-
łania inicjowane na szczeblach krajowych wpisuje się w realizację celów polityki 
energetycznej określonych na poziomie Wspólnoty. Kraje UE już wiele lat temu 
wsparły rozwój energetyki odnawialnej. Zawarto je w wielu dokumentach poli-
tycznych i prawnych oraz programach wykonawczych. W opracowanej przez UE 
polityce energetycznej określono ogólne cele dla państw członkowskich, a jed-
nym z nich jest zmniejszenie uzależnienia od tradycyjnych źródeł energii przez 
większe wykorzystanie wiatru, słońca, energii wodnej i biomasy. Zwrot w kie-
runku OZE nazwano „wymogiem bezpieczeństwa” wobec zależności gospodarki 
światowej od ropy naftowej. Przyjęty przez UE program działań (tzw. deklaracja 
z Bonn) ma zapewnić do 2015 roku miliardowi ludzi prąd i ciepło z alternatyw-
nych źródeł energii. Wiele dokumentów politycznych i prawnych przyjmowa-
nych w ostatnich latach przez Sejm i Radę Ministrów RP ma na celi dostosowanie 
polskiego rynku energetycznego do wymogów nałożonych przez UE oraz zapew-
nienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Do momentu przyjęcia 22 lutego 
2000 roku przez rząd RP dokumentu pod nazwą Założenia polityki energetycznej 
Polski do 2020 roku nie było opracowań obejmujących tak długi horyzont cza-
sowy polityki energetycznej. Następnym opracowaniem przyjętym uchwałą Rady 
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Ministrów (10.11.2009 r.) był dokument Polityka Energetycznej Polski do 2030 
roku, w którym określono podstawowe kierunki polskiej polityki energetycznej 
do 2030 roku. Założono w nim przede wszystkim poprawę efektywności energe-
tycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, dywersyfikację struktury 
wytwarzania energii elektrycznej, rozwój wykorzystania OZE, rozwój konkuren-
cyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na 
środowisko. Realizacja tych zamierzeń wymaga utrzymania wsparcia producen-
tów energii elektrycznej pozyskiwanej ze OZE. 

Z licznych analiz wykonanych na potrzeby ustalenia i monitorowania polityki 
energetycznej Polski wynika, że wypełnienie zobowiązań wynikających z pakietu 
energetyczno-klimatycznego UE nie będzie możliwe bez dynamicznego rozwoju 
energetyki wiatrowej. Uwzględnienie wszystkich wymogów i uwarunkowań 
środowiskowych, społecznych, gospodarczych, ekonomicznych oraz możliwo-
ści organizacyjnych prognozy przewiduje, że największy przyrost udziału mocy 
z energetyki wiatrowej, wynoszący prawie 13 GW, nastąpi w 2020 roku. Ma to 
być prawie 11 GW w lądowych farmach wiatrowych, 1,5 GW w morskich far-
mach wiatrowych oraz 600 MW w małych elektrowniach wiatrowych. Zgodnie 
z przewidywaniami udział elektrowni wiatrowych w produkcji energii elektrycz-
nej będzie szybko wzrastać, do poziomu 17% w 2020 roku i prawie 29% w 2030 
roku. Biorąc pod uwagę obecny stan rozwoju tej branży, czyli 0,9 GW, oznacza 
to konieczność oddawania do użytku średnio rocznie w ciągu najbliższych dzie-
sięciu lat ponad 600 MW. Ponadto przewiduje się, że w 2020 roku elektrownie 
wiatrowe, dzięki rozwojowi technologicznemu, będą najtańszym odnawialnym 
źródłem energii elektrycznej – technologią, w której koszty produkcji energii 
będą porównywalne z kosztami produkcji energii elektrycznej w funkcjonujących 
elektrowniach jądrowych. Energetyka wiatrowa to również jedna z najtańszych 

Tabela 4

Prognozowana moc elektrowni wiatrowych w Polsce do 2020 roku 
z podziałem na miejsce wytwarzania

Rodzaj elektro-
wni wiatrowej

Rok
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Na lądzie 920 1 404 2 303 3 202 4 101 5 000 6 561 8 098 9 060 10 008 10 893
Na morzu 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 000 1 500
Małe 1 5 10 70 130 190 250 310 369 429 600
Źródło: Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 roku.
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opcji technologicznych redukcji emisji CO2. Zgodnie z opracowanym scenariu-
szem, redukcja emisji CO2

 do atmosfery za sprawą energetyki wiatrowej wyniesie 
33 mln t w 2020 roku, z dalszym wzrostem do 65 mln t w 2030 roku. W tabeli 
4 i na rysunku 1 przedstawiono prognozowany wzrost łącznej mocy elektrowni 
wiatrowych instalowanych w Polsce w latach 2010–2020 z wyszczególnieniem 
elektrowni wiatrowych lądowych, na wodzie i małych elektrowni.
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Rysunek 1. Prognozowana moc elektrowni wiatrowych w latach 2010–2020

Źródło: Wizja rozwoju energetyki wiatrowej...

Z przedstawionej prognozy wynika, że w najbardziej dynamiczny wzrost 
mocy z elektrowni wiatrowych przewidziano od 2015 roku, głównie z elektrowni 
wiatrowych wybudowanych na lądzie. 

4. System świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii 

Na polskim rynku energetycznym wraz z wejściem w życie w październiku 
2005 roku znowelizowanych przepisów ustawy Prawo energetyczne zaczął obo-
wiązywać system praw majątkowych wynikający z wydawanych przez prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki (URE) świadectw pochodzenia energii z OZE, tak 
zwanych zielonych certyfikatów. Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia są 
przedmiotem obrotu Towarowej Giełdy Energii (TGE), dlatego URE informuje 
TGE o liczbie wydanych „zielonych certyfikatów”. W celach ewidencyjnych 
TGE prowadzi Rejestr Świadectw Pochodzenia (RŚP), w którym producenci eko-
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logicznej energii otrzymują swoje indywidualne konta. Producent energii w OZE, 
chcąc otrzymać świadectwo pochodzenia energii, musi złożyć do prezesa URE, 
za pośrednictwem operatora energetycznego, stosowny wniosek o wydanie „zie-
lonego certyfikatu” za wolumen wytworzonej i wprowadzonej do sieci energii 
elektrycznej.

Według obowiązujących polskich i unijnych regulacji prawnych, każde 
przedsiębiorstwo sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym musi 
wykazać, że określony procent tej energii pochodzi z OZE. Innymi słowy, jeśli 
zakład energetyczny handlujący energią wyprodukowaną w konwencjonalnej 
technologii nie jest w stanie wyprodukować energii w OZE we własnym zakresie, 
zobowiązany jest do wniesienia opłaty zastępczej. Opłatę tę można wnieść w dwo-
jaki sposób: albo przez jej uiszczenie w formie pieniężnej z przeznaczeniem dla 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, albo przez 
zakup na TGE, wykazanie w rejestrze prowadzonym przez URE oraz umorzenie 
w wyznaczonym terminie nabytych na rynku świadectw pochodzenia, czyli tak 
zwanych zielonych certyfikatów.

Obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE świa-
dectw pochodzenia wynika z art. 9a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne5. Obowią-
zek ten uznaje się za spełniony, jeżeli za dany rok udział ilościowy sumy energii 
elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia lub uiszczonej 
opłaty zastępczej w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej wynosi 
nie mniej niż poziom określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
14 sierpnia 2008 roku6. Dla przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem energią 
elektryczną tańszym rozwiązaniem jest wnoszenie opłaty w formie certyfikatów, 
ponieważ na przykład ceny certyfikatów wynikające z długoterminowych kon-
traktów ich zakupu są niższe i zwyczajowo stanowią około 85–95% ich warto-
ści. Wartość „zielonego certyfikatu” koresponduje z wartością opłaty zastępczej 
ustalanej corocznie do 31 marca przez prezesa URE. Podstawą do wyznaczenia 
wartości opłaty zastępczej była kwota 240 zł/MWh, którą co roku podnosi się 
odpowiednio do wzrostu wskaźnika inflacji. W roku 2011 wartość opłaty zastęp-

5 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, DzU 1997, nr 54, poz. 348; DzU 2003, 
nr 153, poz. 1504, DzU 2006, nr 89, poz. 625.

6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14.08.2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty 
zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii 
oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w od-
nawialnym) źródle energii, DzU 2008, nr 156, poz. 969.
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czej odpowiadającej zielonemu świadectwu wynosiła 274,92 zł za każdą MWh 
energii elektrycznej wyprodukowaną przez elektrownię wiatrową. Kolejnym ele-
mentem sprzyjającym rozwojowi energetyki wykorzystującej OZE jest nałożony 
polskim prawem na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek zakupu ekologicz-
nej energii wyprodukowanej w każdym przyłączonym do sieci elektroenerge-
tycznej i koncesjonowanym OZE. Przedstawione obowiązki zakupu ekologicznej 
energii oraz wnoszenia opłaty zastępczej za niewystarczające zbilansowanie 
sprzedaży energii wyprodukowanej w sposób konwencjonalny z energią pocho-
dzącą z OZE, działają jednocześnie jako system wsparcia producentów energii 
ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu za wyprodukowaną przez elektrownię 
wiatrową energię otrzymuje się, oprócz regularnego wynagrodzenia za sprze-
daną energię elektryczną do sieci, dodatkowe wynagradzanie za sprzedaż praw 
majątkowych do świadectw pochodzenia „zielonych certyfikatów”. System 
„zielonych certyfikatów” zdecydowanie uatrakcyjnił rynek OZE, zarówno dla 
inwestorów krajowych jak i zagranicznych, co zaowocowało znacznym zwięk-
szeniem liczba podejmowanych i realizowanych projektów. Przedsiębiorstwa 
sprzedające energię odbiorcom końcowym ze źródeł nieodnawialnych, nawet 
chcąc utrzymać stały poziom obrotu energią, zmuszone będą w kolejnych latach 
do zwiększania nakładów ponoszonych na zakup „zielonych certyfikatów”. 
Oznacza to, że popyt na tego rodzaju certyfikaty będzie rósł, co spowoduje wzrost 
całego sektora producentów energii z odnawialnych źródeł. 

5. Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce

Energia wiatrowa nie jest jedynym OZE wykorzystywanym w Polsce. Pozo-
stałe to biogaz, biomasa, energia wodna i ze słońca. W tabeli 5 ukazano progno-
zowany rozkład mocy otrzymanej ze źródeł odnawialnych na lata 2020 i 2030. 
Według prognozy Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej w 2020 roku 
energia otrzymywana z wiatru będzie stanowić blisko 80% całej wytworzonej 
energii elektrycznej w OZE, a w 2030 roku – już ponad 84%.

W celu oceny możliwości rozwoju energetyki wiatrowej Polskie Stowarzy-
szenie Energetyki Wiatrowej przeprowadziło analizę znanych obecnie i dających 
się racjonalnie wyznaczyć podstawowych ograniczeń mających wpływ na poten-
cjał sektora. Do podstawowych obszarów ograniczeń rozwoju sektora zaliczono:
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a) liczbę źródeł wiatrowych bezpiecznych dla Krajowego Systemu Elektro-
energetycznego;

b) dostępność terenu pod lokalizację farm wiatrowych;
c) możliwość rozwoju przez operatorów nieprzeciążających się sieci prze-

mysłowych i dystrybucyjnych do 2020 roku. 

Tabela 5

Prognozowany rozkład mocy OZE w latach 2020 i 2030 (MW)

Źródło odnawialne Rok 2008 Rok 2020 Rok 2030 
Biogaz 61 450 850
Biomasa 232 800 1 250
Woda 941 958 970
Wiatr na lądzie 472 6 500 11 500
Wiatr na morzu 0 3 000 5 500
Suma 1 706 1 1708 20 070
Źródło:  Prognoza rozwoju rynku odnawialnej energetyki elektrycznej do 2020 r., z uwzględnieniem 

perspektywy 2030 r., FNEZ. 

Wiatry wiejące nad powierzchnią lądów, po uwzględnieniu różnych rodza-
jów strat oraz możliwości rozmieszczenia instalacji wiatrowych, mają potencjał 
energetyczny o mocy 40 TW. Tylko 10% tej wartości przewyższa cały potencjał 
śródlądowej energii wodnej i wynosi 20 razy więcej niż obecna moc zainstalowa-
nych na świecie elektrowni, a zasoby energii wiatru nie wyczerpią się nigdy, gdyż 
są stale podtrzymywane przez słońce. Ilość energii elektrycznej produkowanej 
przez turbiny wiatrowe zależy od prędkości i kierunku wiatru w danym punk-
cie terenu, co jest wynikiem działania wielu różnych czynników, wśród których 
istotną rolę odgrywają:

– ukształtowanie terenu,
– temperatura powietrza,
– lokalny stan równowagi atmosfery,
– typ pokrycia terenu (szorstkość),
– obecność zbiorników wodnych,
– różnego rodzaju przeszkody terenowe.
Do wykorzystywania energii wiatru do produkcji prądu niezbędne są odpo-

wiednie warunki, to znaczy stałe występowanie wiatru o określonej prędkości. 
Elektrownie wiatrowe skupione w postaci farmy wiatrowej pracują zazwyczaj 
przy wietrze wiejącym z prędkością od 3 m/s do 25 m/s, a optymalna prędkość 
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to od 11 m/s do 20 m/s. Zbyt mała prędkość wiatru uniemożliwia wytwarzanie 
energii elektrycznej o wystarczającej mocy, z kolei zbyt duża prędkość – prze-
kraczająca 30 m/s – może skutkować mechanicznymi uszkodzeniami wiatraka, 
dlatego w takiej sytuacji jego praca zostaje wstrzymana7. Realny potencjał eko-
nomiczny energii wiatrowej w Polsce ocenia się na 445 PJ8, w tym 337 PJ może 
pochodzić z elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na lądzie, a 67 PJ z elek-
trowni umieszczonych na morzu. Zarówno teoretyczne analizy jak i praktyka 
potwierdzają możliwość dużego – do około 30–50% – udziału energii wiatrowej 
w systemie elektroenergetycznym bez szczególnego negatywnego oddziaływa-
nia źródeł wiatrowych na system energetyczny. Po uwzględnieniu marginesu za 
bezpieczny uznaje się udział na poziomie 20%. Przy tych wielkościach ilość ener-
gii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownie wiatrowe w 2020 roku wyniesie 
30 TWh. 

Na podstawie wieloletnich pomiarów wykonywanych w sieci obserwacyjnej 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowano mapy wietrzności dla 
obszaru Polski. Wynika z nich, że uprzywilejowane pod względem zasobów ener-
gii wiatru tereny stanowią 2/3 terytorium Polski i należą do nich:

– wybrzeże Morza Bałtyckiego, a szczególnie jego środkowa, najbardziej 
wysunięta na północ część od Koszalina po Hel oraz wyspa Uznam,

– Suwalszczyzna,
– środkowa Wielkopolska i Mazowsze,
– Beskid Śląski i Beskid Żywiecki,
– Pogórze Dynowskie i Bieszczady.
Inwestorzy zapytani przez autorów raportu rynku energetyki w Polsce9 

o miejsce na realizację planowanej inwestycji, wskazywali najczęściej północną 
część Polski (województwo pomorskie – 47,4%, zachodniopomorskie – 36,8%, 
kujawsko-pomorskie – 26,3% i warmińsko-mazurskie – 31,6%). Ponadto popular-
nością cieszy się również Wielkopolska, na którą wskazało aż 42,1% inwestorów. 
Są to zazwyczaj regiony o najbardziej sprzyjających warunkach do pozyskiwania 
energii wiatrowej. Duńskie Risø National Laboratory podjęło próbę rozszerzenia 
opracowanego przez siebie Europejskiego atlasu wiatrowego w taki sposób, aby 
obejmował on północną część Polski. W jej wyniku Risø stwierdził, że na polskim 

7 http://pswm-wielkopolska.com.pl/energia.php, dostęp 20.10.2011.
8 K. Michałowska-Knap, G. Wiśniewski, Stan obecny i potencjał energetyki odnawialnej w Pol-

sce.
9 Tamże.
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wybrzeżu Bałtyku warunki wiatrowe są zbliżone do duńskich i holenderskich, 
natomiast pozostała północna część Polski odpowiada pod względem wietrzności 
warunkom notowanym w środkowej części Niemiec. Z innych opracowań, na 
przykład Pacific Northwest Laboratory, wynika, że oprócz wymienionych na tere-
nie Polski można wyróżnić także wiele innych, mniejszych obszarów (np. okolice 
Kielc, Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, wschodnią część Pogórza Sudec-
kiego, Wysoczyznę Lubińską), gdzie lokalne warunki klimatyczne i terenowe 
szczególnie sprzyjają rozwojowi energetyki wiatrowej. Z przeprowadzonych 
przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej analiz wynika, że dostęp-
ność terenów pod lokalizację turbin wiatrowych nie jest dużym ograniczeniem 
rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Dodatkowym potencjałem są farmy wia-
trowe off-shore (zbudowane na wodzie, blisko wybrzeża), lecz obecnie zasoby 
off-shore nie mogą być wykorzystane z uwagi na ustanowienie obszaru Natura 
2000 na prawie całym obszarze morza terytorialnego i wprowadzenia wysokich 
opłat za promesę koncesji na posadowienie sztucznej wyspy w wyłącznej strefie 
ekonomicznej.

Popularność farm wiatrowych w Polsce wciąż rośnie. Wynika to z powszech-
nego przekonania inwestorów, że inwestycja o wysokiej stopie zwrotu gwarantuje 
zyski przez wiele lat. Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł jest w Pol-
sce mocniej wspierane niż w innych krajach Europy. Zakup zielonej energii 
jest zagwarantowany w prawie energetycznym, lecz aby rozpocząć produkcję, 
inwestor musi zapewnić przyłączenie do sieci energetycznej, co wymaga czasu 
oraz środków na budowę przyłączy energetycznych oraz pokonanie problemów 
natury biurokratycznej, by uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycz-
nej w OZE. Trudno jednak oszacować, w jakim czasie, dzięki między innymi 
świadectwom pochodzenia energii, nastąpi zwrot z inwestycji. Dużo zależy 
od warunków wiatrowych na danym terenie: im są lepsze, tym większa produkcja 
energii i tym więcej „zielonych certyfikatów” otrzyma producent, co przyczyni 
się do szybszego zwrotu inwestycji. W ostatnich latach obserwuje się rosnące 
zainteresowanie zagranicznych inwestorów branżowych oraz krajowych koncer-
nów energetycznych zakupem projektów związanych z OZE. Rynek projektów 
wiatrowych obejmuje dwa typy transakcji: sprzedaż pracujących parków elektro-
wni oraz sprzedaż projektów znajdujących się w różnych fazach przygotowania 
do budowy (najczęściej z wydanym pozwoleniem na budowę oraz wynegocjo-
wanymi porozumieniami z mieszkańcami okolicznych miejscowości), zazwyczaj 
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prowadzone przez wyspecjalizowane spółki lub specjalnie powołane do tego celu 
spółki celowe.
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PROSPECTS FOR WIND POWER 
AS A RENEWABLE ENERGY SOURCE IN POLAND

Summary

This article shows the wind as the one of the types of renewable energy sources. 
The aim of this paper was to analyze the prospects of using this kind of power plants in 
Poland. The analysis shows that wind farms in Poland provide the possibility of increasing 
the share of renewable sources in electricity production. This is due to both the terrain and 
the existing legal regulations in Poland.
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Wprowadzenie

Pod koniec XX wieku gospodarka światowa została połączona siecią powią-
zań handlowych i inwestycyjnych, w procesie tym ważną rolę odgrywają bezpo-
średnie inwestycje zagraniczne (BIZ)1. Inwestycje zagraniczne napływające do 
danego kraju umożliwiają bowiem włączenie w globalny system ekonomiczny, 
a ponadto kapitał zagraniczny wpływa przez transfer wiedzy i kapitału na innowa-
cyjność kraju goszczącego. Celem artykułu jest przybliżenie roli BIZ w procesie 
globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem procesów innowacyjnych zacho-
dzących w polskiej gospodarce.

1. Przyczyny procesu globalizacji

W literaturze nie ma jednoznacznej, ogólnie obowiązującej definicji globali-
zacji2. Jest to termin dość nowy, jako że do powszechnego użycia wszedł w poło-
wie lat 80. XX wieku i był rozumiany jako głębokie przeobrażenia w gospodarce 
światowej, będące wynikiem liberalizacji stosunków gospodarczych, internacjona-
lizacji kapitału, rewolucji informatycznej i wzrostu znaczenia międzynarodowych 

1 J. Rosa, Rola G-20 w procesach globalizacji ekonomicznej, w: S.I. Bukowski, Globalizacja 
i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 45.

2 E. Jasińska, Globalizacja – ewolucja i skutki gospodarcze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 507, Szczecin 2008, s. 115.
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korporacji3. Globalizacja to proces prowadzący do coraz większej współzależ-
ności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur4. Prowadzi on do 
tworzenia światowego społeczeństwa, zanikania kategorii państwa narodowego 
oraz wzrostu znaczenia organizacji międzynarodowych. Według A. Zaorskiej, 
jest to proces długofalowy związany z integrowaniem działalności na poziomie 
gospodarek, przemysłu/sektorów oraz przedsiębiorstw ponad granicami państw 
dzięki rozszerzaniu, pogłębianiu i intensyfikowaniu różnego rodzaju powiązań 
(handlowych, inwestycyjnych, kooperacyjnych, informacyjnych), co prowadzi do 
tworzenia się współzależnego systemu ekonomicznego na skalę światową, czyli 
do globalnej gospodarki5.

Globalizacja to nie tylko zjawisko o charakterze gospodarczym, lecz mające 
wiele aspektów, ponieważ oprócz gospodarki dotyczy kwestii politycznych, spo-
łecznych, kulturowych, naukowych, prawnych i wielu innych. Czynnikami, które 
wpłynęły na przyśpieszenie procesu globalizacji, było pojawienie się gospodarki 
opartej na wiedzy, wykorzystywanie na szeroką skalę sieci internetowej oraz roz-
wój organizacji międzynarodowych mających wpływ na funkcjonowanie państw 
i rozwój organizacji pozarządowych6.

Siły ekonomiczne
Wzrastające dochody indywidualne

Handel światowy
Światowe rynki finansowe

Siły rynkowe
Konkurencja światowa

Siły techniczne
Industrializacja

Rewolucja transportowa
Rewolucja 

informatyczno-komunikacyjna

Siły polityczne
Redukcja barier handlowych

Prawa własności intelektualnej
Prywatyzacja

Tworzenie bloków handlowych
Standardy techniczne

Siły społeczne
Konsumpcja

Ujednolicenie upodobań 
konsumentów

Edukacja i umiejętności

Rysunek 1. Siły oddziałujące na proces globalizacji

Źródło: G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Globalizacja, Felberg SJA, Warszawa 
2001, s. 25.

3 R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, 
Warszawa 2012, s. 18.

4 M. Kempny, Globalizacja, w: Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, 
s. 124

5 A. Zorska, Korporacje transnarodowe, PWE, Warszawa 2007, s. 17.
6 B. Ostrowska, Globalizacja światowej gospodarki a trendy we współczesnej turystyce, 

w: M. Lasoń, Gospodarka światowa w dobie globalizacji, KTE, Kraków 2011, s. 48.

Globalizacja 
sektorów 
i rynków
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U podstaw globalizacji ekonomicznej leżą dwie kwestie:
–  postęp techniczny prowadzący do spadku kosztów komunikowania się 

i transportu,
–  liberalizacja przepływów towarów, usług, kapitału i pracy.
Globalizacja wykracza poza zjawiska typowo ekonomiczne. Do jej cech 

można zaliczyć kompresję czasu i przestrzeni, dialektyczny charakter, wielo-
wymiarowość, złożoność i wielowątkowość, integrowanie, międzynarodową 
współzależność, związek z postępem nauki, techniki i organizacji oraz wielopo-
ziomowość7. Cechy współczesnej globalizacji są zatem następujące8:

–  gwałtowne kurczenie się świata – świat staje się „globalną wioską”,
–  powstanie globalnego rynku finansowego,
–  gwałtowny wzrost przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
–  zdominowanie gospodarki globalnej przez korporacje transnarodowe,
–  zinstytucjonalizowanie wielu sfer życia, w tym działalności gospodar-

czej. 
Do jakościowych cech globalizacji zalicza się9:

–  kompleksowość,
–  intensyfikację świadomości o świecie jako całości i związaną z tym odpo-

wiedzialność,
–  redefinicję znaczenia państwa,
–  powstanie globalnej gospodarki opartej na wiedzy, wykształcenie się 

czwartego – informacyjnego – sektora gospodarki.
Przyczyny globalizacji można podzielić na ekonomiczne, polityczne i spo-

łeczne10 bądź na zewnętrzne i wewnętrzne11. Wewnętrzne są związane z wolą poli-
tyczną państw narodowych, ich świadomą decyzją – w tym świetle globalizacja 
jest konsekwencją rozwoju stosunków międzynarodowych lub procesu postępu-
jącej internacjonalizacji. Przyczyny zewnętrzne wiążą się z dynamiką rynku świa-
towego, rozwojem nowych technologii umożliwiających rozbudowę globalnych 

7 A. Zorska, Ku globalizacji?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 16–17.
8 R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, dz.cyt., s. 25.
9 S. Flejtarski, P.T. Wahl, Ekonomia globalna, Difin, Warszawa 2003, s. 24.

10 A. Lubbe, Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej, w: A. Bąkie-
wicz, U. Żuławska, Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa 2010, s. 42.

11 M. Mielus, Dylematy globalizacji w XXI wieku, w: D. Fatuła, Przyczyny i skutki kryzysu w uję-
ciu makro- i mikroekonomicznym, WEiZ Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 
2009, s. 45.
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sieci produkcji oraz rewolucją w komunikowaniu się, polegającą na przejściu od 
społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacji wiedzy.

Według większości opracowań na temat zagadnień globalizacji, otwartość 
gospodarcza przynosi w skali świata oczywiste korzyści. Zintegrowane rynki 
światowe ułatwiają optymalną alokację czynników produkcji12, lecz proces globa-
lizacji ma również wady. Globalizacja sama w sobie nie jest ani czymś dobrym, 
ani złym. W tabeli 1 przedstawiono jedne i drugie13.

Tabela 1

Wady i zalety procesu globalizacji

Skutki pozytywne Skutki negatywne
Globalizacja ekonomiczna, osiągnięta dzięki 
usunięciu barier wolnego handlu towarem 
i kapitałem, promuje konkurencję i efektyw-
ność; zwiększa liczbę miejsc pracy; podwyższa 
jakość towarów i usług

Globalizacja odpowiada za zdeformowany 
rozwój społeczeństwa

Globalizacja jest nośnikiem rozwoju nowych 
technologii i przyciąga inwestorów

Globalizacja oznacza erozję społeczeństw oby-
watelskich oraz utrudnianie procesów demokra-
tyzacji i redemokratyzacji

Globalizacja umożliwia rozwój wszystkim, 
ponieważ nowe technologie wymagają wie-
dzy i kompetencji, co wiąże się z lepszym 
wykształceniem

Globalizacja doprowadza do ruiny państwo 
narodowe

– Globalizacja odpowiada za destabilizację 
polityczną na świecie, prowokowanie funda-
mentalizmów i sprzyjanie niekontrolowanym 
procesom transnarodowym o charakterze 
patologicznym (korupcja, zorganizowana 
przestępczość)

Źródło:  M. Mielus, dz.cyt., s. 48.

Można przytoczyć więcej argumentów za i przeciw globalizacji, ale zarówno 
przeciwnicy jak i zwolennicy są zgodni w jednym, uważają bowiem, że nie można 
zatrzymać tego procesu14.

12 V.K. Aggarwal, C. Dupont, Współpraca i koordynacja w globalnej ekonomii politycznej, 
w: J. Ravenhill, Globalna ekonomia polityczna, WUJ, Kraków 2011, s. 85; J. Kulig, Meandry glo-
balizacji XXI wieku, VIZJA, Warszawa 2010, s. 53.

13 J.E. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 35.
14 M. Megier, Globalizacja biedy czy globalizacja dostatku?, Politechnika Koszalińska, Koszalin 

2010, s. 45.
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2.  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – ujęcie teoretyczne 

Pojęcie BIZ może być definiowane w zależności od potrzeb i poziomu 
analizy15. Na poziomie makroekonomicznym BIZ stanowią jedną z form prze-
pływu kapitału w skali międzynarodowej, wchodzącą w skład struktury bilansu 
płatniczego. Na poziomie mikroekonomicznym uwagę koncentruje się na przed-
siębiorstwie dokonującym inwestycji. W tym przypadku BIZ są interpretowane 
jako podjęcie od podstaw samodzielnych działań za granicą bądź przejmowanie 
kierownictwa istniejącego przedsiębiorstwa16. Są szczególną formą zaangażowa-
nia kapitałowego podejmowanego poza granicami kraju macierzystego oraz loka-
tami kapitału, których istota tkwi w przenoszeniu całości lub części czynników 
wytwórczych poza granice kraju macierzystego w celu czerpania długofalowych 
korzyści z tytułu zaangażowania zagranicznego17. Inwestycje bezpośrednie to nie 
tylko przepływ środków finansowych, ale także całego pakietu zasobów niemate-
rialnych, które są transferowane do zagranicznych filii lub oddziałów, stwarzając 
im podstawy do skutecznego konkurowania z podmiotami lokalnymi18. 
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16 821 17 842

47 090
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60 832 65 215

35 750
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Wykres 1.  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 2000–2010 (mln zł)

Źródło:  Narodowy Bank Polski.

15 I. Michałków, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, WWSE, 
Warszawa 2003, s. 47.

16 A. Golejewska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki, 
WUG, Gdańsk 2009, s. 13.

17 J. Macias, Nowa strategia transnarodowa korporacji międzynarodowych – globalna standary-
zacja i lokalna wrażliwość, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 9, s. 8. 

18 M. Kola-Bezka, M. Kuzel, I. Sobczak, BIZ w województwie kujawsko-pomorskim, WSG, Byd-
goszcz 2009, s. 13–14.
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Wielkość BIZ w Polsce spada od kilku lat – w 2007 roku wynosiła 
65 215 mln zł, w 2008 roku obniżyła się do poziomu 35 389 mln zł. Dane z 2010 
roku mogą budzić niepokój. Spadek tej wielkości jest w dużej mierze związany 
z wycofaniem się inwestorów niemieckich z polskiego rynku, a inwestycje te sta-
nowiły znaczną część BIZ w Polsce.

W wielu teoriach dotyczących BIZ podkreśla się ich ogromną rolę i znacze-
nie dla kraju goszczącego. Czynników, które mogą decydować o inwestowaniu 
w danym kraju, jest wiele, lecz należy pamiętać, że mogą one zmieniać się w cza-
sie. W dobie globalizacji wiele tradycyjnych determinant BIZ nadal jest istotnych, 
choć pojawiają się też nowe19.

Z makroekonomicznego punktu widzenia determinanty napływających 
inwestycji (czyli warunki w kraju przyjmującym inwestycje) można podzielić na 
cztery grupy: warunki ekonomiczne, formalnoinstytucjonalne, naturalne i spo-
łeczno-kulturowe20. Determinanty te mogą zachęcać do inwestowania w danym 
kraju lub być barierą podjęcia takiej decyzji. Mówiąc o wielu korzyściach i zba-
wiennym wpływie BIZ, nie można przemilczeć kwestii związanej z zagrożeniami 
wynikającymi z napływu tych inwestycji21. 

W kraju, który przyjmuje kapitał zagraniczny, w krótkim okresie wpływa on 
pozytywnie na bilans płatniczy22, może również spowodować powstanie nowych 
miejsc pracy23. Dzięki napływowi BIZ rodzimi wykonawcy mogą zyskać dostęp 
do rynków zbytu inwestorów zagranicznych, modernizować zasoby produkcyjne, 
usprawnić zarządzanie i technologie, poprawić jakość wytwarzanych produktów 
oraz zwiększyć ogólną efektywność przedsiębiorstw24. Dla kraju przyjmującego 
kapitał korzyścią jest na pewno pozyskanie nowych środków, wypracowanych 

19 D. Wawrzyniak, Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, „Gospo-
darka Narodowa” 2010, nr 4, s. 89.

20 J. Wiśniewska, Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, „Przegląd 
Organizacji” 2008, nr 12, s. 22.

21 M. Popławski, Skutki napływu BIZ na rozwój gospodarczy Polski w okresie transformacji 
systemowej, w: J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, Polityka wzrostu 
gospodarczego w Polsce i w UE, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 276–278. Por. M. Byczkowska, 
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer nowych technologii, w: K. Meredyk, J. Sikorski, 
K. Turowski, Innowacyjność polskiej gospodarki, PWSZ, Suwałki 2009, s. 266–268.

22 E. Bombińska, BIZ a bilans płatniczy kraju goszczącego – przypadek polski, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego nr 179, Poznań 2011, s. 33–43.

23 E. Bojar, J. Bis, T. Tminda, Znaczenie BIZ dla rynku pracy województw: lubelskiego oraz 
podkarpackiego, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 6, s. 36.

24 M. Jaworek, BIZ w prywatyzacji polskiej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń 2006 s. 59–
60.
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za granicą, co zwiększy jego kapitał. W krajach rozwijających się kapitał ten nie 
wystarcza na szybkie zmniejszanie dystansu rozwojowego. Należy zatem ocze-
kiwać zwiększenia produkcji w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym25 
i tym samym bezpośredniego powiększenia krajowego produktu globalnego. 
Może to przyczynić się do napływu nowoczesnych26, ale i także tak zwanych 
brudnych (przestarzałych, kapitałochłonnych i degradujących środowisko natu-
ralne) technologii.

3. Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
na innowacyjność polskiej gospodarki

Globalizacja zmienia gospodarkę poszczególnych krajów, a integracja ze 
światem jest możliwa dzięki postępowi naukowo-technicznemu. Wysokie koszty 
innowacji, ochrony i kontroli aktywów niematerialnych oraz liberalizacji polityki 
sprawiły, że BIZ stały się głównym źródłem dostępu do nowoczesnych techno-
logii. Znaczenie BIZ w międzynarodowym transferze technologii wciąż wzrasta. 
Zdolności innowacyjne przedsiębiorstw są wyznaczane przez ich umiejętność 
tworzenia nowych produktów i technologii, metod organizacji, a także zdolność 
do absorpcji i zastosowania wiedzy wytworzonej poza firmą. Samodzielne podej-
mowanie odpowiednich prac badawczych i wdrożeniowych wymaga odpowied-
nich kompetencji. Wymóg ten mogą spełniać tylko duże koncerny, które mają 
odpowiednie zasoby. Niektóre przedsiębiorstwa korzystają zatem z inwestycji 
zagranicznych27.

Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego działające na polskim 
rynku uczestniczą w procesach innowacyjnych, przyczyniając się do poprawy 
innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. W wielu krajach udało 
się rozwinąć produkcje wysokiej technologii właśnie dzięki działalność korpora-
cji transnarodowych28. Prace B + R podejmowane przez przedsiębiorstwa z prze-

25 A. Karaszewska, W. Karaszewski, Spółki z udziałem kapitału zagranicznego na tle ogółu pod-
miotów w Polsce, „Przegląd Oranizacji” 2006, nr 9, s. 17.

26 I. Sawicka, Polityka państwa w zakresie BIZ w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego nr 507, Szczecin 2008, s. 333.

27 T. Sporek, Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej, Akademia Eko-
nomiczna, Katowice 2010, s. 417–418.

28 K. Soszka-Ogrodnik, Polityka stymulowania inwestycji zagranicznych w sektorach wysokiej 
technologii jako narzędzie podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki, w: J.L. Bednarczyk, 
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wagą kapitału zagranicznego dotyczą głównie działalności w działach o wysokim 
stopniu zaawansowania technologicznego, czyli jest to przede wszystkim produk-
cja sprzętu transportowego, w tym zwłaszcza produkcja statków powietrznych 
i kosmicznych, maszyn biurowych i komputerów, maszyn i aparatury elektro-
nicznej oraz środków farmaceutycznych i zielarskich29. Począwszy od 1991 
roku, nieustannie wzrasta w Polsce liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału 
zagranicznego30. 

14 488 15 371 15 816 16 838 18 015 18 515
21 092 22 176 23 078

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Wykres 2.  Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w latach 2000–2010 
w Polsce ogółem

Źródło:  Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, GUS, War-
szawa 2006, s. 22; w 2008 roku, GUS, Warszawa 2009, s. 28; w 2010 roku, GUS, Warsza-
wa 2011, s. 28.

Przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej przyczyniło się między 
innymi do zwiększenia udziału w nakładach na B + R środków pochodzących 
z zagranicy (od 87,2 mln zł, 1,8% wydatków ogółem w 2000 r., do 417,6 mln zł, 
5,4% w 2008 r.). W roku 2009 wydatki te wynosiły 498,6 mln zł31. 

S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w UE, 
CeDeWu, Warszawa 2008, s. 315. 

29 E. Freitag-Mika, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej 
gospodarki, PWE, Warszawa 2009, s. 146.

30 M. Solorz, Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw 
w Polsce, WUŚ, Katowice 2006, s. 77.

31 Nauka i technika Polsce w 2008 roku, GUS, Warszawa 2010, s. 40; w 2009 roku, Warszawa 
2011, s. 114.



321Proces globalizacji a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce

Tabela 2

Wskaźnik wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
na transfer nowych technologii w wybranych krajach w latach 2010–2011

Pozycja rankingowa Kraj Wskaźnik
1 Irlandia 6,4
6 Słowacja 5,5

11 Węgry 5,4
15 Czechy 5,3
33 Litwa 5,0
37 Polska 5,0
49 USA 4,9
52 Hiszpania 4,9
65 Japonia 4,7
108 Grecja 4,0

Źródło:  The Global Competitiveness Report 2011–2012, WEF, Geneva 2011, s. 492.

Od pewnego czasu Światowe Forum Ekonomiczne publikuje wskaźniki 
dotyczące wpływu BIZ na rozwój nowych technologii w poszczególnych krajach. 
Ostatni ranking dotyczył 142 krajów. Wskaźnik 1 oznacza brak wpływu BIZ na 
napływ nowych technologii, a wskaźnik 7 oznacza, że BIZ są ważnym źródłem 
nowych technologii. Polska zajmuje 37 miejsce w tym rankingu ze wskaźnikiem 
5,0. Jest to dość wysoki wskaźnik, mówiący o dużej roli BIZ w transferze nowych 
technologii, który od kilku lat pozostaje na podobnym poziomie. Napływ kapitału 
zagranicznego oznacza niewątpliwie szansę dostępu do nowoczesnych technolo-
gii. Wymaga to jednak aktywności kraju przyjmującego w tworzeniu rozwiązań 
zachęcających inwestorów zagranicznych do pożądanego transferu technologicz-
nego 32.

Zakończenie

Globalizacja z jej ujemnymi i dodatnimi stronami jest faktem. Jednym z jej 
procesów we współczesnej gospodarce jest mobilność kapitału w różnej formie, 
między innymi BIZ. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw z udziałem kapi-
tału zagranicznego i technologie sprowadzane z zagranicy mogą się przyczynić do 
rozwoju gospodarczego krajów goszczących zagraniczny kapitał, zarówno dzięki 

32 M. Byczkowska, dz.cyt., s. 270.
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działalności filii zagranicznych, jak i stymulowaniu rozwoju przedsiębiorstw 
rodzimych. Efekty związane z napływem BIZ i działalnością przedsiębiorstw 
z udziałem kapitału zagranicznego w dużym stopniu zależą od własnych zdolno-
ści technologicznych i zdolności do absorpcji nowych rozwiązań przez przedsię-
biorstwa kraju goszczącego33. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są ważnym 
czynnikiem dynamizującym innowacje, zważywszy na ograniczone możliwości 
kapitałowe polskich firm. Często jest to jedyna forma, w jakiej najnowsze techno-
logie mogą się pojawić w naszym kraju.
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THE PROCESS OF GLOBALIZATION 
AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND

Summary

Globalization contributes to diffusion of technological and innovation development. 
This is a direct result of the international transfer of scientific and technical thoughts, in 
which the special role is played by foreign direct investment (FDI). An inflow of FDI 
makes a host country possible to integrate with the global economic system. Moreover, 
FDI affects innovativeness of the host country through the transfer of knowledge and 
capital. 
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MARKETING TERYTORIALNY 
JAKO SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 

PRZEZ JEDNOSTKI OSADNICZE

Wprowadzenie

Marketing terytorialny (marketing miejsca) to jeden z najszybciej rozwijają-
cych się w ostatnim okresie obszarów teorii i praktyki marketingowej. Obserwuje 
się duży wzrost aktywności władz lokalnych i samorządów w zakresie marke-
tingu miejsca. Wiele gmin, miast i województw podejmuje intensywne działa-
nia na rzecz budowania strategii marki. Dla ich ukonkretnienia wykorzystuje 
się benchmerking jako metodę mierzenia i porównywania organizacji z liderami 
odnoszącymi sukces w działalności gospodarczej, umacnianiu wizerunku i pre-
zentowaniu wartości jednostki osadniczej.

Celem artykułu jest ukazanie wpływu marketingu terytorialnego na moż-
liwości zaspokajania potrzeb grup docelowych oraz skuteczności wypełniania 
zadań samorządowych. Marketing terytorialny coraz częściej budzi zaintereso-
wanie badaczy różnych dziedzin nauki – ekonomistów, prawników, architektów, 
urbanistów, geografów, specjalistów nauk społecznych.

1.  Specyfika marketingu terytorialnego

Marketing terytorialny można nazwać marketingiem regionalnym lub miej-
sca. Jego zasady powinny być stosowane w odniesieniu do tworzenia strategii 
i realizacji planu rozwoju konkretnego regionu, na przykład gminy, powiatu lub 
województwa. Celem działań marketingowych jest zatem zwiększenie efektyw-
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ności zarządzania regionem przez władze samorządowe oraz skuteczne stymulo-
wanie jego wszechstronnego rozwoju. W regionie można zastosować następujące 
instrumenty marketingowe1:

a) tworzenie programu rozwoju, który ma zmierzać do poprawy właściwości 
i walorów regionu z punktu jakości środowiska przyrodniczego, walorów 
turystycznych, dostępności różnych form spędzania czasu wolnego, infra-
struktury i usług publicznych, dostępności asortymentu usług bytowych, 
konsumpcyjnych i kulturalnych;

b) wspomaganie lokalnych przedsiębiorstw i organizacji we wszelkich dzia-
łaniach mających na celu zwiększenie konkurencyjności i pozyskiwania 
klientów wśród mieszkańców regionu, przede wszystkim zaś poza jego 
granicami;

c) kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu wśród społeczności 
w kraju i za granicą;

d) kształtowanie polityki podatkowej sprzyjającej ustalaniu cen usług i towa-
rów na poziomie konkurencyjnym;

e) tworzenie lobby na rzecz regionów wśród środowisk opiniotwórczych;
f) rozwój marketingu wewnętrznego mającego na celu zwiększanie zaan-

gażowania miejscowej społeczności na rzecz wszechstronnego rozwoju 
regionu oraz kształtowanie patriotyzmu lokalnego;

g) utrwalanie wśród społeczeństwa regionu jego nazwy jako marki o wyso-
kiej wartości.

Marketing terytorialny to stosunkowo nowa dziedzina wiedzy, będąca 
efektem adaptacji współczesnej koncepcji marketingowej w sferze produkcji 
i konsumpcji do sektora publicznego, w szczególności do zarządzania miastem 
lub regionem jako układem terytorialnym. Według A. Szromnika, pojęcie mar-
keting terytorialny obejmuje „całokształt skoordynowanych działań podmiotów 
lokalnych, regionalnych lub ogólnokrajowych zmierzających do wykreowania 
procesów wymiany i oddziaływania poprzez rozpoznanie, kształtowanie i zaspo-
kojenie potrzeb oraz pragnień mieszkańców”2. Ewolucja tej dziedziny marketingu 
pozwala wyróżnić trzy fazy jej rozwoju:

1 Marketing w zarysie, red. W. Deluga, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 
2004, s. 21–22.

2 A. Szromnik, Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, 
w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum 
Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 
1997, s. 36.
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–  lata 80. XX wieku, gdy marketing terytorialny sprowadzał się głównie do 
jednego z narzędzi promocji obszaru zarządzanego przez jednostkę samo-
rządu terytorialnego;

–  początek lat 90. XX wieku, kiedy istotne znaczenie w marketingu teryto-
rialnym zaczynają odgrywać również potrzeby i oczekiwania społeczno-
ści lokalnej (marketing wewnętrzny);

–  druga połowa lat 90. XX wieku, gdzie już wyraźnie dostrzeżono koniecz-
ność powiązania marketingu terytorialnego z planowaniem strategicznym 
dla realizacji długoterminowych celów rozwoju.

Najbardziej obiecująca jest koncepcja charakterystyczna dla trzeciej fazy ewolu-
cji tego pojęcia (metody, instrumenty). Marketing strategiczny obejmuje zespół 
technik i działań, które są stosowane przez społeczności lokalne i organizacje 
w trakcie procesu planowania projektu rozwoju. Przedmiotem marketingu są tu 
różnorodne usługi organów administracji oraz wyodrębnionych służb i instytucji, 
których forma, zakres, zasoby i tryb udostępniania są kształtowane odpowiednio 
do interesów mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz warunków realizacji 
na danym terenie, celów społecznych, politycznych, ekologicznych, technicznych 
i ekonomicznych. W marketingu terytorialnym podmiotem są przede wszystkim 
władze lokalne dysponujące zasobami i mające wpływ na kształtowanie zarzą-
dzanego miejsca, w tym także na tworzenie strategii. Na wprowadzenie w życie 
koncepcji marketingu terytorialnego ma wpływ opracowanie spójnej strategii mar-
ketingowej regionu. Celem tego marketingu jest bez wątpienia wzrost zdolności 
konkurencyjnej pewnej, wyodrębnionej przestrzeni, jaką może być miasto, gmina 
lub region. Przestrzeń konkurencyjna jest „wyposażona w sprawną infrastrukturą 
techniczną i społeczną, jak również w instytucje wspierające działalność gospo-
darczą. To również przestrzeń o silnych i szeroko rozbudowanych powiązaniach 
wewnętrznych i zewnętrznych. To wreszcie przestrzeń sprawnie zarządzana, dla 
której istnieje i jest realizowany długofalowy, strategiczny, wizjonerski program 
rozwoju. Dla realizacji takich celów przyczynić się może marketing terytorialny 
poprzez wpływ na opinie, postawy i sposoby zachowań zewnętrznych i wewnętrz-
nych grup zainteresowanych klientów, oraz przez kształtowanie właściwego 
zestawu środków i instrumentów stymulowania wymiany kontaktów”3.

Często spotykane pojęcie „branding miejsc” to nic innego, jak zastosowa-
nie strategii marki oraz innych technik i dyscyplin marketingu ekonomicznego, 

3 F.A. Szromnik, Marketing miast i regionów (marketing terytorialny) – geneza, cechy i cele, 
w: Marketing w rozwoju regionu, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002, s. 21. 
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społecznego, politycznego oraz kulturowego rozwoju miast, regionów i krajów. 
Marketing regionalny jest zatem jedną z odmian marketingu miejsc, obejmującą 
działania strategiczne i operacyjne samorządu wojewódzkiego we współpracy 
z samorządami gmin i powiatów, ukierunkowane na poznawanie, kreowanie 
i zaspokajanie potrzeb społeczności regionalnej. Wstępnym etapem działań mar-
ketingowych powinno być zatem określenie cech wyróżniających dany region, 
ponieważ umożliwia to celowe kształtowanie w kolejnych etapach przekonania 
o tym regionie, dzięki czemu można go uplasować na odpowiednim miejscu 
w umysłach odbiorców, analogicznie do przypadku produktów materialnych. 
To właśnie ten zbiór przekonań natury dedukcyjnej i informacyjnej o danym 
obszarze decyduje o wizerunku obszaru terytorialnego4.

Tworząc wizerunek skutecznie promujący miejsce, można napotkać wiele 
trudności. Pierwsza z nich łączy się bezpośrednio z doborem wyróżniających 
elementów wizerunku w sytuacji, gdy bardzo wiele miejsc ma porównywalne 
atrybuty. Szczególnie ważnym wyzwaniem jest tu wyszukanie cech wyraźnie 
odróżniających miejsca znajdujące się w tym samym regionie. Drugą trudnością 
jest ocena skuteczności działań marketingowych, uwzględniająca przede wszyst-
kim złożoność czynników i trwałość stereotypów wpływających na percepcję 
wizerunku danego miejsca5. Rolą strategii rozwoju w marketingu terytorialnym 
są działania, które wynikają z zachowań społecznych, wpływają na nie i przyczy-
niają się do osiągnięcia określonych celów sformułowanych w strategii rozwoju 
danej jednostki przestrzennej. Końcowe efekty, możliwe do osiągnięcia dzięki 
wykorzystaniu filozofii marketingu terytorialnego, zależą nie tylko od umiejęt-
ności wdrażania jej w życie, ale również od trafnych i konkretnych ustaleń teore-
tycznych. W praktyce tworzenie i realizacja strategii marketingu terytorialnego, 
często uznawanej za najistotniejszy aspekt marketingu, stwarza duże problemy6. 
Niejednoznaczność pojęcia „marketing terytorialny” wynika z możliwości poło-
żenia większego nacisku na słowo marketing, czyli na modyfikację istoty marke-
tingu do nowego obszaru, w którym o jego odmienności decydują swoiste źródła 

4 I. Kowalik, T. Sikora, Marketing produktów regionalnych, „Marketing i Rynek” 2007, nr 9, 
s. 15.

5 Tamże.
6 M. Rawski, Kilka uwag o trudnościach tworzenia strategii marketingu terytorialnego, w: Stra-

tegie marketingowe podmiotów w regionie, red. J. Karwowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 11.
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oferowanych korzyści, wiążące się z terytorium (miejscem) o ściśle określonych 
cechach jednostek przestrzenno-administracyjnych7. 

Marketing to specyficzny sposób myślenia o sukcesie we współczesnym 
biznesie, a zgodnie z takim ujęciem marketing terytorialny jest filozofią osiągania 
celów przyjętych przez jednostki osadnicze w warunkach konkurencji o ograni-
czone zasoby, u której podstaw leży przekonanie, że właściwa orientacja na klien-
tów-partnerów ma decydujący wpływ na osiągane rezultaty8. Głównym celem 
marketingu terytorialnego jest wpływanie na opinie, postawy i sposoby zachowa-
nia się zewnętrznych oraz wewnętrznych grup zainteresowanych klientów przez 
kształtowanie właściwego zestawu środków i instrumentów stymulowania relacji 
wymiennych. Tak sformułowany cel działań marketingowych jednostek prze-
strzenno-administracyjnych wskazuje na ważne cechy podejmowanych przedsię-
wzięć, takie przede wszystkim, jak kształtowanie poglądów, postaw i zachowań 
klientów zgodnych z interesem miasta, wsi lub regionu9. 

2.  Praktyka wykorzystania marketingu terytorialnego 
w wybranych gminach

W wyniku przemian ustrojowych po 1989 roku miasta i gminy przeobraziły 
się z podmiotu wykonującego dyrektywy ogólne w podmiot gospodarczy zali-
czany do grupy organizacji non profit, uwzględniający wymogi rynku, poszuku-
jący odpowiedzi na pytania – jak działać, aby dostarczyć satysfakcji społeczności 
lokalnej w zaspokojeniu jej potrzeb, a jednocześnie być konkurencyjnym i zapew-
nić rozwój miasta lub gminy. Dla ilustracji rozważanego problemu posłużono się 
wybranymi inicjatywami działań prorozwojowych gmin Będzino, Sianów, Mielno 
z powiatu koszalińskiego.

Gmina Będzino, współpracując z Fundacją Nauka dla Środowiska, wdraża 
nowatorskie projekty przynoszące korzyści środowisku przyrodniczemu, oczeku-
jąc ożywienia gospodarczego z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 
Realizuje programy rekultywacji i ochrony środowiska służące ekoturystyce oraz 

7 Marketing, doświadczenia i trendy, red. J. Adamczak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rze-
szowskiej, Rzeszów 2007 s. 81.

8 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region rynku, Oficyna a Wolters Kluwers 
Business, Kraków 2008, s. 16.

9 Tamże, s. 22.
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kształtowaniu świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, przyrody 
i dziedzictwa kulturowego, a także gromadzi i rozpowszechniania informacje 
o źródłach i stanie zanieczyszczania środowiska. Wspólnie z fundacją organizuje 
festyny dla mieszkańców – Środowisko – twój przyjaciel. W ramach projektu Lea-
der w gminie realizuje się takie przedsięwzięcia, jak:

a) Poznaj piękno swojej wsi – które polega na opracowywaniu map i folde-
rów ukazujących oraz promujących zasoby przyrodnicze i walory tury-
styczne miejscowości;

b) wytyczenie nowych szlaków rowerowych i odnowienie już istniejących;
c) Gminne święto plonów, którego celem jest pokazanie piękna wsi, tradycji 

dożynkowych, propagowanie zakładania gospodarstw agroturystycznych 
i ekologicznych;

d) opracowanie projektu wykorzystania bioenergii Biomasa się opłaca; 
w ramach tego zadania gmina otrzymała projekt wdrożenia pilotażowego 
Ekologicznego Centrum Energetycznego w budynkach użyteczności pub-
licznej.

W gminie organizowane są różnego rodzaju imprezy cykliczne, takie jak 
festyny wodne, imprezy prozdrowotne, przeglądy twórczości dzieci i młodzieży, 
rajdy i olimpiady sportowe. W poszczególnych wsiach gminy powstają place 
rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Na uwagę zasługuje propagowanie idei trzeź-
wego stylu życia.

Wizję gminy Sianów, sformułowano w Strategii rozwoju gminy Sianów do 
roku 2015, brzmi ona następująco: „Rozwój gminy Sianów opiera się na partner-
stwie wszystkich podmiotów tworzących rynek”. Z wizji wynika misja, której 
zadaniem jest nazwanie wspólnych celów i ukierunkowanie wspólnych działań na 
rzecz ich osiągnięcia. Misja powinna być sformułowana zwięźle, koncentrować 
się na najważniejszych celach, być czytelna i motywująca do działania. „Rozwój 
gospodarki w gminie Sianów będzie przyczyniał się do podniesienia atrakcyjności 
Sianowa oraz zapoczątkowania procesów porządkowania infrastruktury, porozu-
mienia społecznego, odpowiedzialnego zarządzania i zaangażowania władz oraz 
partnerów na rzecz wzrostu społeczno-gospodarczego” 10.

W gminie Sianów zidentyfikowano cele strategiczne w trzech grupach. 
Pierwszą tworzą cele związane z ogólnym rozwojem społecznym i gospodar-
czym, drugą – związane z poprawą infrastruktury technicznej i społecznej, trzecią 

10 R. Poreda, Marketing w praktyce. Marketing niezwykłych miejsc, „Marketing w Praktyce” 
2011, nr 8, s. 21–22.
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– związane z rozwojem poszczególnych branż. Osiągnięcie tak sformułowanych 
celów strategicznych wymusiło potrzebę sformułowania celów uwzględniających 
szanse i zagrożenia. Ze względu na ograniczoność objętości artykułu zrezygno-
wano z wyszczególnienia celów operacyjnych.

Nieskażone środowisko gminy Sianów w połączeniu z walorami turystycz-
nymi okolic są podstawą do rozwoju bazy agroturystycznej i ośrodków jazdy 
konnej, która może być wykorzystywana do ciekawego spędzania wolnego 
czasu, uwzględniającego questing. Jest on nowym trendem w turystyce, który ma 
ogromny potencjał jako innowacyjne narzędzie marketingu miejsc. Definiowany 
jest jako narracja, która towarzyszy zwiedzaniu, a swoją formą nawiązuje do 
znanych gier patrolowych. Questing doskonale wpisuje się w strategię nie tylko 
promowania, ale i rozwoju danego regionu. Elementy dziedzictwa kulturowego, 
krajobrazu, ciekawe okazy fauny i flory są treścią komunikacji między nadawcą 
(miastem, regionem, lokalną społecznością) a odbiorcą (turystą). Questing ma 
także wymiar edukacyjny, ponieważ uczy przez zabawę – „powiedz mi, a zapo-
mnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”11.

Na terenie gminy jest 28 gospodarstw agroturystycznych i pięć ośrodków 
jazdy konnej. Są one położone na przepięknych terenach i oferują wysoki stan-
dard. Tworzą doskonały kompleks do uprawiania jeździectwa, sportów konnych 
i wypoczynku na łonie natury. 

Gmina Sianów jest idealnym miejscem dla miłośników ciszy i wędkowania. 
Dostępne są tu jeziora Jamno, Bukowo i Policko oraz kilka rzeczek. Na jeziorze 
Jamno można także spróbować swoich sił w windsurfingu.

Bogatą ofertę turystyczno-edukacyjną udostępniają wsie tematyczne. Jest 
to jedna z metod ożywienia gospodarki, niewymagająca dużych nakładów pie-
niężnych, opierająca swoją działalność na zasobach naturalnych, przyrodniczych 
i kulturowych. Na terenie gminy znajdują się trzy takie wioski:

− Sierakowo Sławieńskie − „Wioska Hobbitów”, 
− Iwięcino − „Wioska końca świata”,
− Dąbrowa − „Wioska zdrowego życia”.
W Sierakowie Sławieńskim jest „Wioska Hobbitów”, w której stworzono 

bajkowe budowle, kramy pod strzechą, warsztaty i wieżę widokową. Miejscowa 
ludność przemienia się w hobbitów, krasnali, elfy i inne postacie zaczerpnięte 
z twórczości J.R.R. Tolkiena. Turyści odwiedzający wieś są zapraszani do udziału 

11 Tamże.
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w grach terenowych, w których mogą się wykazać odwagą i wytrzymałością. 
W sierpniu cyklicznie odbywa się Jarmark Hobbitów − wraz z elfami, krasnolu-
dami i trollami można wziąć udział w warsztatach ceramicznych, nauce żonglo-
wania i spróbować hobbickiego jadła.

„Wioskę końca świata” w Iwięcinie utworzono na podstawie polichromii 
okrywającej sufit pocysterskiego kościoła z 1697 roku, przedstawiającej Sąd 
Ostateczny. W ramach produktu turystycznego wsi mieszkańcy przygotowali 
zajęcia edukacyjne z astronomii, historii i końca świata rolniczego, przygotowali 
również „podwórzec czasu” oraz zajęcia artystyczne z wykorzystaniem między 
innymi słomy, siana, trzciny czy kamienia. Oferta turystyczna pozwala także na 
obserwację rozgwieżdżonego nieba i odległych krańców kosmosu.

Specjalizacja wsi Dąbrowa opiera się na zagadnieniach związanych ze zdro-
wym trybem życia: zielarstwem, aktywnością fizyczną i sportem. W ramach two-
rzenia produktu wsi mieszkańcy przygotowali między innymi zajęcia edukacyjne 
(np. zioła w kuchni i kosmetyce) oraz terapeutyczne (np. hipoterapia, ogród zdro-
wia, a w nim spiżarnię ziół, ogródek medytacyjny), ścieżkę zdrowia i piramidę 
zdrowia. Mieszkańcy tworzący wioskę zdrowia na nowo interpretują okalającą 
przestrzeń oraz szukają alternatywnych sposobów wykorzystania niematerialnych 
i materialnych zasobów wsi.

Wsie tematyczne swoją różnorodnością, bogatą ofertą i pięknem środowiska 
zachęcają do udziału w imprezach nie tylko dzieci, ale także młodzież i osoby 
dorosłe. Mieszkańców cechuje wytrwałość – potrafią udowodnić sobie i innym, 
że są elastyczni i mogą dostosować się do warunków dyktowanych przez rynek 
pracy. Wioski tematyczne nagrodzono w 2008 roku w kategorii produkt tury-
styczny. Wyróżnienie to świadczy o tym, że są one odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie turystów przebywających w miejscowościach nadmorskich, którzy korzystają 
z programu Nie tylko plaża. 

Poszczególne miejscowości należy traktować jako rynek, a całą gminę Sia-
nów jako ofertę dla zainteresowanych turystów, inwestorów i organizacji. Należy 
jednak pamiętać, że tempo przemian społeczno-gospodarczych w procesie roz-
woju zależy głównie od źródeł i skali dochodów generowanych ogółem przez 
jednostkę terytorialną.

Gmina Mielno ma charakter wybitnie turystyczny. Posiadane walory mają 
duży wpływ na gospodarkę gminy. Nadrzędnym celem strategicznym jest zrów-
noważony rozwój gospodarczy i troska o środowisko, wykorzystujące w racjo-
nalny sposób naturalne zasoby gminy. Cele szczegółowe to: 
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‒ gmina Mielno ośrodkiem wzrostu gospodarczego,
‒ gmina Mielno ośrodkiem turystyczno-sanatoryjnym,
‒ gmina Mielno terenem ekologicznym,
‒ gmina Mielno gminą otwartą, bezpieczną i wygodną. 
Na terenie gminy Mielno organizuje się wiele imprez, między innymi:
− Mielno − kurort z rodowodem; prezentacja gminy z przełomu XIX i XX 

wieku,
− międzynarodowy zlot morsów, 
− festyn rodzinny Gmina Mielno Sami Swoi − powitanie wakacji,
− wystawę starych samochodów − organizatorem imprezy jest Stowarzy-

szenie Miłośników Dawnej Motoryzacji, 
− festiwal Indii − największy i najsłynniejszy orientalny happening nad Bał-

tykiem,
− bieg śniadaniowy Najpierw bieganie później śniadanie,
− Mieleńską Noc Kabaretową,
− Kino emocji CINEMA 5D − wakacyjna promocja polskiego filmu w tech-

nologii 5d,
− Mieleński Przegląd Teatrów Ulicznych − impreza prezentująca coraz 

popularniejszą sztukę ulicy,
− Mistrzostwa Świata w Gotowaniu na Byle Czym i Lato z Radiem,
− Parafiadę w Sarbinowie − najsłynniejszy w gminie odpust i festyn para-

fialny, 
− Światełko dla Anioła − spotkanie refleksyjne na głównej plaży w Mielnie; 

zapalane są tysiące świec i latających lampionów symbolizujących wiarę 
w anioły lub inne duchy opiekujące się ludzkim życiem, 

− dożynki gminne − impreza wieńcząca sezon turystyczny gminie; turniej 
sołectw, połączony z zabawą, 

− Dzień Lata,
− Dzień Ryby w Chłopach,
− koncerty organowe,
− Plażę − wakacje z TVN.
Mielno jest typową gminą turystyczną, która boryka się z problemem sezo-

nowości, dlatego podejmowane są działania zmierzające do wydłużenia sezonu 
turystycznego lub nadaniu jej charakteru sanatoryjnego, funkcjonującego cały 
rok. Wiąże się to z inwestycjami związanymi z infrastrukturą sanatoryjną.
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Nadrzędnym celem marketingu terytorialnego jest zapewnienie wysokiego 
poziomu rozwoju jednostki przestrzennej i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. 
W wyznaczaniu celów i strategii działania należy bezwzględnie uwzględnić spe-
cyfikę każdej jednostki terytorialnej, jej walory, mocne i słabe strony, szanse 
i zagrożenia. Na podstawie tej analizy określa się odpowiednie instrumentarium. 

3.  Marka jako środek reputacji i czynnik przewagi konkurencyjnej

Koncepcja nadawania marki miejscom jest stosunkowo nowa. Może doty-
czyć marki gminy, miasta, regionu lub państwa. Podobnie jak w przypadku marek 
przedsiębiorstw, głównym zadaniem jej twórców jest wskazanie i zdefiniowanie 
atrybutów marek terytorialnych, które w istotny sposób odróżniają je od konku-
rentów oraz są czytelne i przekonujące dla grupy docelowej.

Potocznie marką jest to wszystko, co składa się na jednostkę terytorialną 
i sprawia, że wybierana jest do życia, mieszkania, studiowania, ale również 
wszystko, co czyni ją miejscem niezwykłym, innym od pozostałych. To także 
ludzie, którzy mieszkają bądź pochodzą z miasta oraz firmy i ich produkty, które 
rozsławiły jego imię.

Przez „miejsce” jako megaprodukt rozumie się wzajemnie powiązaną 
i ustrukturalizowaną formę produktów materialnych i niematerialnych (usług), 
dostępnych w miejscowości różnym jej użytkownikom, które przy okazji kon-
sumpcji poszczególnych produktów pozwalają na uzyskanie dodatkowej korzy-
ści. Konsumpcja megaproduktu jest związana z miejscem i wynika ze złożonych 
interakcji oraz działalności podejmowanej przez użytkowników skupionych 
w danym miejscu. Wiele elementów tego produktu ma charakter niematerialny 
i trudny do zauważenia. Elementami megaproduktu jest więc image miejscowo-
ści, lokalny klimat kulturowy, klimat przedsiębiorczości, zdolność do samoorga-
nizacji i tworzenia sieciowych powiązań między różnymi podmiotami, a także 
system komunikacyjny i jakość zagospodarowania.

Marketing miasta można zdefiniować jako pewien system aktywności 
umożliwiający korzystną wymianę dóbr w mieście oraz jego otoczeniu w celu 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Pojęcie „dobra miejskie” obejmuje szeroko 
rozumiane dobra materialne i niematerialne związane z funkcjonowaniem i roz-
wojem miasta, na przykład usługi komunalne, atrakcyjność turystyczną, wartość 
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środowiska przyrodniczego, nieruchomości, oferty lokalizacyjne, idee integrujące 
społeczność lokalną.

Władze Koszalina na podstawie przeprowadzonych badań stworzyły markę 
Koszalina, którą zaprezentowano w 2009 roku. Badano opinię turystów na temat 
programu oferowanego przez miasto.

 Około 41% turystów uważało, że Koszalin jest miastem perspektywicznym 
i ma szansę rozwoju gospodarczego i kulturowego, około 37% nie miało zdania 
na ten temat, a około 9% było negatywnego zdania. Jeżeli chodzi o warunki do 
życia, to nie było negatywnych opinii, a zdecydowana większość, bo aż około 73% 
badanych, stwierdziła, że są tu raczej korzystne warunki do bytowania. Ponad 
połowa turystów nie miała zdania na temat sytuacji finansowej miasta i sposobu 
wywiązywania się przez lokalne władze ze swoich obowiązków. Znaczna więk-
szość badanych uważała że miasto jest położone w dobrym miejscu i może być 
atrakcyjne dla jego mieszkańców. Około 14% badanych stwierdziło, że miasto nie 
jest atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych przedsiębiorców i inwestorów.

Okazuje się że turyści bardzo dobrze znali (45% badanych) obchodzone od 
końca maja do 1 czerwca Dni Koszalina, ponieważ imprezy odbywają się na tere-
nie całego miasta, między innymi w amfiteatrze, kinie Kryterium, parku, na Rynku 
Staromiejskim, a także na osiedlowych podwórkach i w centrach handlowych. 
Turystom nie jest obcy sylwester na rynku i Kulinarny Festiwal na ulicy Smaków 
(41%), Koszaliński festiwal debiutów filmowych „Młodzi i Film” (36%), któ-
rego rangę potwierdzili patroni medialni: TVP 2, „Rzeczpospolita”, „Newsweek”, 
miesięcznik „Kino” oraz portal Stopklatka. 

Festiwal Chórów Polonijnych oraz Międzynarodowy Festiwal Szachowy 
im. J. Kochana znało 32% respondentów. W mniejszym stopniu znane były 
Hanza Jazz Festiwal (23%), Międzynarodowy Turniej Tenisa o Puchar Prezy-
denta Miasta oraz Międzynarodowy Festiwal Organowy (18%). Pozostałe wyda-
rzenia kulturalne, takie jak na przykład Święto Wody czy Wesele Jamieńskie, 
znało jedynie 14% ankietowanych, natomiast 9% badanych w ogóle nie słyszało 
o tych imprezach. 

Ankietowanym Koszalin najczęściej kojarzył się z Morzem Bałtyckim – 23%, 
parkiem – 12% i zielenią – 7%; 6% turystów wiązało miasto ze znaną piosenkarką 
Katarzyną Cerekwicką, Kubą Wojewódzkim (4%) czy Andrzejem Sztabą (1%). 
Na hasło Koszalin turystom ukazuje się widok Góry Chełmskiej, galerii i centrów 
handlowych, zabytków (4%), 3% kojarzy się z Politechniką Koszalińską, lasami, 
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spokojem, odpoczynkiem i plażą, a 1% z Płomiennymi Ptakami Hasiora, studen-
tami, rodziną, Kabaretonem, Mielnem, koszykówką, słońcem i zabawą.

Do budowy marki wykorzystano wyniki badań i wyróżnione pewne wartości: 
harmonię, witalność, różnorodność, samodzielność, optymizm, autentyczność. 
Pełnia życia to slogan marki miasta. Wyraża on przekonanie, że w Koszalinie 
kultywuje się wszelkie pozytywne strony życia. Pełnia życia oznacza, że Koszalin 
to miasto dobrze (choć nie nadmiernie) rozwinięte, wygodne, przyjazne do życia, 
mające przyjaznych, aktywnych mieszkańców i kultywujących życie we wszel-
kich jego przejawach. Koszalińska wersja życia jest barwna, aktywna, wesoła, 
optymistyczna. 

W aspekcie promocji turystycznej głównym narzędziem, jakie wykorzy-
stuje miasto, jest VivaCity (transkrypcja fonetyczna v’ivas’it’i). VivaCity ozna-
cza żywotność, pełnię życia, rześkość, ożywienie: Vivo – z języka łacińskiego − 
żyję, Viva – w połączeniu z innym wyrazem powszechnie jest kojarzone i rozu-
miane jako wzniesienie toastu, okrzyku na cześć określanego przedmiotu. Nazwa 
(Koszalin) VivaCity ma przede wszystkim w emocjonalny sposób (viva!) wyrażać 
radość z życia – dla mieszkańców, a dla turystów dodatkowo z odwiedzania i prze-
bywania w Koszalinie. Odczucie radości ma przywołać skojarzenia z miastem 
barwnym, pełnym dobrej energii oraz witalności we wszelkich aspektach życia.

VivaCity to marka turystyczna Koszalina. Obejmuje ona system produktów 
turystycznych, które wraz z głównymi założeniami marki pozycjonują miasto. 
Marka ta ma się przyczyniać do tworzenia i rozpowszechniania wizerunku Kosza-
lina jako różnorodnego i optymistycznego miasta, krajowego centrum zdrowego 
stylu życia zgodnie z koncepcją wellnes oraz centrum aktywnego wypoczynku. 
Oba aspekty promocyjne marki VivaCity znajdują wyraz w różnorodnej ofercie 
turystycznej oraz niepowtarzalnych produktach turystycznych Koszalina. Doty-
czą one rozmaitych form aktywności: sportu, rekreacji oraz relaksującego wypo-
czynku, a wszystko to w otoczeniu przyrody (między morzem a jeziorami). Oferta 
turystyczna Koszalina ma więc służyć zarówno zdrowiu i relaksowi, jak i dobrej 
zabawie odwiedzających miasto turystów. 

Pomimo że Koszalin ma swoją markę, jest ona słabo utożsamiana z miastem. 
Dużym potencjałem, nie w pełni wykorzystanym do kreowania lokalnego pro-
duktu, mogłaby być Góra Chełmska – miejsce kultu religijnego, obiekt pielgrzy-
mek wiernych, ale również sportu i rekreacji z uwagi na istniejące w okolicach 
szlaki rowerowe. W ramach koncepcji rozwoju marki i zwrócenie uwagi na roz-
wój turystyki aktywnej konieczne jest jak najszybsze wybudowanie aquaparku. 
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Część lotniska w Zegrzu Pomorskim można przeznaczyć w sezonie letnim do 
skoków ze spadochronem.

Współpraca międzynarodowa Koszalina z miastami partnerskimi, głów-
nie z Niemiec, Danii, Finlandii, Francji, Szwecji, Ukrainy, Białorusi, Chińskiej 
Republiki Ludowej i Republiki Włoskiej, stwarza szanse na rozpowszechnia-
nie swojego wizerunku na arenie międzynarodowej, a tym samym na pozyska-
nie nowych inwestorów planowanych inwestycji i zwiększenie liczby turystów 
zagranicznych.

Bogatą historię Koszalina warto rozpowszechnić na przykład przez insce-
nizację legend dotyczących wydarzeń na Górze Chełmskiej (siedlisko zbójców, 
porwanie księcia przez mieszczan). Tak jak Kraków ma Smoka Wawelskiego, 
Zakopane − oscypki, tak i Koszalin powinien być znany z legend. Równie waż-
nym czynnikiem przyciągającym turystów, a tym samym wpływającym na rozwój 
bazy gastronomicznej, jest wyjątkowe danie koszalińskie, dostępne tylko w miej-
scowych restauracjach. Mieszkańcy charakteryzują się optymizmem, witalnością, 
rześkością, uprzejmością, pomagają sobie nawzajem i turystom oraz prowadzą 
aktywny tryb życia. Mogą być zatem żywą reklamą dla Koszalina. Kreując pro-
dukty lokalne, należy pamiętać o ich silnym osadzeniu w specyfice regionu.

4.  Benchmarking jako metoda poprawy skuteczności działań gmin

W literaturze przedmiotu podano wiele metod, które mogą poprawić skutecz-
ność podejmowanych przez władze działań. Jedną z popularniejszych na świecie 
jest benchmarking. Definiuje się go, jako proces ciągłego mierzenia i porówny-
wania organizacji z liderami odnoszącymi sukces w działalności gospodarczej 
w dowolnym miejscu na ziemi po to, aby zdobyć informacje, które pomogą danej 
organizacji podejmować działania na rzecz poprawy skuteczności działania12. 
Biorąc pod uwagę ewolucję marketingu, która wymianę wartości uzupełniła 
o takie źródła, jak usługi, osoby czy miejsca, definicję benchmarkingu można 
bezpośrednio odnieść do jednostek terytorialnych z założeniem, że w dobie zmian 
zachodzących na świecie działają one w sposób zbliżony do przedsiębiorstw pry-
watnych. W kontekście gmin podstawowe cele benchmarkingu są następujące:

12 A. Węgrzyn, Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Antykwa, 
Kluczbork–Wrocław 2000, s. 82.
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a) zidentyfikowanie pozycji gminy wobec innych jednostek administracyj-
nych w regionie;

b) ułatwienie definiowania celów przez władze i poszczególne wydziały;
c) prowadzenie działań marketingowych opartych na faktach, a tym samym 

obniżenie kosztów funkcjonowania13.
Działania benchmarkingowe w gminach charakteryzują się nastawieniem 

głównie na zewnątrz, na inne jednostki osadnicze. Z jednej strony jednostki te są 
traktowane jak partnerzy, z drugiej zaś, gdy na przykład zabiegają o inwestorów 
lub turystów, są konkurentami. W marketingu terytorialnym głównym czynni-
kiem porównywanym jest przede wszystkim szeroko rozumiany megaprodukt. 
Aby jednak do tego doszło, trzeba go najpierw zauważyć, a następnie w odpo-
wiedni sposób „sprzedać” inwestorom, turystom lub mieszkańcom. 

Pomimo dość dużej popularności metody benchmarkingu na świecie, jego 
adaptowanie na polski grunt wciąż jest niedoskonałe. Jeśli bowiem spojrzeć na 
rozwój polskich regionów w kontekście porównywania się z innymi, to każe się, 
że takich przypadków jest niewiele. Przypuszczalnie wynika to z konieczności 
ponoszenia dużych nakładów finansowych na określenie swojej pozycji wśród 
inwestorów, turystów czy mieszkańców. Jeszcze większy jest problem ze znale-
zieniem regionu-partnera, charakteryzującego się pewnymi wspólnymi cechami 
i dokonania wstępnej analizy porównawczej różnych dziedzin funkcjonowania 
tych jednostek. Efektem powinno być bowiem stworzenie odrębnego dokumentu, 
wskazującego potencjalne płaszczyzny, w których działania gminy wymagają 
poprawy, oraz identyfikacja regionów mogących posłużyć za przykład w okre-
ślonej dziedzinie. W dalszej kolejności należy przedstawić metody, dzięki którym 
osiąga się lepszy wynik, pozwalający osiągnąć pozycję lidera. Ze względu na sto-
sunkowo niewielką popularność tej metody w polskich regionach, widoczny jest 
deficyt specjalistów w tej dziedzinie. Taka sytuacja występuje również w gminach 
Będzino, Sianów, Mielno i Koszalin. Wzorując się na gospodarkach wysoko roz-
winiętych, można stwierdzić, że rozwiązaniem tego problemu może być skorzy-
stanie z usług profesjonalnych firm doradczych. Rzetelny benchmarking zawsze 
wymaga dużych nakładów pracy na poszukiwanie odpowiednich do założonych 
celów wskaźników, co w połączeniu z wysoko zdywersyfikowanym zakresem 
działań podejmowanych przez gminę powoduje, że jest to bardzo trudne zadanie. 

13 www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=844523, dostęp 20.04.2012.
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Dotychczas problemy te dość skutecznie ograniczają działania polskich regionów 
w analizowanym obszarze.

Szansą upowszechnienia metod benchmarkingu w Polsce może być, para-
doksalnie, silna świadomość zarządzenia regionami na podstawie merytorycznie 
przygotowanych strategii bądź innych opracowań analitycznych. Ich przygoto-
wanie wymaga jednak przeprowadzenia odpowiednich analiz, które mogą być 
podstawą porównań w benchmarkingu. Odnosząc się do prezentowanych gmin, 
można stwierdzić, że profesjonalna konstrukcja ich dokumentów strategicznych 
daje realne szanse na wykorzystanie tej metody. Nie przekreśla tego nawet fakt, 
że władza usatysfakcjonowana posiadanymi dokumentami nie w pełni z nich 
korzysta, traktując je bardzo często jako wymóg formalny, a nie narzędzie mające 
ułatwić zarządzanie jednostką. Konieczna jest zatem zmiana mentalności wła-
dzy, by dostrzegła korzyści z zastosowania tej metody, które są niewspółmierne 
do poniesionych kosztów. Do głównych korzyści zastosowania benchmarkingu 
można bowiem zaliczyć:

− określenie pozycji danego regionu wobec konkurencji,
− szybszą reakcję na zgłaszane potrzeby przez „klientów” regionów,
− łatwiejszy proces ustalania celów i kierunków działań na najbliższy 

okres,
− określenie aktualnych trendów i standardów w otoczeniu,
− wzrost efektywności działań marketingowych oparty na danych z analiz 

benchmarkingowych,
− poprawa funkcjonowania w obszarach dotąd zaniedbywanych przez 

gminę,
− wzrost konkurencyjności obszaru przez wytworzenie w pracownikach 

administracji potrzeby ciągłego doskonalenia pracy całego urzędu i sie-
bie.

Korzystanie z benchmerkingu z pewnością umocni pozycję gmin na konku-
rencyjnym rynku. Punktem odniesienia osiągnięcia tego celu przez gminy może 
być zawarta w ich dokumentach strategicznych analiza porównawcza z sąsiednimi 
gminami lub takimi, w których tkwi podobny potencjał społeczno-gospodarczy 
i przyrodniczy. 

Działania benchmarkingowo-marketingowe jednostki osadniczej zawsze 
rozpoczynają się od podjęcia przez władzę odpowiednich decyzji. Kolejnym eta-
pem jest zbadanie sytuacji regionu we wszystkich lub wybranych, najbardziej tego 
potrzebujących obszarach funkcjonowania. Z uzyskanych danych mogą skorzy-
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stać zarówno zespoły do spraw marketingu, jak i do spraw benchmarkingu. Podej-
mowane działania zawsze powinny być prowadzone równolegle, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na proces przepływu informacji między dwoma zespołami. 

Paradoksalnie, brak popularności benchmarkingu w  polskich jednostkach 
administracyjnych może być szansą dla wymienionych gmin. Podejmując trud 
zastosowania tej metody, gminy mogłyby umocnić swoją pozycję na rynku i pozo-
stawić za sobą mniej aktywnych rywali. Wykorzystując benchmerking, należy 
wprowadzać zmiany w mentalności władz i mieszkańców danego obszaru. 

Zakończenie

W artykule podjęto próbę wykazania, że marketing terytorialny odnosi się 
do różnych obszarów: wsi, gmin, miast, regionów i państw. W każdym z tych 
przypadków głównym celem jest zapewnienie jednostce przestrzennej jak naj-
wyższego poziomu rozwoju i jej jak najlepszej pozycji konkurencyjnej. Niezależ-
nie od rozwoju metod i technik marketingowych istotne jest zrozumienie sensu 
idei marketingu terytorialnego przez władze jednostek osadniczych, co pozwoli 
na prawidłowe określenie podstawowych założeń i przyniesie pożądane efekty 
w postaci szeroko pojętego rozwoju. Stosując marketing terytorialny w gminach, 
należy się zastanowić nad tym, wobec jakich grup odbiorców trzeba podejmować 
działania i w jakim zakresie? Kto odpowiada za stosowanie marketingu terytorial-
nego oraz w jaki sposób wykorzystać doświadczenia benchmarkingowe?
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TERITORIAL MARKETING 
AS A WAY OF OBTAINING A COMPETITIVE ADVANTAGE 

OF SETTLEMENT UNITS

Summary

Territorial marketing and use of marketing practices in municipalities Będzino, 
Mielno and Sianów have been presented. The experience of the city of Koszalin indicated 
the importance of shaping and developing the city, raising the brand’s image and reputa-
tion. Opportunity for the development of communities can be benchmarking. This method 
has been presented in part four of this article.
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ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ 

NA LOKALNYM RYNKU PRACY

Wprowadzenie

W Polsce żyje kilka milionów osób niepełnosprawnych. Wiele z nich jest 
czynnych zawodowo bądź wykonuje pracę chałupniczą czy prowadzi samodziel-
nie działalność gospodarczą. Stopień aktywności zawodowej niepełnosprawnych 
zależy przede wszystkim od zapewnienia tym osobom odpowiednich warunków 
do wykonywania pracy, dostosowanych do psychofizycznej sprawności organi-
zmu. Zatrudnianiu osób niepełnosprawnych sprzyjają też odpowiednie regulacje 
prawne, przyznające im szczególne uprawnienia oraz dające określone korzyści 
pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Sytuację prawną osób 
niepełnosprawnych oraz obowiązki i uprawnienia pracodawców zatrudniających 
takie osoby reguluje przede wszystkim Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, a także wydawane na jej podstawie akty wykonawcze i niektóre przepisy 
odrębne. W związku z przystąpieniem 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej 
Polska musi również przestrzegać przepisów prawa unijnego odnoszących się do 
osób niepełnosprawnych.

Artykuł powstał na podstawie analizy materiałów źródłowych (danych 
PFRON, PUP w Koszalinie, WUP w Szczecinie i GUS) i krytyki piśmiennictwa. 
Badaniami objęto głównie koszaliński rynek pracy osób niepełnosprawnych w sto-
sunku do województwa zachodniopomorskiego i Polski w latach 2007–2011.
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1. Niepełnosprawność na rynku pracy

Niezwykle trudno ustalić zakres pojęcia niepełnosprawność, gdyż przejawia 
się ona w kilku wymiarach. Z tego powodu literatura poświęcona tej problema-
tyce nie wypracowała dotychczas powszechnie znanej i akceptowanej definicji 
niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej. W definiowaniu tych pojęć 
najczęściej są używane zwroty zawarte w aktach prawnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Unii Europejskiej.

W Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób nie-
pełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1998 roku 1 niepełnosprawność określono jako 
trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania funkcji społecznych z powodu 
stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, zwłaszcza powodu-
jącą niezdolność do pracy. 

W literaturze opisującej zjawisko niepełnosprawności są definicje niepełno-
sprawności uzależnione od stopnia niepełnosprawności, o którym decyduje pol-
skie orzecznictwo o niepełnosprawności. W polskim systemie prawnym wyróżnia 
się dwa jego rodzaje, regulowane odrębnymi ustawami:

a) orzecznictwo do celów rentowych, prowadzone przez lekarzy orzeczni-
ków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz komisje lekarskie 
ZUS; służby mundurowe, do których zalicza się żołnierzy, policjantów, 
celników i ich rodziny, są zależne od orzecznictwa Ministerstwa Obrony 
Narodowej lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

b) orzecznictwo do celów pozarentowych, prowadzone przez powiatowe 
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jako pierwsza instancja 
i wojewódzkie zespoły jako druga instancja.

Z wielu powodów, przede wszystkim prawnych i ekonomicznych, bardzo 
ważna jest klasyfikacja osób niepełnosprawnych według stopnia niezdolności do 
zatrudnienia i zarobkowania. Do roku 1997 w Polsce stosowano podział na grupy 
inwalidztwa. Obecnie dla celów pozarentowych jest używana terminologia doty-
cząca stopni niepełnosprawności, o czym mówi ustawa o rehabilitacji, w której 
wyróżniono trzy stopnie niepełnosprawności.

1. Stopień lekki (dawnej III grupa inwalidzka) – osoby mają naruszoną 
sprawność organizmu istotnie obniżającą zdolności do wykonywania pracy 
w porównaniu ze zdolnością osób o podobnych kwalifikacjach zawodowych 

1 Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, DzU 2010, nr 226, poz. 1475, art. 2, zwana dalej ustawą o rehabilitacji.
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z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną lub mają ograniczoną możliwość peł-
nienia ról społecznych, lecz dające się kompensować za pomocą wyposażenia 
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub techniczne. W tym przypadku 
ZUS orzeka o częściowej niezdolności tych osób do pracy, a KRUS o stałej lub 
długotrwałej niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez prawa do zasiłku 
pielęgnacyjnego.

2. Stopień umiarkowany (dawnej II grupa inwalidzka) – osoby mają naru-
szoną sprawność organizmu, są niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie 
w warunkach pracy chronionej lub wymagają czasowej, albo częściowej pomocy 
innych osób w celu pełnienia ról społecznych. 

3. Stopień znaczny (dawnej I grupa inwalidzka) – osoby mają naruszoną 
sprawność organizmu, są niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie 
w warunkach pracy chronionej, wymagają stałej lub długotrwałej opieki i pomocy 
innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji i pełnienia 
ról społecznych. KRUS orzeka tu o stałej lub długotrwałej niezdolność do pracy 
w gospodarstwie rolnym z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego.

Należy dodać, że w przypadku osób, które ukończyły 16. rok życia, orzeka 
się o stopniu niepełnosprawności, a dzieci do 16. roku życia zalicza do osób nie-
pełnosprawnych bez określania stopnia niepełnosprawności. Stopień niepełno-
sprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony, jeżeli według 
wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia, bądź na stałe, jeżeli 
według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy.

Większość informacji o liczbie osób niepełnosprawnych i strukturze tej 
grupy na polskim rynku pracy dostarczają narodowe spisy powszechne (NSP), 
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) prowadzone przez Główny 
Urząd Statystyczny (GUS) co kwartał oraz badania prowadzone przez powiatowe 
i wojewódzkie urzędy pracy. Badania BAEL dotyczą osób niepełnosprawnych 
prawnych2 w wieku 15 lat i więcej. W artykule przeprowadzono analizę sytuacji 
osób niepełnosprawnych na rynku opartą na takich miernikach, jak współczynnik 
aktywności zawodowej, stopa bezrobocia, procentowy udział bezrobotnych nie-
pełnosprawnych w ogólnej liczbie niepełnosprawnych.

Według NSP przeprowadzonego w 2002 roku liczba osób niepełnospraw-
nych ogółem wynosiła blisko 5,5 mln, w tym około 4,5 mln miało prawne potwier-

2 Osoby niepełnosprawne prawne to takie, które miały aktualne orzeczenie wydane przez organ 
do tego uprawniony, www.stat.gov.pl, dostęp 21.03.2011.



346 Beata Granosik, Emilia Nadolna

dzenie niepełnosprawności, a 4,3 mln spośród nich stanowiły osoby w wieku 15 
lat i więcej3.

Z badań BAEL wynika, że na koniec trzeciego kwartału 2009 roku liczba 
osób niepełnosprawnych z prawnie potwierdzoną niepełnosprawnością w wieku 
15 i więcej lat wyniosła 3 562 tys. W latach 1997–2009 ich liczba zmalała o 1 046 
tys., i do dziś systematycznie spada. W latach 2010 i 2011 wynosiła około 3,4 mln 
osób (dokładnie 3 398 tys. i 3 384 tys.), co oznacza, że 10,7% i 10,6% ludności 
w wieku 15 lat i więcej miało prawne orzeczenie niepełnosprawności. 

Wprowadzenie ustawy o rehabilitacji w 1997 roku uporządkowało polski 
system orzekania o niepełnosprawności i prowadzenia działań rehabilitacyjnych. 
Osoby niepełnosprawne zaczęto postrzegać nie przez pryzmat ich dysfunkcji bio-
logicznych, ale przez stopień upodmiotowienia, samodzielności i niezależności 
w obszarze społecznym i zawodowym. Do takiego nowego sposobu rozumienia 
niepełnosprawności dostosowano istniejące i wprowadzono nowe narzędzia reha-
bilitacji, co spowodowało spadek ogólnej liczby osób niepełnosprawnych w kolej-
nych latach. Z podanych informacji wynika, że w Polsce mimo spadku liczby 
osób niepełnosprawnych nadal jest ona bardzo wysoka. Świadczy to o aktualności 
i wadze poruszanego w niniejszej pracy problemu. 

Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w kraju 
w wieku produkcyjnym nadal rośnie i ma dość wysokie wartości (w 2007 r. 
– 22,6%, w 2008 r. – 23,9%, w 2009 r. – 24,6%, w 2010 r. – 25,9%, a w 2011 
– 26,4%), co przedstawiono na wykresie 1. Dla porównania współczynnik aktyw-
ności zawodowej osób sprawnych w latach 2010 i 2011 w wieku produkcyjnym 
wynosił 76,2% i 72,8% (III kwartał 2011 r.).

Na poprawę wskaźników aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych 
niewątpliwy wpływ miało duże zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem 
osób niepełnosprawnych pod wpływem otrzymywanego od państwa finansowego 
wsparcia. Odzwierciedleniem tego stwierdzenia był ciągle rosnący udział osób 
pracujących wśród niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w Polsce: w 2007 
roku – 19,4%, w 2008 roku – 20,8%, w 2009 roku – 21,4%, w 2010 roku – 21,9%, 
a w 2011 roku – 22,3%, (wykres 2). W porównaniu z osobami sprawnymi można 
zauważyć ogromną różnicę, ponieważ tu w latach 2010 i 2011 wskaźnik zatrud-
nienia wynosił odpowiednio 68,9% i 65,9% (III kwartał 2011 r.).

3 www.niepelnosprawni.gov.pl, dostęp 21.03.2011.
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Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku pro-
dukcyjnym w Polsce w latach 2007–2011 (%)

Źródło: GUS-BAEL 2007–2011.

19,4

20,8
21,4

21,9
22,3

17

18

19

20

21

22

23

2007 2008 2009 2010 2011

Wykres 2.  Udział osób pracujących wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyj-
nych w Polsce w latach 2007–2011 (%)

Źródło: GUS-BAEL 2007–2011.

Niestety, nadal poważnym problemem na rynku pracy osób niepełnospraw-
nych jest zbyt wysoki wskaźnik bezrobocia, który w 2007 roku wynosił 14,1% 
i malał do 2009 roku. Powodem było korzystna zmiana przepisów prawnych 
promujących zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Jednak nagłośniony w 2010 
roku kryzys gospodarczy spowodował, że również coraz więcej niepełnospraw-
nych pozostawało bez pracy (w 2010 r. – 15,3%, w 2011 r. – 15,5%) – wykres 3.

Ogólny obraz rynku pracy osób niepełnosprawnych w Polsce stworzyły 
rynki poszczególnych województw, gdzie w szczególności w województwie 
zachodniopomorskim sytuacja tych osób była niekorzystna. Liczba bezrobotnych 
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niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Polsce 
na koniec 2011 roku wyniosła 101 653 osób, z czego 4605 (4,5%) osób zarejestro-
wano w województwie zachodniopomorskim, co stanowiło 4,2% ogółu bezrobot-
nych w tym województwie, których było 108 904. 
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Wykres 3.  Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w Polsce 
w latach 2007–2011 (%)

Źródło:  GUS-BAEL 2007–2011.

Na wykresie 4 przedstawiono procentowy udział niepełnosprawnych bez-
robotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w latach 2010–2011 z podziałem na 
poszczególne powiaty województwa zachodniopomorskiego. Najwięcej (pro-
centowo) niepełnosprawnych bezrobotnych w swych rejestrach odnotowano 
w Koszalinie (7,7% i 8,2%) oraz powiatach sławieńskim (6,6% i 6,1%) i szcze-
cineckim (5,5% i 6,0%). Ponieważ Koszalin jest najbardziej zagrożony bezrobo-
ciem niepełnosprawnych, to w artykule skupiono się na zaprezentowaniu sytuacji 
na rynku pracy w tym mieście i związanego z nim powiatu koszalińskiego.

Sytuacja osób niepełnosprawnych, zwłaszcza na lokalnych rynkach pracy, 
jest bardzo trudna, a analizy powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy poka-
zują, że nie będzie się ona poprawiać. Z badań wynika, że co roku przybywa liczby 
osób niepełnosprawnych w urzędach pracy w obu powiatach oraz we wszystkich 
należących do województwa zachodniopomorskiego. 

W roku 2011 w Koszalinie zarejestrowano 452 osoby bezrobotne nie-
pełnosprawne, czyli 8,2% ogółu bezrobotnych. W poprzednim roku liczba ta 
wynosiła 417 osób (7,7%), w 2009 roku – 361 osób (7,2%), w 2008 roku – 302 
(8,9%) a w 2007 roku – 292 osoby (5,4%). Dla porównania w województwie 
zachodniopomorskim udział bezrobotnych niepełnosprawnych w ogólnej liczbie 
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bezrobotnych wynosił: w 2011 roku – 4,2%, w 2010 roku – 3,9%, w 2009 roku 
3,6%, w 2008 roku – 3,7%, i w 2007 roku – 2,8%. Osoby niepełnosprawne zare-
jestrowane w PUP Koszalin napotykają na rynku pracy wiele trudności, często 
nawet nie do pokonania, a świadczą o tym wyniki zaprezentowane na wykresie 
5. Porównując wskaźniki z kraju i województwa zachodniopomorskiego, można 
stwierdzić, że procentowy udział bezrobotnych niepełnosprawnych w Koszalinie 
był na bardzo wysokim poziomie. 

W celu zwalczania bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych ustawa 
o rehabilitacji daje władzom lokalnym, Państwowemu Funduszowi Rehabilita-
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cji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i urzędom pracy umożliwia stosowanie 
instrumentów wsparcia zatrudnienia tych osób. Należą do nich4: 

a) zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej 
– wyposażono stanowiska pracy dla trzech osób niepełnosprawnych na 
łączną kwotę 70 tys. zł;

b) zwrot wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpie-
czenie społeczne od tego wynagrodzenia; jednej osobie niepełnosprawnej 
zwrócono 3182 zł;

c) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych; ze środków PFRON wykorzystano 896,00 zł – prze-
szkolono 2 osoby; z Funduszu Pracy wykorzystano 53 847,07 zł – prze-
szkolono 34 osoby;

d) przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; środki na podjęcie działalno-
ści gospodarczej przyznano jednej osobie w kwocie 47 800 zł;

e) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy – wsparcie 
uzyskało łącznie 5 osób, w tym 4 osoby skierowano na staż, a jedna osoba 

4 Na przykładzie powiatu koszalińskiego w 2010 r. – dane PUP Koszalin 2010.
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skorzystała ze zwrotu kosztów przejazdu w związku z podjęciem zatrud-
nienia; wydatki na to zadanie wyniosły ogółem 17 497 zł.

Przedstawione instrumenty przyczyniły się do poprawy bytu na rynku 
pracy tylko niektórych osób niepełnosprawnych. Liczba niepełnosprawnych na 
koszalińskim rynku pracy nadal była bardzo wysoka, co powinno skłonić wła-
dze lokalne, PFRON i PUP do stosowania efektywniejszych narzędzi wsparcia 
i wobec większej liczby osób.

2. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Wykonywanie pracy zarobkowej i zawodowej w życiu każdego człowieka 
kształtuje jego pozycję finansową, a także daje poczucie własnej wartości, której 
w głównej mierze brakuje osobom niepełnosprawnym. Możliwość zatrudnienia 
ma ogromne znaczenie dla osób niepełnosprawnych, ponieważ z jednej strony 
pozwala pokonać istniejące bariery architektoniczne, społeczne, edukacyjne 
i ekonomiczne, a z drugiej zaś jest pewnym sposobem rehabilitacji społecznej 
i zdrowotnej. 

Opracowania poświęcone problematyce zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych zawierają informacje o dwóch podstawowych modelach5: zatrudnienia na 
otwartym rynku pracy (zwykłe w zakładach produkcyjnych, zatrudnieniu wspo-
maganym, własnej działalności gospodarczej) oraz zatrudnienie w specjalnych 
warunkach (zakłady aktywności zawodowej, zakłady pracy chronionej, praca 
nakładcza, telepraca). 

W artykule skupiono uwagę na problematyce zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych na chronionym rynku pracy, gdzie najwięcej niepełnosprawnych znaj-
duje pracę. Na specjalnych warunkach prowadzone jest zatrudnienie w zakładach 
aktywności zawodowej, które działają zgodnie z tak zwaną zasadą non profit6. 
Ich głównym zadaniem jest prowadzenie rehabilitacji osób z najcięższymi uszko-
dzeniami organizmu, przygotowanie osób niepełnosprawnych do integracji ze 
społeczeństwem oraz pomoc w prowadzeniu, w miarę ich możliwości, aktywnego 
i samodzielnego życia. Zakłady pracy chronionej (ZPCh) są jedną z podstawo-

5 T. Majewski, Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Centrum Badawczo-Rehabi-
litacyjne Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 1995, s. 17.

6 I. Poliwczak, Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Krajowa Izba Gos-
podarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2007, s. 166.
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wych form zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które nie mogłyby podjąć pracy 
na otwartym rynku. Działające obecnie ZPCh zawierają specyficzną umowę spo-
łeczną między pracodawcą a państwem. Dzięki takiemu porozumieniu państwo 
jest zwalniane z części obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, które przejmuje pracodawca, ale w zamian 
państwo tworzy mu warunki kompensujące koszty związane z zatrudnieniem 
osoby niepełnosprawnej7. Zakład pracy chronionej może utworzyć przedsiębiorca 
prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, lecz 
musi zatrudniać powyżej 25 pracowników niepełnosprawnych przez co najmniej 
6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Wskaźnik ich zatrudnienia powinien 
osiągać określony pułap w zależności od stopnia niepełnosprawności8:

a) co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych mający 
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności albo

b) co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzo-
nych umysłowo o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności.

Wspomniany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oznacza prze-
ciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych, w zatrudnieniu 
ogółem, w przeliczeniu na pełen wymiar czasu9. Do zatrudnienia w zakładzie 
pracy chronionej wliczane są również osoby niepełnosprawne wykonujące pracę 
nakładczą.

Informacje o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na obu rynkach (otwar-
tym i chronionym) gromadzone są w PFRON, który prowadzi Ewidencję Zatrud-
nienia Osób Niepełnosprawnych (EZON). Każdy pracodawca zatrudniający 
osoby niepełnosprawne, który chce uzyskać pomoc finansową od państwa, ma 
obwiązek zgłosić pracownika do PFRON i zarejestrować go w Systemie Obsługi 
Dofinansowań i Refundacji (SODiR).

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że w SODiR pod koniec grudnia 2011 
roku zarejestrowano około 71,6 tys. osób niepełnosprawnych zatrudnionych na 
otwartym rynku pracy i 173,8 tys. osób niepełnosprawnych pracujących w ZPCh. 
Mimo że udział pracowników ZPCh w stosunku do ogółu pracowników niepeł-

7 A. Barczyński, Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych, KIG-R, Warszawa 2001, s. 57.

8 Ustawa o rehabilitacji art. 28–31.
9 B. Żałobka, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Komen-

tarze – informacje – wyjaśnienia, „Rachunkowość” 1996, nr 11, s. 586–587.
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nosprawnych nadal był bardzo wysoki – w grudniu 2011 roku wynosił 70,8%, to 
wyraźnie widać, że od 2010 roku udział ten zaczął spadać (o 3,35%) i według pro-
gnoz PFRON utrzymywał się w kolejnych latach. W tabeli 1 widoczny jest wzrost 
zainteresowania zatrudnieniem osób niepełnosprawnych wśród pracodawców na 
otwartym rynku pracy. Było to spowodowane w głównej mierze dostępnością 
atrakcyjnych narzędzi finansowego wsparcia zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych oferowanych przez państwo. Z podanych w tabeli 1 danych wynika również, 
że w ostatnich latach udział zatrudnionych niepełnosprawnych na otwartym rynku 
rośnie, lecz nadal jest on niski, biorąc pod uwagę fakt, iż ZPCh, które nadal sku-
piają najwięcej osób niepełnosprawnych, stanowiły około 0,05% ogólnej liczby 
podmiotów gospodarczych10 na koniec 2010 roku i było stanowczo za niskie 
w Polsce. Najmniej ZPCh w 2010 roku było w województwach opolskim (26), 
podlaskim (27), lubelskim (40) i zachodniopomorskim (49) – wykres 6. Pół roku 
później tylko w województwie podlaskim utrzymano 27 ZPCh, a w pozostałych 
liczby uległy pomniejszeniu średnio o 4 firmy – wykres 6. 

Porównując koniec 2011 roku z analogicznym okresem ubiegłego roku, 
można odnotować odpływ 188 ZPCh z rynku. Jest to niepokojące zjawisko, ponie-
waż większość osób niepełnosprawnych znajduje w nich zatrudnienie. Prezento-
wane wyniki mają odzwierciedlenie w liczbie bezrobotnych niepełnosprawnych 
przedstawionych na wykresie 3. Likwidacja ZPCh na przełomie lat 2010 i 2011 

10 Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejsetru REGON według stanu na grudzień 
2010 r. wg GUS wynosiła 3 909 802, liczba ZPCh zarejestrowanych w SODiR wg PFRON na ko-
niec 2010 r. – 2004.

Tabela 1

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w SODiR 
w latach 2007–2011* (tys. osób)

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011
Pracownicy ogółem 221,000 203,000 247,200 267,200 244,900

– w ZPCh 178,800 163,800 188,700 192,200 173,700
– na otwartym rynku pracy 42,200 39,200 58,400 68,700 71,000

Pracodawcy ogółem 9,135 9,281 13,596 16,086 17,331
– w ZPCh 2,185 2,146 2,087 2,003 1,884
– na otwartym rynku pracy 6,950 7,134 11,507 14,075 15,483

* Od maja 2008 roku z podziału na ZPCh i otwarty rynek zostali wyłączeni pracodawcy, którzy w okresie 
sprawozdawczym zakwalifikowali się do obydwu grup.
Źródło: dane PFRON według stanu na dzień 5 września z 2012 r.
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wywołała wzrost liczby bezrobotnych na polskim rynku pracy o 0,2%. Powo-
dem spadku liczby ZPCh były zmieniające się regulacje prawne dotyczące ich 
funkcjonowania, obawa pracodawców przed ciągłymi kontrolami sprawowanymi 
przez administracje państwową, nieutrzymanie wskaźnika zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych, wysokie koszty zatrudnienia oraz uciążliwa biurokracja.

143
187

85

145 137
183

121 105

205

51
71

301

46

151

203

89

157 151

207

26

129

30

111

224

62
78

329

47

34 23 27

41

0

100

200

300

400

500

600

700

do
ln

o
l

sk
ie

 

ku
ja

w
sk

o-
po

m
or

sk
ie

 

lu
be

ls
ki

e 

lu
bu

sk
ie

ód
zk

ie
 

m
a

op
ol

sk
ie

 

m
az

ow
ie

ck
ie

op
ol

sk
ie

 

po
dk

ar
pa

ck
ie

 

po
dl

as
ki

e 

po
m

or
sk

ie
 

l
sk

ie
 

w
i

to
kr

zy
sk

ie
 

w
ar

m
i

sk
o-

m
az

ur
sk

ie

w
ie

lk
op

ol
sk

ie
 

za
ch

od
ni

op
om

or
sk

ie
 

20112010

Wykres 6.  Ogólna liczba ZPCh w województwach

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych PFRON według stanu na dzień 30 czerwca 
2011 r. 

W połowie 2011 roku w województwie zachodniopomorskim było 45 ZPCh, 
w których zatrudnienie znalazło 3650 osób niepełnosprawnych, czyli o 433 osób 
mniej niż przed rokiem. Najwięcej niepełnosprawnych (1584 osoby) pracowało 
w Szczecinie, gdyż znajdowało się tam czternaście ZPCh. Z kolei w Koszalinie 
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było 6, a w powiecie koszalińskim i 3 ZPCh, w których zatrudniono 430 i 180 
pracowników niepełnosprawnych. 
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Wykres 7.  Liczba ZPCh na tysiąc podmiotów gospodarczych wpisanych do REGON we-
dług stanu na grudzień 2010 roku 

Źródło:  opracowanie własne na postawie danych GUS 2010, www.stat.gov.pl, PFRON według sta-
nu na dzień 30 grudnia 2011 r. 

Warto dodać, że na tle ogólnej liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do 
REGON do końca 2010 roku w poszczególnych województwach liczba ZPCh była 
niewielka11 – na tysiąc przedsiębiorstw tylko w pięciu z nich przypadało po jednym 
ZPCh. Są to województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, podkarpackie, warmiń-
sko-mazurskie i wielkopolskie – wykres 7. Z wykresu wynika, że te specyficzne 
przedsiębiorstwa miały najbardziej niekorzystną sytuację w województwie zachod-
niopomorskim, gdyż wśród 220 405 zarejestrowanych firm było tylko 49 ZPCh.

Zakończenie

Coraz bardziej jest oczywiste, że osoby niepełnosprawne nie tylko mogą 
wnosić cenny wkład w gospodarkę krajową, ale ich zatrudnienie obniża również 

11 Ze względu na dostępność pełnych informacji o sytuacji ZPCh w poszczególnych wojewódz-
twach analizie poddano tylko 2010 r. 
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koszty świadczeń z tytułu niepełnosprawności i może zmniejszyć ubóstwo. Za za-
trudnianiem osób niepełnosprawnych przemawiają ewidentne korzyści, ponieważ 
osoby te są często wykwalifikowane do wykonywania określonej pracy. 

Można sądzić, że Polska jest krajem, w którym żyje ogromna liczba niepeł-
nosprawnych, ale znajduje się na odległych miejscach pod względem efektywno-
ści systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz poprawy jakości 
ich życia w porównaniu z innymi krajami europejskimi, które są nastawione na 
niesienie wszelkiej pomocy w każdej sferze życia niepełnosprawnych. Polskie 
prawo przewiduje pomoc i wsparcie finansowe pracodawcom w zatrudnianiu na 
pełny etat, co jest obarczone wysokimi kosztami. 

Osoby niepełnosprawne jako jednostki podlegające specjalnej ochronie 
prawnej, mimo ciągłych zmian w polskim ustawodawstwie, nadal są zagrożone 
na rynku pracy. Ich sytuacja prawna jest oparta przede wszystkim na przepisach 
ustawy o rehabilitacji, które są zawiłe i niejasno sformułowane, co wzbudza wiele 
wątpliwości i kontrowersji w świecie niepełnosprawności i na rynku pracy. Więk-
szość osób niepełnosprawnych w Polsce jest zatrudniona w ZPCh, istniejących 
po to, by czerpać korzyści finansowe wynikające z ustawy o rehabilitacji, ale 
również po to, aby zapewnić pracę tym osobom, która często jest sposobem na 
ich rehabilitację społeczną i zawodową oraz przyczynia się do poprawy jakości 
ich życia. 

Niestety, ostatnie lata dowiodły, że mimo zysków z zatrudniania osób nie-
pełnosprawnych coraz więcej ZPCh jest likwidowanych lub rezygnuje ze swojego 
statusu. Polityka wspierania finansowego przez państwo jest niewystarczająca, 
by pomóc im przetrwać na rynku, dlatego przedsiębiorcy wolą prowadzić zwykłe 
zakłady produkcyjne i zatrudniać osoby niepełnosprawne niż ZPCh podlegające 
specyficznym regulacjom prawnym. Takie rozwiązanie jest jednak niewystarcza-
jące, ponieważ zwykli pracodawcy z uwagi na zbyt wysokie koszty zatrudnienia 
nie są w stanie zatrudnić większej liczby osób niepełnosprawnych, co jest moż-
liwe w ZPCh. 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2009 roku o finansach publicznych12 oraz Ustawa 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach pub-
licznych13 podważyły sens istnienia PFRON, który w większym stopniu pomaga 

12 Ustawa z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240, 
art. 29.

13 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, 
DzU 2009, nr 157, poz. 1241, art. 46, ust. 3.
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w funkcjonowaniu ZPCh. Przepisy tych ustaw miały znieść od 1 stycznia 2012 roku 
osobowość prawną funduszu, przekształcając PFRON w jednostkę budżetową. 
Według tych zmian fundusz miał stracić dotychczasową strukturę organizacyjną, 
a zadania miały być wykonywane przez Biuro Obsługi Funduszu. Przekształcenia 
te wzbudziły wiele kontrowersji i obaw w środowisku osób niepełnosprawnych 
i zatrudniających ich pracodawców i wywołały wiele sprzeciwów Pełnomocnika 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, który podjął się próby ratowania PFRON. 
Po wielu burzliwych rozmowach z polskim rządem i posłami Sejmu wywalczył 
uchwalenie 15 lipca 2011 r. Ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych14, wydłużając vacatio legis obecnych przepisów 
o trzy lata. Dodatkowy czas ma pozwolić na doprecyzowanie przepisów zwią-
zanych z przejmowaniem zadań i pracowników funduszu przez urzędy marszał-
kowskie, a także zapewni stabilność prawną dla zmian w tak zwanej ustawie 
rehabilitacyjnej, które są sukcesywnie wprowadzane. Ponadto zachowanie przez 
fundusz do końca 2014 roku osobowości prawnej pozwoli też na kontynuowanie 
programów realizowanych przez PFRON, które wspierają zatrudnienie i aktyw-
ność społeczną niepełnosprawnych.

Zakłady pracy chronionej stanowią 0,05% ogólnej liczby podmiotów gospo-
darczych w kraju, ale nie oznacza to, że powinny być przez państwo zaniedbane 
bądź zapomniane. Paradoksem jest, że w sytuacji, gdy na rynku pracy przybywa 
coraz więcej osób bezrobotnych niepełnosprawnych, coraz mniej jest ZPCh, które 
niekiedy są jedynym miejscem, gdzie mogłyby one znaleźć zatrudnienie, a przy 
okazji sposób na rehabilitację zdrowotną.
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EMPLOYMENT OF DISABLED PEOPLE IN SHELTERED WORKSHOPS 
IN THE LOCAL MARKET

Summary

Topic of choice was dictated by the actuality issue of employment persons with 
disabilities. It is partic\ularly important because persons with disabilities constitute a large 
group in Poland, and the employment market in recent years more and more of such per-
sons found jobs in sheltered workshops. The main purpose of writing a publication is to 
present data obtained from the PFRON of sheltered workshops, creating local job market 
for people with disabilities, in addition, work has focused on the following issues:

– The phenomenon of disability in the labor market.
– Unemployment among the disabled.
When starting to solve the above-mentioned research problems there was a thesis 

that the sheltered workshop is a perfect place where the majority of people with disabili-
ties have the opportunity to gain work. The employment is a very important aspect in the 
lives of such people and is often the way to their rehabilitation and return to normal life.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
JAKO DETERMINANTA KONKURENCYJNOŚCI

Wprowadzenie

Konkurencja jest jednym z najbardziej naturalnych i wyrazistych przejawów 
orientacji rynkowej, zmusza podmioty gospodarcze do ciągłego zapewniania 
i podnoszenia wartości, wyzwala kreatywność, eliminuje rutynę, kreuje innowa-
cyjność i przedsiębiorczość, wymusza bardziej racjonalne wykorzystanie zaso-
bów, motywuje do umacniania pozycji rynkowej1. Konkurencja jest zjawiskiem 
ekonomicznym warunkującym rozwój nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, 
ale i całej gospodarki. Na poziom konkurencyjności niewątpliwie wpływa znajo-
mość czynników, które pozwolą na jej wzmocnienie.

1. Istota konkurencyjności 

Wydaje się, że ze względu na rolę i znaczenie konkurencji w kształtowaniu 
współczesnego życia gospodarczego pojęcie to należałoby poddać szczegółowej 
analizie. W literaturze przedmiotu nie jest ono jednolicie definiowane i interpre-
towane, a przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w różnych poglądach 
na zakres podmiotowy konkurencji oraz innym systemie wartości wyznawanych 
przez autorów poszczególnych definicji2. 

1 M.A. Leśniewski, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Wydawnictwo Dom 
Organizatora, Toruń 2011, s. 58.

2 B. Słowińska, Konkurencyjność przedsiębiorstw województwa lubuskiego w warunkach Jednoli-
tego Rynku Europejskiego, s. 3, www.bp.pwsz.sulechow.pl/publikacja_1/cz_2.pdf, dostęp 7.03.2012.
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Ogólnie konkurencja rozumiana jest jako zdolność podmiotów do osiągania 
sukcesów w warunkach toczącej się między nimi rywalizacji. Pojęcie to określane 
jest jako metoda działania, walka o określone korzyści ekonomiczne, współza-
wodnictwo, rywalizacja, proces.

W literaturze konkurencyjność określana jest jako proces, zdolność do3:
– zrów noważonego rozwoju w długim okresie czasu, forsowania własnego 

systemu celów, 
– podnoszenia efektywności wewnętrznego funkcjonowa nia, 
– projektowania, wytwarzania i sprzedawania towarów,
– osiągania sukcesu w rywalizacji gospodarczej, 
– zwiększania udziału w rynku lub utrzymania dotychczasowej pozycji,
– konkurowania i zwiększania zysków przez kształtowanie kosztów,
– współzawodnictwa w dążeniu do osiągnięcia pewnych celów,
– uczestnictwa w rywalizacji obecnie i w przyszłości.
Według rozbudowanej definicji konkurencyjność to takie ukształtowanie 

warunków in stytucjonalnych, makroekonomicznych i konkurencji oraz sprawność 
mechanizmu rynkowego, które budują podstawy ekonomiczne do dynamicznego 
rozwoju podmiotów4.

Konkurencyjność może dotyczyć zarówno elementów statycznych (w danym 
momencie, konkurencja jako wypadkowa struktury rynku), jak i dynamicznych 
(czynniki określające zdolność do konkurowania w długim okresie z uwzględnie-
niem zdolności do poprawy)5. 

Analizując konkurencyjność jako kategorię wielopłaszczyznową, można 
wyróżnić6 konkuren cyjność podstawową, związaną z umiejętnościami zwiększa-
nia wartości użytkowej postrzeganej przez klienta, obejmu jącą procesy i systemy 

3 Por. M.A. Leśniewski, dz.cyt., s. 59; T. Kraśnicka, Przywództwo a konkurencyjność organiza-
cji przedsiębiorczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s. 61; 
K. Poznańska, Innowacje czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Rozwój teorii 
i praktyki zarządzania strategicznego, red. J. Jeżak, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, 
Łódź 2003, s. 336; M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyj-
ności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002, s. 36; T. Przybiciński, Kon-
kurencja i ład rynkowy – przyczynek do teorii i polityki konkurencji, Wydawnictwo SGH, Warszawa 
2004, s. 13; M. Piotrowska-Trybull, Instytucje otoczenia biznesu i ich wpływ na konkurencyjność 
regionu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2005, s. 53. 

4 J. Bossak, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej – ujęcie instytucjonal-
ne, w: Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, 
red. J. Grabowiecki, H. Wnorowski Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000, s. 21.

5 B. Słowińska, dz.cyt., s. 4.
6 M.A. Leśniewski, dz.cyt., s. 59.
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dające jednostkom pozycję lidera, oraz kon kurencyjność kluczową, utożsamianą 
z umiejętnościami zdobycia trwałej przewagi konkurencyjnej na danym rynku. 

Wyróżnia się również podział na7 konkurencyjność ex post, wynikającą 
z obecnej pozycji konkurencyjnej, która jest skutkiem wdrożonej strategii konku-
rencyjnej i konkurencyjnych strategii rywali, oraz konkurencyjność ex ante, która 
dotyczy przyszłej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i jest określona przez 
zdolność przedsiębiorstwa do konku rowania w przyszłości, czyli przez potencjał 
konkurencyjny. 

Konkurencyjność można rozpatrywać jako system składający się z czterech 
elementów8:

a) potencjału konkurencyjności, rozumianego jako ogół zasobów przedsię-
biorstwa, kluczowych kompetencji i zdolności umożliwiających zdobycie 
trwałej przewagi konkurencyjnej;

b) przewagi konkurencyjnej, rozumianej jako efekt skutecznego wykorzy-
stywania potencjału konkurencyjności umożliwiającego generowanie 
skutecznych instrumentów konkurowania;

c) instrumentów konkurowania, określanych jako świadomie i celowo 
wykorzystywane narzędzia i metody budowania kapitału klientów oraz 
kreowania wartości podmiotów gospodarczych;

d) pozycji konkurencyjnej, rozumianej jako osiągnięty przez przedsiębior-
stwo wynik konkurowania w danym sektorze, rozpatrywany na tle wyni-
ków osiąganych przez konkurentów.

Wzrostu znaczenia konkurencyjności podmiotów gospodarczych można 
upatrywać w procesach globalizacji gospodarki, koncentracji ludności na obsza-
rach zurbanizowanych, na których olbrzymi potencjał ludzi i coraz większe jego 
zróżnicowanie kreuje nowe potrzeby i wymagania, a ponadto w przyspieszonym 
tempie zmian życia społecznego i gospodarczego spowodowanym coraz skutecz-
niejszym sprzężeniem nauki z techniką, podnoszącym funkcjonalność i wydaj-
ność pracy9. 

7 M. Gorynia, Luka konkurencyjna – koncepcja i metodyka badania, w: Konkurencyjność pod-
miotów gospodarczych w procesie integracji i globalizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznań-
skiej „Organizacja i Zarządzanie” nr 32, Poznań 2011, s. 173.

8 W. Walczak, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „E-men-
tor” 2010, nr 5, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784, dostęp 10.03.2012.

9 E. Wysocka, Istota i czynniki konkurencyjności w regionie, „Wójt i Jego Gmina” 2006, nr 5, 
s. 11. 
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Wydaje się, że znajomość czynników wpływających na konkurencyjność 
pozwoli na podejmowanie działań mających na celu wzmacnianie podmiotów 
gospodarczych, a przez to podnoszenie poziomu ich konkurencyjności. 

2. Determinanty konkurencyjności

Przewagi konkurencyjnej należy upatrywać przede wszystkim w zdolności do 
ciągłego podnoszenia jej poziomu i uzyskiwania dzięki temu efektywności. Sku-
teczność podmiotu na konkurencyjnym rynku zależy od jego zdolności dostosowy-
wania się do zmian zachodzących w otoczeniu. Zmiana to fundament efektywnego 
funkcjonowania i rozwoju jednostki gospodarującej, jest przy tym nieunikniona.

Stojące przed podmiotami gospodarującymi wyzwania stale rosną. Postępu-
jąca globalizacja wymaga wypracowania aktywnej polityki naukowej, naukowo-
-technicznej i innowacyjnej. Działania mające poprawić konkurencyjność jedno-
stek powinny zwiększyć spójność rozproszonych przedsięwzięć oraz wprowadzić 
nowe instrumenty. Konieczne wydaje się10: 

− wykorzystanie nowych technologii dla podniesienia konkurencyjności 
tradycyjnych sektorów, 

− tworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw opartych na 
innowacyjnych rozwiązaniach, 

− stymulowanie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami i instytu-
cjami otoczenia biznesu, 

− motywowanie dużych firm do prowadzenia i wdrażania wyników prac 
badawczych.

Konkurencyjność podmiotów gospodarczych jest uwarunkowana czynnikami 
o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym. Do pierwszej grupy zalicza się politykę 
państwa i instytucji związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, 
stan infrastruktury materialnej i intelektualnej, relacje z kontrahentami i konku-
rentami. Druga grupa czynników obejmuje sposób zarządzania, posiadany kapitał 
obrotowy, nowoczesne techniki i technologie, jakość wytwarzanych produktów11 . 

10 Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Warszawa 2007, s. 15–16; Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013, 
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006, s. 6.

11 K. Poznańska, Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, 
Centrum Wiedzy AIESEC Polska Komitet Lokalny SGH, Warszawa 2003, s. 1, www.rsi.org.pl/da-
ne/download/innowacyjnosc_jako.pdf, dostęp 7.03.2012.
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W literaturze do podstawowych czynników określających konkurencyjność 
zalicza się następujące12: 

− strukturę demograficzną (m.in. strukturę wiekową ludności), 
− edukację (m.in. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia 

poziomu wykształcenia obywateli), 
− rynek pracy (m.in. zatrudnienie i kwalifikacje, zmiany struktury sektoro-

wej i zawodowej), 
− przedsiębiorczość (m.in. zaawansowanie technologiczne produkcji, roz-

wój przemysłu wysokiej technologii, rozwój zaplecza techniczno-badaw-
czego), 

− inwestycje – krajowe, zagraniczne, publiczne i prywatne, 
− działalność badawczo-rozwojową (m.in. obecność instytucji i zakładów 

naukowo-badawczych i ośrodków akademickich tworzących oparcie dla 
procesów innowacyjnych, a także określony klimat intelektualny), 

− infrastrukturę techniczną (m.in. wyposażenie w sprawnie funkcjonującą 
infrastrukturę komunikacyjną i informatyczną), 

− dobre warunki i stan środowiska naturalnego (m.in. racjonalne wykorzy-
stanie zasobów oraz kształtowanie środowiska zgodnie z zasadą zrówno-
ważonego rozwoju).

Przedstawiona propozycja nie wyczerpuje wszystkich zagadnień konku-
rencyjności. Czynniki wpływające na konkurencyjność podmiotów gospodar-
czych charakteryzują się zmiennością w czasie. Istotne znaczenie wywierają, 
wspomniane już, ogólne uwarunkowania zewnętrzne, takie jak sprawny system 
prawno-finansowy czy uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. 

Wydaje się, że spośród wymienionych czynników określających konkuren-
cyjność istotną jej determinantą jest przedsiębiorczość, która była i jest moto-
rem napędowym każdej gospodarki. Dzięki niej żądne nadzwyczajnych zysków 
jednostki, poszukując nowych kombinacji czynników wytwórczych, wytrącają 
gospodarkę z równowagi i eliminują z rynku mniej efektywne jednostki. Dzięki 
przedsiębiorczości następuje intensywne wykorzystanie zasobów podmiotów 
gospodarczych. Rozwój przedsiębiorczości umożliwia dostosowanie produktów 
do potrzeb rynku, a przez to jest źródłem innowacji13. 

12 Zob. B. Słowińska, dz.cyt., s. 7.
13 Por. A. Rakowska, Od transformacji do globalizacji. Rola menedżerów w rozwoju polskiej 

przedsiębiorczości, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich, red. 
A. Arent, Politechnika Lubelska, Lublin 2010, s. 10.
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3. Znaczenie przedsiębiorczości

Pojęcie przedsiębiorczość jest ciągle modyfikowane pod wpływem zmian 
uwarunkowań działania podmiotów gospodarujących. Najczęściej przedsiębior-
czość jest kojarzona z zagadnieniami ekonomicznymi i gospodarczymi oraz pewną 
postawą życiową – nastawieniem na poszukiwanie szans i osiąganie określonych 
celów. Można mówić również o przedsiębiorczości politycznej, społecznej czy 
przedsiębiorczości w życiu prywatnym. 

W literaturze przedmiotu można spotkać następujące sposoby rozumienia 
przedsiębiorczości14: 

− przedsiębiorczość jako specyficzny sposób zarządzania organizacją, 
− przedsiębiorczość jako cecha jednostek utożsamiana z posiadaniem spe-

cyficznych cech, między innymi inicjatywy, gotowości do podejmowania 
ryzyka czy determinacji,

− przedsiębiorczość jako zjawisko społeczno-gospodarcze analizowane 
przez teoretyków nauk o zarządzaniu, ekonomistów, socjologów,

− przedsiębiorczość jako właściwość działania gospodarczego w skali 
makro i mikro,

− przedsiębiorczość jako dziedzina dydaktyki, czyli nauczanie przedsiębior-
czości jako sposobu radzenia sobie w rzeczywistości gospodarczej,

− przedsiębiorczość jako proces organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz podejmowania związanego z nią ryzyka.

Przedsiębiorczość jest nowatorstwem polegającym na poszukiwaniu odmien-
ności i znajdowaniu skutecznych sposobów działania na rynku, dających wyższą 
użyteczność i efektywność gospodarowania. Ze swej natury jest działalnością 
konkurencyjną, w stosunku do postępowania innych podmiotów15.

Przedsiębiorczość jest formą zachowania jednostki w społeczeństwie, dającą 
jej, dzięki inicjatywie, wytrwałości, należytej intensywności i konsekwencji 
w działaniu oraz śmiałości i niezbędnej ostrożności, szanse samodzielnego bytu 
materialnego, w tym zwłaszcza społecznego, który kształtuje się na wyższym 
poziomie niż przeciętny byt16.

14 Tamże.
15 M.A. Leśniewski, dz.cyt., s. 69.
16 J. Dębska, B. Ślusarczyk, Uwarunkowania przedsiębiorczości we współczesnym procesie gos-

podarowania, w: Zarządzanie..., s. 41.
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Przedsiębiorczość jest nierozerwalnie związana z rozwojem życia gospodar-
czego, podejmowaniem działalności gospodarczej i aktywności jednostek mają-
cych pewne predyspozycje i umiejętności. W wielu definicjach przedsiębiorczości 
nacisk położono na określone cechy osobowości ułatwiające lub utrudniające 
działania przedsiębiorcze: kreatywność, elastyczność, zaradność, umiejętność 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dążenie do sukcesu, zdolność antycypacji 
zmian oraz aktywne uczestniczenie w życiu społeczno-gospodarczym17.

Przedsiębiorczość to cecha działania zmierzającego do zapewnie nia racjo-
nalnego i efektywnego wykorzystania zasobów gospodarczych podmiotu gospo-
darującego. To sposób działania polegający na skłonności do podejmowania 
nowych, ryzykownych i niekonwencjonalnych przedsięwzięć oraz wykazywa-
niu inicjatywy w ich poszukiwaniu i wdrażaniu18. Przedsiębiorczości można się 
uczyć. Sprzyja temu rozwijanie cech typowych dla przedsiębiorców, a więc mię-
dzy innymi ciekawości, asertywności, gotowości do podjęcia ryzyka, twórczego 
myślenia, determinacji i wytrwałości.

Jako proces przedsiębiorczość obejmuje pięć zasadniczych faz19:
–  pomysł innowacyjny,
–  motywację,
–  środki realizacji,
–  realizację,
–  efekt.
Proces przedsiębiorczości kończy realizacja projektu dająca efekt, który 

powinien być pożyteczny i optymalny oraz możliwy do osiągnięcia w określo-
nych warunkach. Zależy to jednak od współzależności i harmonijnego przebiegu 
faz procesu przedsiębiorczości, zakresu ryzyka oraz wpływu otoczenia, który 
może być sprzyjający, destruktywny lub obojętny20. 

Przedsiębiorczości nie należy pojmować jako jednorodnego i powtarzalnego 
zestawu działań, ale trzeba ją traktować jako zróżnicowany sposób postępowa-
nia, uzależniony od wielu uwarunkowań21. Przedsiębiorczość to złożony proces 
dający efekt w postaci uzyskiwania dogodnej pozycji konkurencyjnej.

17 Tamże.
18 M.A. Leśniewski, dz.cyt., s. 69.
19 J. Dębska, B. Ślusarczyk, dz.cyt., s. 42.
20 Tamże.
21 Przedsiębiorczość – podstawowe zagadnienia, Projekt „Podlaska Sieć Partnerstwa na rzecz 

Ekonomii Społecznej”, Białystok 2010, s. 8, www.pes.efort.pl/do_pobrania/2010/przedsiebior-
czosc.pdf, dostęp 10.03.2012.
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4. Przedsiębiorczość w kreowaniu konkurencyjności

Rozwój przedsiębiorczości ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu 
podmiotu gospodarczego. Realizacja przedsięwzięć w warunkach gospodarki 
rynkowej zmusza do podejmowania inicjatyw proefektywnościowych. Przed-
siębiorczość wpływa na konkurencyjność, ta zaś pozytywnie oddziałuje na całą 
gospodarkę. 

Zagadnienia związane z przedsiębiorczością zajmują istotne miejsce w stra-
tegii lizbońskiej i wynikających z niej dokumentach, takich jak Strategia zrówno-
ważonego rozwoju, Europejska karta małych przedsiębiorstw czy Europejski plan 
działań na rzecz przedsiębiorczości. 

Do oceny poziomu rozwoju przedsiębiorczości i jej wpływu na konkurencyj-
ność można między innymi zastosować22: 

–  liczbę podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców, 
–  liczbę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na tysiąc 

ludności, 
–  liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ogółem w sektorze 

prywatnym, 
–  liczbę podmiotów prawa handlowego ogółem, 
–  liczbę spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego, 
–  wartość brutto środków trwałych na mieszkańca. 
Poszczególne działania przedsiębiorcze w ramach takich obszarów przed-

siębiorczości, jak marketing, innowacje, produktywność, zasoby finansowe i rze-
czowe, rentowność, wydajność menedżerów i pracowników, opinia publiczna, 
przedstawiono w tabeli 1.

W literaturze wymienia się pięć aspektów i koniecznych działań dla zapew-
nienia skuteczności konkurowania, a mianowicie23:

− znajomość sytuacji w otoczeniu,
− ciągłe innowacje i podnoszenie jakości,
− kompetentny i zaangażowany personel,
− innowacyjne kierownictwo,
− sprawne zarządzanie wiedzą.

22 B. Słowińska, dz.cyt., s. 8.
23 M. Kochmańska, dz.cyt., s. 36.
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Aspekty te niewątpliwie odgrywają istotną rolę w kształtowaniu postaw przed-
siębiorczych, wskazując tym samym na rolę przedsiębiorczości jako czynnika 
determinującego konkurencyjność. 

Tabela 1

Charakterystyka obszarów przedsiębiorczości

Obszar przedsiębiorczości Działania przedsiębiorcze

Marketing – określenie konkurencji
– określenie pozycji obecnych produktów na obecnym rynku
– określenie pozycji obecnych produktów na nowych rynkach
– określenie zapotrzebowania na nowe produkty na obecnych 

rynkach
– wyznaczenie nowych rynków
– organizacja dystrybucji
– organizacja usług posprzedażowych

Innowacje – wprowadzanie nowych produktów i usług
– wprowadzanie nowych technologii
– usprawnienia organizacyjne i techniczne 

Produktywność – zwiększenie udziału wartości dodanej w sumie dochodów 
uzyskiwanych w danym okresie (najlepsze wykorzystanie 
zakupionych surowców, materiałów lub usług)

– zwiększenie udziału wartości dodanej w zysku (poprawa pro-
duktywności własnych zasobów)

Zasoby rzeczowe i finansowe – zapewnienie dostaw zasobów, dopływu kapitału dla realizacji 
celów w sferze pozycji rynkowej, innowacji, produktywności

Rentowność – zapewnienie efektywności działania przedsiębiorstwa
– pokrycie kosztów wymiany maszyn i urządzeń, spadku ich 

wartości w miarę upływu czasu, ryzyka rynkowego
– pozyskiwanie kapitału na innowacje i ekspansję w przyszłości

Wydajność menedżerów – zarządzanie przez cele i przez samokontrolę
– zaspokajanie potrzeby osiągnięć i samorealizacji

Wydajność pracowników – realizacja celów w stosunkach ze związkami zawodowymi
Odpowiedzialność publiczna – powiązanie sukcesu przedsiębiorstwa z dobrobytem 

społeczeństwa
– dbanie o środowisko naturalne

Źródło:  M. Kochmańska, Czynniki sukcesu rozwoju przedsiębiorczości w zarządzaniu mały-
mi i średnimi przedsiębiorstwami w regionie małopolskim, s. 35, www.sbc.org.pl/Con-
tent/10634/kochmanska.pdf, dostęp 10.03.2012.
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Zakończenie 

Przedsiębiorczość zajmuje szczególne miejsce wśród czynników warun-
kujących konkurencyjność podmiotów gospodarczych. Stan rozwoju polskiej 
przedsiębiorczości należy ocenić jako słaby, co jednak nie umniejsza znaczenia 
tego czynnika w procesie kreowania konkurencyjności. Przedsiębiorczość jest 
warunkiem przetrwania nie tylko poszczególnych jednostek gospodarujących, ale 
i całych gospodarek, dlatego konieczne jest rozwijanie jej w różnorodnych obsza-
rach życia społecznego i gospodarczego.
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AN ENTREPRENEURSHIP AS A DETERMINANT OF COMPETITIVENESS

Summary

In contemporary economycompetitiveness is one of the most important determinants 
of effective functioning of economic entities. Companies, which are competing continu-
ously are an inherent feature of free market economy. Competition takes place at various 
levels depending on entities, which participate in it. Moreover, competition manifests it-
self in various forms of activity and usually achieve different level of intensity. The aim of 
the paper is the diagnosis of conditions and factors materially affecting competitiveness, 
paying particular attention to entrepreneurship as a determinant of competitiveness.
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Wprowadzenie

Obecny kryzys finansowy i finansów publicznych, który dotknął kraje Unii 
Europejskiej, uwidocznił także problem systemów podatkowych obowiązujących 
w 27 unijnych krajach. Kraje europejskie są teraz w trudnej sytuacji, gdyż z jednej 
strony pragną utrzymać ulgi podatkowe w celu ożywienia gospodarki, a z dru-
giej strony podnoszą podatki, aby ustabilizować finanse publiczne i zmniejszyć 
zadłużenie. Często zalecanym sposobem na zmniejszenie skutków kryzysu jest 
podniesienie podatków. Takie stanowisko formułowane jest zarówno przez mię-
dzynarodowe organizacje gospodarcze, jak i profesorów ekonomii1. Dla finansów 
samorządowych i potencjału rozwoju regionu jest to aspekt niezwykle ważny, 
gdyż warunkuje wielkość środków, jakie pozyskują samorządy z tytułu udziału 
w podatkach dochodowych2. Dla rozwoju regionu to nie tylko udział gmin 
w podatkach dochodowych jest ważny, ale także potencjał finansowy i podat-
kowy przedsiębiorstw, głównie sektora MŚP. 

1 Profesor Jan Czekaj napisał „Jeżeli sytuacja Polski nie będzie tak korzystna, jak założył rząd, 
musimy się liczyć z koniecznością głębszych cięć wydatków, jak również wzrostu podatków”. Finan-
se państwa do przeglądu, „Rzeczpospolita” z 27.10.2011. Por. także tenże, Odważne zamierzenia, 
„Rzeczpospolita” z 21.11.2011; T. Lubińska, Zarządzanie finansami w kryzysie, „Rzeczpospolita” 
z 3.09.2010; tejże, To nie rozdęte wydatki są problemem, „Rzeczpospolita” z 13.05.2011.

2 Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego, DzU 2010, nr 80, poz. 526, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, 
a wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego 
podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.
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Koncepcja CCCTB ma na celu ograniczenie kosztów i redukcję przeszkód 
w działalności firm wewnątrz wspólnoty europejskiej. Problemy przedsiębiorstw 
wynikają ze zróżnicowanych wymogów naliczania podatku dochodowego od 
osób prawnych oraz braku możliwości konsolidacji wyniku finansowego na 
potrzeby podatkowe. Dotyczy zatem nie tylko przedsiębiorstw transgranicznych, 
ale wszystkich podmiotów (osób prawnych) prowadzących działalność w Unii 
Europejskiej, w tym także regionalnych. Celem artykułu jest przybliżenie koncep-
cji wspólnej podstawy opodatkowania (CCCTB) i wskazanie na jej znaczenie dla 
rozwoju regionalnego w Polsce.

1.  Idea CCCTB dla rozwoju regionu

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do pro-
wadzenia prac zmierzających do wypracowania spójnych metod określania klu-
czowych dla gospodarki i przedsiębiorstw pojęć, takich jak przychód, dochód, 
koszt podatkowy. Harmonizacja przepisów dotyczących podatku dochodowego 
od osób prawnych powinna przyczynić się do zmniejszenia barier w rozwoju 
i spowodować wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw polskich między innymi 
przez ograniczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poza grani-
cami kraju, zwiększenie stabilności i przejrzystości prawa podatkowego oraz uła-
twione porównywanie obciążeń podatkowych między poszczególnymi krajami. 

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania (CCCTB) ma na celu 
rozwiązanie przeszkód do rozwoju przedsiębiorstw na jednolitym rynku unijnym 
wynikających z braku wspólnych zasad podatku dochodowego. Obecnie stoso-
wane systemy podatkowe w zakresie podatku dochodowego często prowadzą do 
nadmiernego opodatkowania, podwójnego opodatkowania przedsiębiorstw, co 
w obliczu dużych kosztów administracyjnych oraz wysokich kosztów przestrzega-
nia prawa podatkowego obniża konkurencyjność przedsiębiorstw wewnątrz Unii 
Europejskiej i wszelkich przedsiębiorstw unijnych wobec podmiotów z państw 
spoza UE. Taka sytuacja jest sprzeczna z priorytetami określonymi w dokumen-
cie Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu3, zwanym dalej Strategią 2020. Jej celem jest inteligen-
tny i zrównoważony rozwój, który może sprzyjać włączeniu społecznemu, umie 

3 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu spo-
łecznemu, Komunikat Komisji Europa 2020, Bruksela 2010, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
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znaleźć sposób na stworzenie nowych miejsc pracy i określić kierunek rozwoju 
państw Unii Europejskiej. Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze 
sobą powiązane priorytety:

− rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, 
− rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej 

z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,
− rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki 

o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną 
i terytorialną.

Z priorytetami związane są następujące nadrzędne cele UE, czyli:
− wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat powinien wynosić 75%,
− na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB krajów 

UE,
− należy osiągnąć cele 20/20/20 w zakresie klimatu i energii (w tym 

ograniczenie emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to 
warunki), 

− liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć 
do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać 
wyższe wykształcenie,

− liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln4.
Wpisanie w Strategię 2020 koncepcji CCCTB podkreśla znaczenie procesu 

harmonizacji podatków dochodowych w rozwoju Unii Europejskiej. Ukazuje to 
strategię rozwoju regionów, szczególnie uwidaczniającą się w priorytecie, w któ-
rym podkreślono istotę sprzyjania włączeniu społecznemu. Niewątpliwie rozwój 
regionu to wzrost zatrudnienia, więcej młodych osób zdobywających wyższe 
wykształcenie i mniej osób zagrożonych ubóstwem.

Główną korzyścią wynikającą z wprowadzenia CCCTB dla przedsiębiorstw 
w regionach będzie zmniejszenie kosztów przestrzegania przepisów podatkowych. 
Z danych opublikowanych przez Komisję Europejską wynika, że wprowadzenie 
koncepcji może prowadzić do obniżenia kosztów przestrzegania przepisów prawa 
podatkowego od 7%. Rzeczywiste ograniczenie tych kosztów może wywierać 
istotny wpływ na zdolność firm i ich chęci do ekspansji za granicę, także firm, 
które dotychczas miały jedynie zasięg regionalny5. 

4 Tamże.
5 Por. Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB); Brussels, 

COM (2011) 121/4, 2011/0058 (CNS) {SEC(2011) 315}{SEC(2011) 316}. Z szacunków Komisji 
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Koncepcja ma duże znaczenie dla racjonalizacji systemu podatkowego, opo-
datkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorstw. W tym kontekście istotna 
jest kwestia dochodu jako podstawy opodatkowania, a w szczególności wielkość 
kosztów stanowiących koszty uzyskania dochodu w zestawieniu z kosztami nie-
uznawanymi przez prawo podatkowe za koszty uzyskania przychodu, a także uka-
zanie dochodów niepodatkowych. 

2. Założenia koncepcji CCCTB 

Jednym z podstawowych celów prawa wspólnotowego jest zniesienie prze-
szkód w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Przeszkodą taką jest brak ure-
gulowań wspólnotowych, które dotyczyłyby przedsiębiorstw prowadzących 
działalność na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego. Podstawa 
opodatkowania dla podmiotów wchodzących w skład takiej grupy jest ustalana 
zgodnie z zasadami przyjętymi w państwie, w którym każda z tych spółek ma 
siedzibę. Ustalenie, jaka część globalnego dochodu grupy powinna być przy-
pisana danej spółce w państwie jej siedziby, nastręcza poważnych problemów, 
zwłaszcza w świetle skomplikowanych zasad i procedur dotyczących cen trans-
ferowych. W konsekwencji działalność transgraniczna pociąga za sobą wyższe 
koszty administracyjne związane z opodatkowaniem i większe ryzyko. Wiele 
wątpliwości budzi też transgraniczne pokrywanie strat pomiędzy spółkami grupy. 
Próbą rozwiązania tych problemów było opracowanie koncepcji CCCTB.

Określenie „wspólna” w nazwie CCCTB oznacza, że wszystkie elementy 
niezbędne do jej ustalenia będą określone prawem wspólnotowym. Przepisy 
dyrektywy regulują (obecnie w wymiarze bardzo ogólnym) takie zagadnienia, jak 
pojęcie przychód, w tym wyłączenia i zwolnienia, koszty jego uzyskania: koszty 
niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zasady ustalania roku podat-
kowego, zasady wyceny aktywów, moment uzyskania przychodu i poniesienia 
kosztu itp.

Określenie „korporacyjna” w nazwie CCCTB oznacza, że przepisy regulu-
jące CCCTB będą miały zastosowanie do spółek mających siedzibę na terytorium 

Europejskiej wynika, że nowa regulacja pozwoliłaby na zaoszczędzenie w Unii Europejskiej ok. 
700 mln euro rocznie tylko na kosztach dostosowania do innych systemów fiskalnych, ok. 1,3 mld 
euro w wyniku konsolidacji zasad obliczeniowych oraz prawie 1 mld euro kosztów działalności 
transgranicznej. Zdaniem ekspertów, takie rozwiązanie zwiększyłoby atrakcyjność UE jako miejsca 
do większych inwestycji.
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państw członkowskich lub na terytorium państw trzecich, jeśli posiadają zagra-
niczny zakład na terytorium UE oraz podlegających opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób prawnych w państwach członkowskich.

Określenie „skonsolidowana” w nazwie CCCTB oznacza, że podstawa 
ustalona dla grupy spółek nie obejmuje żadnych dochodów (strat) uzyskanych 
(poniesionych) w związku z transakcjami pomiędzy spółkami grupy, takich jak 
sprzedaż zapasów, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 
papierów wartościowych czy świadczenie usług. Transakcje wewnątrzgrupowe 
są pod względem podatkowym traktowane neutralnie. Oznacza to niestosowanie 
do spółek wchodzących w skład grupy CCCTB przepisów o podmiotach powią-
zanych i cenach transakcyjnych. Skutkiem konsolidacji jest także automatyczne 
wyrównywanie strat jednych spółek dochodami innych spółek grupy bez żad-
nych ograniczeń oraz niepobieranie podatków u źródła od jakichkolwiek płat-
ności dokonywanych między spółkami grupy (dywidendy, odsetki, należności 
licencyjne).

Wprowadzenie CCCTB ma w założeniu przyczynić się do usunięcia prze-
szkód natury podatkowej w działalności grup spółek o zasięgu transgranicznym, 
a w szczególności spowodować:

– obniżenie kosztów administracyjnych związanych z opodatkowaniem,
– niestosowanie regulacji dotyczących podmiotów powiązanych (ustalanie 

cen transakcyjnych, sporządzanie dokumentacji),
– pokrywanie strat spółek (zakładów) objętych CCCTB, tak jak w przy-

padku podatkowych grup kapitałowych o zasięgu krajowym,
– uproszczenie opodatkowania transgranicznych operacji restrukturyzacyj-

nych,
– całkowite wyeliminowanie ryzyka podwójnego opodatkowania dywi-

dend,
– usunięcie wszelkich innych przypadków podwójnego opodatkowania, 

dyskryminacji i restrykcji6.
Koncepcja CCCTB ma także na celu zwiększenie stopnia harmonizacji 

podatkowej w UE oraz ograniczenie kosztów i redukcję przeszkód w działalności 
firm wewnątrz wspólnoty europejskiej. Problemy przedsiębiorstw wynikają ze 
zróżnicowanych wymogów naliczania podatku dochodowego od osób prawnych 
oraz braku możliwości konsolidacji wyniku finansowego na potrzeby podatkowe. 

6 H. Litwińczuk, Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania – koncepcja i szanse 
wprowadzenia, „Prawo i Podatki” 2006, nr 9, s. 12.
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Dotyczy zatem nie tylko przedsiębiorstw transgranicznych, ale wszystkich pod-
miotów (osób prawnych) prowadzących działalność w Unii Europejskiej, a szcze-
gólnie przedsiębiorstw regionalnych, których siła decyduje o potencjale rozwoju 
regionu. 

Koncepcja CCCTB ma duże znaczenie dla rozwoju sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Jej celem jest wsparcie tych przedsiębiorstw oraz zachęca-
nie do rozwoju działalności na jednolitym rynku europejskim7. Wynika stąd, że 
z programu będą korzystać przedsiębiorstwa różnej wielkości, ale jest szczegól-
nie istotny dla MŚP, aby czerpały korzyści z jednolitego rynku. CCCTB przede 
wszystkim przyczyni się do zmniejszenia przeszkód podatkowych i obciążeń 
administracyjnych, co zapewni prostsze i tańsze procedury dla MŚP i zachęci je 
do rozszerzenia działalności w całej UE. CCCTB oznacza, że działające w regio-
nach małe i średnie przedsiębiorstwa będą stosowały zasady jednego systemu 
podatkowego do obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym 
od osób prawnych. 

Koncepcja CCCTB ma na celu zapewnienie spójności krajowych systemów 
podatkowych, ale nie obejmuje harmonizacji stawek podatkowych. Komisja 
Europejska uważa, że uczciwa konkurencja poprzez stawki podatkowe jest godna 
wsparcia. Różnice stóp opodatkowania umożliwiają bowiem pewną konkuren-
cję podatkową i dlatego powinny być utrzymane na rynku wewnętrznym. Taki 
system nie tylko zwiększa przejrzystość zasad opodatkowania dochodów, ale 
również umożliwia państwom członkowskim zachowanie konkurencyjności na 
rynku wewnętrznym i uwzględnienie potrzeb budżetowych.

3.  Elementy systemu CCCTB i korzyści dla regionu

W projektowaniu wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
ważne jest przesłanie, że jednolita baza podatkowa powinna wspierać wydatki na 
badania i rozwój. W projekcie dyrektywy zapisano, że wszystkie koszty związane 

7 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społeczne-
go i Komitetu Regionów. Przegląd programu Small Business Act dla Europy COM (2011) 78, wersja 
ostateczna 23.2.2011. Program Small Business Act dla Europy (SBA) to kompleksowe ramy polityki 
na rzecz MŚP, który promuje przedsiębiorczość i utrwala zasadę „najpierw myśl na małą skalę” 
w stanowieniu prawa i kształtowaniu polityki, aby zwiększyć konkurencyjność MŚP. Por. Komuni-
kat Komisji „Najpierw myśl na małą skalę” – Program Small Business Act dla Europy, COM (2008) 
394 wersja ostateczna.
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z badaniami i rozwojem podlegają odliczeniu jako koszty uzyskania przychodu. 
Podejście to będzie zachętą dla przedsiębiorstw decydujących się na przystąpienie 
do systemu wspólnotowej bazy podatku dochodowego, aby inwestowały w bada-
nia i rozwój. Niewątpliwie będzie to miało duże znaczenie dla rozwoju regionów, 
w których przedsiębiorstwa mają siedzibę. 

W projekcie dyrektywy Komisja proponuje wprowadzenie CCCTB na zasa-
dzie fakultatywnej. Oznacza to, że grupa przedsiębiorstw lub pojedynczy podat-
nicy mieliby prawo wyboru reżimu podatkowego określonego w dyrektywie, albo 
dalszego stosowania krajowego systemu podatku dochodowego. Projekt CCCTB 
jest więc ważnym krokiem na drodze harmonizacji opodatkowania dochodu przed-
siębiorstw, który zwiększając konkurencyjność zewnętrzną UE, ma jednocześnie 
ograniczyć szkodliwą konkurencję wewnętrzną. W dyrektywie nie przewiduje się 
ujednolicenia stawek podatku8. 

Opracowując system podatkowy w ramach koncepcji CCCTB, kierowano 
się zasadami równowagi między elastycznością a standaryzacją uregulowań, 
szczegółowością a ogólnością oraz atrakcyjnością rozwiązań zaproponowanych 
w koncepcji w stosunku do rozwiązań krajowych. Pozostawienie przedsiębior-
stwom możliwości wyboru opodatkowania według zasad określonych w koncep-
cji pozwala na kształtowanie struktury i wysokości podstawy opodatkowania9. 
Dla przedsiębiorstw sektora MŚP działających w regionach jest to dobre roz-
wiązanie. Mogą rozważyć „przejście na CCCTB”, co pozwoli na ujednolicenie 
obowiązującego ich systemu podatku dochodowego z podatkiem wspólnotowym 
i zwiększenie elastyczności funkcjonowania.

Dla przedsiębiorstw niezwykle ważna jest kategoria kosztów uzyskania 
przychodu, która warunkuje bazę podatku dochodowego. Koszty uzyskania przy-
chodu zdefiniowano jako „wszystkie koszty poniesione przez podatnika w war-
tości netto w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia dochodów, w tym koszty badań 
naukowych i prac rozwojowych oraz koszty podwyższenia kapitału lub zadłuże-
nia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą”10. Z definicji tej wynika, 
że wszelkie koszty poniesione przez przedsiębiorstwo w związku z prowadzoną 
przez nie działalnością gospodarczą będą stanowić koszty podatkowe. W projek-

8 Trudno jednak tę deklarację traktować jako wiecznie wiążącą, ponieważ ujednolicenie bazy 
podatkowej sprowadzi konkurencję podatkową między państwami członkowskimi do ostatniego 
zostawionego w ich gestii parametru, jakim jest stawka nominalna.

9 M. Supera-Markowska, Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja 
harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE, CH Beck, Warszawa 2010, s. 204–205.

10 Por. Council Directive on a Common..., art. 12, s. 23.
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cie dyrektywy wskazano, że koszty oraz wszystkie inne pozycje podlegające odli-
czeniu ujmuje się w roku podatkowym, w którym je osiągnięto lub poniesiono. 
Poniesienie zaś kosztu podlegającego odliczeniu następuje w momencie spełnienia 
następujących warunków: po pierwsze – powstanie obowiązku dokonania płatno-
ści; po drugie – możliwość ustalenia wysokości kwoty zobowiązania z należytą 
dokładnością; po trzecie – w przypadku obrotu towarami przeniesienie na podat-
nika istotnego ryzyka oraz korzyści wynikających z prawa własności towarów, 
natomiast w przypadku świadczenia usług otrzymanie usługi przez podatnika. 

W analizie kosztów podatkowych według koncepcji CCCTB szczególnie 
ważna jest przyjęta w rozwiązaniach zasada memoriału, choć w projekcie wyraź-
nie zapisano rozdzielenie zasad rachunkowości od zasad ustalania dochodu dla 
celów podatkowych. Korzyści takiej zasady ujmowania kosztów będą szczegól-
nie widoczne przy kosztach finansowych, odsetkowych. Według zapisów polskiej 
ustawy, odsetki są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu według zasady 
kasowej. Zasada memoriału jest stosowana zarówno w MSR/MSSF jak i krajo-
wych standardach rachunkowości11. Można stąd wnioskować, że koszty odset-
kowe pomniejszałyby podstawę opodatkowania w momencie ich naliczenia, a nie 
faktycznej zapłaty. Jest to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorstw polskich.

Warto na zakończenie odwołać się do orzecznictwa ETS. W jednym 
z wyroków sąd orzekł: „Chociaż władztwo podatkowe w zakresie podatków 
bezpośrednich znajduje się w gestii państw członkowskich, to jednak powinno 
być ono wykonywane zgodnie z prawem wspólnotowym, co zakłada koniecz-
ność eliminowania wszelkiej dyskryminacji, jawnej czy ukrytej ze względu na 
obywatelstwo”12.

4. Koncepcja CCCTB w opinii przedsiębiorstw polskich

Celem dotychczasowych rozważań była ogólna analiza rozwiązań systemu 
podatkowego w ramach CCCTB i zasygnalizowanie korzyści, jakie mogą z niego 
wynikać dla rozwoju regionów. Omawiając odpowiednie zapisy dyrektywy, 
wskazano, że polskie przedsiębiorstwa działające w regionach również mogą 
wykorzystać rozwiązania zapisane w projekcie dyrektywy i że będą one korzystne 

11 Por. Ustawę z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity DzU 2011, nr 232, poz. 1378, 
art. 6, ust. 1.

12 C-279/93 Schumacker; C-80/94 Wielockx; C-107/94 Ascher; C-250/95 Futura.
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zarówno dla nich jak i dla rozwoju regionu. Istotne jest zatem zbadanie, czy są im 
znane rozwiązania opisane w projekcie dyrektywy. Badanie wykonano w latach 
2010–2011 w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków MNiSW13. 
Przedsiębiorców zapytano o znajomość idei wspólnej skonsolidowanej korpora-
cyjnej podstawy opodatkowania. Wyniki zilustrowano na wykresie 1. Wynika 
z niego, że idea CCCTB znana jest ponad 1/3 badanych przedsiębiorstw. Wynik 
ten należy uznać za dostateczny – biorąc pod uwagę, że prace nad koncepcją 
trwają już ponad 10, brak całkowitej wiedzy o projekcie nie jest dobrym sygna-
łem. Może to jednak wynikać z faktu, że polskie przedsiębiorstwa, szczególnie te 
z sektora MŚP, są „zarzucane” ciągle nowymi rozwiązaniami w obowiązujących 
ich podatkach i nie mają czasu na zainteresowanie się prognozowanym systemem, 
którego wprowadzenie cały czas jest niepewne. Niewielka wiedza o systemie 
CCCTB wpływa na świadomość korzyści, które mogą odnieść przedsiębiorstwa, 
przystępując do niego. Odpowiednie dane przedstawiono w tabeli 1. 

tak
37,50%

nie
58,93%

brak odpowiedzi
3,57%

Wykres 1. Czy przedsiębiorcom znana jest idea CCCTB?

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że dla polskich przedsiębiorstw 
rozwiązania podatkowe określone w projekcie dyrektywy są istotne z uwagi na 
bardziej przejrzystą politykę podatkową oraz usuwanie barier podwójnego opo-
datkowania. Jest to ważny sygnał, że przedsiębiorcy nade wszystko oczekują 
stabilności i przejrzystości systemu podatkowego, a ponadto mają nadzieję, że 
wprowadzenie systemu będzie sprzyjać usunięciu barier ustanowionych przez 
różne systemy podatkowe. Niepokojący jest jednak fakt, że ponad 37% badanych 

13 Projekt badawczy MNiSW Potencjał podatkowy przedsiębiorstw polskich w kontekście idei 
ujednolicenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych i harmonizacji 
prawa podatkowego w Unii Europejskiej (nr projektu: N N113 291337, kierownik – J. Iwin-Ga-
rzyńska). Na ankiety dotyczące znaczenia kosztów i przychodów podatkowych odpowiedziało 112 
przedsiębiorców – osób prawnych z całej Polski. Wśród ankietowanych podmiotów dominowały 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
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przedsiębiorców, którym znana była koncepcja CCCTB, nie udzieliło odpowiedzi 
na pytania. 

Zakończenie

Rozwój przedsiębiorstw w regionach warunkuje nie tylko ich bogactwo, 
ale i państwa. Przedstawione rozważania miały na celu uzasadnić hipotezę, że 
koncepcja CCCTB nie będzie bierna wobec tych procesów. Z istoty koncepcji 
CCCTB wynika, że wprowadzenie zawartych w projekcie dyrektywy rozwią-
zań nie pozostanie bez wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw. Badania 
empiryczne potwierdziły, że polskie przedsiębiorstwa w dużej mierze żyją dniem 
dzisiejszym. Nie znają koncepcji, która może być dla nich korzystna. Jednak 

Tabela 1 

Znaczenie dla przedsiębiorców korzyści z zastosowania CCCTB (%)

 0 1 2 3 4 5
Brak 
odpo-
wiedzi

Razem

Usunięcie barier ustanowio-
nych przez różne krajowe 
systemy podatkowe 5,36 3,57 7,14 10,71 12,50 23,21 37,50 100,00
Uproszczenie administra-
cyjne i redukcja obciążeń 
biurokratycznych 3,57 8,93 10,71 5,36 16,07 17,86 37,50 100,00
Stworzenie warunków do 
równego traktowania przed-
siębiorstw mających siedziby 
w różnych państwach człon-
kowskich 7,14 7,14 8,93 8,93 10,71 19,64 37,50 100,00
Usunięcie problemów 
podwójnego opodatkowania 
i unikania opodatkowania 3,57 3,57 8,93 3,57 8,93 33,93 37,50 100,00
Lepsze wykorzystanie kapi-
tału, wzrost konkurencyjno-
ści, tworzenie nowych miejsc 
pracy 1,79 8,93 10,71 12,50 14,29 14,29 37,50 100,00
Stworzenie bardziej przejrzy-
stej polityki podatkowej 1,79 3,57 3,57 10,71 17,86 25,00 37,50 100,00
Transgraniczne wyrównywa-
nie zysków i strat 7,14 10,71 8,93 7,14 7,14 21,43 37,50 100,00

0 – nieistotne, 5 – istotne.
Źródło:  na podstawie badań ankietowych.
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przedsiębiorcy, którzy zapoznali się z jej treścią, widzą duże możliwości stworze-
nia bardziej przyjaznej polityki podatkowej.

W projekcie dyrektywy Komisja zaproponowała wprowadzenie CCCTB 
na zasadzie fakultatywnej. Oznacza to, że grupa firm lub pojedynczy podatnicy 
mieliby prawo wyboru reżimu podatkowego określonego w dyrektywie albo dal-
szego stosowania krajowego systemu podatku dochodowego. Projekt CCCTB jest 
więc ważnym krokiem na drodze harmonizacji opodatkowania dochodu przed-
siębiorstw, który zwiększając konkurencyjność zewnętrzną UE, ma jednocześnie 
ograniczyć szkodliwą konkurencję wewnętrzną. W dyrektywie nie przewidziano 
ujednolicenia stawek podatku14. 
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THE COMMON CONSOLIDATED CORPORATE TAX BASE CHANCE 
OF DEVELOPMENT OF THE REGION

Summary

The aim of this paper is to present polish tax system in the aspect of tax base end 
development of region. There will be also conducted the analysis of the possibility of 
standardizing solutions within tax system of European Union, taking into account the 
importance and attractiveness of this solution for Polish enterprises.
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BRYTYJSKI MODEL SYSTEMU PRAWNEGO IZB HANDLOWYCH 
O DOBROWOLNYM UDZIALE PRZEDSIĘBIORCÓW

Wprowadzenie

Celem opracowania jest przedstawienie ustroju prawnego brytyjskich izb 
handlowych i ich znaczenia dla rozwoju przedsiębiorczości. Brytyjskie izby hand-
lowe tworzą reprezentatywny europejski system prawny izb handlowo-przemy-
słowych o dobrowolnej przynależności. Cechuje się on dużymi możliwościami 
kształtowania statusu prawnego izb przez ich członków. Egzemplifikacją brytyj-
skiego systemu prawnego jest ustrój prawny izb gospodarczych, funkcjonujących 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W państwach członkowskich Unii Euro-
pejskiej są dwa modele organizacyjne izb handlowo-przemysłowych: „francuski” 
o powszechnym akcesie i „brytyjski” o dobrowolnym udziale przedsiębiorców.

1. Zarys historyczny funkcjonowania izb handlowo-przemysłowych

Rozwój gospodarczy i formowanie się społeczności kupców spowodowały 
potrzebę ich reprezentowania i strzeżenia interesów handlu. Średniowieczne gildie 
kupieckie, czyli związki kupców działające w imieniu swoich członków i zabez-
pieczające ich przywileje, były wcześniejszym wzorcem izb gospodarczych.

W IX wieku w Hiszpanii (Barcelona) ustanowiono związek kupców trudniący 
się handlem morskim – „Consulado del Mar”. Na podstawie jego doświadczeń 
od XIII wieku tworzono we wszystkich większych portach Hiszpanii „kolegia 
kupieckie”. Były to ośrodki handlowe, które nierzadko miały charakter publiczny 
ze względu na powierzanie im przez władze miejskie pewnych czynności admi-
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nistracyjnych i sądowych1, między innymi rozstrzygania sporów handlowych, 
pełnienia obowiązków policji portowej i rzecznej, tworzenia szkół handlowych 
i przemysłowych oraz przedstawiania władzom opinii i wniosków w sprawie 
rozwoju handlu, przemysłu i żeglugi. Działalność korporacji kupieckich przy-
czyniła się do utworzenia w 1485 roku w Antwerpii pierwszej w Europie izby 
handlowej, a w 1599 roku w Marsylii – rady do strzeżenia spraw handlowych, 
która dała początek powstałej w tym mieście w 1650 roku pierwszej francuskiej 
izbie handlowej2. Ustanawiane w następnych latach francuskie izby handlowe 
(w 1700 r. w Dunkierce, w 1701 r. w Tuluzie i Bordeaux)3 były organizacjami 
o dobrowolnym członkostwie. Rewolucja francuska wstrzymała na kilka lat ich 
intensywny rozwój, lecz od 1802 roku wznowiono aktywność izb handlowych, 
które stopniowo przejmowały określone zadania administracji publicznej4. Izby 
gospodarcze o charakterze publicznoprawnym (samorząd gospodarczy) powstały 
w XIX wieku, podobnie jak samorząd terytorialny, w następstwie decentraliza-
cji administracji publicznej i utrwalania się ustroju demokracji obywatelskiej. 
Dla tworzenia się samorządu duże znaczenie miały upadek ustroju feudalnego 
i państwa monarchii absolutnej oraz zniesienie społeczeństwa stanowego opar-
tego na monopolu władzy szlachty i poddaństwa chłopów5. Upadek feudalizmu 
oznaczał powstanie państwa prawa, opartego na konstytucji. Wszyscy ludzie stali 
się wolni i równi wobec prawa, stając się podmiotem władzy. Pojawienie się spo-
łeczeństwa obywatelskiego miało związek z rewolucją francuską w 1789 roku, 
w wyniku której obalono ustrój feudalny6. Powołano samorząd jako zdecentrali-
zowaną formę administracji publicznej, a w konsekwencji nastąpił jej podział na 
administrację rządową i samorządową. Panowało przeświadczenie, że samorząd 
jest skuteczniejszy w rozwiązywaniu spraw bezpośrednio interesujących oby-
wateli oraz oszczędniejszy niż aparat administracji rządowej, scentralizowanej 
i zbiurokratyzowanej, funkcjonującej w oddaleniu od problemów danej społecz-

1 M. Grzelak, R. Kmieciak, Ustrój i zadania samorządu gospodarczego, w: Samorząd w Polsce. 
Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 
1998, s. 161.

2 Tamże, s. 162.
3 T. Wróblewski, Samorząd gospodarczy w projekcie ustawy o samorządzie gospodarczym, 

„Przegląd Prawa i Administracji” 1997, nr 39, s. 193.
4 M. Grzelak, R. Kmieciak, dz.cyt., s. 162.
5 S. Wykrętowicz, Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, w: Samorząd w Polsce..., 

s. 9, 13.
6 Tamże, s. 9.
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ności lokalnej, zawodowej itp. Samorząd terytorialny najwcześniej powołano we 
Francji. W konstytucji z 1791 roku nazwano go władzą komunalną, czyli gminną7. 
W roku 1802 Napoleon dekretem konsularnym ustanowił izby handlowe. Ich 
główne cele były następujące: współdziałanie w dziedzinie rozwoju stosunków 
gospodarczych i koordynowanie tych stosunków oraz pośredniczenie między 
zawodowo-gospodarczymi interesami kupców a zbiorowym interesem społecz-
nym8. Izby handlowe we Francji były początkowo osobami prawa prywatnego, 
o dobrowolnej przynależności kupców, a od czasu uchwalenia dekretu z 1802 
roku stopniowo zaczęły realizować zadania administracji publicznej. System izb 
francuskich był podwaliną pod niemieckie izby handlowe i izby handlowo-prze-
mysłowe w całej Europie Zachodniej, a także na ziemiach polskich pod zaborami 
(XVIII i XIX w.)9. W roku 1830, opierając się na prawie francuskim, powołano 
w Prowincji Reńskiej dla miast Elberfeld i Barmen pierwszą niemiecką izbę hand-
lową. Istotna zmiana w organizacji izb handlowych w Niemczech pojawiła się 
w 1848 roku. Uległy one przekształceniu i stały się osobami publicznoprawnymi, 
mającymi kompetencje administracyjnoprawne. Ich zadaniem było doradztwo 
organom państwowym i gospodarczym oraz wyrażanie interesów handlu i prze-
mysłu10. W XIX wieku, na skutek intensywnego rozwoju handlu i przemysłu oraz 
tworzenia się silnych ekonomicznie grup interesu w handlu i przemyśle, izby hand-
lowo-przemysłowe stały się ważną i wpływową formą organizacji kupieckich. 
Swoją pozycję wzmocniły w XX wieku i współcześnie w ustroju demokracji 
obywatelskiej oddziałują na politykę gospodarczą państw11. W polskim systemie 
prawnym izby gospodarcze są oparte na „brytyjskim” modelu organizacyjnym 
izb handlowych – zgodnie z ustawą z 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych. 
Są to dobrowolne organizacje, działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
i będące przedstawicielami środowiska przedsiębiorców wobec organów władzy 
i administracji publicznej. Zmiana ustroju socjalistycznego na demokratyczny 
i wprowadzenie gospodarki rynkowej, której podstawą jest zasada wolności dzia-

7 Tamże, s. 13; zob. także D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie, TNOiK „Dom 
Organizatora”, Toruń 2002, s. 134–137.

8 T. Wróblewski, dz.cyt., s. 193.
9 M. Grzelak, R. Kmieciak, dz.cyt., s. 162.

10 Tamże.
11 S. Wykrętowicz, Samorząd jako wyraz demokracji..., s. 27; zob. też S. Bułajewski, Samorządy za-

wodowe i gospodarcze jako samorządy specjalne, w: Wolność zrzeszania się w Polsce, red. M. Chmaj, 
C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 223–224; S. Wykrętowicz, Rozwój samorządu korporacyjnego jako 
zdecentralizowanej administracji publicznej, w: Z badań nad samorządem zawodowym w Polsce, 
red. R. Kmieciak, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010, s. 14–18.
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łalności gospodarczej, przyczyniły się do przyjęcia systemu dobrowolnego człon-
kostwa w izbach gospodarczych.

Na podstawie zasady subsydiarności regulacja prawna ustroju izb gospodar-
czych (handlowo-przemysłowych) w Unii Europejskiej jest objęta sferą upraw-
nień państw członkowskich, nie zaś instytucji unijnych. W krajach należących do 
Unii Europejskiej są dwa systemy organizacyjne izb handlowo-przemysłowych:

a)  model „francuski” – charakteryzujący się powszechną przynależnością; 
na podstawie systemu prawa publicznego funkcjonują izby handlowo-
-przemysłowe w następujących państwach: Francji, Grecji, Hiszpanii, 
Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Słowacji, Słowenii, Włoszech;

b) model „brytyjski” – odznaczający się dobrowolnym akcesem przedsię-
biorców do izb handlowo-przemysłowych; zgodnie z systemem prawa 
prywatnego izby prowadzą działalność w następujących państwach: Wiel-
kiej Brytanii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, 
Finlandii, Irlandii, na Litwie, Łotwie, Malcie, w Polsce, Portugalii, Rumu-
nii, Szwecji i na Węgrzech12.

2. Brytyjski system prawny izb handlowych 
o dobrowolnym członkostwie przedsiębiorców

W Wielkiej Brytanii nie ma odrębnych przepisów określających status 
prawny izb handlowo-przemysłowych. Źródła prawa angielskiego: Halsbury’s 
Laws of England i Halsbury’s Statutes of England, obejmujące ogół angielskich 
przepisów prawnych i ustaw parlamentarnych, nie regulują ustroju prawnego izb 
handlowo-przemysłowych13. Izby handlowo-przemysłowe, organizacje o osobo-
wości prywatnoprawnej, są ustanawiane w formie spółek z ograniczoną odpowie-
dzialnością (jak w większości przypadków) bądź stowarzyszeń prawa cywilnego 
– terytorialnych lub branżowych. Kilka izb zostało utworzonych na podstawie 
przywileju królewskiego (Royal Charter)14.

12 J. Bevaart, Izby handlowo-przemysłowe w Europie oraz ich rola dla gospodarki, „Jurysta” 
1994, nr 9, s. 23; zob. J. Gola, K. Horubski, Funkcjonowanie izb gospodarczych jako przejaw 
samorządności przedsiębiorców, w: Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, 
red. J. Blicharz, J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 283–285.

13 R. Butler, Ogólna analiza systemu funkcjonowania izb handlowo-przemysłowych w Wielkiej 
Brytanii, Niemczech i Francji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002, s. 9.

14 Tamże, s. 36.
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Przynależność do izb handlowych w Wielkiej Brytanii jest dobrowolna. 
Reprezentacją krajową izb jest Zrzeszenie Brytyjskich Izb Handlowych (The Asso-
ciation of British Chambers of Commerce – BCC), na którego rzecz zespolone 
izby handlowe uiszczają opłatę stowarzyszeniową. Obecnie jest 61 regionalnych 
izb handlowych, akredytowanych i stowarzyszonych w Zrzeszeniu Brytyjskich 
Izb Handlowych, łącznie zaś izby skupiają 81 tys. przedsiębiorstw. Oprócz regio-
nalnych izb handlowych prowadzi działalność 135 miejskich izb handlowych, 
także stowarzyszonych w Zrzeszeniu Brytyjskich Izb Handlowych, zrzeszających 
ponad 12 tys. członków15. Zrzeszenie Brytyjskich Izb Handlowych jest stowarzy-
szeniem i nie ma uprawnień władczych wobec izb jako swoich członków, z wyjąt-
kiem możliwości odwołania ich członkostwa16. Jest ono zarządzane przez Radę 
(albo Zarząd) wybieraną przez członków. W jej skład wchodzą reprezentanci 
regionalnych izb handlowych oraz ważni przedstawiciele londyńskiego środowi-
ska biznesu, czyli naczelnik banku Anglii (Governor of the Bank of England), 
prezes Giełdy Międzynarodowej (Chairman of the International Stock Exchange) 
i prezes Londyńskiego Towarzystwa Lloyd’s (Lloyd’s of London)17.

Izbami handlowymi w Wielkiej Brytanii administruje komitet, który pełni 
funkcje odpowiadające zarządowi spółki i zatrudnia personel załatwiający bie-
żące sprawy związane z działalnością izby. Kadencja tego organu wykonawczego 
wynosi 3 lata. Przedsiębiorcy zrzeszeni w izbie tworzą walne zgromadzenie, które 
podejmuje uchwały odnoszące się do najistotniejszych zagadnień dla funkcjono-
wania izby.

W latach 1989–1991 Ministerstwo Pracy utworzyło na terenie Anglii sieć 
organizacji TEC (Training and Enterprise Council – Komisja ds. Szkolenia 
i Inicjatyw Zawodowych). Podobne przedsięwzięcia podjęto w Walii i Szkocji. 
Są one oparte na kontrakcie z Ministerstwami: Pracy oraz Handlu i Przemysłu, 
a zadaniem organizacji jest przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz roz-
wój przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym18. Izby handlowo-przemysłowe 
i TEC uzupełniały się w prowadzonej przez nie działalności. Z pożytkiem dla 
przedsiębiorców rozpoczął się proces łączenia tych organizacji w nowe instytucje 
– CCTEs (Chambers of Commerce, Training and Enterprise – Izby Handlowe, 

15 Funkcjonowanie samorządu gospodarczego w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Departament 
Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2007, s. 21.

16 R. Butler, dz.cyt., s. 36.
17 Tamże, s. 36–37.
18 Tamże, s. 37–38.
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Szkoleniowe i Przedsiębiorczości). CCTEs mogą być uznawane i akredytowane 
przez BCC zbieżnie z izbami handlowo-przemysłowymi19.

Organizacje typu business links ustanowiono w 1993 roku jako efekt partner-
stwa między TECs, izbami handlowo-przemysłowymi i władzami lokalnymi na 
terenie całej Wielkiej Brytanii. W działalności tej uczestniczą także inne lokalne 
organizacje, jak Agencja Przedsiębiorczości (Enterprise Agency) lub uczelnia 
danego terenu. Business links wspomagają rozwój małych firm, w których liczba 
zatrudnionych mieści się w granicach od 10 do 200 osób20. Każda organizacja jest 
oparta na lokalnej izbie handlowo-przemysłowej, szczególnie w sferze dostępu do 
usług21, a siedzibą jest zwykle izba handlowo-przemysłowa.

Zrzeszenie Brytyjskich Izb Handlowych kieruje także forum handlowych 
organizacji afiliowanych – TPA (Trade and Professional Alliances – Stowarzysze-
nia Handlowo-Zawodowe). Stowarzyszenia TPA przejęły zadania pełnione przez 
cechy i gildie londyńskie, a dotyczące reprezentowania interesów rzemieślników 
i kupców. Organizacje TPA funkcjonują w strukturze organizacyjnej zrzeszenia, 
mając prawo wyboru do rad tej organizacji i jej komitetów specjalistycznych. 
Są one przedstawicielami około 120 tys. przedsiębiorców22. TPA, wykonując 
ekspertyzy w wielu sektorach działalności gospodarczej, kształtują stanowisko 
zrzeszenia23 – organizacji przedstawiającej władzom opinie środowiska biznesu 
odnoszące się do problematyki gospodarczej.

Głównym zadaniem izb jest reprezentowanie interesów ich członków 
w sprawach ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych oraz świadczenie usług 
na rzecz firm, w tym niezrzeszonych. Do takich usług należą między innymi 
wystawianie świadectw pochodzenia oraz realizowanie szkoleń24. Zadania te są 
po części finansowane ze środków publicznych. Ponadto do zadań izb należy 
wspieranie przedsiębiorców w formie doradztwa i nawiązywania kontaktów 
handlowych, udostępnianie informacji gospodarczej, przygotowywanie wystaw 
handlowo-przemysłowych typu „biznes dla biznesu”, spotkań z reprezentantami 
władz i administracji, wydawanie publikacji (w postaci elektronicznej, biuletynów 
i periodyków izby) oraz przygotowywanie programów telewizyjnych i radiowych 

19 Tamże, s. 38.
20 Tamże.
21 The Road to European Union, Eurochambres, Brussels 2002, s. 32.
22 R. Butler, dz.cyt., s. 38.
23 Tamże.
24 Funkcjonowanie samorządu..., s. 21.
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poświęconych problematyce gospodarczej25. Opinie członków Zrzeszenia Brytyj-
skich Izb Handlowych w sprawach na temat zagadnień handlu mogą być przed-
stawiane władzom ustawodawczym na poziomie lokalnym, parlamentu i rządu 
oraz Unii Europejskiej. Brytyjskie izby handlowe organizują zagraniczne misje 
handlowe oraz wystawy, zarządzają klubami eksportu, które prowadzą szkolenia 
w dziedzinie eksportu. Szkolenia te są użyteczne dla przedsiębiorców w rozsze-
rzaniu działalności na nowe rynki zagraniczne wskutek odpowiednio wykonywa-
nych badań rynkowych i dostępu do informacji na temat trendów rynkowych26.

Nie ma norm prawnych nakładających obowiązek zasięgania opinii Zrze-
szenia Brytyjskich Izb Handlowych i jego izb członkowskich przez lokalne i pań-
stwowe władze publiczne. Izby mają jednak duży wpływ na prowadzenie polityki 
gospodarczej i społecznej27. Zadaniami izb, konsultowanymi z władzami publicz-
nymi, są: prowadzenie baz danych odnoszących się do firm funkcjonujących na 
obszarze ich kompetencji, analizowanie rozwoju gospodarki lokalnej, systemu 
podatkowego, zatrudnienia i zmian na rynku pracy, badanie funkcjonowania 
systemu prawnego oraz informowanie o stanie handlu zagranicznego28.

Majątek izb tworzą przede wszystkim składki członkowskie oraz sprzedaż 
usług członkom i przedsiębiorcom niezrzeszonym. Wysokość składki członkow-
skiej jest zależna od liczby pracowników zatrudnionych w firmie. Komitet ustala 
wysokość składki, która następnie podlega zatwierdzeniu przez członków izby na 
walnym zgromadzeniu29. Gdy składki są, zdaniem członków izby, zbyt wysokie, 
mogą odrzucić decyzję komitetu na walnym zgromadzeniu30. Izby, oprócz finan-
sowania zadań publicznych, nie uzyskują środków finansowych z budżetu. Prowa-
dząc działalność zgodnie z prawem, są niezależne od władz oraz administracji.

Zakończenie

Możliwości kształtowania statusu prawnego przez izby działające w bry-
tyjskim systemie prawnym o dobrowolnej przynależności są duże. Ogół zrze-

25 R. Butler, dz.cyt., s. 37.
26 Tamże.
27 Samorząd gospodarczy jako partner firm w akcesji do Unii Europejskiej, Raport Krajowej 

Izby Gospodarczej, Krajowa Izba Gospodacza, Warszawa 2001, s. 70.
28 Tamże.
29 R. Butler, dz.cyt., s. 9.
30 Tamże, s. 10.
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szonych przedsiębiorców ma prawo uczestniczyć w walnych zgromadzeniach. 
Dobrowolny udział wyraża uprawnienie do rezygnacji z członkostwa w izbie 
i możliwość rozwiązania ich na podstawie własnych uchwał. Izby te mają struk-
turę organizacyjną liniowo-sztabową.

W strukturze liniowo-sztabowej działają połączone ze sobą hierarchicz-
nymi więziami służbowymi komórki liniowe; wspierają one organy funkcjonalne 
– sztaby, które nie mają kompetencji decyzyjnych wobec komórek liniowych. 
Komórki sztabowe tworzą eksperci wykonujący zadania opiniodawcze i dorad-
cze. Funkcjonalny podział pracy wyraża się w łączeniu czynności zgodnie z podo-
bieństwem funkcji pracy, wynikających ze wspólnych zadań (dla usprawnienia 
działalności organizacji)31. Hierarchiczny układ organizacyjny izb handlowych 
w Wielkiej Brytanii nie jest rozbudowany, tworzą go bowiem walne zgroma-
dzenie, komitet, personel administracyjny, a funkcje sztabów pełnią organizacje 
doradcze, na przykład business links. W brytyjskich izbach handlowych praca 
jest podzielona między niewielką liczbę organów, wykonujących zróżnicowane 
czynności (komitet i organizacje doradcze). Ponadto struktura organizacyjna tych 
izb jest w ograniczonym stopniu sformalizowana – określona umiarkowaną liczbą 
przepisów prawnych, które nie są rygorystyczne.

Brytyjski system prawny nie zawiera odrębnych przepisów odnoszących 
się do ustroju prawnego izb handlowo-przemysłowych o dobrowolnej przynależ-
ności. Organizacje te, mając osobowość prywatnoprawną, funkcjonują w formie 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub stowarzyszeń. Walne zgromadzenie 
członków jest organem uchwałodawczym izby, rozstrzygającym o zagadnieniach 
najważniejszych dla jej funkcjonowania. Organ wykonawczy izby, który prowa-
dzi aktualną działalność i reprezentuje izbę, to komitet. Dwustopniowy system 
brytyjskich izb handlowo-przemysłowych tworzą izby terenowe i lokalne, a na 
szczeblu krajowym – Zrzeszenie Brytyjskich Izb Handlowych (BCC). Zrzeszenie 
to, działając w formie prawnej stowarzyszenia, nie ma kompetencji władczych 
wobec zrzeszonych izb oprócz uprawnienia do pozbawienia ich członkostwa.

Zakres zadań izb handlowych w Wielkiej Brytanii jest umiarkowany. Mają 
one jednak dużą samodzielność w określaniu tych zadań i metod ich wykony-
wania w wewnętrznych aktach prawnych. Do głównych zadań izb w Wielkiej 
Brytanii należą: świadczenie usług dla przedsiębiorców usprawniających wyko-

31 M. Jo Hatch, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 188; 
K. Krzakiewicz, Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań 1994, s. 81–82, 87–89.
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nywanie przez nich działalności gospodarczej, czyli organizowanie szkoleń, 
doradztwo, przyczynianie się do powstawania kontaktów handlowych, przygo-
towywanie spotkań z przedstawicielami władz i administracji, oraz udzielanie 
członkom porad w zakresie problematyki gospodarczej. Zrzeszenie Brytyjskich 
Izb Handlowych przekazuje władzom opinie przedsiębiorców na temat zagadnień 
gospodarczych.

Aktywność izb handlowo-przemysłowych w Wielkiej Brytanii jest finanso-
wana głównie ze składek członkowskich i świadczenia usług przedsiębiorcom. 
Działalność brytyjskich izb jest niezależna od władz i administracji, nie podlegają 
one nadzorowi sądów bądź organów administracyjnych, a ich funkcjonowanie 
powinno być oparte na kryterium zgodności z prawem.

Samodzielność prawna brytyjskich izb handlowych, organizacji o dobro-
wolnej przynależności, jest obszerna. Wpływ poglądów i stanowiska środowiska 
biznesu na problematykę gospodarczą w państwie nie jest tak duży, jak w syste-
mach prawnych modelu „francuskiego” – o powszechnym członkostwie w izbach 
handlowo-przemysłowych.
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BRITISH MODEL OF THE LAWFUL SYSTEM OF CHAMBERS 
OF COMMERCE WITH VOLUNTARY MEMBERSHIP OF ENTREPRENEURS

Summary

The aim of chambers of commerce is representing the economic interests of busi-
nessmen in their productive, commercial, architectural or service activity, particularly in 
relation to the public administration and to the external trade. There are two modifications 
of the lawful system of chambers of commerce in the European Union: French system 
with general membership and British system with voluntary membership of businessmen. 
Polish lawful system of chambers of commerce is an example of British system which is 
characterized by a high degree of self-dependence. It means a possibility to decide about 
their lawful status by members.
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STRATEGIA POZYSKIWANIA TALENTÓW 
KATALIZATOREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wprowadzenie

Przedsiębiorcy zrozumieli, że nadeszła pora traktowania ludzi w kategorii 
aktywów organizacji. Mimo że pojęcie „kapitał ludzki” zyskało na znaczeniu 
i zwiększył się poziom inwestowania w pracowników, to nie wszystkie firmy 
potrafią trafnie, a przede wszystkim trwale budować swoje zespoły, a przecież to 
one odgrywają ważną rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębior-
stwa. Działania firm są często krótkotrwałe, jednorazowe i niespójne ze strategią 
organizacji. Są one powodowane niejednokrotnie pojedynczymi wydarzeniami 
lub sytuacjami na rynku pracy, zamiast być polityką personalną wbudowaną na 
stałe w kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Organizacja potrzebuje przecież 
pracowników w każdej sytuacji. Pytanie tylko, o którego pracownika należy 
zabiegać najbardziej? Czy wszystkich należy traktować tak samo? Co zrobić, aby 
właściwie dobierać zespół i jakie warunki należy zapewnić pracownikom, aby na 
dłużej zostali w organizacji?

Na proces zarządzania talentami składają się: przyciąganie, zatrzymywanie, 
motywowanie i rozwijanie uzdolnionych pracowników zgodnie z potrzebami 
organizacji1. Jest ono także określane jako zbiór działań obejmujących pozyski-
wanie i rozwój osób o ponadprzeciętnym potencjale. 

1 A. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, 
s. 354.
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1. Pozyskiwanie talentów

Pozyskiwanie talentów ma za zadanie zwiększyć wartość kapitału ludz-
kiego organizacji, co bezpośrednio wpływa na wzrost efektywności, przewagę 
konkurencyjną2 i jest jednym z najważniejszych elementów strategii zarządza-
nia talentami. Można wyróżnić dwa źródła pozyskiwania talentów: wewnętrzne 
i zewnętrzne. Pierwsze oznacza wyłanianie talentów spośród już zatrudnionych 
pracowników, drugie – poszukiwanie nowych, wybitnych osobowości poza orga-
nizacją. Korzystniejsze dla firmy jest wyłonienie talentu spośród jej członków3. 
Najczęściej odbywa się to przez wskazanie przez przełożonego, jednak czasem 
firmy pozwalają pracownikom na tak zwane samozgłoszenie. Każda „nomi-
nacja” musi być bardzo szczegółowo przeanalizowana. Bierze się pod uwagę 
analizę wyników, badanie Assessment Center, wywiady kompetencyjne, oceny 
dokonywane metodą 360° czy rozmowy kwalifikacyjne z kadrą zarządzającą4. 
Utalentowani pracownicy najczęściej są wskazywani przez swoich przełożonych 
(78% firm). Równie często wyłania się ich podczas okresowych ocen kompeten-
cyjnych (74%) i okresowych ocen osiąganych wyników (59%)5. Kiedy nie uda się 
zakwalifikować do grona talentów nikogo spośród zatrudnionych osób, „należy 
poszerzyć pulę talentów poprzez pozyskiwanie ich z zewnątrz”6. Trzeba przepro-
wadzić właściwą selekcję7, podczas której konieczne jest wykorzystanie znacznie 
więcej narzędzi i zwrócenie uwagi nie tylko na kompetencje, ale przede wszyst-
kim na potencjał, którym dysponuje kandydat8. Zaleca się oparcie selekcji na tak 
zwanej macierzy poszukiwania talentów, zawierającej zbiór wymiernych i niewy-
miernych elementów, które połączone tworzą obraz jednostki z dużym prawdopo-
dobieństwem zdolnej osiągać oczekiwane rezultaty. Tworząc tę macierz, należy 
jednak skupić się na pożądanych cechach, a nie jak w tradycyjnym modelu na 
opracowaniu opisu stanowiska. Niektóre elementy macierzy podlegają obiektyw-

2 A. Pocztowski, Pozyskiwanie utalentowanych pracowników, w: Zarządzanie talentami w or-
ganizacji, red. A. Pocztowski, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008, s. 99.

3 T. Davis, M. Cutt, N. Flynn, P. Mowl, S. Orme, Koncepcja zarządzania talentami, w: Ewalu-
acja talentu, red. T. Davis, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 19–20.

4 A. Kopera, Zarządzanie talentami w praktyce, „portfel.pl” 2011, nr 6, s. 61.
5 A. Jarosławska, Docenić talenty, „Personel i Zarządzanie” 2011, nr 1, s. 32–37, na podstawie 

Raport HRM Partners SA, Badanie praktyki zarządzania talentami w Polsce – czyli jak efektywnie 
identyfikować, rozwijać i utrzymywać talenty w firmie, 2010.

6 T. Davis, M. Cutt, N. Flynn, P. Mowl, S. Orme, dz.cyt., s. 22.
7 Tamże, s. 20.
8 A. Pocztowski, dz.cyt., s. 98.
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nej ocenie (jak doświadczenie, profil czy kwalifikacje), niektóre jednak można 
ocenić tylko subiektywnie, opierając się na własnym odczuciu9.

Tabela 1

Macierz poszukiwania talentów

Elementy wymierne 
(można mierzyć obiektywnie)

Elementy niewymierne
(można ocenić subiektywnie)

Doświadczenie
(dotychczasowe doświadczenia zawodowe 
poszukiwanego kandydata) 

Specjalizacja
(wymagany zakres wiedzy, np. znajomość 
branży, wskazanej technologii, ale także 
pewne cechy osobowości: umiejętność radze-
nia sobie ze zmianą)

Profil
(np. kreatywność, zdolność do pracy pod 
presją czasu, ambicja czy energiczność)

Potencjał
(docelowy poziom odpowiedzialności, 
do którego powinien dążyć kandydat)

Kwalifikacje
(wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, 
certyfikaty, znajomość języków obcych) 

Kwantyfikacja
(poziom trudności działań i rezultatów, któ-
rym kandydat powinien sprostać, np. umie-
jętność wprowadzenia na rynek nowego 
produktu bądź wprowadzenie nowej spółki)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie T. Davis, M. Cutt, N. Flynn, P. Mowl, S. Orme, dz.cyt., 
s. 20–22.

Pozyskanie utalentowanych pracowników jest coraz większym wyzwa-
niem. Na rynku pracy często występuje niedostatek odpowiednich kandydatów, 
gotowych podjąć nowe wyzwania zawodowe w momencie, kiedy firma ma taką 
potrzebę. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że osoba określona jako talent 
w danej organizacji często podlega szczególnym praktykom motywacyjnym, 
które sprawiają, że nie poszukuje aktywnie nowej pracy. Do werbowania wybit-
nych pracowników wykorzystuje się więc nieco odmienne metody i techniki. 
Przede wszystkim dotyczą one sposobów dotarcia do potencjalnych kandydatów 
zdefiniowanych jako potencjalny talent10. Odchodzi się od publikacji ogłoszeń 
w prasie czy Internecie. Największe efekty przynosi technika poszukiwań bezpo-
średnich, polegająca na pozyskaniu kandydatów legitymujących się ciekawymi 
osiągnięciami u innych pracodawców. Wraz z rozwojem zastosowania tej metody 
upowszechniły się usługi doradcze związane z procesem wyławiana pracowników 
o wysokim potencjale, tak zwany direct serach11 czy headhunting. Są to metody 

9 T. Davis, M. Cutt, N. Flynn, P. Mowl, S. Orme, dz.cyt., s. 20.
10 A. Pocztowski, dz.cyt., s. 103–104.
11 Tamże.
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rekrutacji pozwalające pozyskać wartościowych pracowników bezpośrednio 
z rynku pracy12. Zadanie to nie należy do najłatwiejszych, gdyż pracownicy ci nie 
szukają pracy, lecz wręcz odwrotnie – to praca ich tropi. Nim jednak łowca talen-
tów przystąpi do działania, musi bardzo precyzyjnie ustalić, jaką igłę i w którym 
stogu siana ma znaleźć13.

tu znajduje si   
docelowy kandydat 

Jak  prac  
pracownik 

wykonuje dobrze?

Jakiej pracy 
potrzebuje  

firma? 

Jaka praca  
sprawia rado  
pracownikowi? 

Rysunek 1. Obszar, w którym powinna być prowadzona rekrutacja i selekcja talentu

Źródło:  T. Ingram, Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, 
PWE, Warszawa 2011, s. 57.

Docelowy kandydat znajduje się w miejscu przecięcia trzech obszarów: 
pracy wykonywanej przez pracownika dobrze, pracy sprawiającej mu przyjem-
ność oraz pracy poszukiwanej przez firmę. Jeśli firma znajdzie pracownika, 
którego predyspozycje (czyli to, co robi dobrze) oraz zainteresowania (czyli to, 
co sprawia mu przyjemność) będą zgodne z tym, co firma potrzebuje w danym 
momencie, a dodatkowo uda się spowodować, że kandydat ten przyjmie ofertę 
pracy w danej firmie, można uznać, że organizacja ta pozyskała talent. Nie można 
przy tym zapomnieć o obowiązku odpowiedniej staranności osób rekrutujących, 
których zadaniem jest nie tylko zidentyfikować potencjał, ale także zachęcić go 
do zmiany pracy14. 

12 K. Sikorska, Headhunting – możliwości i zagrożenia, http://hrstandard.pl/2010/06/23/head-
hunting-%E2%80%93-mozliwosci-i-zagrozenia/, opubl. 23.06.2010, dostęp 17.02.2012. 

13 P. Pacuła, Headhunting: daj się złapać łowcy głów, http://menstream.pl/wiadomosci-kariera/
headhunting-daj-sie-zlapac-lowcy-glow,0,649763.html, opubl. 30.07.2010, dostęp 17.02.2012. 

14 T. Ingram, dz.cyt., s. 57.
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Inne kroki, jakie organizacja powinna podjąć, aby dojść do wyłonienia kan-
dydata najbardziej dopasowanego do potrzeb firmy przedstawiono na rysunku 2. 
Nie musi to jednak oznaczać, że kandydat ten będzie najlepszy15. 

Stworzenie profilu stanowiska pracy 

U ycie najlepszych róde  i metod rekrutacji  
w celu znalezienia dobrych kandydatów 

Zaproszenie wybranych osób na rozmow  kwalifikacyjn  

Wybór najlepszych kandydatów i sprawdzenie ich referencji 

Z o enie oferty pracy najodpowiedniejszemu kandydatowi 

Podpisanie umowy o prac  i przedstawienie  
dalszego przebiegu sytuacji 

Stworzenie  i prowadzenie efektywnego procesu rekrutacyjnego 

Rysunek 2. Model pozyskiwania wyjątkowych pracowników 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie T. Ingram, dz.cyt., s. 58–59.

M. Armstrong zwraca uwagę na konieczność stworzenia organizacji będącej 
„pracodawcą z wyboru”, czyli takiej, w której ludzie będą chcieli się zatrudnić 
i w niej pozostać. Z punktu widzenia pracownika, warto pracować w firmie, która 
oferuje duże możliwości rozwoju, szkolenia, awanse oraz stabilność zatrudnienia. 
Nie bez znaczenia jest fakt takiej organizacji pracy, która nie zakłóca równowagi 
między życiem osobistym a zawodowym. Utalentowani pracownicy zwracają 
także uwagę na potencjalną możliwość podniesienia własnej renomy w trakcie 
przyszłego poszukiwania pracy przez możliwość wylegitymowania się pracą 
w organizacji o takiej marce. Aby zyskać miano pracodawcy z wyboru, należy 
jednak najpierw zadbać o swój wizerunek16. Ludzie utalentowani kierują się ku 

15 Tamże, s. 58–59.
16 M. Armstrong, dz.cyt., s. 355–356.
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wybitnym organizacjom – takim, które potrafią im zapewnić sprzyjające warunki 
pracy, czyli nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, swobodę działania czy możliwo-
ści rozwoju, ale także, a może przede wszystkim prestiż, szacunek i sławę. 

T. Oleksyn twierdzi, że organizacja „posiadająca dobre walory jako praco-
dawca będzie ściągała uzdolnionych pracowników jak magnes żelazne szpilki”17. 
Wyścig o utalentowanych pracowników mogą wygrać tylko te przedsiębiorstwa, 
które cieszą się nieposzlakowaną opinią wśród byłych i obecnych pracowników. 
Niesamowita marka to taka, która uwalnia potencjał swoich pracowników i umie-
jętnie angażuje klientów w czynienie wyższego dobra. W organizacji takiej widzi 
dużą siłę. Zaznacza przy tym, że misja firmy musi być czymś, z czym pracownicy 
mogą się identyfikować. Powinna również być inspirująca i dawać poczucie nobi-
litacji, dumy oraz godności tym, którzy tam pracują18.

Wyznaczanie celów strategicznego rozwoju talentów i oczekiwanych korzy ci 

E 

 

B 

skojarzenia 
z  mark  image atrakcyjno  

to samo  
organizacyjna 

kultura 
organizacyjna 

wierno  
marce 

produktywno  
pracowników 

Rysunek 3. Istota kreowania wizerunku pracodawcy na rynku pracy

Źródło: T. Ingram, dz.cyt., s. 61.

Pracodawcy, szczególnie ci więksi, prześcigają się w działaniach mają-
cych za zadanie kreowanie pozytywnego wizerunku potencjalnego pracodawcy 
(employer branding). Jest to obecnie jedno z głównych zadań stawianych przed 
HR w firmach 19. Koncepcja ta polega na zintegrowaniu marketingu z zarządza-
niem zasobami ludzkimi i jest oparta na trzech filarach: kulturze organizacyjnej, 

17 T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer Business, 
Warszawa, 2008, s. 175.

18 A. Majcherek, Siła marki, „Personel i Zarządzanie” 2011, nr 10, s. 13.
19 A. Kuchto, Profesjonalna e-rekrutacja i komunikacja z kandydatami skutecznym narzędziem 

employer branding’u, http://employerbrandingclub.com/Profesjonalna-e-rekrutacja-i-komunikacja-
z-kandydatami-skutecznym-narzedziem-Employer-Branding-u.html, dostęp 17.02.2012. 
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tożsamości organizacyjnej oraz skojarzeniach z marką. Istotę tworzenia wize-
runku pracodawcy na rynku pracy przedstawiono na rysunku 320. Ważne jednak, 
aby pamiętać, że na kształt wizerunku firmy wpływają zarówno opinie aktualnie 
zatrudnionych osób, jak i emocje opinii publicznej21.

Employer branding nie jest typową strategią pozyskiwania utalentowanych 
pracowników, ma jednak ogromny wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi we 
współczesnej organizacji. Składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się dłu-
goterminowych planów:

a) usprawnienia dotychczasowego systemu zarządzania zasobami ludzkimi;
b) promocji stosowanych przez firmę dobrych praktyk, które są skutkiem 

tego usprawnienia22.
Teoretycznie każda organizacja może przyjąć inne założenie. Dla jednych 

będzie ważne, aby być postrzeganym jako organizacja uczciwa, działająca zgod-
nie z przepisami prawa, natomiast dla innych celem może być zbudowanie zgranej 
i lojalnej grupy pracowników realizujących się w pracy zespołowej. Określenie 
celów budowania kampanii jest uważane za drogowskaz dla osób realizujących 
działania w jej zakresie i usprawiedliwia jej celowość przed pracownikami23.

Dokładnego zdefiniowania wymaga także grupa docelowa działań wizerun-
kowych, czyli identyfikacja osób, do których firma chce dotrzeć z informacją 
o solidności organizacji i jej atrybutach. Konieczne jest także dokładne określenie 
potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstwa wobec poszukiwanych pracowników. Na tej 
podstawie budowana jest strategia dotarcia do sprecyzowanej grupy odbiorców, 
wybór środków komunikacji lub kanałów przekazu24.

Dla wielu organizacji stało się jasne, że zdolność do pozyskania i utrzy-
mania talentów jest decydująca dla sukcesu biznesowego, a marka pracodawcy 
– dla aktywności biznesowej25. Aby to osiągnąć, przedsiębiorca powinien, najlepiej 
jak potrafi, przyciągać, szkolić i inspirować utalentowanych pracowników, a także 
tworzyć kulturę organizacyjną sprawiającą, że będą oni czuli, że to, co robią, ma 
sens. Wpłynie to na poczucie dumy i zadowolenia z tego, co robią i z kim pracują26. 

20 T. Ingram, dz.cyt., s. 63.
21 A. Adamus-Matuszyńska, Jak budować wizerunek firmy-pracodawcy?, „Marketing w Prakty-

ce” 2007, nr 12, s. 91.
22 J. Kotzian, Testowanie marki, „Personel i Zarządzanie” 2012, nr 2, s. 12.
23 A. Adamus-Matuszyńska, dz.cyt., s. 92.
24 Tamże, s. 93.
25 J. Kotzian, dz.cyt., s. 12.
26 A. Majcherek, dz.cyt., s. 14.
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Działania nie mogą być prowadzone jednak doraźnie, muszą wynikać z długo-
trwałej strategii firmy i wplatać się w kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa. 
Powinny także być determinantą przyszłych celów i strategii pracodawcy 27.

2. Utrzymywanie talentów w organizacji

Jedną z najgorszych rzeczy, jaka może przydarzyć się organizacji, jest utrata 
pracownika, w którego tak wiele zainwestowano28. Inwestycja w pracownika roz-
poczyna się już na etapie budowania i prowadzenia procesu jego przyciągania do 
organizacji, a następnie skupia się na wszystkich działaniach mających za zada-
nie zatrzymanie najlepszych ludzi w firmie. Nie wystarczy samo zdiagnozowanie 
talentu, trzeba jeszcze zaplanować jego dalszą karierę i ścieżki rozwoju. Uważa 
się, że najważniejszymi obszarami odpowiedzialnymi za utrzymanie pracowni-
ków są bowiem selekcja, rozwój i odpowiednie motywowanie.

27 A. Adamus-Matuszyńska, dz.cyt., s. 91–93.
28 E. Maliszewska, Zarządzanie talentami – rozważania praktyka, w: Zarządzanie talentami, red. 

S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2005, s. 21.

Analiza obecnego wizerunku pracodawcy 

Zdefiniowanie celu kampanii wizerunkowej  
i grupy docelowej naszych dzia a  

Planowanie i realizacja kampanii wizerunkowej  
na podstawie poprzednich analiz i za o e  

Sprawdzenie skuteczno ci zaplanowanej kampanii,  
ewentualne modyfikacje dla osi gni cia lepszych wyników 

Opracowanie strategii budowania  
kampanii wizerunkowej pracodawcy 

Rysunek 4. Model budowania wizerunku firmy

Źródło:  opracowanie własne na podstawie A. Adamus-Matuszyńska, dz.cyt., s. 93. 
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W związku z przekonaniem, że utalentowani pracownicy w szczególny spo-
sób przyczyniają się do wzrostu wartości rynkowej firmy, przed menedżerami 
stoi trudne zadanie zatrzymania ich w organizacji. Wymaga to aktywnego oddzia-
ływania organizacji na przebieg procesu zarządzania talentami, utożsamianego 
z odnoszącym się do jednostek wybitnie uzdolnionych zbiorem działań, podej-
mowanych z zamiarem ich rozwoju, z jednoczesnym zapewnieniem realizacji 
celów organizacji29. Jak wynika z The Conference Bard, potrzeba zapobiegania 
odejściom utalentowanych osób jest dziś najważniejszą przesłankę wprowadzania 
programów zarządzania talentami. Na rysunku 5 pokazano przyczyny zarządza-
nia wybitnymi pracownikami30. 
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Rysunek 5. Przesłanki wprowadzenia procesu zarządzania talentami (%)

Źródło:  opracowanie na podstawie K. Głowacka-Stewart, M. Majcherczyk, dz.cyt., s. 10.

Utrzymanie utalentowanych jednostek w organizacji wymaga starannie 
opracowanej strategii oraz konsekwencji w realizowaniu zadań HR. Do zatrzy-
mania najbardziej wartościowych pracowników konieczna jest pełna współpraca 
i odpowiedni dialog z nimi. Ważna jest także analiza fluktuacji (płynności) kadr, 
w celu poznania przyczyn odejść pracowników z firmy31 i stworzenia sposobów 
zapobiegania temu zjawisku w przyszłości. 

29 T. Ingram, dz.cyt., s. 85.
30 K. Głowacka-Stewart, M. Majcherczyk, Raport badawczy zarządzanie talentami: wyzwania, 

trendy, przykłady rozwiązań, The Conference Board, Warszawa 2006, s. 10.
31 M. Karwiński, Retencja pracowników utalentowanych, w: Zarządzanie talentami w organiza-

cji, red. A. Pocztowski, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008, s. 121–124.
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W okresie wzmożonej rywalizacji o najlepszych pracowników organizacje 
powinny wdrażać całościowe, zintegrowane procesy rozwojowe, składające się 
ze szkoleń połączonych z innymi, innowacyjnymi formami zdobywania i prze-
kazywania poznanych „mądrości”. Ponadto programy te powinny być wspólne 
z działaniami na rzecz tworzenia kultury opartej na wiedzy i kształceniu, a także 
kreowaniem postawy sprzyjającej jej wymianie. W rezultacie tak przygotowane 
programy wspierają zatrzymanie utalentowanych pracowników w organizacji32. 
Powinny w nich brać udział osoby ze wszystkich szczeblów zarządzania, od top 
managementu, przez działy HR, a na kierownikach liniowych skończywszy33. 
Ważne, aby były one trwale osadzone w strategii przedsiębiorstwa i przygotowy-
wały pracowników nie tylko z punktu widzenia obecnych, ale także przyszłych 
zadań i obowiązków, które właśnie wynikają z tej strategii. Proces ustawicznego 
rozwijania kompetencji, nazywany strategicznym rozwojem talentów, pozwala 
firmie na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i utrzymanie jej w przyszłości. 
Budując model strategicznego rozwoju talentów, należy rozpocząć od sprecyzo-
wania, jakie umiejętności i kompetencje są niezbędne w organizacji dla osiągnię-
cia założonych celów. Kolejne etapy procesu rozwoju talentów przedstawiono na 
rysunku 634.

Jednostka, która zatrudnia utalentowanych pracowników, musi udowodnić 
swoją gotowość do inwestowania w kadry, a także pomóc pracownikom w pozy-
skiwaniu dodatkowych kompetencji i rozszerzaniu swojej wiedzy. Dzięki temu 
dochodzi do wzajemnego oddziaływania dwóch stron: utalentowany pracownik 
pozostaje wierny organizacji i dzięki swojej pracy przynosi jej korzyści w postaci 
wyników. Wyniki te z kolei umożliwiają firmie ponoszenie kosztów związanych 
z rozwojem tych pracowników35, wiadomo bowiem, że „pracownik, który rozwija 
swoją karierę jest bardziej skuteczny i wnosi wartość dodaną”36. 

Planując proces szkolenia utalentowanych pracowników, należy zwró-
cić uwagę, że na ogół opierają się oni na wiedzy ukrytej37, której podłożem są 

32 J. Tabor, Programy rozwojowe – jak kształcić talenty w organizacjach, „E-mentor” 2008, nr 5 
(27), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/27/id/599, opubl. 12.08.2008, dostęp 17.02.2012. 

33 M. Karwiński, dz.cyt., s. 121.
34 A. Wrzosek-Borodiuk, Rozwijanie gwiazd III, „Personel i Zarządzanie” 2009, nr 12, s. 50–51.
35 T. Davis, M. Cutt, N. Flynn, P. Mowl, S. Orme, dz.cyt., s. 32.
36 A. Stegenka, Jak utrzymać talenty, jak budować ich zaangażowanie i lojalność w długofalowej 

perspektywie, w: Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2005, s. 90.
37 T. Ingram, dz.cyt., s. 99.
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głównie praktyka, odwaga, instytucja czy doświadczenie wyniesione z różnych 
interakcji.

Na drugi plan schodzi wiedza teoretyczna zasłyszana podczas szkoleń. 
Dzięki nieformalnej i nieszablonowej wiedzy pracownicy utalentowani często 
proponują nietypowe sposoby rozwiązania problemów. Do osiągnięcia optymal-
nych rezultatów w swojej pracy osoby ponadprzeciętne posługują się jednak naj-
częściej kombinacją wiedzy ukrytej i jawnej38.

Najważniejszą miarą talentu są nie tylko osiągnięcia39, ale dla pracow-
ników utalentowanych duże znaczenie ma także dostęp do fachowej literatury 
i czasopism branżowych umożliwiających uaktualnianie i wzbogacanie wiedzy. 
Niejednokrotnie uczą się, nauczając inne osoby. W tym przypadku ważne jest 

38 A. Miś, Charakterystyka procesów rozwojowych pracowników utalentowanych, w: Zarządza-
nie talentami w organizacji, red. A. Pocztowski, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008, 
s. 143.

39 T. Listwan, Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji, w: Zarządzanie 
talentami..., s. 23.
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talentami  (mocne i s abe strony funkcjonowania organizacji  

w obszarze zarz dzania talentami) 

Porównanie aktualnych i przewidywanych w przysz o ci szans  
i zagro e  dla obszaru rozwoju talentów 

Wyznaczenie d ugofalowej strategii rozwoju talentów  
zgodnej z ogóln  strategi  przedsi biorstwa 

Analiza otoczenia organizacji (zale ne od sytuacji zewn trznej 
organizacji szanse i zagro enia dla obszaru rozwijania talentów) 

Wdro enie przygotowanej strategii rozwijania talentów przez 
zintegrowane dzia ania i w a ciwie dobrane metody rozwojowe 

Dalsza ewaluacja procesu i jego efektów 

Rysunek 6. Model strategicznego rozwoju talentów

Źródło:  opracowanie własne na podstawie A. Wrzosek-Borodiuk, dz.cyt., s. 51.
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wcześniejsze maksymalne pogłębienie przekazywanej wiedzy, a także umiejęt-
ność prezentacji, komunikacji werbalnej i zwięzłości. Nauczający musi być prze-
konujący, wiarygodny i zrozumiały dla swoich „słuchaczy”40. 

Zakończenie

W artykule przedstawiono kwestie związane z wyborem strategii pozy-
skania i utrzymania talentów. Decydenci często się zastanawiają nad rodzajem 
rekrutacji czy metodą selekcji uzdolnionych osób. Problemem jest już sama 
definicja „talentu” i postrzegania jego roli w firmie oraz umiejscowienie ich 
w strategii firmy. Kolejną trudną sprawą jest utrzymanie takich pracowników 
w firmie za pomocą narzędzi, które będą skuteczne przez dłuższy okres, gdyż 
utalentowani ludzie oczekują nie tylko rozwoju zawodowego. Chcą wykorzy-
stać ten rozwój i dostawać nowe, większe wyzwania, rozwijać swój talent, być 
w ruchu41. Uważa się, że prawdziwe zarządzanie talentami polega na zaplanowa-
niu właściwych sposobów spożytkowania potencjału, jakim dysponują utalento-
wani pracownicy42.

W artykule celowo zwrócono uwagę na macierz talentów, zawierającą ele-
menty wymierne i niewymierne, podlegające ocenie przy pozyskaniu jako pod-
powiedź. Wskazano również na obszary, w których powinna być prowadzona 
rekrutacja i selekcja. We współczesnej gospodarce istotne jest, aby pozyskanie 
wyjątkowych pracowników było kompatybilne z wizerunkiem pracodawcy (z ele-
mentami procesu budowania marki), dlatego autorka przedstawiła model strate-
gicznego utrzymania talentów. Przedsiębiorstwa stawiające na przedsiębiorczość 
mają wręcz obowiązek prowadzenia polityki zarządzania talentami ze względu 
na ciągły rozwój globalnej gospodarki i szybko rosnącą konkurencję. Powinny 
stawić na ludzi, którzy potrafią bez przeszkód i zbytniego czasu dostosować się 
do zmiennych realiów.

40 A. Miś, dz.cyt., s. 145.
41 A. Robertson, G. Abbey, Zarządzanie talentami. Wykorzystuj możliwości najzdolniejszych 

pracowników, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 61–63.
42 S. Milonas, Rozwijanie gwiazd IV, „Personel i Zarządzanie” 2010, nr 1, s. 60–61.
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SOURCING STRATEGY OF A CATALYST 
FOR ENTREPRENEURIAL TALENT

Summary

The articles says, nowadays people are identified as the most valuable factor for 
organization and that company, without highly-motivated employees, is not able to reach 
its goals. Both customer satisfaction and a level of financial effect depend on them. Or-
ganization should be aware of that relation, that is a form of a new enterprise development. 
The article shows a policy of gaining and keeping gifted employees as elements of talent 
management process. It’s not possible to forget, talents exist in each enterprise, regardless 
of its size, range and direction of activities. Only these employees can create a positive 
image of their employer, who is a driving force for the most lucrative customers.
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Wprowadzenie

Przedmiotem artykułu jest ujęcie przedsiębiorczości organizacji poza-
rządowej jako szansy rozwoju regionu na przykładzie Stowarzyszenia Dzieci 
Niepełnosprawnych „Uśmiech” z Wałcza. W artykule wykorzystano przede 
wszystkim opracowania własne organizacji, wieloletnie doświadczenie autorów 
oraz literaturę. Pomimo że organizacje pozarządowe powstały w Polsce mniej 
więcej w takim samym czasie jak w państwach Europy Zachodniej oraz bardzo 
intensywnie rozwijały się w okresie II Rzeczypospolitej, to prawdziwy renesans 
organizacji nastąpił po 1989 roku, czyli po przywróceniu swobody zrzeszania się 
i zakładania stowarzyszeń1.

1. Charakterystyka organizacji pozarządowej

Zgodnie z definicją ustawową, organizacje pozarządowe to niebędące jed-
nostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki 
nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, 
w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 42. 

1 www.poland.gov.pl/organizacje,pozarzadowe,128.html, dostęp 28.04.2012.
2 www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-03-96-873, dostęp 28.04.2012.
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2. Działalność stowarzyszenia

Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech” powstało w 1991 
roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. W roku 1993 uzyskało 
status prawny jako niezależna instytucja pozarządowa działająca na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Od kwietnia 2006 roku stowarzyszenie ma status organi-
zacji pożytku publicznego, a od września 2006 roku prowadzi Warsztat Tera-
pii Zajęciowej (WTZ). Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz poprawy 
warunków życia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Od początku istnienia 
stowarzyszenia jego pracami bezpłatnie kieruje zarząd.

Stowarzyszenie jest przedsiębiorcze. Odpowiada na potrzeby psychiczne 
osób niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim na potrzebę aktywności, która 
ukierunkowana jest na bycie człowiekiem aktywnym, twórczo rozwijającym się, 
stawiającym przed sobą wyzwania i informowania innych o swoich osiągnię-
ciach3. Rolę aktywizacji zauważył również Zbigniew Wejcman, który odwołując 
się do dokumentów Unii Europejskiej, wskazał nowe podejście do budowy spój-
nej polityki integracji społecznej, którą realizują także nasze placówki4.

Aktywna praca stowarzyszenia możliwa jest dzięki profesjonalnemu zarzą-
dzaniu oraz podejmowaniu licznych projektów. W swojej historii stowarzyszenie 
zrealizowało kilkadziesiąt projektów, między innymi z PFRON-u, Urzędu Mia-
sta Wałcza, Starostwa Powiatowego w Wałczu, Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wałczu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomor-
skiego, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
Fundacji Batorego, Akcji Reklama Dzieciom oraz BZ WBK.

Umiejętnie opracowane i przemyślane projekty są dostosowane przede 
wszystkim do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Podopieczni stowarzy-
szenia oraz ich rodziny dzięki praktykom zawodowym, warsztatom artystycznym, 
tanecznym, muzycznym, plastycznym, teatralnym, psychologicznym, imprezom 
i przedsięwzięciom artystycznym oraz integracyjnym, konkursom, festiwalom, 
konferencjom, wyjazdom i wycieczkom mają szanse na wyjście z marazmu dnia 

3 J. Kirenko, E. Sarzyńska, Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 232–237.

4 Z. Wejcman, Świadczenie usług społecznych – w stronę trzeciego sektora, w: Nowa polityka 
społeczna. Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, 
red. M. Grewiński, B. Skrzypczak, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2011, s. 113–
136.
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codziennego, a tym samym zaistnienia i współtworzenia rzeczywistości, która 
kreuje przedsiębiorczość regionu.

Godne podkreślenia są bezsporne korzyści, jakie wynikają z pracy stowarzy-
szenia, Warsztatu Terapii Zajęciowej i działalności podopiecznych dla rozwoju 
regionu. Są nimi między innymi współtworzenie otaczającego nas świata, choć 
może brzmi to trochę patetycznie, praca zawodowa byłych podopiecznych, będąca 
wynikiem praktyk zawodowych, nabywanie usług oraz produktów oferowanych 
przez lokalne przedsiębiorstwa dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym na rea-
lizację licznych projektów, bycie „ziarenkiem” inspiracji i innowacji w rodzinie 
oraz lokalnym środowisku przez wdrażanie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy 
i umiejętności prezentowanych podczas konkursów i organizowanych pokazów. 
W naszych placówkach są organizowane wolontariaty oraz praktyki studenckie 
i staże zawodowe. Dzięki tym placówkom rodziny naszych podopiecznych mogą 
zregenerować siły, odpocząć, pracować zawodowo bądź angażować się społecz-
nie, co przyczynia się do wzrostu ich produktywności i przedsiębiorczości oraz 
odciąża budżet państwa od wypłacania świadczeń rodzinnych. Ważną korzyś-
cią wynikającą z naszej działalności, a mającą niebagatelne znaczenie dla życia 
i funkcjonowania jednostki oraz rozwoju regionu, jest to, że nasze placówki są 
pracodawcami zatrudniającymi 12 osób na umowę o pracę oraz 7 osób na umowę-
-zlecenia. Oczywiście, dodatkowo zatrudniane są osoby do realizacji przedsię-
wzięć projektowych, przede wszystkim warsztatów, aczkolwiek z uwagi na krót-
koterminowość tego zatrudnienia nie jest to ujęte w niniejszej analizie.

Stowarzyszenie za swoją pracę było wielokrotnie odznaczane, między innymi 
Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, Laurem Powiatu Wałeckiego 
oraz statuetką dla Pracowników Służb Społecznych Województwa Zachodniopo-
morskiego za szczególne i innowacyjne osiągnięcia w pomocy społecznej. 

O przedsiębiorczości stowarzyszenia świadczy innowacyjność, która wyraża 
się niemal w każdej prowadzonej działalności, aczkolwiek na potrzeby artykułu 
uwzględniono innowacyjność w ramach nawiązanych partnerstw. Stowarzysze-
nie współpracuje z Publicznym Przedszkolem nr 5 im. Jasia i Małgosi, Oddział 
Integracyjny w Wałczu, z którym od kilku lat ma podpisaną umowę partner-
ską. Owocuje ona spotkaniami, wspólnym realizowaniem projektów, wymianą 
doświadczeń oraz integracją dzieci. Kolejną umowę partnerską podpisano w 2011 
roku ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych i Twórczych „Ewa”, Stowarzysze-
niem Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Wałeckiej oraz Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Człopie. Celem porozumienia jest działanie na rzecz 
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osób marginalizowanych społecznie. Stowarzyszenie często zawiera umowy part-
nerskie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami kultury w celu 
realizacji projektów, co skutkuje wyższą liczbą punktów otrzymanych przy ocenie 
składanych projektów i wskazuje nie tylko na innowacyjność, ale i na inną cechę 
przedsiębiorczości, jaką jest umiejętność wykorzystania danej sytuacji.

Działalność stowarzyszenia i Warsztatu Terapii Zajęciowej wpisuje się nie-
wątpliwie w piątą dyscyplinę Petera Senge’a, czyli w umiejętność myślenia syste-
mowego: w doskonalenie umiejętności zawodowych, ujawnienie i wyjaśnianie 
myślowych modeli działania ludzi i organizacji, tworzenie wspólnej wizji przy-
szłości organizacji oraz umiejętność organizacyjnego uczenia się i doskonalenia 
w zespole5. Wszyscy pracownicy corocznie uczestniczą w sympozjach, konferen-
cjach, szkoleniach oraz kursach w celu ustawicznego podnoszenia kompetencji 
zawodowych. 

 W codziennej pracy stowarzyszenie działa kompleksowo, „widząc nie 
tylko las, ale i pojedyncze drzewa”, nie zadowala się krótkotrwałym bądź częś-
ciowym rozwiązaniem problemów i powierzonych zadań6. Jest nastawione na 
to, że każde nowe doświadczenie nas wzbogaca i uczy innego sposobu postępo-
wania, będącego często bodźcem do inicjatyw i źródłem inspiracji. Przykładem 
jest projekt Jesteś klientem, jesteś petentem. Podczas zajęć w warsztacie okazało 
się, że część podopiecznych nigdy nie napisała listu, dlatego został napisany pro-
jekt, którego jednym z założeń były warsztaty z pisania listów, samodzielnego 
zaadresowania i ich wysłania. Warto podkreślić, że celem tych przedsięwzięć 
jest szeroko rozumiana edukacja, prowadzona w taki sposób, by jej sens widzieli 
zarówno podopieczni, jak i pracownicy placówek7. 

Prowadzona przez stowarzyszenie edukacja ma często znamiona edukacji 
dorosłych badanej przez Malcolma Knowlesa, w której doświadczenie odgrywa 
dużą rolę, osoby uczące się są współtwórcami procesu nauczania, a nauczycielom, 
w tym przypadku instruktorom i terapeutom, przypisuje się rolę facylitatorów, 
czyli osób, które między innymi traktują siebie jako elastyczne źródło wiedzy8. 
Z uwagi na schorzenia i związane z nimi ograniczenia oraz predyspozycje tylko 

5 P.M. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekono-
miczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 9–15.

6 Tamże, s. 150–159.
7 Tamże, s. 161–301.
8 M.S. Knowles, E.F. Holton III, R.A. Swanson, Edukacja dorosłych, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2009, s. 82–84.
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uniwersalne podejście do edukacji może zapewnić sukces. Edukacja ta znaj-
duje również odzwierciedlenie w podejściu zaprezentowanym przez Jacques’a 
Delorsa, polegającym na ukierunkowaniu edukacji na cztery filary: uczyć się, aby 
wiedzieć, uczyć się, aby działać, uczyć się, aby żyć wspólnie, uczyć się współ-
życia z innymi oraz uczyć się, aby być9. Oczywiście, jest to powiązane również 
z rehabilitacją społeczną, ale ważne, by zadania wykonywać kompleksowo, 
cztery filary łącznie, tak jak to wypracowano w stowarzyszeniu. Tylko wówczas 
można osiągnąć sukces zarówno w zakresie rehabilitacyjnej jak i przedsiębiorczo-
ści. Rolę edukacji dorosłych podkreśla również Mieczysław Malewski, przedsta-
wiając koncepcję całożyciowego uczenia się, który w swojej pracy wykorzystuje 
stowarzyszenie, uświadamiając podopiecznych i rodziców10. Różne jednostki 
chorobowe, między innymi porażenie mózgowe, zespół Downa i autyzm, często 
uniemożliwiają nauczenie się danej czynności raz na całe życie – można tylko 
ciągle ją ćwiczyć, gdyż każdy dzień stawia nowe wyzwania i może powodować 
nowe ograniczenia.

Zarząd, pracownicy, podopieczni oraz ich opiekunowie wspólnie pracują na 
rzecz przedsiębiorczość Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech”, 
mając na uwadze przede wszystkim pracę z ludźmi i dla ludzi, a nie względy 
materialne, o których pisał Vaclav Havel, w przedmowie książki Tomáša Sed-
láčka. Przytoczył w niej postawę ekonomisty-księgowego, który optymalizując 
pracę orkiestry symfonicznej, najprawdopodobniej wyeliminowałby wszystkie 
pauzy z koncertów Beethovena, by nie spowalniały i nie trzeba było płacić muzy-
kom za to, że nie grają11.

3. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu powstał 1 września 2006 roku dla 
30 niepełnosprawnych osób z powiatu wałeckiego w wieku od 18. do 56. roku 

9 J. Delors, Cztery filary edukacji, w: Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw 
Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques̕a Delorsa. Edukacja: jest w niej ukryty skarb, 
red. J. Delors, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Wydawnictwa UNESCO, Warszawa 1998, 
s. 85–98.

10 M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, 
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 9–15.

11 V. Havel, Przedmowa, w: Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgame-
sza do Wall Street, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012, s. 9–10.
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życia. Funkcjonuje on na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z 25 marca 2004 roku. Od 29 grudnia 2010 roku działal-
ność placówki rozszerzono, zwiększając liczbę uczestników o 4 osoby. W ustawie 
o rehabilitacji12 warsztat określono jako wyodrębnioną organizacyjnie i finan-
sowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia 
pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania 
lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W świetle 
postanowień ustawy rehabilitacja społeczna ma na celu wyrabianie zaradności 
osobistej i umiejętności samodzielnego odgrywania ról społecznych oraz pobu-
dzanie aktywności społecznej. Cele są realizowane przez systematyczny trening 
ekonomiczny – od nauki rozpoznawania nominałów przez planowanie zakupów, 
dokonywanie wyboru towarów, płacenie oraz zasady społecznie akceptowanych 
zachowań. Ważnym elementem uspołecznienia są także wizyty w miejscach uży-
teczności publicznej (m.in. na poczcie, restauracji, Powiatowym Urzędzie Pracy, 
Urzędzie Skarbowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwie 
Powiatowym, Urzędzie Miejskim i Wałeckim Centrum Kultury) w celu zapozna-
nia z funkcjonowaniem placówek oraz nauką załatwiania spraw urzędowych przez 
osoby niepełnosprawne i radzenie sobie w różnych sytuacjach społecznych. Reha-
bilitacja społeczna odbywa się również przez udział w życiu społecznym regionu 
podopiecznych w imprezach rozrywkowych i uroczystościach państwowych. 

Organizacja wycieczek bliższych i dalszych, krajowych i zagranicznych 
stwarza osobom niepełnosprawnym okazję do poznawania nowych miejsc, czer-
pania inspiracji do twórczej pracy w placówce, nawiązywania kontaktów inter-
personalnych i zastosowania zdobytej wiedzy w konfrontacji z rzeczywistością. 
Udział w konkursach, przeglądach, zawodach i rozgrywkach daje im szansę na 
pokazanie siebie i swoich możliwości, a zarazem pozwala na pokonanie wielu 
barier fizycznych i psychicznych. W placówce organizowane są także zajęcia 
taneczne, muzyczne, fotograficzne i psychologiczne, które nie tylko uatrakcyj-
niają pobyt w warsztacie, ale przyczyniają się do szeroko pojętej rehabilitacji 
i rewalidacji podopiecznych. Od początku istnienia placówki rozpoczęło się 
integrowanie osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz ukazywanie ich 
poprzez pryzmat możliwości, a nie ograniczeń. 

W roku 2012 po raz piąty zorganizowano Wałeckie Spotkania Artystyczne 
Osób Niepełnosprawnych Con Anima oraz Rozgrywki Sportowe Osób Poruszają-

12 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, DzU 1997, art. 10a, ust. 1.
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cych się na Wózkach – imprezy promujące powiat wałecki, placówkę, ale przede 
wszystkim umożliwiające twórcze prezentowanie podopiecznych, wyznaczania 
określonych zadań i integrowanie wielu środowisk. 

W obecnej sytuacji ekonomicznej kraju i stałej (niezwiększającej się) kwoty 
na działalność WTZ przed kierownikiem i zarządem stoi wiele zadań z zakresu 
między innymi pozyskiwania środków zewnętrznych, bez których realizacja 
powyższych celów nie byłaby w pełni możliwa. Zgodnie z definicją przedsię-
biorczości, ciągła ewaluacja pomysłów, kreatywność i innowacja, dynamizm, 
podejmowanie czasem ryzykownych decyzji, umiejętność przystosowania się do 
zmieniających warunków, stawianie sobie ambitnych celów – to cechy, które dają 
szansę rozwoju nie tylko placówce, ale również regionowi13. W roku 2011 11,50% 
budżetu placówki stanowiły środki zewnętrzne pozyskane z Urzędu Marszałkow-
skiego, Muzeum Historii Polski oraz Starostwa Powiatowego. Z kolei rehabilitacja 
zawodowa w placówce jest w dużej mierze oparta na umiejętnościach podopiecz-
nych zdobytych w trakcie rehabilitacji społecznej, która stanowi solidny funda-
ment dla każdego przyszłego pracownika. Rehabilitacja zawodowa ma na celu 
ułatwienie uczestnikom uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia oraz 
awansu zawodowego przez umożliwienie im korzystania z poradnictwa, szko-
lenia zawodowego i praktyk zawodowych. Tę formę rehabilitacji warsztat rea-
lizuje przez wyposażenie uczestników w podstawowe nawyki związane z pracą 
(co umożliwiają zajęcia prowadzone w sześciu pracowniach) oraz współpracę 
z pracodawcami. Do realizacji celu, o którym mowa, niezbędne jest dokonanie 
oceny zdolności do pracy, uzdolnień i zainteresowań. 

Praktyki zawodowe odbywane przez uczestników w ramach prowadzonej 
w WTZ rehabilitacji zawodowej są doskonałym sposobem, aby osoby niepełno-
sprawne, pracodawcy mieli czas na wzajemne poznanie się i sprawdzenie kompe-
tencji kandydatów na pracowników. W ramach praktyk podpisywana jest umowa 
z pracodawcą, kierownikiem WTZ i praktykantem, w której są ujęte wszystkie 
niezbędne warunki bezpiecznego odbywania praktyki zawodowej. Do dzisiaj 16 
podopiecznych warsztatu uczestniczyło w praktykach zawodowych w wałeckich 
prywatnych firmach i zakładach pracy. Na umowę o pracę zatrudniono 3 osoby 
na stanowiskach pracownik biurowy, pracownik gospodarczy i pomocnik szewca. 
Bardzo pozytywne jest również to, że wszyscy pracują prawie dwa lata i praco-
dawcy przedłużyli im umowy o pracę.

13 http://plusuj.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=40:przedsiebiorczosc-defi-
nicja-wiki&catid=21&Itemid=154, dostęp 25.04.2012.
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Na zakończenie praktyk właściciele firm uzupełniają kartę ewaluacyjną z jej 
przebiegu. Z analizowanych danych wynika, że najczęściej wysoko oceniana jest 
sumienność, punktualność i zaangażowanie w pracę osób niepełnosprawnych, 
najniżej zaś kompetencje i kreatywność praktykantów14. Zważywszy, że wśród 
podopiecznych są osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnospraw-
ności oraz różnymi, często sprzężonymi jednostkami chorobowymi, na przykład 
upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, choroby narządu ruchu, wzroku, 
słuchu, oraz niskim poziomem wykształcenia, nie dziwi taka ocena. Pracodawcy 
zapytani o możliwość zatrudnienia tych osób po ukończeniu praktyk najczęściej 
odpowiadali negatywnie, argumentując, że główną przyczyną tego stanu rze-
czy jest niekorzystna sytuacja finansowa firmy. Można zatem uznać za sukces 
zatrudnienie wspomnianych trzech osób. Opinie o absolwentach placówki jako 
pracownikach są jednoznacznie pozytywne – pracodawcy doceniają kompetencje 
i ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz firm, które ich zatrudniają. 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (z dnia 25 marca 2004 r.), pla-
cówka może sprzedawać prace uczestników na kiermaszach, festynach i różnego 
rodzaju imprezach. Przy wytwarzaniu prac rękodzielniczych poszczególni uczest-
nicy biorą udział w całym procesie powstawania dzieła lub na poszczególnych 
jego etapach. Jest to uzależnione od możliwości psychofizycznych podopiecznych. 
Fundusze uzyskane ze sprzedaży wytworów rękodzielniczych są przeznaczane 
na integrację społeczną uczestników. Uzyskiwanie pieniędzy za własnoręcznie 
wykonane prace jest motywujące i sprawia, że podopieczni bardziej angażują 
się w pracę w poszczególnych pracowniach terapeutycznych, widzą cel i sens 
wykonywania przedmiotów, często sami wymyślają ozdoby i przedmioty sztuki 
użytkowej. Działania te wyzwalają w nich chęć do coraz lepszej pracy, bo rezul-
taty dają wymierną korzyść: uczestnictwo w atrakcyjnej wycieczce, wyjście do 
kina, na basen lub do restauracji. Działania te są namiastką zachowań związanych 
z pracą na własny rachunek lub w firmie – dbanie o wspólne interesy, promo-
cja własnych artykułów przeznaczonych do sprzedaży, kreowanie pozytywnego 
wizerunku placówki, wspólne przeżywanie porażek i szukanie najlepszego roz-
wiązania w danej rzeczywistości, chęć bycia lepszym od innych, posiadanie lep-
szej oferty wytworzonych prac, czyli szeroko rozumiana konkurencja na rynku 
zbytu. Dzięki temu osoby niepełnosprawne przygotowują się do podjęcia pracy 
w zakładach pracy chronionej, firmach prywatnych, na otwartym rynku pracy, 

14 Ankieta ewaluacyjna dla pracodawców – opracowanie własne WTZ. 
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Zakładzie Aktywności Zawodowej lub spółdzielni socjalnej. Warsztat Terapii 
Zajęciowej, z uwagi na liczbę uczestników, stwarza znakomitą okazję do zaist-
nienia w grupie i ukazanie zalet pracy grupowej: zwiększenie wydajności i jakości 
pracy, zmniejszenie tendencyjności, wzajemna inspiracja, większa zdolności do 
podejmowania ryzyka i poświęcenia ukierunkowanego na rozwiązanie postawio-
nych problemów, poprawa komunikacji między członkami grupy oraz szuka-
nie lepszych rozwiązań15. Nie bez znaczenia jest fakt, że podopieczni placówki 
uczestniczą w kursach i szkoleniach (np. Gotowi do pracy) organizowanych na 
terenie całego kraju. 

Wspólnym mianownikiem organizowanych szkoleń dla osób niepełno-
sprawnych jest udzielenie beneficjentom wszechstronnego wsparcia w procesie 
integracji społeczno-zawodowej. W ramach współpracy z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wałczu 10 osób wzięło udział w systemowym projekcie pro-
gramu operacyjnego Kapitał Ludzki Człowiek – najlepsza inwestycja. W ramach 
projektu Druga szansa podopieczni WTZ osiągnęli większą motywację do aktyw-
nego poszukiwania pracy oraz uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej 
i regionu. Obecnie 4 osoby przygotowuje się do udziału w szkoleniu. 

Ponaddwudziestoletnie doświadczenie zarządu i członków Stowarzyszenia 
Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech” oraz powołanie prawie sześć lat temu 
jedynego w powiecie wałeckim Warsztatu Terapii Zajęciowej pozwala podjąć 
kolejne wyzwanie, jakim jest otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ), 
będącego trzecim w województwie zachodniopomorskim (po Kołobrzegu i Star-
gardzie Szczecińskim) zakładem zatrudniającym osoby niepełnosprawne o umiar-
kowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności16. Dyskusja ze Społeczną Radą 
ds. Ekonomii Społecznej i aprobata władz Starostwa Powiatowego jako przed-
stawiciela samorządu opiniującego zasadność utworzenia ZAZ-u, dają nadzieję, 
że następnych kilkudziesięciu niepełnosprawnych z regionu będzie miało szansę 
na rehabilitację zawodową i społeczną oraz na aktywne życie w otwartym 
środowisku. 

Przedstawione cele będą realizowane przez podjęcie określonych przedsię-
wzięć organizacyjnych, terapeutycznych, psychologicznych, rehabilitacyjnych 
i społecznych. Zmierzać będą do osiągnięcia jak najwyższego poziomu jakości 

15 Kompetencje dla ekonomii społecznej. Lokalne filary ekonomii społecznej, materiały szkole-
niowe, Cedynia 2010.

16 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie 
zakładów aktywności zawodowej, DzU 2007, nr 242, poz. 1776.
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życia i integracji społecznej. Ich zadaniem będzie uczestniczenie w życiu zawo-
dowym, zarabianie pieniędzy, troszczenie się o rynek zbytu, a przede wszystkim 
o wyjście z domu lub zmiana dotychczasowego trybu życia. Taką szansę otrzy-
mają również niektórzy podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej, którzy po 
kilkuletniej rehabilitacji społecznej i zawodowej są przygotowani do wyzwania, 
jakie postawi przed nimi zatrudnienie w ZAZ-ie, będącym naturalnym, wyższym 
etapem funkcjonowania w społeczeństwie. 

Przedstawienie działalności stowarzyszenia i warsztatu w kontekście przed-
siębiorczości i szansy rozwoju regionu wpisuje się w Wieloletni regionalny plan 
działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju 
instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie zachodnio-
pomorskim na lata 2012–2020. Potwierdza to fakt, że organizacja pozarządowa 
jest wspólnotą, a działania skupiają się wokół użyteczności i korzyści społecznych 
na podstawie instrumentów ekonomicznych i walce z wykluczeniem społeczno-
-zawodowym. Stowarzyszenie działa w obszarze spójności społecznej i lokal-
nego/regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że cele realizowane przez placówkę od dwu-
dziestu lat trafnie wpisują się w przyjętą w marcu 2000 roku strategię lizboń-
ską17. Jest to najważniejszy programem społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej 
i odnosił się do działań na trzech powiązanych płaszczyznach: gospodarczej, 
społecznej i ochrony środowiska. Cele realizowane przez opisywaną organizację 
pozarządową bezpośrednio wpisują się w drugą płaszczyznę strategii lizbońskiej, 
obejmując zagadnienia społeczne, które są skierowane na osiągnięcie pełnego 
zatrudnienia i zwalczanie marginalizacji społecznej, i podkreślając znaczenie edu-
kacji jako najważniejszego czynnika tworzenia gospodarki opartej na wiedzy.
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ENTERPRISE OF A NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION 
AS A CHANCE FOR REGIONAL DEVELOPMENT

Summary

The subject matter of the article is an issue of non-governmental organization such 
as Association for Disabled Children “UŚMIECH” from Walcz. The main case is its en-
trepreneurship as a chance to make greater improvement of the region possible.

To clarify whole picture of main issue the organization’s self studies and subject 
matter literature is included. The order of the article is kind of a summary, which contains 
all detailed information. 
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Above composition applies to activity of The Association for Disabled Children 
“UŚMIECH” and Occupational Therapy Workshop. Moreover realization of the major 
aims both social, professional and motor rehabilitation gives great opportunity to disabled 
person to be able to experience real life like healthy people.

Since 20 years of “UŚMIECH” efforts searching creative solutions, collecting new 
ideas and adapting to changes in the economy still has been pursued.
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CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy 
 (autor anonimowy)

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. 
Wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da 

i on właśnie to coś zrobił
(Albert Einstein)

Wprowadzenie

Przedsiębiorczość to poszukiwanie przez ludzi okazji zaspokajania potrzeb 
i pragnień przez innowacje lub tworzenie nowego organizmu gospodarczego. 
Przedsiębiorca cechuje się wiedzą, wyobraźnią, energią i zdecydowaniem. Ufa 
we własne siły, jest nastawiony optymistycznie do życia i nie boi się mozolnej 
pracy. Odczuwa potrzebę osiągnięć, jest przekonany, że może wpłynąć na własny 
los i podjąć umiarkowane ryzyko. Przedsiębiorca ceni niezależność, ponosi odpo-
wiedzialność za rozwiązywane problemy, ustala i osiąga cele głównie własnym 
wysiłkiem. Zbieg okoliczności pojawiający się na ścieżce życia przedsiębiorcy, 
taki jak niezadowolenie z najemnej pracy, kłopotliwe położenie życiowe, zwrotny 
punkt w karierze i wpływ otoczenia, może sprzyjać także założeniu własnego 
przedsiębiorstwa.

Celem artykułu jest przedstawienie paradygmatu przedsiębiorczości. Omó-
wiono różnice podejścia do rozpoczęcia przedsięwzięć i cykl życia przedsiębior-
stwa. Analizie poddano punkt zwrotu kosztów, który pomaga zrozumieć relacje 
między wielkością sprzedaży, kosztami i dochodami przedsiębiorstwa. Następnie 
przedstawiono koncepcję klastera przemysłowo-usługowego.
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1. Paradygmat przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość i główne sposoby jej osiągania można ująć w paradygmat, 
czyli model identyfikujący główne cechy, który przedstawiono w tabeli 1. Prag-
nienie rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny rachunek przedsiębiorca 
konfrontuje z posiadaną wiedzą, know-how, motywacją, warunkami działalności, 
odpowiedzialnością i odwagą1. Wiedza jest to świadomość posiadania wiadomo-
ści i skala ich zrozumienia przez przedsiębiorcę. Wiedzę zdobywa się przez naukę 
i doświadczenie. Jest to także szczególna informacja na interesujący przedsię-
biorcę temat. Wiedza służy przede wszystkim do rozpoznania i zdefiniowania 
pojawiających się problemów. Know-how są to pomysły, zdolności i umiejętności 
zastosowania praktycznego zdobytej wiedzy.

Tabela 1

Paradygmat przedsiębiorcy

Cechy  Dominanty
Wiedza wiadomości ułatwiające założenie przedsiębiorstwa, kwalifikacje formalne 

założycieli, ocena sytuacji rynkowej, wybór niszy rynkowej, rozpoznanie 
potencjalnych nabywców, wymogi formalne (regulacje prawne, opodatko-
wanie), skala ryzyka

Know-how umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczenia w nowym 
przedsiębiorstwie, wdrażanie strategii marketingu mix, radzenie sobie 
z konkurencją, wyciąganie wniosków z sukcesów lub niepowodzeń innych 
przedsiębiorstw

Motywacja uruchamianie bodźców motywujących współpracowników do inicjatyw, 
dobrej pracy i przedkładania interesów przedsiębiorstwa ponad interesy 
partykularne oraz skłaniających do pogłębiania umiejętności i wpływają-
cych na pozytywne postawy 

Warunki stwarzanie klimatu do realizacji celów, zabezpieczenie finansowe, przyj-
mowanie i rzucanie wyzwań konkurentom, usuwanie barier utrudniających 
racjonalne gospodarowanie

Odpowiedzialność dobre wypełnianie obowiązków nałożonych na kierownictwo i pracowni-
ków przedsiębiorstwa, przestrzeganie etyki biznesu, ponoszenie odpowie-
dzialności wobec społeczeństwa i ochrona środowiska naturalnego 

Odwaga skłonność do poszukiwania i robienia czegoś nowego, podjęcie ryzyka 
utraty zainwestowanego kapitału, przezwyciężenie wielu przeszkód 
i ograniczeń 

Źródło:  opracowanie własne.

1 E. Michalski, Zarządzanie. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki 
Koszalińskiej, Koszalin 2008, s. 200. 
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W przedsiębiorczości coraz większą role odgrywa technologia informacyjna, 
która dostarcza narzędzi do otrzymywania, selekcjonowania, analizowania, prze-
twarzania i przekazywania informacji. Przyjmowane przez A. Smitha działanie 
„niewidzialnej ręki rynku” nie może być spełnione, gdy jedno przedsiębiorstwo 
ma ułatwiony dostęp do informacji, a inne napotyka znaczne ograniczenia i działa 
na niedoskonale funkcjonującym rynku2. 

Motywacja stwarza powody i chęci do podjęcia lub zaniechania jakiegoś 
działania. Jest siłą napędową do poszukiwania oryginalnego pomysłu, zaangażo-
wania w jego realizację sił i środków. Ludzie podejmują przedsięwzięcia, często 
ryzykując utratę kapitału, gdyż chcą zrealizować własne cele życiowe, stworzyć 
coś nowego lub kontynuować tradycje rodzinne. 

Przez warunki należy rozumieć okoliczności, które pozytywnie lub nega-
tywnie wpływają na podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć. O warunkach 
decydują posiadane środki, przyjęte założenia oraz skala ryzyka i istniejące ogra-
niczenia. Warunki do rozwoju przedsiębiorczości można rozpatrywać na czterech 
poziomach: międzynarodowym, krajowym, lokalnym i przedsiębiorstwa3. 

Atrybutem przedsiębiorcy jest przestrzeganie prawa, etyki biznesu i pono-
szenie odpowiedzialności. Przedsiębiorca musi równoważyć własną odpowie-
dzialność z interesami nabywców, pracowników, dostawców i udziałowców 
oraz dążyć do maksymalizowania pozytywnego i minimalizowania negatywnego 
wpływu działalności na społeczeństwo i naturę. Przedsiębiorstwo może stosować 
cztery strategie podejścia do społecznej odpowiedzialności: negowanie, obrona, 
przyjęcie odpowiedzialności i przeciwdziałanie4. 

Przedsiębiorca powinien mieć odwagę wypowiadania swoich przekonań 
i demonstrowania własnych postaw. Jego nonkonformizm jest wyrazem sprzeciwu 
wobec bezkrytycznego ulegania normom panującym w środowisku zewnętrznym 
oraz niezgadzania się z poglądami, zasadami i opiniami sprzecznymi z zasadami 
gospodarowania. Odwaga przedsiębiorcy jest ograniczana niefunkcjonalnym 
systemem gospodarowania i niespójnymi przepisami prawa. 

2 J.E. Stiglitz, Globalization and its Discontents, W.W. Norton & Company, New York 2002, 
s. 254.

3 C.A. Bartlett, P.W. Beamish, Transnational Management, McGraw-Hill, New York 2008, 
s. 9–10.

4 E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009, s. 72–73.
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2. Powstanie nowego przedsiębiorstwa

 Przedsiębiorczość zwykle jest inicjowana na drobną skalę i może mieć postać 
małego przedsiębiorstwa. Termin małe przedsiębiorstwo nie jest jednak jednoli-
cie interpretowany. Według standardów Unii Europejskiej kryteriami wyróżnia-
nia małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) są: przeciętna liczba zatrudnionych, 
średnia wielkość przychodu i wartość majątku trwałego.

Małe przedsiębiorstwa charakteryzują się następującymi cechami5: 
– średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 50 osób,
– wartość przychodów ze sprzedaży dóbr i usług oraz operacji finansowych 

nie przekracza 10 mln euro,
– wartość aktywów bilansu nie przekroczyła 10 mln euro.

Do cech wyróżniających średnie przedsiębiorstwa można zaliczyć:
– średnioroczne zatrudnienie od 50 do 250 pracowników,
– wartość przychodów ze sprzedaży dóbr i usług oraz operacji finansowych 

nie wyższą niż 50 mln euro,
– wartość aktywów bilansu nieprzekraczającą 43 mln euro. 
W roku 2009 małe i średnie przedsiębiorstwa stanowiły 99,9% ogółu przed-

siębiorstw w Polsce, a udział sektora MŚP w tworzeniu PKB wynosił 46,9%6. 
Wnoszą one bardzo duży wkład w rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju 
i UE. Zapewniają powstawanie nowych stanowisk pracy – nawet podczas zastoju 
w życiu gospodarczym trwa przyrost zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach. 
Zwolnieni z dużych przedsiębiorstw pracownicy często znajdują tu zatrudnienie. 
W roku 2008 wskaźnik przeżywalności przedsiębiorstw, mierzony wskaźnikiem 
przeżycia pierwszego roku działalności, wynosił 76,4%7. 

Można wyróżnić trzy podstawowe podejścia do sposobu powołania do życia 
przedsiębiorstwa: 

– założenie od podstaw, 
– zakup przedsiębiorstwa, 
– nabycie koncesji na autoryzowaną działalność gospodarczą.
Człowiek zakłada przedsiębiorstwo w pogoni za czymś nowym, rezygnuje 

z dotychczasowej pracy, która nie daje możliwości uzyskania wystarczających 
dochodów, zaspokojenia ambicji lub awansu. Produkuje w nim z reguły dobra 

5 www.aplszkolenia.pl/definicja_msp.pdf. 
6 www.parp.gov.pl/files/74/81/380/9282.pdf, s. 28–31.
7 Tamże, s. 36.
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i usługi, wykorzystując swoje dotychczasowe zawodowe umiejętności. Zdarza się 
jednak, że przedsięwzięcie umiejscowione jest w innej sferze życia gospodarczego 
i zmusza przedsiębiorcę do opanowania nowych umiejętności. Przedsiębiorstwo 
wchodzi na bardzo konkurencyjny rynek z produktami dość podobnymi do ofe-
rowanych przez konkurentów. Należy skoordynować różne aspekty działalności, 
takie jak zaopatrzenie, kanały dystrybucji i segmentacja rynku. Przedsiębiorstwo 
może utrzymać się na rynku przez świadczenie usług co najmniej takich samych 
jak konkurenci. 

Szacuje się, że większość założycieli nowych przedsiębiorstw uczestniczyła 
w obsłudze znanego rynku, stosowała tę samą technologię lub pracowała w tej 
samej branży przemysłowej. Zdarzały się również przypadki sukcesów, gdy roz-
poczęli działalność w nowych branżach, a w szczególności dostrzegli korzyści 
w niewykorzystanych technologiach i zaniedbanych usługach. Przedsiębiorca 
może też wytwarzać produkty dotychczas nieoferowane. Gdy pojawia się jako 
pierwszy na rynku, musi wziąć pod uwagę, że rozmiary popytu będą niepewne. 

Zakup przedsiębiorstwa następuje wtedy, gdy przedsiębiorca wierzy, że 
może szybko zmienić jego dotychczasową działalność i profil produkcyjny8. Nie-
raz sprawniejsze zarządzanie może zmienić kulejącą działalność. Przed zakupem 
należy jednak rozstrzygnąć, czy produkcja dobra lub świadczenie usług są zgodne 
z umiejętnościami przedsiębiorcy. Ponadto trzeba odpowiedzieć na wiele pytań: 
Jak znaleźć przedsiębiorstwo? Jaka jest jego kondycja finansowa? Jaki jest poten-
cjał rozwoju? Czy cena zakupu jest umiarkowana? Czy zdecydować się na zakup? 
Profesjonalnej pomocy, szczególnie prawnej, wymagają wybór formy zawarcia 
i ustalenia warunków umowy kupna-sprzedaży, rewizja wartości kapitału rzeczo-
wego i finansowego oraz ustalenie ceny zakupu.

Przedsiębiorca może się decydować na rozpoczęcie działalności na pod-
stawie koncesji na autoryzowaną działalność, zwaną franszyzą. Jest to umowa 
między dawcą i biorcą koncesji, na mocy której dawca zobowiązuje się udostęp-
nić biorcy wiedzę, wizerunek, umiejętności wytwarzania lub świadczenia usług 
i techniki marketingowe w zamian za opłaty lub tantiemy (udziały w zyskach) 
oraz dostosowanie się do standardowych procedur działalności. Dawcą koncesji 
jest z reguły producent lub wyłączny dystrybutor markowych produktów, który 
jest łatwo rozpoznawalny w branży. 

8 G.J. Longenecker, L.B. Donlevy, A.C. Calveit, C.W. Moore, J.W. Petty, E.P. Leslie, Small 
Business Anagement, Nelson, Toronto 2010, s. 18.
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Zalety franszyzy są następujące: dostęp do sprawdzonych metod prowadze-
nia działalności, przystąpienie do przedsiębiorstwa cieszącego się dobrą reputa-
cją, zapewnienie szkolenia i pomocy. Powoduje to, że działalność obarczona jest 
minimalnym ryzykiem. Niedogodnością jest brak swobody w modyfikowaniu 
działalności, możliwość zerwania kontraktu, stała obserwacja przez dawcę kon-
cesji i znaczny wydatek na zakup koncesji. 

Przygotowania do prowadzenia przedsiębiorstwa obejmują opracowanie 
planu biznesowego, uzyskanie niezbędnego kapitału rzeczowego i finansowego 
oraz wybór miejsca lokalizacji. Plan biznesowy pomaga uwiarygodnić przedsię-
wzięcie, określić jakie działania są niezbędne, aby osiągnąć sukces, oraz może 
ułatwić nabycie zasobów, głównie finansowych, i zatrudnienie wysoko wykwali-
fikowanych pracowników. Nowe przedsiębiorstwo może być finansowane ze źró-
deł własnych i obcych. Do źródeł własnych zalicza się fundusze właściciela lub 
właścicieli oraz pożyczki od rodziny i przyjaciół. Kapitał obcy uzyskiwany jest 
z banków handlowych, które wymagają jednak zabezpieczenia i gwarancji, a cza-
sem nakładają pewne ograniczenia na pożyczkobiorcę. Za kapitał obcy pobierana 
jest opłata w postaci stopy procentowej. 

Wybierając lokalizację przedsiębiorstwa, bierze się zwykle pod uwagę 
środowisko naturalne, obszar obsługi handlowej, dzierżawienie lub nabycie 
pomieszczeń, strefowe lub licencyjne wymagania i koszt metra kwadratowego 
powierzchni. Lokalizacja może mieć decydujący wpływ na restaurację szybkiej 
obsługi, której obroty w dużym stopniu zależą od liczby przechodzących nabyw-
ców. Zakład budownictwa ogólnego lub tartak opiera się głównie na promocji, 
a jego działalność i zamówienia nie są bezpośrednio uzależnione od lokalizacji.

Aby przedsiębiorstwo nabrało właściwego kształtu, musi być sprawnie 
zarządzane. Można wyróżnić pięć strategii rozwoju przedsiębiorstwa: powstanie, 
przetrwanie, sukces, nadzwyczajny sukces i dojrzałość zasobów.

Głównym problemem rozpoczęcia działalności jest przyciągnięcie nabyw-
ców i dostarczenie im pożądanych produktów. Należy także zgromadzić fundusze 
wystarczające na pokrycie kosztów rozruchu działalności. Jeżeli nie pojawi się 
odpowiednia liczba nabywców lub w porę nie zostanie uruchomiony odpowiedni 
potencjał produkcyjny, to fundusze się kończą, a przedsięwzięcie upadnie lub 
zostanie sprzedane. 

Strategie przetrwania koncentrują się na generowaniu dochodów pokrywa-
jących wydatki. Powstaje pytanie: kiedy przedsiębiorstwo osiągnie punkt zrów-
nania się dochodów z kosztami i będzie miało zysk? Ponadto trzeba gromadzić 
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fundusze na rozwój, zwrot nakładów kapitałowych i pokrycie kosztów siły robo-
czej. Do oceny przetrwania nowego przedsięwzięcia przydatna jest analiza punktu 
zwrotu kosztów (break-even analysis – BEA), będąca modelem graficznym, który 
pomaga zrozumieć relacje między wielkością sprzedaży, kosztami i dochodami 
przedsiębiorstwa9.
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Rysunek 1. Analiza zwrotu kosztów 

 Źródło:  opracowanie własne. 

Punkt zwrotu kosztów obliczany jest za pomocą działań matematycznych. 
Pozwala na określenie punktu wielkości sprzedaży, w którym ogólny dochód jest 
równy całkowitym kosztom. Wówczas przedsiębiorstwo nie ponosi straty ani 
nie osiąga zysku, czyli wychodzi na zero. Poznanie punktu zwrotu kosztów jest 
ważne, ponieważ sprzedaż powyżej niego pozwala osiągnąć zysk. 

Na rysunku 1 przedstawiono główne elementy analizy punktu zwrotu 
kosztów. Koszt stały jest taki sam niezależnie od wielkości produkcji (np. koszt 
ogrzewania, oświetlenia, administrowania, spłata zaciągniętych kredytów inwe-
stycyjnych i ubezpieczenia). Koszty zmienne zmieniają się w zależności od 
poziomu produkcji (np. koszt surowców, siły roboczej, pakowania i transportu). 
Analiza punktu zwrotu kosztów przybliża średnią liczbę jednostek produktu, którą 
przedsiębiorstwo musi sprzedać, zanim zacznie osiągać zysk. Dostarcza również 

9 E. Michalski, Zarządzanie..., s. 97–98.
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narzędzi do obliczania wpływu obniżenia kosztów na osiągnięcie punktu, w któ-
rym pojawi się zysk. 

Po osiągnięciu sukcesu przedsiębiorca stoi przed decyzją, czy ustabilizować 
działalność na zadowalającym poziomie zysku, który można wykorzystać do 
wsparcia innych rodzajów działalności lub na własny użytek, czy rozpocząć eks-
pansję, czyli dążyć do większego sukcesu. Przedsiębiorstwo znajduje się w dobrej 
kondycji finansowej i osiąga przeciętne lub powyżej przeciętnej zyski w branży. 
Może ono pozostawać na tym etapie przez jakiś czas – tak długo, jak będzie się 
mogło dostosowywać do zmian w środowisku.

       Odnowa 

Spadek 

Przedsiębiorczy Organizacyjny Twórczy Rozwojowy 

Poziom 
innowacji 

wysoki 
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Rysunek 2. Cykl życia przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne. 

Trudno być dobrym przedsiębiorcą bez wprowadzania innowacji. Naśla-
dowanie powszechnie stosowanej technologii produkcji i działalności marketin-
gowej przeważnie nie przyciąga wystarczającej liczby nabywców. Na rysunku 2 
przedstawiono cykl życia przedsiębiorstwa, składający się z czterech etapów: 
przedsiębiorczego, organizacyjnego, twórczego i rozwojowego10. W każdym 
z nich zmienia się poziom innowacji. Aby wdrożenie innowacji zakończyło się 
powodzeniem, należy ocenić ryzyko, wykonalność i potencjalny zysk. Ryzyko 
łączy się z prawdopodobieństwem sukcesu lub upadłości przedsięwzięcia. Wyko-
nalność koncepcji szacuje się na podstawie wyników badań, kompetencji pracow-
ników i kapitału. Potencjalny zysk to prawdopodobny poziom zwrotu wydatków 
przedsiębiorcy za poniesione ryzyko podjęcia przedsięwzięcia.

10 R.L. Daft, A. Armstrong, Organization. Theory and Design, Nelson, Toronto 2009, s. 307.
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Nowe przedsięwzięcie jest w pewnym stopniu podobne do konkurencyjno-
ści. Łatwo je ocenić, gdy inni już to robią. Jest jednak obarczone wysokim ryzy-
kiem z powodu niewielkich możliwości przyciągnięcia nabywców, z czym wiąże 
się potencjalnie niski zysk. Jeżeli koncepcja przedsięwzięcia w większym stopniu 
opiera się na innowacji, to zmniejsza się ryzyko niepowodzenia, ponieważ można 
zaoferować nabywcom coś nowego. Z reguły nowe przedsiębiorstwa mają rela-
tywnie większy udział we wprowadzaniu innowacji niż już istniejące. 

Na etapie sukcesu przedsiębiorstwo jest na tyle duże, że może zatrudnić pro-
fesjonalnych kierowników, którzy przejmą dotychczasowe obowiązki właściciela. 
Strategie mogą polegać na połączeniu własnej gotówki i pożyczonego kapitału 
w celu zainwestowania w rozwój przedsiębiorstwa11. Gdy osiągnie się nadspo-
dziewany sukces, problemami są: jak szybko wzrastać, w jaki sposób finansować 
ten wzrost i jak zapewnić płynność finansową. Często niezadowalająca kontrola 
wydatków i nieprzemyślane inwestycje zakłócają płynność finansową. 

Na etapie określanym jako dojrzałość zasobów przedsiębiorstwo musi skon-
solidować i kontrolować finansowe korzyści z gwałtownego wzrostu, ale także 
zachować dotychczasowy styl pracy. Rozmiary wzrostu mogą spowodować, że 
brak innowacji i unikanie ryzyka pozostaną w sprzeczności z wcześniejszą orien-
tacją. Wejście na drogę kolejnego rozwoju zależy także od tempa zmian w środo-
wisku. Na tym etapie przedsiębiorstwo musi zdecydowanie pobudzać innowacje. 
Nacisk kładzie się na nowe produkty, usprawnienie procesów technologicznych 
i świadczenie usług, ponieważ zagrożenie upadłością jest wysokie. 

Przyczyny upadłości przedsiębiorstw są różnie oceniane przez właścicieli 
i kredytodawców. Właściciele najczęściej twierdzą, że są to: kryzys w branży 
przemysłowej, niewystarczający kapitał, nieściągalne należności i silna konku-
rencja, a kredytodawcy – niekompetentne zarządzanie. 

3. Klastery przemysłowo-usługowe

Na nowe przedsięwzięcia duży wpływ ma polityka rządu i samorządów, bli-
skość wyższych uczelni, warunki bytowe i stosunek ludności do biznesu. Ważną 
rolę może odgrywać inkubator przedsiębiorczości, którego celem jest wspo-
maganie nowych przedsięwzięć na ich początkowym etapie przez zapewnienie 

11 S. Haag, M. Cummings, A. Pilcher, R. Riordan, Management Information System, McGraw-
-Hill, New York 2009, s. 64–65.
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pomieszczeń, pobudzanie do innowacji, popieranie i świadczenie usług komple-
mentarnych, często po obniżonej cenie. Ideą przewodnią inkubatora jest pomoc 
nowym przedsiębiorstwom podczas pierwszych dwóch lub trzech lat, zanim nie 
okrzepną po „wykluciu”, aby mogły normalnie funkcjonować w konkurencyjnym 
świecie biznesu.

Rozwojowi MŚP może sprzyjać koncentracja ich działalności w regionie 
lub na rynku lokalnym. Jednym ze sposobów takiej koncentracji jest tworzenie 
klastrów przemysłowo-usługowych. Klaster jest to grupa lokalnych lub regional-
nych zakładów przemysłowych i usługowych, określonej branży, zespolonych 
w celu osiągnięcia korzyści ze ścisłego współdziałania i skali ekonomicznej 
przedsięwzięć. W szerszym ujęciu można go zdefiniować jako grupę przedsię-
biorstw powiązanych funkcjonalnie, utworzonych w celu osiągnięcia wartości 
dodanej w wyniku synergii działań gospodarczych i organizatorskich, których 
przedmiotem jest projektowanie wspólnych wizji, misji, strategii marketingowej, 
koordynowanie polityki pozyskiwania kapitału, kształtowanie relacji z władzami 
lokalnymi, otoczeniem politycznym, samorządowym i społecznym12. Mimo że 
wiele koncernów międzynarodowych traktuje klastry jak barierę wejścia na rynek 
zagraniczny, to jednak jest to sprawny system funkcjonowania małych i średnich 
przedsiębiorstw, dający im wiele korzyści.
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Rysunek 3. Schemat klastera przemysłowo-usługowego

Źródło:  opracowanie własne.

12 E. Michalski, Zarządzanie..., s. 215–216.
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Na rysunku 3 przedstawiono schemat klastra, który jest podobny do sieci 
współpracujących ze sobą lokalnych przedsiębiorstw. Celem współpracy uczest-
ników klastera jest obniżenie kosztów produkcji, komplementarne dostawy dóbr 
i świadczenie usług, tworzenie jednolitego systemu informacyjnego oraz lepsze 
wykorzystanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności pracowników. Współpra-
cujące przedsiębiorstwa korzystają z tych samych biur doradczych i eksperckich, 
opracowują razem programy szkoleniowe, politykę inwestycyjną, prowadzą 
badania marketingowe i tworzą strategię konkurencji. Przedsiębiorstwa powołują 
własny bank, do którego wnoszą udziały kapitałowe i który ułatwia im dostęp do 
usług finansowych na wyjątkowo korzystnych warunkach. Dzięki temu uzyskują 
dostęp do niskooprocentowanych kredytów i zwiększają zdolność do wywiązy-
wania się z krótko- i długoterminowych zobowiązań finansowych. Władze admi-
nistracyjne i samorząd powinny wspomagać klastry, zwłaszcza w początkowym 
okresie ich powstawania13. 

Z inicjatywą utworzenia klastra z reguły występuje największe przedsię-
biorstwo, nazywane w języku angielskim flagship, które przyjmuje wiodącą 
rolę. Proponuje ono ścisłą współpracę innym przedsiębiorstwom. Zarząd klastra, 
składający się z przedstawicieli zgrupowanych przedsiębiorstw (np. prezesów, 
dyrektorów naczelnych), opracowuje zasady współdziałania i strategię rozwoju. 
Nominalny zarząd może powołać biuro badawczo-rozwojowe (B + R) lub zlecić 
opracowywanie projektów parkowi naukowo-technicznemu, istniejącemu przy 
wyższych uczelniach. 

Technologia informacyjna (TI), a zwłaszcza Internet, umożliwia nawiązy-
wanie pogłębionych i długotrwałych więzi z osobami, przedsiębiorstwami i insty-
tucjami, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na osiągnięcie sukcesu14. 
Końcowym rezultatem tworzenia więzi jest powstanie jedynego w swoim rodzaju 
aktywa – nazywanego siecią marketingową. Sieć marketingowa składa się z pra-
cowników przedsiębiorstwa i wspierających jego działalność osób z zewnątrz 
(nabywców, dostawców, pośredników, detalistów, agentów reklamowych i pra-
cowników ośrodków badawczych). Coraz częściej konkurencja nie występuje 
między przedsiębiorstwami, lecz między sieciami marketingowymi. Nagroda 
przypada przedsiębiorstwom, które utworzą lepszą sieć. Przedsiębiorstwa zagra-

13 W.K. Włosiński, A.M. Szerynos, Klastery wysokotechnologiczne na Mazowszu – wyniki ba-
dań, „Organizacja i Kierowanie” 2006, nr 3, s. 79.

14 E. Michalski, The Impact of Progrss in Information on Entrepreneurship, w: Information 
Management, Prace i Materiały Uniwersytetu Gadańskiego nr 3, Gdańsk 2011, s. 279. 



430 Eugeniusz Michalski

niczne często wygrywają konkurencje z przedsiębiorstwami krajowymi tylko dla-
tego, że działają w ramach sieci marketingowej. 
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FACTORS DETERMINING THE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT 

Summary

The beginning of this paper presents paradigm of entrepreneurship. Next, are singled 
out basic approaches to begin work on a new enterprise. Then, enterprise life cycles are 
characterized. Later, break-even analysis is described. At the end, the impact of an indus-
trial-service cluster on a development of small and medium enterprises is discussed. 



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 724 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 97 2012

Maciej Mitręga
Olgierd Witczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

PROSUMPCJA 
JAKO PRZEJAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KONSUMENCKIEJ

Wprowadzenie

Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu współczesnych przedsię-
biorstw skłania do poszukiwania i wyjaśniania nowych tendencji. Część z nich 
jest względnie trwała i wówczas interesują się nimi zarówno praktycy biznesu, 
jak i badacze akademiccy specjalizujący się w naukach o zarządzaniu. Tego typu 
trendem jest tak zwana prosumpcja.

Z literatury przedmiotu wynika, że niewiele jest prac podejmujących próbę 
konceptualizacji pojęcia prosumpcja na gruncie nauk o zarządzaniu, a ponadto 
są one fragmentaryczne. Niniejszy artykuł ma na celu częściowe wypełnienie 
tej luki. Wkład autorów polega zatem na przedstawieniu definicji pojęcia „pro-
sumpcja” odpowiadającej różnym przejawom tego zjawiska. Ponadto sformuło-
wano hipotezę dotyczącą zjawisk warunkujących zjawisko prosumpcji, a także 
przedstawiono przypadki przedsiębiorstw, których strategie są ukierunkowane na 
wykorzystanie tego zjawiska. Na zakończenie podsumowano stan obecnej wiedzy 
akademickiej na temat prosumpcji i sformułowano wnioski dla dalszych badań. 

1. Pojęcie prosumpcji i zjawiska współzależne wobec prosumpcji

Przyjmuje się, że termin prosumption został wprowadzony do literatury 
już w latach 80. ubiegłego wieku przez A. Tofflera1, który spekulował na temat 

1 A. Tofler, The Third Wave, William Morrow, New York 1980.
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zmian zachodzących w tak zwanej erze postindustrialnej. Jedną z przewidywa-
nych zmian był wzrost liczby i znaczenia prosumentów w strukturze społeczeń-
stwa. Spoglądając wstecz, można uznać, że A. Toffler traktował prosumpcję dość 
wąsko i utożsamiał ją właściwe z samodzielnym zaopatrzeniem się gospodarstw 
domowych w różne artykuły (np. przygotowanie posiłków w domu, samodzielne 
wykonywanie mebli z powszechnie dostępnych materiałów). Z takim rozumie-
niem pojęcia prosumpcja związana jest etymologia terminu prosumption. Ter-
min powstał przez połączenie dwóch anglojęzycznych terminów: production 
i consumption.

Obecnie pojęcie to jest traktowane szerzej2 i odnoszone do wszelkiej aktyw-
ności podejmowanej przez konsumenta, świadomie skierowanej na zwiększanie 
wartości związanej z zakupem i użytkowaniem produktu. Warto zaznaczyć, że 
wartość jako determinanta zachowań nabywców stała się w ostatniej dekadzie 
popularna. Wiąże się to z pojemnością tego pojęcia, co odróżnia je od wcześniej 
stosowanego terminu użyteczność. Jak zauważa M. Szymura-Tyc3, do głównych 
cech pojęcia „wartość” można zaliczyć subiektywizm, charakter sytuacyjny oraz 
uniwersalność. Ponieważ wartość z reguły jest postrzegana jako wypadkowa 
kosztów i korzyści z zakupu i użytkowania produktu, można przyjąć, że również 
prosumpcja odnosi się do tych dwóch aspektów. Jednocześnie można mieć wra-
żenie, że w literaturze skoncentrowano się na prosumpcji jako swoistym lewarze 
korzyści dostarczanych konsumentowi, natomiast pominięto kwestie związane 
z obniżaniem kosztów nabywanego produktu. Wiąże się to prawdopodobnie 
z wpływem tak zwanej usługowej logiki4 i współtworzenia wartości5 jako modeli 
biznesu, które akcentują dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb kon-
sumenta na podstawie wcześniej pozyskanych informacji o jego oczekiwaniach. 
Podkreśla się w nich zatem tak zwaną kustomizację, czyli proces dostosowywania 

2 A.I. Baruk, Polscy nabywcy finalni jako prosumenci, „Ekonomika i Organizacja Przedsię-
biorstwa” 2008, nr 10; C. Xie, R.P. Bagozzi, S.V. Troye, Trying to Prosume: Toward a Theory of 
Consumers as Co-creators of Value, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2008, No. 36 
(1), s. 109–22; Ł. Gajewski, Prosumpcja – praktyki konsumenckiej innowacyjności, „E-mentor” 
2009, nr 2 (29).

3 M. Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta 
i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 
2006.

4 S.L. Vargo, R.F. Lusch, Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, „Journal of Mar-
keting” 2004, No. 68, s. 1–17.

5 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Co-creating Unique Value with Customers, „Strategy & Lea-
dership” 2004, No. 32 (3), s. 4–9; tychże, Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
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oferty przedsiębiorstwa do indywidualnych potrzeb każdego nabywcy, zarówno 
w odniesieniu do rynku business-to-business (B2B), jak i rynku konsumpcyjnego 
(B2C).

Pojmowanie prosumpcji jako zjawiska, dzięki któremu ludzie mogą lepiej 
wyrażać „własne ja”, odzwierciedla oddziaływanie współczesnych zjawisk kultu-
rowych na nauki o zarządzaniu (zwłaszcza postmodernizmu6). W tym ujęciu pro-
sumpcja wymaga zaangażowania się nabywców w projektowanie produktu oraz 
ocenę tego, w jakim stopniu już istniejąca oferta spełnia ich oczekiwania. W ten 
sposób przedsiębiorca uzyskuje bazę informacyjną, która pozwala zaproponować 
nabywcy gotowy produkt dostosowany do jego oczekiwań (częściej spotykane na 
rynku B2B) lub produkt w układzie „modułowym”, gdzie nabywca samodzielnie 
wybiera pewne szczegółowe warianty oferty dostosowanej do bardzo szerokiego 
grona odbiorców (częściej spotykane na rynku B2C).

Warto zauważyć, że „kustomizacja” produktów nie musi wiązać się z obni-
żeniem kosztów ich nabycia i użytkowania, przeciwnie – z definicji wynika, że 
wymaga poniesienia przez nabywcę nakładu czasu na dialog z przedsiębiorstwem, 
wyboru szczegółowych wariantów oferty itp. Cena produktu wcale nie musi być 
niższa, ale raczej należy założyć, że z reguły jest wyższa, co wynika z koniecz-
ności ponoszenia przez przedsiębiorcę dodatkowych kosztów związanych z pro-
cesem wytwarzania. Prosumpcja wyrażająca się w taki sposób może być zatem 
zbliżona do takich zjawisk, jak „konsumpcja na pokaz” czy „konsumpcjonizm”. 
Chęć wyrażania samego siebie może prowadzić do takich praktyk, jak noszenie 
kosztownego garnituru szytego na miarę, będącego atrybutem bogactwa, czy 
zagospodarowanie ogrodu przy domu w fantazyjny sposób na podstawie kosz-
townego projektu przygotowanego przez architekta. 

W literaturze rzadko jest przedstawione spojrzenie na prosumpcję jako na 
zjawisko umożliwiające nabywcom zwiększenie wartości produktu poprzez obni-
żenie kosztów związanych z nabyciem i użytkowaniem produktu. Wydaje się to 
dosyć zaskakujące nie tylko ze względu na to, że wartość produktu wyraża się 
ex definitione przez jego koszty, ale też globalne spowolnienie gospodarcze tworzy 
specyficzny kontekst zachowań konsumenckich. Kontekst ten wraz z jego genezą 

6 Postmodernizm to zjawisko kulturowe cechujące się akceptacją wielości stylów życia i ko-
niecznością wyrażania samego siebie, w tym w zakresie konsumpcji (por. M. Lambkin, Zachowanie 
konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001; 
M. Kostera, Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996).
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i implikacjami opisał L. Żabiński7, który przyczyn globalnych problemów eko-
nomicznych upatruje w nadmiernej konsumpcji dóbr i usług, skłonności do życia 
ponad stan i nadmiernego zadłużania się, a także działań przedsiębiorstw zmierza-
jących do skracania cyklów życia produktów i „pompowania” w rynek dużej ilo-
ści quasi-innowacji. Taki punkt widzenia wydaje się przekonujący, zwłaszcza że 
u podstaw kryzysu na rynku nieruchomości w USA, który zapoczątkował globalną 
spiralę kłopotów, znalazły się kwestie kulturowe: specyficzna obyczajowość i styl 
życia charakteryzujące wysoko rozwinięte gospodarczo społeczeństwa zachod-
nie. Uzasadniona wydaje się teza, że obecne problemy ekonomiczne odczuwane 
przez ludzi na skalę globalną będą bodźcem do pojawienia się nowych trendów, 
przynajmniej częściowo przeciwstawnych tendencjom kryzysogennym. 

Takiego zdania jest H. Simon8, który spodziewa się większej skłonności 
konsumentów do oszczędzania i sugeruje przedsiębiorstwom obniżanie cen jako 
jedną z możliwych taktyk racjonalizatorskich. Podobnego zdania jest K. Bach-
nik, która przewiduje większą skłonność konsumentów do wybierania prostych 
i niedrogich dóbr i usług, a także większe uwrażliwienie na ważne problemy spo-
łeczno-ekonomiczne: „oszczędzanie, w przypadku niektórych konsumentów, stało 
się nie tyle koniecznością, co dobrowolnym stylem życia. Wygląda na to, że coraz 
więcej ludzi zamierza prowadzić zdrowszy tryb życia i nie folgować nadmiernej 
konsumpcji”9. Przewidywania ekonomistów znajdują, przynajmniej częściowe, 
odzwierciedlenie w badaniach zachowań gospodarstw domowych. Z Diagnozy 
społecznej wynika, że Polacy w ostatnich latach coraz więcej oszczędzają10. Inte-
resujące są zwłaszcza deklarowane przez polskie gospodarstwa domowe sposoby 
radzenia sobie z trudną sytuacją finansowa w latach 2007–201111. 

Z badań wynika, że Polacy coraz gorzej radzą sobie z taką sytuacją – zaciągają 
kredyty lub próbują ograniczyć bieżące potrzeby konsumpcyjne. Zmiany te nie 
zachodzą zbyt dynamicznie, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę naturalny 
opór wobec zmiany przyzwyczajeń i złożoność procesu dyfuzji nowych postaw 

7 L. Żabiński, Wyzwania współczesności a marketing. Konsumpcjonizm. Kryzys globalny. Inno-
wacje i rozwój, „Forum” 2011, nr 33, s. 4–12.

8 H. Simon, 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy, 
Difin, Warszawa 2009.

9 K. Bachnik, Wybrane trendy w zarządzaniu w dobie kryzysu, Studia i Prace Kolegium Zarzą-
dzania 2010, nr 15.

10 Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada 
Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.

11 Tamże, s. 54.
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w społeczeństwie. Z Diagnozy społecznej 2011 wynika również, że skłonność do 
oszczędzania jest dość silnie i dodatnio skorelowana z poziomem wykształcenia. 
Ważniejsza od samej dynamiki jest trwałość obserwowanych zmian. Wydaje się 
jednak, że tendencje te mogą mieć trwały charakter. Relatywnie najnowsze dane 
gromadzone przez NBP potwierdzają tę tendencję. Zarysowuje się większa skłon-
ność do oszczędzania i jednocześnie słabsza tendencja do zaciągania kredytów, 
zwłaszcza na cele typowo konsumpcyjne12. Ogólnie można przyjąć, że spowol-
nienie gospodarcze i związane z nim zmiany w zachowaniach konsumenckich 
uzasadniają zainteresowanie zjawiskiem prosumpcji z perspektywy potencjalnych 
oszczędności. Strategie biznesowe skierowana na te oszczędności i eksponujące 
je mogą się okazać bardzo skuteczne.

Wzrost popularności prosumpcji w literaturze przedmiotu nie powinien być 
utożsamiany z wiedzą na temat tego, w jakim stopniu pewne praktyki składające 
się na prosumpcję upowszechniły się w polskim społeczeństwie. Pewnych prze-
słanek dostarczają wyniki badań prowadzonych przez A.I. Baruk13, które doty-
czyły zachowań konsumentów na rynku produktów szybkozbywalnych. Badania 
te sugerują, że większość konsumentów w Polsce nie podejmuje działań typowych 
dla prosumpcji, czyli nie uczestniczy w projektowaniu nowych produktów, nie 
korzysta z infolinii i formularzy online producenta przeznaczonych do zgłaszania 
uwag i opinii, itp. Z badań tych wynika również, że konsumenci są stosunkowo 
mało aktywni w komunikowaniu opinii o markach w Internecie, lecz dużo chęt-
niej dzielą się swoimi opiniami w kontaktach bezpośrednich (wśród znajomych 
i krewnych), a Internet wykorzystują głównie do poszukiwania opinii innych osób. 
Należy zdawać sobie sprawę, że badania te dotyczyły tylko jednego typu produk-
tów (głównie spożywczych), dlatego nie mogą być uogólniane. Można przyjąć, 
że wybór produktów spożywczych jest oparty na stosunkowo niewielkiej liczbie 
czynników, często impulsywny pod wpływem promocji prowadzonej przez pro-
ducentów w punktach handlowych. Ponadto A.I. Baruk14 wzięła pod uwagę tylko 
niektóre przejawy prosumpcji. W przypadku produktów spożywczych możliwe 
jest szerokie spektrum innych zachowań, na przykład samodzielne przygotowa-
nie posiłków zamiast nabywania dań gotowych czy samodzielna obsługa w ter-

12 H. Kochalska, Zadłużenia i oszczędności Polaków w I 2012, „eGospodarka.pl” 2012; ta sama, 
Zadłużenia i oszczędności Polaków w I 2011, „eGospodarka.pl” 2011.

13 A.I. Baruk, Polscy nabywcy finalni jako prosumenci, „Ekonomika i Organizacja Przedsię-
biorstwa” 2008, nr 10; tejże, Lojalność nabywców finalnych. Aktywność prosumpcyjna na rynku 
produktów spożywczych, „Problemy Jakości” 2011, sierpień.

14 Tamże.
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minalach kasowych zamiast korzystania z pomocy kasjera. W tym kontekście 
interesujące wydaje się przeprowadzenie kolejnych badań, które odnosiłyby się 
do zróżnicowanych typów produktu/usługi i uwzględniały zarówno zachowania 
prosumenckie ukierunkowane na maksymalizację indywidualnych korzyści, jak 
i minimalizowanie kosztów związanych z nabyciem i użytkowaniem produktu. 
Na obecnym etapie można natomiast przyjąć, że prosumenci stanowią coraz bar-
dziej atrakcyjny segment konsumentów.

2. Charakterystyczne cechy prosumenta

Wydaje się, że segment podatny na zachowania prosumenckie tworzą klienci 
charakteryzujący się specyficznymi cechami. W modelowaniu profilu prosumenta 
należałoby przetestować następujące zmienne z obszaru predyktorów psychogra-
ficznych i społeczno-demograficznych:

‒ wiek,
‒ wykształcenie (wiedza profesjonalna i postawa wobec uczenia się),
‒ stosunek do innowacji (w tym do nowych technologii),
‒ poziom wrażliwości cenowej,
‒ intensywność korzystania z nowych mediów (Internet, telefonia mobilna),
‒ wielkość zamieszkiwanej miejscowości,
‒ orientacja na maksymalizowanie wartości przez klienta produktu/usługi.
Wybór zmiennych został podyktowany wnioskami płynącymi z analizy 

przypadku mBanku (grupa BRE Banku SA), przedsiębiorstwa wykorzystującego 
w prowadzonej działalności postawy prosumenckie klientów.

Koncepcja biznesowa mBanku opiera się na zaoferowaniu klientom port-
fela podstawowych usług bankowych po konkurencyjnych cenach. Można przy-
jąć, że klienci mBanku to prosumenci, ponieważ w ich przypadku spełniony jest 
podstawowy warunek charakteryzujący ten segment – dążenie do minimalizacji 
bezpośrednich kosztów związanych z nabyciem i użytkowaniem usługi oraz mak-
symalizacji otrzymywanej wartości. Warunek ten odzwierciedla hasło współwy-
stępujące z logotypem banku: „maksimum korzyści i wygoda”.

mBank stworzył specjalną płaszczyznę do rozwijania zachowań prosumen-
ckich w postaci tak zwanej mRady. Od 30 października 2003 roku powołuje się 
do niej klientów, których rolą jest doradzanie i opiniowanie w sprawach zwią-
zanych z działalnością mBanku. mRadni mają dostęp do informacji związanych 
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z planami mBanku, testują nowe elementy oferty, ich głos ma znaczenie w pra-
cach nad ulepszaniem i rozszerzaniem usług banku. Prosumenci zgromadzeni 
w mRadzie pozwalają realizować cele biznesowe banku, począwszy od testo-
wania nowych projektów, po ocenę dotychczasowych rozwiązań i wprowadza-
nie koniecznych zmian w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania klientów 
i uwarunkowania rynkowe. Stąd przypadek mBanku mieści się w obszarze zja-
wisk prosumenckich.

Warto jeszcze raz wrócić do problemu ceny (kosztu) nabycia i użytkowa-
nia produktu, a także subiektywizmu w procesie tworzenia wartości dla klienta. 
Dla klienta mBanku cena (koszt) wydaje się niska. W rzeczywistości koszt świad-
czenia usługi jest przenoszony na konsumenta i może być relatywnie wyższy 
niż w przypadku tradycyjnie świadczonych usług bankowych. Konsument musi 
spełnić wiele nieuświadomionych warunków, aby skorzystać z oferty mBanku. 
Za każdym razem ponosi koszty związane z czasem poświęconym na czaso-
chłonną samoobsługę w porównaniu z obsługą przez pracownika banku. Ponadto 
konieczne jest poniesienie kosztów związanych między innymi z nabyciem i użyt-
kowaniem urządzenia do komunikacji z bankiem: komputera, telefonu, tableta 
itp., posiadaniem odpowiedniego i aktualnego oprogramowania, kosztami łącz-
ności i ryzykiem dokonywania transakcji na odległość. Klient mBanku musi mieć 
również zdecydowanie większą wiedzę na temat usług finansowych niż klienci 
korzystający z tradycyjnej bankowości. Łączny koszt komparatywny usług ban-
kowości mobilnej może okazać się więc wyższy niż w tradycyjnej bankowości. 
Atrakcyjność oferty mBanku jest dla konsumenta nadal tak duża, ponieważ nie ma 
on pełnej świadomości ponoszonych kosztów lub nie postrzega pewnych zjawisk 
jako kosztu (np. czasu). Koncentrowanie się konsumenta na uzyskaniu najniższej 
ceny na rynku sprawia, że paradoksalnie może on korzystać z usług bankowych 
o wyższym koszcie komparatywnym (wyższy złożony koszt usługi).

Z perspektywy przedsiębiorstwa indywidualizacja usługi/produktu podnosi 
całościowe koszty związane między innymi z poszerzaniem szerokości oferty. 
W mBanku jest duży wachlarz standaryzowanych usług bankowych. Z tej oferty 
konsument wybiera samodzielnie te, które maksymalizują wartość związaną 
z własnymi potrzebami finansowymi. Przedsiębiorstwo zwiększając zakres ofe-
rowanych usług, generuje wyższe koszty, ale z uwagi na wysoki poziom standary-
zacji usług finansowych są one niewspółmiernie niższe niż przyrosty przychodów 
(szybko uzyskiwana ekonomia skali). Ponadto ponoszone przez mBank koszty 
są rekompensowane przez przyrost wartości dla konsumenta, która jest związana 
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z kompleksowością i komplementarnością świadczonych usług, co może wpły-
wać na wzrost poziomu satysfakcji nabywcy i lojalność wobec banku.

mBank wykorzystuje zjawisko prosumpcji przez minimalizację bezpośred-
nich kosztów korzystania z szerokiej, ale mocno zestandaryzowanej oferty przez 
konsumenta. Polityka cenowa banku jest tak skonstruowana, aby całościowe 
koszty ponoszone przez klienta były trudne do zidentyfikowania przez niego 
i porównania z konkurencyjnymi ofertami dostępnymi na rynku.

Kolejnym przykładem zjawiska wpisującego się w zachowania prosumen-
ckie jest usługa Blogger oferowana przez Google Inc. od 1999 roku. Pozwala ona 
użytkownikowi przygotować stronę internetową (blog) za pomocą oferowanych 
szablonów i dostępnych elementów graficznego interfejsu użytkownika (np. okna, 
pola edycji, suwaki, przyciski). W usłudze Blogger użytkownik wybiera elementy 
składowe, które decydują o indywidualnym i niepowtarzalnym wyglądzie pro-
duktu/usługi w postaci strony internetowej. Korzystanie z Bloggera jest nieod-
płatne dla użytkownika, a oferowana funkcjonalność usługi/produktu umożliwia 
maksymalizowanie wartości dla klienta. Z  analizy przypadku Bloggera wynika, 
że do listy zmiennych opisujących skłonność do prosumpcji należałoby dodać:

‒ orientację na zaspokojenie potrzeby samorealizacji,
‒ otwartość na świat,
‒ styl życia (zaangażowanie w wydarzenia kulturalne, aktywność społeczna 

– kontakty społeczne i więzi nieformalne), 
‒ występowanie w roli lidera opinii.
W wielu usługach/produktach informatycznych jest wykorzystywane zja-

wisko presumpcji, przykładem są portale społecznościowe, na przykład Nasza 
Klasa, Facebook, czy Google+. Dzięki tym usługom konsument może bezpłat-
nie zaspokajać swoje potrzeby komunikacyjne. Oczywiście, przez analogię do 
opisanego przypadku mBanku konsument ponosi koszty związane z aktywnością 
na portalu społecznościowym (dodawanie treści, tworzenie grup zainteresowa-
nia, budowanie interakcji z użytkownikami, utrata anonimowości, przekazanie 
danych osobowych, wystawienie się na odbiór działalności promocyjnej itp.), ale 
są to koszty nieuświadomione bądź przez niego akceptowane.

Portale społecznościowe są efektem aktywnego zaangażowania konsumen-
tów w proces ich tworzenia. Użytkownik samodzielnie projektuje usługę, wzbo-
gaca ją o dodatkowe elementy, modyfikuje w zależności od aktualnych potrzeb. 
Finalny produkt/usługa jest więc skutkiem oddziaływania konsumenta za pomocą 
przygotowanego przez firmę instrumentarium. Konsument nie otrzymuje goto-
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wego produktu/usługi, lecz jest zmuszony do podjęcia aktywności w procesie 
tworzenia usługi.

W prosumpcji indywidualizacja usługi/produktu jest przesunięta z poziomu 
przedsiębiorstwa na poziom konsumenta. Precyzyjnie rzecz ujmując, część przed-
siębiorstw przeniosło ciężar (koszty) indywidualizacji oferty z produkcji na etap 
zakupu i użytkowania usługi/produktu przez konsumenta. Konsument otrzymuje 
od przedsiębiorstwa jedynie platformę (zbiór narzędzi) do tworzenia bardzo zin-
dywidualizowanego produktu/usługi. Można przyjąć, że im bogatsze jest instru-
mentarium oferowane przez przedsiębiorstwo, tym wyższy poziom:

‒ zaangażowania konsumenta w proces produkcji,
‒ indywidualizacji usługi/produktu,
‒ wyzwolonej u konsumenta kreatywności i innowacyjności.

Mechanizm ten znajduje odzwierciedlenie w innych nowoczesnych technolo-
giach, na przykład w oprogramowaniu komputerowym, telefonii i urządzeniach 
mobilnych, tak zwanych Open Source. Linux jest przykładem oprogramowania 
powstającego dzięki pracy użytkowników, którzy tworząc kolejne elementy lub 
aktualizując dotychczasowe oprogramowanie, stają się jednocześnie jego konsu-
mentem. Udoskonalając produkt, stale podnoszą poziom uzyskiwanej wartości, 
a zarazem otrzymują produkt będący alternatywą dla odpłatnego oprogramowa-
nia innych producentów (np. Microsoft).

3. Przedsiębiorczość a prosumpcja

Biorąc pod uwagę relacje pojęciowe, wydaje się, że naturalną płaszczyzną 
analizy zjawiska prosumpcji jest przedsiębiorczość. Wniosek ten nasuwa się 
po analizie definicji przedsiębiorczości. Wśród wielu dostępnych w literaturze 
można przytoczyć taką, która traktuje przedsiębiorczość jako „zachowania o cha-
rakterze ciągłym, wymagającym zaangażowania intelektualnego i aktywności, 
samodzielnego organizowania warsztatu pracy, ponoszenia odpowiedzialności 
za podejmowane decyzje i akceptowania związanego z tym ryzyka, umiejętności 
dostosowywania się do zdarzeń w otoczeniu w warunkach niepewności rynko-
wej”15. W koncepcjach zachowań przedsiębiorczych uwzględniany jest obecnie 

15 J. Jezior, Społeczno-kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji pracy przedsiębior-
ców. Na podstawie badań małych firm w województwie lubelskim, Wydawnictwo Uniwersytetu 
M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 73.
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szeroki zbiór cech biograficznych, osobowościowych i behawioralnych. Przedsię-
biorczość jest najczęściej wiązana z następującymi cechami indywidualnymi16:

a) poza chęcią osiągnięcia korzyści ekonomicznych dążenie do zaspokojenia 
innych osobistych potrzeb wyższego rzędu (np. wyróżnienie się, samorea-
lizacja);

b) aktywność i upór w realizacji celów – osiąganie korzyści, zaspokojenie 
indywidualnych potrzeb;

c) samodzielność w podejmowaniu decyzji, podejmowanie i akceptacja 
ryzyka, satysfakcja z rezultatów działań, a także możliwość odgrywa-
nia aktywnej roli w przedsiębiorstwie (lub na płaszczyźnie kontaktów 
z innymi podmiotami).

Przegląd definicji przedsiębiorczości dostępnych w literaturze przedmiotu 
wskazuje na bardzo bliskie relacje zachodzące między pojęciami „przedsiębior-
czość” i „prosumpcja”. Uprawnione wydaje się zatem traktowanie prosumpcji 
jako przejawu przedsiębiorczości konsumenckiej. Można nawet rozważyć tezę, 
że prosumpcja jest synonimem przedsiębiorczości w odniesieniu do zachowań 
konsumenta na rynku.

4. Stymulanty procesu prosumpcji

Warto się zastanowić nad innymi czynnikami, które pozytywnie wpły-
wają na rozwój prosumpcji. Wśród wielu z nich na uwagę zasługuje zjawisko 
rosnącej serwicyzacji. Następuje wzrost udziału usług w strukturze wydatków 
gospodarstw domowych, co jest konsekwencją rozszerzania zakresu oferowa-
nych usług. Coraz ściślejsze jest powiązanie usługi z oferowanym na rynku pro-
duktem materialnym. Przykładem są usługi telefonii mobilnej oraz producenci 
urządzeń mobilnych (telefony, tablety itp.). W tym przypadku prosumpcja wyraża 
się w dopasowywaniu przez konsumenta szerokiego zakresu oferowanych usług 
do produktu materialnego (urządzenia służącego do komunikacji), począwszy od 
usług świadczonych przez operatora telefonii mobilnej (głosowe, SMS, MMS, 
Internet, geolokalizacja itd.), po usługi oferowane przez aplikacje dostępne dla 
urządzenia (Apple, oprogramowanie iOS oferuje użytkownikowi wybór spośród 

16 J. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010, 
s. 36.
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500 tys. aplikacji, a system Android ponad 450 tys. aplikacji17). Konsument decy-
duje o wyborze aplikacji zwiększających otrzymywaną wartość, usprawniając 
urządzenie (telefon, tablet itd.) oraz dostosowując do indywidualnych potrzeb 
pakiet usług mobilnych oferowanych przez operatora. W ten sposób konsument 
minimalizuje ponoszone koszty i maksymalizuje otrzymywaną wartość. Produ-
cenci urządzeń oraz operatorzy telefonii mobilnej aktywnie ze sobą współpra-
cują, zwiększając funkcjonalność urządzeń, różnorodność oferowanych aplikacji 
(usług) oraz angażując w proces ich powstawania konsumentów przez aktywność 
na forach internetowych, tworzenie społeczności internetowych, wykorzystywa-
nie mailingu, newslettera itp.

Kolejną stymulantą rozwoju zachowań prosumenckich są zmiany zacho-
dzące w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Nowe koncepcje zarządzania, szczegól-
nie mieszczące się w ramach idei CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), 
a obecnie ewoluującej w kierunku CSV (tworzenie wartości dla biznesu i społe-
czeństwa), zmieniają rolę i pozycję konsumenta w organizacji18. Zmiana dotyczy 
zorientowania organizacji na wytwarzanie wartości na gruncie bliskiej współpracy 
z lokalną społecznością, niejednokrotnie konsumentami oferowanych produktów. 
Następuje przesunięcie akcentu z działań o charakterze PR realizowanych na 
gruncie CSR, zorientowanych głównie na osiągnięcie celów wizerunkowych, na 
aktywność opierającą się na ścisłej współpracy organizacji ze społeczeństwem 
prowadzącej do maksymalizacji korzyści każdej ze stron relacji.

Rosnące znaczenie badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
sprzyja rozwojowi procesów prosumpcji, umożliwiając konsumentom wpływanie 
na ofertę przedsiębiorstwa. Internet stał się kanałem komunikacji przedsiębior-
stwa z konsumentem i pozwolił nawet małemu przedsiębiorstwu na prowadzenie 
badań marketingowych. Skutkiem może być wyższy poziom dostosowania oferty 
przedsiębiorstwa do aktualnych potrzeb konsumenta.

Do stymulant procesów prosumpcji należy zaliczyć również rosnące 
wskaźniki skolaryzacji jako miarę powszechności kształcenia i dostępu do wie-
dzy. W Polsce w ostatnich dziewiętnastu latach współczynniki skolaryzacji na 
poziomie wyższym wzrosły ponad czterokrotnie – z 12,9% w roku akademickim 

17 K. Lech, MWC 2012: Android Market ma już ponad 450 tys. aplikacji!, www.pcworld.pl/
news, dostęp 27.02.2012. 

18 M.E. Porter, M.R. Kramer, Tworzenie wartości dla biznesu i przedsiębiorstwa, „Harvard 
Business Review Polska” 2011, maj, s. 36–57. 
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1990/1991 do 53,8% w roku akademickim 2010/2011, a netto odpowiednio z 9,8% 
do 40,8%19 (zob. tab. 1). 

Tabela 1

Współczynnik skolaryzacji na poziomie wyższym w latach 1990–2011

Współczynnik 
skolaryzacji
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Brutto 12,9 22,3 40,7 48,9 49,9 51,1 52,7 53,7 53,8
Netto 9,8 17,2 30,6 38,0 38,8 39,7 40,6 40,9 40,8
Źródło: Szkoły wyższe i ich finanse..., s. 26.

Podstawą rozwoju działań prosumenckich jest wysoko wyedukowane spo-
łeczeństwo. Przeszkodą w dostępie do szkolnictwa wyższego są zasoby infor-
macyjne konsumenta, co w przypadku wysoko wyspecjalizowanych usług (np. 
internetowych) uniemożliwia wykorzystanie potencjału zjawisk prosumpcji.

W edukacji ważne jest również posiadanie przez konsumenta obszernej 
i aktualnej wiedzy o rynku. Działania przedsiębiorcze rodzące się na gruncie 
zjawisk prosumpcji wymagają posiadania przez niego umiejętności rozumienia 
procesów rynkowych na poziomie umożliwiającym podejmowanie decyzji ukie-
runkowanych na minimalizowanie kosztów korzystania z wybranych produktów 
i usług.

Z przedstawionych rozważań wynika, że procesy prosumpcji są jednym 
z przejawów tak zwanego społeczeństwa informacyjnego. Prosumpcja wydaje 
się w pełni zgodna z innymi jego przejawami, takimi jak gospodarka oparta na 
wiedzy, obniżenie kosztów dostępu do informacji, wysoki poziom skolaryzacji 
społeczeństwa, renesans społeczności lokalnej.

Zakończenie

W artykule zaproponowano szerokie pojmowanie pojęcia „prosumpcja”, 
uwzględniające dwa wymiary wartości dla konsumenta: korzyści i  kosztów. Prze-

19 Szkoły wyższe i ich finanse. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2011, 
s. 26.
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gląd prac innych autorów umożliwił pozycjonowanie tego pojęcia wobec pojęć 
bliskoznacznych. Autorzy są zdania, że prosumpcja jest doskonałym wyrazem 
przedsiębiorczości jako indywidualnej cechy w obszarze tak zwanych zachowań 
konsumenckich. W artykule sformułowano również przypuszczenia co do czyn-
ników stymulujących zjawisko prosumpcji. Przypuszczenia te mogą być potrak-
towane jako podstawa hipotez badawczych testowanych w przyszłych badaniach 
empirycznych. Należy przy tym mieć na uwadze, że badania takie powinny roz-
począć się od operacjonalizacji pojęcia „prosumpcja”. Definicja przedstawiona 
w artykule może być punktem wyjścia tego procesu.
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PROSUMPTION 
AS THE REFLECTION OF CONSUMER ENTREPRENEURSHIP

Summary

Prosumption is one of emerging mega-trends in business environment and may be 
treated as important research field in management. This paper contributes to the literature 
by proposing holistic definition of prosumption and discussing factors that may be inter-
related to prosumption. As the consequence, this paper may be treated as the basis for 
further empirical studies, specifically, notion operationalization and testing hypotheses 
about determinants of prosumption propensity.
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SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ELEMENTEM ROZWOJU 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

Wprowadzenie

Aktywność polskich przedsiębiorstw w warunkach zmieniającego się oto-
czenia, rosnącego ryzyka gospodarczego i dużej niepewności ograniczającej 
ich rozwój na coraz bardziej konkurencyjnym rynku ma decydujące znaczenie 
dla rozwoju gospodarczego kraju. Obecnie liczba podmiotów gospodarczych 
w sektorze MŚP to ponad 1,5 mln, co jest podstawową siłą wzrostu gospodarki. 
Podmioty gospodarcze z sektora MŚP stały się bardziej aktywne, innowacyjne 
i przedsiębiorcze od momentu, gdy klient stał się wymagającym uczestnikiem 
rynku, ukierunkowanym nie tylko na cenę, ale także na inne parametry usługi lub 
produktu, na przykład takie jak dostępność, kompleksowość i terminowość. Naj-
ważniejszym czynnikiem jest jednak szeroko rozumiana jakość, która jest różnie 
postrzegana przez klientów. Niejednoznaczna interpretacja jakości wymusza na 
MŚP (dostawcach dóbr lub usług) monitoring oferowanej jakości oraz jej ciągłą 
poprawę. Aby takim działaniom podołać, coraz częściej przedsiębiorcy decydują 
się na wdrożenie systemu zarządzania jakością, który stał się standardem w orga-
nizacji ukierunkowanej na zarządzanie jakością. Podmioty sektora MŚP, mając 
zdolność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków i potrzeb rynku, 
zaczęły stosować europejskie standardy jakości (systemy zarządzania jakością), 
które stały się podstawowym narzędziem konkurencyjności przedsiębiorstw, 
wymuszając szybkie modernizowanie procesów produkcyjnych (usługowych) 
w walce o jakość świadczonych dóbr i usług. Efektem takich działań jest zwięk-
szenie zdolności przedsiębiorstwa do zaspokajania stwierdzonych i potencjalnych 
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potrzeb klientów przez przedsiębiorców dzięki wprowadzeniu nowych produk-
tów, usług, technologii oraz nowatorskich rozwiązań w zarządzaniu.

Celem artykułu jest ukazanie, że systemy zarządzania jakością determi-
nują rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw. Rozważania poparto wynikami 
autorskiego badania empirycznego przeprowadzonego w 2011 roku wśród 520 
przedsiębiorstw na terenie środkowopomorskim (byłego województwa koszaliń-
skiego). Przedstawiono również analizę literatury z zakresu systemów zarządza-
nia jakością.

W artykule postawiono tezę, że system zarządzania jakością ma duży wpływ 
na rozwój MŚP w warunkach ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego.

1. Pojęcie „jakość”

Jakość jest trudna do zdefiniowania. W literaturze przedmiotu jest wiele 
definicji tego pojęcia. Każda z nich określa inny punkt widzenia danego zjawiska, 
usługi, dobra, procesu, przedmiotu itd. Tak różne stosowanie tego pojęcia powo-
duje, że stało się ono interdyscyplinarne zarówno w nauce jak i praktyce.

Już w starożytności zajmowano się jakością jako elementem doskonałości. 
Prowadzono rozważania nad jej niepowtarzalnością – indywidualnością. Po wielu 
latach Cyceron tworząc łacińską terminologię na greckie określenie poiotes, stwo-
rzył pojęcie gualitas, które w późniejszym czasie uległo zmianie, bo przechodząc 
do języków romańskich i germańskich, przybrało następujące nazwy: w języku 
angielskim – quality, niemieckim – qualitat, a w polskim – jakość1. Od tamtej 
pory polska definicja jakości podlegała ewaluacji. E. Skrzypek określiła jakość 
jako stan świadomości wszystkich uczestników, którzy mają wpływ na powsta-
nie i utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości wyrobów, oraz kompleks cech 
i charakterystyk wyrobu bądź usługi mających zdolność do zaspokojenia zde-
klarowanych i oczekiwanych potrzeb nabywcy2. Taka interpretacja oznacza, że 
klienci w różny sposób postrzegają jakość. Dla każdego odbiorcy może oznaczać 
coś innego, na przykład3: 

1 M. Urbaniak, Marketing przemysłowy i zagadnienia jakości, Akademia Ekonomiczna, Poznań 
1998, s. 101.

2 E. Skrzypek, Systemy zapewnienia jakości. Doświadczenia przedsiębiorstw, Wydawnictwo 
Zakład Usług Poligraficznych Tekst, Lublin 1993, s. 19.

3 Por. A. Hamrol, Zarządzania jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2008, s. 18.
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‒ postać produktu: produkt materialny, towar, artykuł, prefabrykat, usługę, 
wyrób,

‒ charakterystykę i cechy: funkcjonalność, innowacyjność, ekonomiczność, 
estetykę, dokładność i precyzję wykonania, niezawodność, terminowość, 
trwałość, dostępność, prestiż i markę, cenę, 

‒ podmiot: producenta, dostawcę, kraj pochodzenia, wielkość podmiotu, 
‒ fazę życia: użytkowanie, serwis, okres gwarancji (w tym także jakość 

gwarancji).
Według R. Karszewskiego, jakość to określenie doskonałości produktu lub usługi, 
które wiąże się z oceną zakresu, w jakim dany obiekt odpowiada wymaganiom 
oceniającego4. W terminologii międzynarodowej jakość określono jako „stopień, 
w jakim zbiór intrahentnych właściwości spełnia wymagania”5. Współcześnie 
jakość jest rozpatrywana kompleksowo i obejmuje cały proces produkcyjny oraz 
realizację wszystkich funkcji przedsiębiorstwa. Nowoczesne rozumienie jakości 
to sposób myślenia, który prowadzi do poszukiwania najlepszych systemów kom-
pleksowego sterowania jakością6. Konieczne jest zatem stosowanie systemów 
zarządzania jakością, które mogą być skutecznym narzędziem osiągania nie tylko 
satysfakcji klientów, ale także takich interesariuszy, jak pracownicy, dostawcy, 
właściciele, społeczeństwo7. 

2. System zarządzania jakością

Systemowe zarządzanie organizacją to pewnego rodzaju połączenie dwóch 
elementów: systemu i zarządzania organizacją. Potocznie system jest procesem 
przetwarzającym różnego rodzaju dane, które określają możliwość wprowadza-
nia zmian. Do głównych elementów składowych, które należy wziąć pod uwagę 
w planowaniu systemowego zarządzania, zalicza się między innymi liczbę i zło-
żoność procesów organizacyjnych, uwarunkowania techniczne i technologiczne, 
strukturę organizacyjną, kulturę organizacyjną, system celów i wartości, myślenie 
strategiczne, przepływ informacji, relacje organizacja a otoczenie, potrzeby klien-

4 R. Karaszewski, TQM teoria i praktyka,Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2001, s. 19. 
5 PN-EN ISO 9000. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet 

Normalizacyjny, Warszawa 2006, s. 25. 
6 Leksykon zarządzania, red. M. Adamska, Difin, Warszawa 2004, s. 83. 
7 M. Urbaniak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004, s. 92.
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tów. Systemowe zarządzanie można zatem zidentyfikować jako zbiór wzajemnie 
powiązanych i oddziałujących na siebie elementów niezbędnych do określenia 
strategii, polityki, kierunków działania oraz celów organizacji i sposobów ich 
osiągania. Dzięki systemowemu zarządzaniu organizacja jest lepiej przygoto-
wana na zmiany, ma odpowiednie zasoby, pracownicy są bardziej uświadomieni 
w kierunkach działania i dążeniach organizacji, itp. W praktyce podkreśla się, że 
aby przedsiębiorstwo osiągnęło sukces rynkowy, powinno podejść systemowo do 
procesu zarządzania. Oznacza to, że ciągle (nawet małymi kroczkami) powinno 
realizować określoną strategię działania, mając na uwadze rozwój w dłuższej per-
spektywie. Wszystkie działania organizacji należy przeanalizować i zaplanować 
tak, aby organizacja była sprawna, skuteczna, efektywna i osiągała wymierny 
efekt, jakim jest zysk. 

Działalność przedsiębiorstw na konkurencyjnym i szybko rozwijającym się 
rynku powinna charakteryzować się dużą dynamiką zmian. Brak stabilności ryn-
kowej powoduje, że to, co dzisiaj działa w organizacji, nie będzie przydatne jutro. 
Trzeba zatem stworzyć lub wdrożyć „coś” (często bardzo odmienne), co pozwoli 
przedsiębiorstwu rozwinąć się i umocnić swoją pozycję na rynku. W niektórych 
przypadkach jest to system zarządzania jakością. 

System zarządzania jakością pozwala, między innymi, na usystematyzowa-
nie i ujednolicenie świadczonych usług, zmianę sposobu zarządzania organizacją, 
poprawę jakości produktów lub usług. Najważniejszym elementem wykorzysta-
nia systemu zarządzania jakością jest jednak możliwość zwiększenia zdolności 
do zaspokajania stwierdzonych i potencjalnych potrzeb klientów przez komplek-
sowe, systemowe podejście do zarządzania organizacją. Na podkreślenie zasługuje 
również fakt, że dzięki systemom zarządzania jakością przedsiębiorstwo staje się 
bardziej konkurencyjne, innowacyjne i wzmacnia swoją pozycję na określonym 
rynku. 

Wszystkie działania, w tym także wdrożenie systemu zarządzania jakością, 
które ma na celu zaspokojenie jakościowych potrzeb klienta, muszą być spójne 
z celami organizacji. Potrzebna jest zatem strategia przedsiębiorstwa, która 
powinna być na tyle elastyczna, aby uwzględnić możliwości wprowadzenia, 
między innymi, zmian jakościowych, co zwiększy efektywność funkcjonowania 
organizacji. Organizacje ukierunkowane na jakość powinny mieć odpowiednią 
strategię zarządzania jakością (w tym politykę jakości, cele itd.), gdyż w prze-
ciwnym wypadku nie będą w stanie (lub będą w stanie w ograniczonym zakresie) 
wdrażać zmian prowadzących do poprawy i doskonalenia oferowanej jakości.
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Z przeprowadzonych badań8 (rys. 1), wynika, że 70% badanych przedsię-
biorstw ma strategię zarządzania jakością, natomiast aż 14% respondentów nie ma 
takiej strategii, a 16% nie ma zdania na ten temat. W podobny sposób rozłożył się 
procentowy udział badanych mających wizję wyznaczającą sposób zarządzania 
jakością w przedsiębiorstwie. Może z tego wynikać, że wizja ma duży wpływ na 
kształtowanie strategii przedsiębiorstwa. Jest zatem ściśle powiązana ze wszyst-
kimi obszarami przedsiębiorstwa, takimi między innymi jak: 

‒ zasoby: ludzkie rzeczowe, finansowe i informacyjne, materiałowe, 
‒ procedury i sposoby zarządzania, 
‒ procesy, operacje i działania wytwórcze, 
‒ informatyzacja: dokumentacja, raporty, sposoby przechowywania zapi-

sów itp. 

18

52

16

13

1

zdecydowanie tak

tak

nie mam zdania

nie

zdecydowanie nie

Rysunek 1. Podmioty mające strategię zarządzania jakością (%)

Źródło:  opracowanie własne.

Ingerencja we wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa pozwala 
na pełniejszy monitoring i doskonalenie funkcjonowania organizacji, ale także 
może zdemobilizować pracowników, dlatego w praktyce systemy zarządzania 
jakością składają się z elementów formalnych (normy, procedury itd.) i niefor-
malnych (kultura pracowników, sposoby komunikacji i perswazji itd.). Umiejętne 
określenie i zarządzanie tymi elementami owocuje poprawą jakości na każdym 
stanowisku pracy, począwszy od zarządu organizacji. W celu ukazania trudno-
ści z prowadzeniem odpowiedniej polityki jakościowej w przedsiębiorstwie 
(wskazanie konieczności posiadania SZJ) na rysunku 2 przedstawiono powiąza-
nia systemu zarządzania jakością z elementami jakościowymi przedsiębiorstwa. 

8 Autorskie dane empiryczne uzyskano z przeprowadzonego w 2011 r. badania 520 przedsię-
biorstw z byłego województwa koszalińskiego, prowadzących działalności produkcyjną – 26%, 
usługową – 52%, handlową – 22%. 
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Należy podkreślić, że brak działań projakościowych w strategii przedsiębiorstwa 
może spowodować spadek efektywności przedsiębiorstwa, stabilności, wiarygod-
ności, konkurencyjności, czego efektem będzie zmniejszenie wartości przedsię-
biorstwa. Brak walorów przedsiębiorstwa do konkurowania z innymi podmiotami 
rynkowymi oraz środków na wdrażanie innowacji sprawiło, że duża liczba przed-
siębiorstw została zmuszona do wdrożenia systemu zarządzania jakością. 

Zarz dzanie System Najwy sze 
kierownictwo 

Zarz dzanie 
jako ci  

System 
zarz dzania 

jako ci  

Polityka  
jako ci 

Cele dotycz ce 
jako ci 

Ci g e 
doskonalenie 

Skuteczno  Efektywno  

Planowanie 
jako ci 

Sterowanie 
jako ci  

Zapewnienie 
jako ci 

Doskonalenie 
jako ci 

System 
zarz dzania 

Rysunek 2. Powiązania w systemie zarządzania jakością

Źródło:  Komentarz do norm ISO 9000 : 2000, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001, 
s. 42.

Od roku 2000 pojawiły się ujednolicone systemy zarządzania jakością, 
opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (Internatio-
nal Standard Organization – ISO) będącą ogólnoświatową federacją krajowych 
organizacji normalizacyjnych9. Do dziś wprowadzane są aktualizacje oraz normy 
określające nowy standard, będące wzorem spełnienia wymagań jakościowych 

9 W. Sokołowicz, A. Srzednicki, ISO System zarządzania jakością, C.H. Beck, Warszawa 2004, 
s. 3.
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i zwiększania satysfakcji klienta w relacjach przedsiębiorstwo–klient. W Polsce 
mogą być wdrożone następujące systemy zarządzania jakością: 

a) systemy zarządzania jakością lub zapewnienia jakości: ISO 9001, ISO 
13485, ISO /TS 16949, IRIS, ISO 3834, EN 15038, BRC/IoP, BRC;

b) systemy zarządzania środowiskiem: ISO 14001, EMAS, FSC-CoC, EN 
16001;

c) systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: PN-N-18001, 
OHSAS 18001, SCC;

d) systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności: GHP/GMP, 
HACCP, zgodny z wymaganiami ISO 22000, kodeksu żywnościowego 
(Codex Alimentarius), DS 3027, GMP+, BRC Global Standard – Food, 
IFS, SQMS; 

e) dobre praktyki produkcyjne: ISO 22716, ISO 15378, EN 15593; 
f) systemy zarządzania oparte na zarządzaniu ryzykiem: BS 25999, ISO 

27001, ISO 28000, ISO 14971, SA 8000;
g) systemy zarządzania w laboratoriach i jednostkach inspekcyjnych: ISO 

17025, ISO 15189, ISO 17020;
h) AQAP – wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości: AQAP 2110, 

AQAP 2120, AQAP 2130, AQAP 2131; 
i) inne standardy: zintegrowane systemy zarządzania jakością serii ISO, 

PN-N 19001, ZKP, SQAS, TAPA, EN 15838.
Należy podkreślić, że w polskich przedsiębiorstwach najczęściej są wdrażane 
następujące systemy zarządzania jakością:

a) ISO 9001 (system zarządzania jakością);
b) ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego);
c) PN-N-18001 (systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy):
‒ GHP/GMP (dobre praktyki higieniczne/dobre praktyki produkcyjne), 
‒ GMP+ (holenderski system certyfikacji w sektorze pasz);

d) HACCP zgodny z wymaganiami: 
– ISO 22000 (systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności),
– kodeksu żywnościowego (Codex Alimentarius), czyli systemu wyma-

ganego przepisami prawa,
– DS 3027 (zapewnienie bezpieczeństwa produkcji żywności z HACCP).

Ponadto:
‒ ISO 13485 (system zarządzania jakością dla producentów wyrobów 

medycznych),
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‒ ISO /TS 16949 (system zarządzania jakością dla producentów z branży 
motoryzacyjnej),

‒ ISO 3834 (system jakości dotyczący spawania materiałów metalowych),
‒ system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001),
‒ PN-N 19001 (wewnętrzny system kontroli – WSK),
‒ zakładowa kontrola produkcji (ZKP).
Systemy zarządzania jakością są swego rodzaju instrukcją postępowania dla 

pracowników organizacji, opracowaną i zaakceptowaną przez pracodawcę. Celem 
takiego działania jest stworzenie odpowiednich warunków do ciągłego rozwoju 
przedsiębiorstwa, osiąganego przez między innymi innowacyjność procesów pro-
dukcyjnych, zapewnienie powtarzalności jakości produktów lub świadczonych 
usług, uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty asortymentowej (usługowej), rozwój 
zasobów ludzkich, kształtowanie pozytywnych relacji przedsiębiorstwo–klient. 
Klient wewnętrzny to nie tylko pracownik organizacji wykonujący poszczególne 
zadania, ale także właściciel, zarząd, menedżerowie. Od wszystkich pracowni-
ków organizacji uzależniony jest stopień rozwoju, tempo wprowadzanych zmian, 
wskaźnik efektywności działania itd. Należy zaznaczyć, że klient zewnętrzny 
również odgrywa ważną rolę. Klientem zewnętrznym jest nie tylko konsument, 
usługobiorca, dostawca, kooperant, ale także instytucje państwowe, społeczne, na 
których działania przedsiębiorstwa mają wpływ, a przez nie – na społeczeństwo 
lub region. Oznacza to, że tempo rozwoju przedsiębiorstw i ich skala oddziaływa 
na rozwój regionu. 

3. System zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach

Podmioty gospodarcze sektora MŚP coraz częściej decydują się na wdroże-
nie systemu zarządzania jakością, który jest uzależniony od następujących czyn-
ników: branży, rodzaju prowadzonej działalności, orientacji przedsiębiorstwa (np. 
ochrona środowiska), a także określonej docelowej grupy klientów. Należy jednak 
dodać, że we wstępnej fazie zarządzania jakością przedsiębiorca jest w pewnym 
stopniu rozczarowany, dowiadując się, iż wdrożenie systemu zarządzania jakoś-
cią jest czasochłonne i kapitałochłonne. Analizując korzyści, jakie można uzy-
skać, wiele przedsiębiorstw decyduje się na takie działanie. Pracodawcy widzą 
w tym możliwość uporządkowania prowadzonej działalności, dobry element mar-
ketingowy, a w niektórych przypadkach jest to wymóg narzucony przez instytu-
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cje kooperujące lub finansujące. Wskazuje się nawet na konieczność posiadania 
systemu zarządzania jakością „już na starcie”, gdyż:

‒ potwierdza przynależność organizacji do światowej czołówki firm świad-
czących usługi na najwyższym poziomie,

‒ podnosi wiarygodność i zaufanie klientów do produktów lub świadczo-
nych usług, ograniczając liczbę audytów klientów,

‒ określa strategię działania,
‒ porządkuje organizację, określa kompetencje poszczególnych komórek 

organizacyjnych,
‒ identyfikuje i dokumentuje procesy oraz wykonywane czynności,
‒ porządkuje i uzupełnia zgodnie z wymogami systemu jakości dokumenta-

cję świadczonych usług,
‒ zapewnia jakość i powtarzalność oferowanych produktów i świadczonych 

usług.
Podobnie ocenia ten fakt wiele podmiotów na świecie, wśród których prym wiodą 
MŚP. Liczba przedsiębiorstw na świecie, które mają system zarządzania jakością, 
jest duża i ciągle wzrasta, co potwierdzają przyznawane certyfikaty. Pod koniec 
grudnia 2010 roku certyfikaty uzyskało 1 457 912 przedsiębiorstw w 178 kra-
jach, w tym tylko system zarządzania jakością ISO 9001 aż ponad 1 109 905 
(przyrost o 4% do 2009 r., tj. 45 120 przedsiębiorstw)10. Podobny, rosnący trend 

10 Por. www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1491, dostęp 23.03.2012.
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Rysunek 3. Stosowane systemy zarządzania jakością (%)

Źródło:  opracowanie własne.
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jest w Polsce. Wskaźnik w byłym województwie koszalińskim w analizowanych 
przedsiębiorstwach przedstawiono na rysunku 3. 

Z badań wynika, że systemy zarządzania jakością są wdrażane pod wpływem 
dużego nacisku zewnętrznego (rys. 4). Z jednej strony mogą to być oczekiwania 
klientów (odbiorców, kooperantów itp.), a z drugiej strony konkurencyjność (ele-
ment marketingowy, dorównanie konkurencji lub jej wyprzedzenie w zakresie 
posiadania systemu ZJ, motor rozwojowy organizacji itp.). 
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Rysunek 4. Uwarunkowania wdrożenia systemu zarządzania jakością (%)

Źródło:  opracowanie własne.

Wszystkie podmioty sektora MŚP mogły ubiegać się o dofinansowanie 
projektów poprawy konkurencyjności. Przedsiębiorstwa, które wdrożyły system 
zarządzania jakością, miały łatwiejszy dostęp do finansowania projektów poprawy 
infrastruktury i kapitału ludzkiego z UE. Udogodnienia stworzono również pod-
miotom ubiegającym się o wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania jakością. 
W latach 2007–2013 dla przedsiębiorców przeznaczono kwotę 4 438,4 mln euro 
w następujących programach: SPO-RZL – 1 469,9 mln euro, ZPORR – 438,4 mln 
euro, EFRR – 2 530,1 mln euro. Oznacza to, że czynnik zewnętrzny mógł mieć 
duży wpływ na przedsiębiorców MŚP. Z przeprowadzonych badań wynika, że 
wdrożenie systemu zarządzania jakością miało duży wpływ na poprawę konku-
rencyjności MŚP, co potwierdziło aż 62% respondentów. Tylko dla 7% system 
nie miał wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Taki wynik potwierdza 
sens wdrożenia systemów zarządzania jakością. Warto zadać jednak pytanie: czy 
duży nacisk zewnętrzny na wdrożenie systemu zarządzania jakością przyniesie 
wymierne efekty przedsiębiorstwu i wpłynie na jego rozwój po realizacji zada-
nia? 
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Z przeprowadzonych badań wynika, że system zarządzania jakością pozy-
tywnie wpłynął na wzrost liczby nowych klientów, co przedstawiono na rysunku 5. 
Aż 57% badanych podmiotów stwierdziło, że dzięki systemowi zarządzania jakoś-
cią zwiększyła się liczba nowych klientów. Tylko 6% twierdziło inaczej.
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Rysunek 5. Wpływ systemu zarządzania jakością na liczbę nowych klientów (%)

Źródło:  opracowanie własne.

Zdecydowana większość badanych MŚP, bo aż 66%, stwierdziła, że wdro-
żenie systemu zarządzania jakością zwiększyło zadowolenie klientów. Innego 
zdania było tylko 6%. Można zatem wnioskować, że działania podejmowane 
w ramach systemu zarządzania jakością pozytywnie wpłynęły na relację z klien-
tem. Oznacza to, że przedsiębiorcy spełniają wymogi systemowe, wśród których 
jest „orientacja na klienta”. Starają się badać i zaspokajać jego potrzeby, oczeki-
wania i wymagania. 

Według badanych podmiotów (43%), system pozwolił na dywersyfikację 
terytorialną, czyli na zaistnienie przedsiębiorstwa na nowych rynkach zbytu, rów-
nież na międzynarodowych. Na rysunku 6 pokazano, że 24% respondentów nie 
miało wyrobionego zdania na ten temat, a 18% uznało to za niemożliwe. Obawa 
ta może być spowodowana nieznajomością zachowań konsumentów na danym 
rynku oraz potencjalnymi ograniczeniami zasobowymi organizacji. Należy jed-
nak podkreślić, że systemy zarządzania jakością potwierdzają pewien „standard” 
produktu lub usługi, dzięki czemu może on wpłynąć na otwarcie rynków zbytu. 

 Należy pamiętać, że system jest zbiorem określonych, projakościowych 
działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo, zgodnych z przyjętą polityką 
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i strategią działania. Ich realizacja może wprowadzić duże zmiany w procesach 
funkcjonowania organizacji. 
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Rysunek 6. Wpływ systemu zarządzania jakością na dywersyfikację terytorialną (%)

Źródło: o pracowanie własne.

Podmioty MŚP często nie są przygotowane do wdrożenia systemu zarządza-
nia jakością. Z jednej strony nie mają odpowiedniej wiedzy na temat systemów 
zarządzania jakością, wymagań normy, konieczności dostosowania organizacji 
oraz sposobu wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością, a z drugiej 
strony oczekują natychmiastowych efektów (najlepiej finansowych). Organizacje 
początkowo są zatem sceptycznie nastawione do proponowanych zmian syste-
mowych, ale z upływem czasu dostrzegają ich korzyści i rozumieją konieczność 
stosowania. 

Z rysunku 7 wynika, że najczęściej wprowadzane są zmiany w obszarze 
organizacyjnym, ponieważ konieczne jest dostosowanie organizacji do wymo-
gów systemu zarządzania jakością oraz procedur i zapisów do istniejącej struk-
tury organizacyjnej. Umożliwia to wprowadzenie zmian reorganizacyjnych lub 
restrukturyzacyjnych. Podmioty często stosują outsourcing poszczególnych pro-
cesów wspomagających realizację procesu biznesowego (np. usług prawniczych, 
transportu). Ważnym obszarem podlegającym zmianie jest kontrola. Zmiany 
mogą dotyczyć, między innymi, określenia rodzaju i sposobu kontroli, jej często-
tliwości, a przede wszystkim określenia parametrów odniesienia, możliwości ich 
weryfikacji oraz interpretacji. Kolejnymi wprowadzanymi zmianami są działania 
motywacyjne i informacyjne. Aż 7% badanych podmiotów stwierdziło, że wdro-
żenie systemu zarządzani jakością nie spowodowało żadnych zmian w organizacji. 
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Oznacza to, że przedsiębiorstwa te były odpowiednio zarządzane. Wprowadzenie 
elementu jakości, zarządzania jakością (ukierunkowania na jakość) nie było prob-
lemem – mogło tylko poprawić elementy konkurencyjne przedsiębiorstwa. 
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Rysunek 7. Wpływ systemu zarządzania jakością na wprowadzane zmiany (%)

Źródło:  opracowanie własne.

W badanych przedsiębiorstwach MŚP posiadanie systemu zarządzania jakoś-
cią spowodowało pozytywne i zauważalne wewnętrzne zmiany organizacyjne, 
zwłaszcza w relacjach z klientami (24%), procesach produkcji (18%), sposobie 
funkcjonowania organizacji (18%), liczbie reklamacji i produktów wadliwych 
(8%) oraz sposobie zarządzania organizacją (7%). Należy jednak pamiętać, że 
każda zmiana może napotkać opór wśród pracowników. Tak też było w badanych 
przedsiębiorstwach. Nastawienie znacznie się zmieniło po wdrożeniu systemu 
zarządzania jakością i obecnie aż 62% respondentów utożsamia się z nim. Aż 49% 
badanych jest pozytywnie (bardzo pozytywnie i pozytywnie) nastawionych do 
systemu, 36% obojętnych i tylko 2% negatywnych. 

Dzięki zmianom organizacyjnym i nastawieniu pracowników firma może 
lepiej funkcjonować na rynku, a system zarządzania jakością wspomaga te działa-
nia. Według przedsiębiorców wdrożony system gwarantuje monitoring oferowa-
nej jakości, co przedstawiono na rysunku 8. Wynika z niego, że monitoring jakości 
i prawidłowości realizacji zadań jest trzonem zadań wykonywanych przez przed-
siębiorstwa w ramach posiadanego systemu zarządzania jakością. Należy również 
podkreślić, że w analizowanych przedsiębiorstwach skuteczność wdrożonego 
systemu zarządzania jakością oceniono wysoko (28%). Według średniej oceny, 
wskazanej aż przez 53% respondentów, każdy system podlega działaniom rozwo-
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jowym i nie zawsze jest idealny po wdrożeniu. Jako niską skuteczność systemu 
oceniło 3%, a 1% uznało go za nieskuteczny. Należy wnioskować, że nie zawsze 
po wdrożeniu systemu zarządzania jakością uzyskuje się bardzo wymierne efekty. 
Są one pewne po jakimś okresie, gdy system zostanie udoskonalony, a organiza-
cja zacznie odpowiednio w nim pracować i utożsamiać się z ideą kompleksowego 
zarządzania jakością. Najważniejsze efekty otrzymywane przez ukierunkowanie 
na ciągłą poprawę jakości uzyskiwaną dzięki wdrożeniu systemu zarządzania 
jakością, przedstawiono na rysunku 9. 
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Źródło:  opracowanie własne.
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Z rysunku 9 wynika, że wdrożony system zarządzania jakością miał naj-
większy wpływ na jakość produktu lub usług oferowaną przez przedsiębiorstwo, 
a także na organizację pracy i zarządzanie organizacją. 

Zakończenie

Współczesne zarządzanie podmiotami gospodarczymi sektora MŚP jest 
oparte na ciągłym wprowadzaniu działań dostosowawczych do szybko zmie-
niającego się rynku, do których zalicza się między innymi rozwój infrastruktury 
przedsiębiorstwa, wdrażanie innowacji oraz modernizację parku maszynowego 
i technologicznego, które mają na celu poprawę jakości świadczonych usług (pro-
duktów). Uważa się jednak, że najważniejszą zmianą w funkcjonowaniu całego 
przedsiębiorstwa jest odpowiednie wdrożenie systemu zarządzania jakością (SZJ), 
który ma doprowadzić między innymi do:

‒ poprawy jakości produktów i usług oraz procesów wytwórczych,
‒ podniesienia bezusterkowej wydajności pracy,
‒ poprawy jakości i metod pracy (w tym warunków pracy),
‒ poprawy image’u organizacji.
System zarządzania jakością ma wielopoziomową strukturę organizacyjną, 

gdyż identyfikuje i koncentruje się na potrzebach klienta, odpowiedzialności 
kierownictwa, zaangażowaniu pracowników, podejściu procesowym, ciągłym 
doskonaleniu, kreowaniu pozytywnych relacji z dostawcami. Do najważniejszych 
korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością można zaliczyć dwa rodzaje 
korzyści11:

1. Korzyści wewnętrzne: 
a) motywacyjne pracowników:
‒ wzrost poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanych prac,
‒ wzrost inicjatywy i inwencji twórczej w zakresie poprawy jakości,
‒ wzrost zainteresowania porządkiem na stanowiskach pracy i dbałością 

o stan techniczny urządzeń,
‒ dążenie do podnoszenia własnych kwalifikacji,
‒ stworzenie silniejszej więzi współpracy wewnątrzzakładowej,

11 A. Olkiewicz, M. Olkiewicz, System zarządzania jakością – determinanty, w: Zmiany gospo-
darcze, społeczne i polityczne w integrującej się Europie, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 
Rzeszów 2008, s. 45.
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‒ zmniejszenie fluktuacji kadr,
‒ wzrost zaufania odbiorców do wyrobów przedsiębiorstwa;

b)  techniczno-ekonomiczne: 
‒ wzrost prawdopodobieństwa niezawodności pracy,
‒ wzrost poziomu jakości świadczenia usług na skutek zmniejszonej 

wadliwości, 
‒ możliwość ujednolicenia poziomu jakości świadczonych usług – stan-

dardy,
‒ wzrost liczby uzyskanych znaków jakości,
‒ wzrost rozmiarów świadczenia usług w tych samych warunkach tech-

nicznych na skutek minimalizacji braków, co może przyczynić się 
nawet do obniżenia kosztów produkcji,

‒ zmniejszenie strat spowodowane brakami (np. personelu, kompute-
rów), 

‒ planowanie cyklu odnawiania świadczeń przez promocje i inne działa-
nia marketingowe,

‒ ujęcie problematyki jakości w planach postępu technicznego, 
‒ stosowanie czynnych form kontroli,
‒ uporządkowanie i stosowanie właściwej polityki asortymentowej,
‒ minimalizacja wskaźnika reklamacji.

2. Korzyści zewnętrzne:
‒ zapewnienie jakości oferowanych i świadczonych usług,
‒ zapewnienie powtarzalności oferowanej jakości,
‒ zwiększenie zaufania klientów, wzrost konkurencyjności,
‒ wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa (dla dostawców, odbiorców 

i instytucji finansowych),
‒ lepsze kreowanie wizerunku firmy i marki, 
‒ zwiększona możliwość rozszerzenia rynków zbytu,
‒ możliwość rozszerzenia palety ofertowej przedsiębiorstwa,
‒ lepsza identyfikacja i zaspokojenie potrzeb klienta,
‒ możliwość uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Osiągnięcie wymienionych korzyści jest realne, ale będzie wymagać czasu. 
Najważniejszym elementem, dzięki któremu można osiągnąć sukces, jest odpo-
wiednie wdrożenie systemu zarządzania jakością z udziałem całej załogi, a następ-
nie ciągłe doskonalenie systemu, który określi tempo rozwoju przedsiębiorstwa.
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QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS THE DEVELOPMENT OF MEDIUM 
AND SMALL ENTERPRISES ELEMENT

Summary

The work accomplished general introduction of the quality management system, 
and its influence on the development of medium and small enterprises. The author intro-
duces problems connected with types of the implemented systems that are dependent on 
the type of activity, the branch, and the direction of the working. The work has lead to 
the conclusion that management system brings advantages, especially improves the qual-
ity, competitiveness, clients (gain over, keep, satisfy), employees and other aspects of 
the company. It is worth to mention that the implementation of the quality management 
systems is supported by co-financing by the European funds. The work has been leaned 
on the research lead by the author. The research has been conducted in 520 companies 
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in the territory of the former Koszalin province. The research has revealed that medium 
and small enterprises have the ability to the continuous development, adaptation, market 
needs, improvement of its products. 
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Beata A. Orłowska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW KULTURY ŁEMKOWSKIEJ 

Wprowadzenie

W artykule przedstawiono działalność Stowarzyszenia Miłośników Kul-
tury Łemkowskiej. Prezentację działalności przedsiębiorczej podzielono na kilka 
części, uwzględniających specyficzną działalność stowarzyszenia. Omówiono 
między innymi organizację Watry, realizację przykładowych projektów pracy 
z dziećmi i młodzieżą i dla środowiska lokalnego. Zwrócono uwagę na działalność 
zespołów muzycznych. Celem artykułu była próba prezentacji działań przedsię-
biorczych w regionie na przykładzie mniejszości etnicznej. Dzięki pozyskiwanym 
środkom finansowym z różnych źródeł działalność stowarzyszenia nie tylko jest 
znana w regionie, ale również w Polsce i na arenie międzynarodowej. Wysokość 
środków pozyskanych przez stowarzyszenie w ciągu dwudziestoletniej działal-
ności pokazała, że dzięki środkom z zewnętrznych źródeł można zrobić bardzo 
dużo. Stowarzyszenie pozyskuje środki nie tylko na działalność kulturalną, ale 
również na odnowę posiadanych budynków – od małych projektów edukacyjnych 
po duże projekty budowlane (remont dwóch cerkwi prawosławnych i wieży – sie-
dziby stowarzyszenia).

Działalność mniejszości narodowych i etnicznych w regionie często jest 
związana z działalnością kulturalną, polegającą na tym, że przedstawiciele mniej-
szości narodowych i etnicznych mogą przedstawić się „na zewnątrz”, zaprezen-
tować swoje osiągnięcia. Dzięki sprzyjającym warunkom mogą również wykazać 
się przedsiębiorczością, pozyskując fundusze na działalność. Przykładem tego 



464 Beata A. Orłowska

typu jest działalność Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkowskiej w Strzel-
cach Krajeńskich.

Współczesne czasy nie są najłatwiejsze do podtrzymywania tożsamości. 
Patrząc jednak wstecz, gdy Łemkowie przybyli na ziemie zachodnie, zabiegi zwią-
zane z ich osiedleniem, brakiem dostępu do religii, możliwości przemieszczania 
się i powrotu w rodzinne strony spowodowały, że ludność, która dotychczas nie 
zastanawiała się nad swoją tożsamością, rozpoczęła żmudny proces „walki” naj-
pierw o zachowanie tożsamości, a później również o jej przekazywanie kolejnym 
pokoleniom. 

Przedstawienie działalności Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkow-
skiej ma na celu przybliżenie nie tylko aspektów dbania o podtrzymywanie włas-
nej tożsamości, ale również o pokazanie, że zaangażowanie i praca ludzi może 
dać imponujące efekty. Na ogół przedsiębiorczość jest określana jako „zdolność 
do tego, żeby być przedsiębiorczym; posiadanie ducha inicjatywy; obrotność, 
rzutkość, zaradność”1. Przedsiębiorczy jest więc człowiek „mający ducha inicja-
tywy, skory do podejmowania różnych spraw, zwłaszcza w dziedzinie przemy-
słu i handlu; pomysłowy, zaradny, rzutki”2. Analizując dorobek Stowarzyszenia 
Miłośników Kultury Łemkowskiej, należy podkreślić, że tak rozumiana przedsię-
biorczość posłużyła im do rozwoju i utrwalenia tożsamości grupy etnicznej. 

1 Historia pojawienia się Łemków w powiecie strzelecko-drezdeneckim

Łemkowie zamieszkują w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Ich potomko-
wie pojawili się na tym terenie w wyniku przesiedleńczej akcji „Wisła” przepro-
wadzonej w 1947 roku. Na teren obecnego powiatu strzelecko-drezdeneckiego 
przesiedlono z terenów zamieszkiwanych przez Łemków 1742 Łemków. Bada-
jąc materiały historyczne i źródła ich przesiedlenia, za główną przyczynę tego 
wydarzenia uznano współpracę z bandami Ukraińskiej Powstańczej Armii. Pod-
kreślano też ich związki z zamachem na życie generała Karola Świerczewskiego. 
Z ujawnionych dokumentów wynika jednak, że władze skorzystały z dogodnego 
pretekstu, aby wprowadzić w życie wcześniejsze ustalenia, dotyczące zasiedlenia 

1 Słownik języka polskiego, t. II, red. M. Szymczak, Warszawa 1988, s. 968, hasło: przedsiębior-
czość.

2 Tamże, hasło: przedsiębiorczy.
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ziem zachodnich i północnych Polski po drugiej wojnie światowej3. Wydarzenia 
te wpłynęły na dalsze losy mniejszości, lecz do dzisiaj wiele faktów nadal jest nie-
wyjaśnionych. Definitywne rozstrzygnięcie kwestii ukraińsko-łemkowskiej miało 
przynieść przeprowadzenie akcji o kryptonimie „Wisła”, która kontynuowała 
deportacje do USSR rozpoczęte już w 1944 roku4. W kolejnym roku rozpatry-
wano przesiedlenie ludności pochodzenia ukraińskiego na zachodnie i północne 
ziemie Polski5. 

Do dzisiaj wielu badaczy zwraca uwagę na wiele mitów, które mają uspra-
wiedliwić akcję przesiedleńczą. Roman Drozd twierdzi, że do najważniejszych 
z nich można zaliczyć wyższą konieczność ochrony integralności terytorialnej 
Polski. Podkreślano, że w 1947 roku bandy UPA stanowiły poważne zagrożenie 
dla kraju, a akcja „Wisła” była następstwem zamachu na generała K. Świerczew-
skiego. Zanim przeprowadzono tę akcję, był Wołyń i tylko przez wysiedlenie 
Ukraińców można było zakończyć działania UPA. Polska gospodarka mogła nor-
malnie funkcjonować tylko dzięki przesiedleniu Ukraińców, a podczas przepro-
wadzania akcji „Wisła” nie było ofiar śmiertelnych, ponieważ tylko banderowcy 
byli więźniami obozu w Jaworznie. Podkreślano również, że dzięki przeprowa-
dzeniu akcji „Wisła” Ukraińcy wykonali skok cywilizacyjny6. Mitów tych nie 
można uzasadnić w żaden sposób. Badając materiał historyczny, nie można też 
potwierdzić argumentów przytaczanych przez ówczesny rząd.

Po przybyciu na zachodnie ziemie Polski ludność łemkowska nie od razu 
zorganizowała się w sposób umożliwiający prowadzenie działalności społeczno-
-kulturalnej i religijnej. Przyczyn tej sytuacji było wiele, ale najważniejsze było 
rozproszenie Łemków w całym powiecie i zakaz przemieszczania się. W punktach 
zbiorczych następował podział ludności na trzy kategorie. Do kategorii A nale-
żały osoby „notowane przez UB”, B – osoby, co do których zastrzeżenia miał 
„zwiad wojskowy” i „aktyw”, C – pozostałe rodziny7. Tak pogrupowaną ludność 
kierowano transportami do miejscowości docelowych, w których byli osiedlani. 
Poza podziałem na trzy kategorie obowiązywał też procentowy limit osadników 

3 P. Przybylski, Rola duchowieństwa greckokatolickiego w kształtowaniu się opcji narodowych 
wśród Łemków w latach 1918–1947, Wydawnictwo Mado, Toruń 2006, s. 194.

4 Tamże, s. 193.
5 R. Drozd, B. Halczak, Dzieje Ukraińców w Polsce w latach 1921–1989, Ukraińskie Towarzy-

stwo Historyczne, Zielona Góra–Słupsk 2010, s. 113.
6 R. Drozd, Akcja „Wisła” w mitach, w: Akcja „Wisła” przyczyny, przebieg, skutki, Związek 

Ukraińców w Polsce, Koło w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2007, s. 5–11.
7 P. Przybylski, dz.cyt., s. 198–199.
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przybyłych do miejsca osadzenia. Ich liczba nie mogła przekraczać 10% ogółu 
mieszkańców8. Głównym założeniem takiego działania było zamierzenie prze-
prowadzenia jak najszybszej asymilacji ludności przybyłej na ziemie zachodnie.

To, co łączyło tę ludność zaraz po przesiedleniu, była przede wszystkim 
trudna sytuacja historyczna i religia. Przybyli do zachodniej Polski Łemkowie 
byli wyznania greckokatolickiego i prawosławnego. Tereny te były pod opieką 
księży katolickich. Brak możliwości praktykowania własnej religii spowodował, 
że część z nich przeszła na katolicyzm. Oczywiście, miało to na celu pełną polo-
nizację przybyłej ludności ukraińskiej. „Ważnym czynnikiem w procesie polo-
nizacji Ukraińców było zapobieganie odradzaniu się ich zorganizowanego życia 
narodowego i Kościoła greckokatolickiego. Władze starały się to osiągnąć przez: 
po pierwsze, odizolowanie od reszty ludności, i tak nielicznej, inteligencji ukraiń-
skiej, po drugie, przez uniemożliwienie im organizowania się, i po trzecie, przez 
prześladowanie duchownych greckokatolickich, połączone z uniemożliwianiem 
wykonywania działalności duszpasterskiej w swoim obrządku”9. 

Będąc w tak trudnej sytuacji, zdeterminowana grupa Łemków podjęła się 
utworzenia miejsca kultu religijnego dla lokalnej społeczności. Ich determina-
cja doprowadziła do tego, że w 1952 roku powstały dwie parafie prawosławne: 
w miejscowościach Brzoza i Ługi. Powołanie ich nie było przypadkowe, gdyż 
prawosławie postrzegano w tamtym czasie jako religię neutralną w stosunku do 
działań państwa i rządu. Lokalizacja miejsc kultu także nie była przypadkowa. Na 
tych terenach były największe skupiska Łemków. Poza tym w Brzozie i Ługach 
znajdowały się opustoszałe obiekty sakralne, które można było dostosować do 
potrzeb kultu religijnego. Zadaniem tworzonych parafii było nie tylko podtrzy-
mywanie kultu religijnego, ale również działania związane z podtrzymywaniem 
tożsamości narodowej wśród przesiedlonej i rozproszonej ludności.

Z perspektywy ostatnich dwudziestu lat można stwierdzić, że działania Łem-
ków znacznie się zintensyfikowały. Można je podzielić na kilka etapów. Prężna 
działalność rozpoczęła się mniej więcej w 1992 roku, gdy w Ługach założono 
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej. Jego podstawą był między 
innymi sukces zespołu folkowo-ludowego, założonego trzy lata wcześniej. Ideą 
powstania zespołu była chęć wystąpienia na XI Festiwalu Kultury Ukraińskiej 

8 R. Drozd, B. Halczak, dz.cyt., s. 136.
9 R. Drozd, Ukraińcy w Polsce w okresie przełomów politycznych 1944–1981, w: Mniejszości 

narodowe w Polsce. Prawo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresie przełomów 
politycznych (1944–1981), red. P. Madajczyk, Warszawa 1998, s. 202–203.
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w Sopocie. Miał to być jednorazowy występ, więc zespół nazwał się „Chwylyna” 
(Chwila). Udany debiut zaowocował jednak nagraniem w 1992 roku kasety mag-
netofonowej Zahrajte mi huszli (Zagrajcie mi skrzypce).

Przedsiębiorczość członków stowarzyszenia wyraziła się w kilku obszarach 
działalności. Poniżej opisano poszczególne pomysły, między innymi organizację 
Watry, projektów edukacyjnych, działalności wydawniczej i zespołów muzycz-
nych10.

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej prowadzi działalność 
kulturalno-edukacyjną w ramach kilku projektów. Swój dorobek utrwala też 
w postaci różnych publikacji, dzięki którym można zapoznać się z kulturą Łem-
ków.

2. Projekty edukacyjne

Korzenny dom to projekt, który zrealizowano w 2002 roku. W jego ramach 
trzydziestojednoosobowa grupa dzieci wraz z trzema opiekunami przebywała 
w Krynicy. Głównym celem było nie tylko odwiedzenie miejsc zamieszkania 
przodków, ale również zaznajomienie się ze współczesną kulturą łemkowską. Bio-
rąc udział w projekcie, dzieci nie tylko zwiedziły okolice, między innymi Dolinę 
Popradu, Beskid Niski, Kraków i Wieliczkę, Tatry polskie i słowackie. Miały też 
okazję spotkać się z Władysławem Grabanem – poetą, fotografikiem, wydawcą 
współczesnej literatury łemkowskiej, z ks. Bazylim Gałczykiem – proboszczem 
parafii prawosławnej w Krynicy, czy z ks. Janem Pipką – proboszczem parafii 
greckokatolickiej w Krynicy, i Piotrem Kochanowskim – pisarzem i działaczem 
łemkowskim. 

Dzięki bezpośrednim kontaktom z tradycyjną architekturą tamtego regionu 
i zapomnianym rzemiosłem młodym ludziom można było uświadomić wartość 
kultury ludowej ich przodków. W ramach tego projektu nieocenioną wartość miał 
kontakt dzieci z językiem łemkowskim. Na co dzień biorą one udział w nauce 
języka łemkowskiego podczas dodatkowych lekcji, a uczestnicząc w projekcie, 
miały możliwość komunikowania się w języku łemkowskim podczas codziennych 
kontaktów w górach. Dzięki temu mogły aktywnie uczestniczyć między innymi 
w spotkaniach z twórcami. Projekt ten w dużej mierze podniósł walory nauki 

10 Opisy poszczególnych pomysłów opracowano na podstawie materiałów Stowarzyszenia Mi-
łośników Kultury Łemkowskiej udostępnionych przez ks. A. Grabana.
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języka – dzieci mogły sprawdzić umiejętność prowadzenia rozmowy i sponta-
nicznie zadawać pytania w niewymuszonych sytuacjach. Udział w tym projekcie 
był jednym z wielu elementów kształtowania i wzmacniania łemkowskiej tożsa-
mości narodowej.

Innym przykładem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośni-
ków Kultury Łemkowskiej są warsztaty polegające na przygotowaniu przedstawie-
nia Jesień w Karpatach, autorstwa Piotra Trochanowskiego. Zadaniem młodzieży 
było przygotowanie scenografii, strojów i nauczenie się tekstu w języku łemkow-
skim. Dzięki temu praca nad tekstem okazała się ciekawą formą nauki języka, 
który stał się żywy i atrakcyjniejszy dla młodzieży. Całe przedsięwzięcie trwało 
trzy tygodnie, a finałem było przedstawienie dla szerszej społeczności lokalnej. 
Spektakl ten został też zaprezentowany w ramach Spotkań z kulturą łemkowską 
w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.

Od roku 2003 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej realizuje 
projekt pod nazwą Rusiński zmierzch. Jest to wieczór poezji i pieśni łemkow-
skiej, nawiązujący do dawnej tradycji wspólnego spędzania wieczorów na wsi. 
W ramach tego wieczoru dzieci i młodzież miały szansę zaprezentowania swoich 
możliwości literackich i muzycznych. 

Od roku 2004 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej rozpoczęło 
prowadzenie cyklicznego projektu Letnia Szkoła Kultury Łemkowskiej. Jest to 
projekt międzynarodowy, realizowany wspólnie z organizacjami z Monastyrsk na 
Ukrainie – z Towarzystwem Lemkiwszczyna i Mołodą Lemkiwszczyną. Głów-
nym zadaniem tego projektu było skupienie się na twórczej pracy, która pozwoliła 
rozwinąć ich talenty, ale też kreatywny udział w tworzeniu kultury. Tego typu 
działania sprzyjają integracji różnych grup lokalnych dzieci i młodzieży z Polski 
i z Ukrainy. 

Kolejnym pomysłem na działalność popularyzatorską była koncepcja stu-
dia artystycznego Od Nikifora do Warhola. Odwołanie się do dwóch wybitnych 
postaci pochodzenia łemkowskiego miało pokazać kierunek, w jakim zmierza jego 
działalność. Zadaniem studia jest prezentacja szerokiej twórczości osób, które 
nie tylko nawiązują i czerpią z tradycji łemkowskiej, ale także starają się stwo-
rzyć uniwersalne interpretacje nowoczesnych tematów. Głównym zamierzeniem 
jest organizacja wystaw, różnego rodzaju pokazów multimedialnych i spotkań 
z twórcami. W ramach tego projektu odbywały się też różnego rodzaju warsztaty 
twórcze i edukacyjne, na przykład pisania ikon (prowadzone przez ikonopisców), 
fotograficzne i teatralno-muzyczne dla wszystkich chętnych.
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Ciekawym pomysłem był też projekt zatytułowany Spotkanie trzech kultur. 
Jego główną ideą była próba pokazania kultury i wymiany kulturowej między 
sąsiadami. W projekcie uczestniczyły grupy muzyczne z Polski i z Ukrainy, które 
zaprezentowały zarówno muzykę tradycyjną, folkową, jak i sakralną.

Święta są czasem zbliżenia i okazywania pewnego ciepła. Przy tej okazji 
powstał pomysł realizacji projektu Kolęda w korzennym domu. Skąd taka nazwa? 
Jedno z dzieci ojczyznę swoich przodków Łemkowynę określiło jako korzenny 
dom. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej stara się więc, by dla 
młodych ludzi Łemkowyna nie była tylko jakąś mityczną krainą, z którą wiążą 
się bolesne wspomnienia ich przodków, ale stała się miejscem poszukiwania 
własnej tożsamości. W celu przybliżenia tradycji i kultury łemkowskiej w okresie 
świątecznym młodzież łemkowska z powiatu strzelecko-drezdeneckiego kolęduje 
w swojej okolicy. Dzięki temu udało się ją zaangażować w twórcze poznawanie 
i przekazywaniem tradycji w swoim najbliższym otoczeniu.

Ciekawym przedsięwzięciem był wakacyjny projekt, który polegał na zbie-
raniu i opracowywaniu materiału historycznego i literackiego dotyczącego miesz-
kańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Odwiedzając w domach starszych 
mieszkańców, młodzież przeprowadzała wywiady i zbierała zdjęcia. Następnie 
opracowywała te materiały, tworząc pierwszą monografię w historii tego terenu. 
Dzięki swojej aktywności młodzież stała się nie tylko odbiorcą projektu, ale 
przede wszystkim jego twórcą. Projekt ten umożliwił im poznanie historii przod-
ków, którzy jednocześnie stali się twórcami historii miejsca, w którym dzisiaj 
żyją młodzi ludzie. Ponadto pokazano młodzieży, że mimo iż nie ma obecnie 
mody na tradycję, to właśnie ona może być czymś żywym i atrakcyjnym dla 
młodych ludzi. Dzięki temu powstała książka o historii ludzi przesiedlonych na 
tereny powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Jest ona bogato ilustrowana zdjęciami 
zarówno z Łemkowszczyzny, jak i miejsc, które powstały już po przesiedleniu. 
Dzięki zaangażowaniu młodych ludzi wydano dwie publikacje, z których można 
się dowiedzieć, jak wyglądało życie codzienne, jakie były zwyczaje, tradycje 
i obrzędy społeczności łemkowskiej w górach, na terenach zamieszkiwania przez 
ich przodków i w obecnych miejscach zamieszkania11.

11 Zob. Z łemkowskiej skrzyni, cz. 1, Opowieści z Ługów i okolic, Stowarzyszenie Miłośników 
Kultury Łemkowskiej, Strzelce Krajeńskie 2003; Z łemkowskiej skrzyni, cz. 2, Opowieści z Brzozy 
i okolic, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej, Strzelce Krajeńskie 2004.
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3. Działalność wydawnicza

Kolejnym wyzwaniem podjętym przez Stowarzyszenie Miłośników Kul-
tury Łemkowskiej jest działalność wydawnicza. Od roku 2003 pod patronatem 
stowarzyszenia wydano sześć książek przybliżających życie, tradycję, religię 
mniejszości łemkowskiej: Z łemkowskiej skrzyni, część 1 Opowieści z Ługów 
i okolic i część 2 Z łemkowskiej skrzyni, Opowieści z Brzozy i okolic. Stowarzy-
szenie wydało także publikację Władysława Grabana Znaleźć równowagę duszy, 
Andrzeja i Stefana Dudry Prawosławny dekanat zielonogórski, Andrzeja i Stefana 
Dudry Prawosławny dekanat lubiński, Ikony cerkwi prawosławnej w Brzozie.

Watra. Batpa to w języku łemkowskim ognisko12. Nazwą tą określa się do 
dzisiaj spotkanie przy ognisku, podczas którego odbywają się występy zespołów 
prezentujących różnorodny program. Z roku na rok ta lokalna impreza plenerowa 
przerodziła się w dużą imprezę, na którą zjeżdżają się pasjonaci kultury łemkow-
skiej z Polski i z zagranicy. Ognisko stało się miejscem spotkania międzypoko-
leniowego. W tym czasie trwają występy różnych zespołów, snute są opowieści 
i wspomnienia przekazywane przez starsze pokolenie. 

4.  Działalność zespołów muzycznych

Pod koniec 2004 roku ks. Artur Graban założył zespół folkowy „Lemko 
Tower”. W skład zespołu wchodzą dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież 
z gimnazjum i szkół średnich. Obecnie jest osiem osób grających na różnych 
instrumentach i cztery osoby śpiewające. W swoim dorobku „Lemko Tower” 
ma występy na około 150 koncertach krajowych i zagranicznych. Zespół wydał 
też płyty, między innymi Kolady, Zapach wiosennego wiatru, Live in Gorzów, 
Śpiwanoczky. 

Drugim zespołem działającym pod szyldem Stowarzyszenia Miłośników 
Kultury Łemkowskiej jest „Jarro”, który został założony pod koniec 2005 roku 
przez Oleha Smoleja. Wykonuje on rockową muzykę łemkowską, a obecnie 
w jego składzie jest sześć osób. 

12 J. Horoszczak, Słownik łemkowsko-polski, polsko-łemkowski, Rutenika, Warszawa 2004, 
s. 29.
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Ważnym elementem krzewienia kultury łemkowskiej wśród społeczności 
lokalnej jest działalność chóru przy parafii prawosławnej pw. św. Archanioła 
Michała w Brzozie. Obecnie w chórze śpiewa 16 osób. 

Przedstawiono tylko wybrane obszary działalności stowarzyszenia w śro-
dowisku lokalnym. Wszystko to zrobiono dzięki środkom finansowym pozyski-
wanym z zewnętrznych źródeł. W ciągu ostatnich kilkunastu lat widoczne było 
zaangażowanie ludzi w ich pozyskiwanie. Stowarzyszenie otrzymało na dzia-
łalność ponad 100 tys. zł. W latach 1999–2012 na remonty i budowę obiektów 
przeznaczono ponad milion złotych. Stowarzyszenie nadal poszukuje źródeł 
finansowania w celu rozszerzenia prężnej działalności. W roku 2012 pozyskało 
już ponad 250 tys. zł z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji. Nie rozpatrzono 
jeszcze dwóch wniosków o fundusze unijne, które bardzo wysoko oceniono. Jeden 
z wniosków dotyczy zakupu instrumentów dla zespołu muzycznego na kwotę 
50 tys. zł, a drugi – wyposażenia siedziby stowarzyszenia w sprzęt multimedialny, 
między innymi radio internetowe i telewizję internetową. Planowane jest też uru-
chomienie w wieży kina i galerii multimedialnej. Całość projektu oszacowano na 
80 tys. zł.

Jak widać, pomysłów jest wiele, potrzeba tylko finansowego wsparcia. 
Dzięki zaangażowaniu i charyzmie ludzi, w tym między innymi ks. A. Grabana 
i innych członków stowarzyszenia oraz parafii, zyskują nie tylko Łemkowie, ale 
i szersza społeczność lokalna, a nawet region. Wyjazdy zespołów i prezentacje 
dorobku na zewnątrz pokazują, że w małym miasteczku i w powiecie jest grupa 
pomysłowych pasjonatów, zaradnych i rzutkich, którym zależy, by zrobić coś nie 
tylko dla siebie, ale dla szerszej społeczności.

Zakończenie

Na podstawie analizy działalności członków Stowarzyszenia Miłośników 
Kultury Łemkowskiej z księdzem Arturem Grabanem na czele śmiało można 
stwierdzić, że prężna działalność jego członków obejmuje zarówno dbanie 
o tożsamość, jak i przedsiębiorczość. Warto podkreślić, że wysiedlenie Łemków 
nastąpiło w czasie, „kiedy duża część tej ludności nie miała wyraźnie ukształto-
wanej tożsamości narodowej. Wydarzenia lat 1944–1947 były dla nich trudnym 
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doświadczeniem. (...) Paradoksalnie akcja «Wisła» przyspieszyła rozwój ukraiń-
skiej świadomości narodowej u dużej części Łemków”13.

Z działalności stowarzyszenia wynika, że przedsiębiorczość, zaradność 
i zaangażowanie ludzi mogą doprowadzić do rozwoju zarówno kulturalnego, 
jak i materialnego małej ojczyzny. Z jednej strony jest ona ukierunkowana na 
podtrzymywanie łemkowskiej tożsamości etnicznej, ale z drugiej strony służy 
całej społeczności środowiska lokalnego, integrując je. Wiele osób jest zaanga-
żowanych w pozyskanie funduszy, które pomagają w rozwoju i podtrzymywaniu 
tożsamości, ale jednocześnie uczą przedsiębiorczości, zabiegania o to, co jest 
najbliżej nas – o naszą małą ojczyznę. W artykule przedstawiono kilka wybranych 
obszarów działalności stowarzyszenia. Pokazują one, że przedsiębiorczość można 
połączyć z dbaniem o tożsamość w środowisku i może to dać pozytywne rezultaty 
dla całej społeczności lokalnej.
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ENTWICKLUNG DER TÄTIGKEIT DER KULTURGESELLSCHAFT 
DER LEMKEN

Zusammenfassung

Im Beitrag wurde die Tätigkeit des Vereins der Freunde der Kultur von Lemken 
dargestellt. Die Darstellung der wirtschaftlichen Tätigkeit wurde in drei Teile gemäß des 
spezifischen Profils des Vereins geteilt. Dabei wurde u.a. die Struktur von Watra beschrie-
ben. Es wurden als Beispiele Projekte für Kinder und Jugendliche präsentiert, die in der 
lokalen sozialen Umgebung und mit ihrer Teilhabe realisiert wurden. Die Autorin machte 
insbesondere auf die Tätigkeit der Musikgruppen aufmerksam. Ziel des Artikels ist es, 
die Potenziale einer gewerblichen Tätigkeit in der Region am Beispiel einer ethnischen 
Minderheit darzustellen. Dank der erworbenen Mittel und Zuschüsse aus unterschiedli-
chen Quellen wurde der Verein nicht nur in der Region sondern auch in Polen und sogar 
international berühmt. Die Summe der in den letzten 20 Jahren erworbenen finanziellen 
Mittel bewies, dass man sehr viel machen kann. Der Verein bekommt nicht nur Mittel 
für die Kulturaktivitäten sondern auch für die Renovierung der Gebäude, die er besitzt, 
also von den kleinen Bildungsprojekten bis zu den großen Bauvorhaben wie z.B.: Reno-
vierung von zwei Gotteshäusern der griechisch- orthodoxen Kirche und eines Turms des 
Vereinssitzes. 

Die angeführte Vereinstätigkeit zeigt deutlich, dass kaufmännisches Denken, Tüch-
tigkeit und Engagement der Menschen zur kulturellen und materiellen Entwicklung der 
Heimat beitragen können. Die beschriebenen Maßnahmen waren einerseits auf die Pflege 
der ethnischen Identität der Lemken ausgerichtet, andererseits sind sie für die ganze lokale 
soziale Umgebung nützlich und integrierend. Wenn viele engagierte Menschen zusam-
menarbeiten, ist es möglich Drittmittel zu akquirieren, die bei der Entwicklung und Pflege 
der Identität helfen. Gleichzeitig lernen die Menschen unternehmerisch zu denken sowie 
unsere Umgebung unsere Heimat zu unterstützen. Die Aktivitäten des Vereins zeigen bei-
spielhaft, dass man den Unternehmergeist mit der Identitätspflege vor Ort verbinden kann 
und dass sie gute Effekte für das ganze lokale soziale Umfeld bringen können. 
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SIECI JAKO CZYNNIK KSZTAŁTOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W PERFORMATYWNYM UJĘCIU ORGANIZACJI

Wprowadzenie

Zgodnie z ujęciem performatywnym organizacje stale są konstruowane przez 
swoje działania i ich interpretacje. Według tego podejścia, wiedza o organizacji 
należy do wszystkich interesariuszy organizacji1. To właśnie oni najpełniej potra-
fią opisać praktykę organizowania. W ujęcie performatywne dobrze wpisuje się 
zaproponowana przez B. Czarniawską definicja organizacji, zgodnie z którą jest to 
„sieć działań zbiorowych przedsięwziętych w celu wywarcia wpływu na świat”2. 
Takie podejście otwiera organizację na otoczenie, zacierając granice między tym, 
co według klasycznych definicji jest ujmowane jako system organizacyjny, a tym 
co „zewnętrzne”. Przyrównanie organizacji do sieci nie jest jedynie zabiegiem 
kosmetycznym, zmienia bowiem optykę postrzegania struktur organizacyjnych 
i relacji zachodzących w ich ramach. Charakterystyczną cechą sieci jest bowiem 
współdziałanie i ciągły przepływ wiedzy oraz informacji między węzłami. Wła-
dza w sieciach jest określana nie poprzez hierarchiczność, ale posiadaną wiedzę 
lub zdolność jej dystrybuowania. W artykule autorka podjęła próbę wykazania, że 

1 Przez interesariuszy organizacji (z ang. stakeholders) rozumie się klientow, pracowników, 
kooperantów, społeczność lokalną oraz współpracujące jednostki otoczenia. Opracowano na pod-
stawie S. Bevan, M. Cowling, N. Isles, L. Horner, N. Turner, Cracking the Performance Code, 
How Firms Succeed., The Work Foundation, London 2005, www.theworkfoundation.com, dostęp 
10.03.2012.

2 B. Czarniawska, Antropologia i teoria organizacji. Wczoraj i dziś, „Problemy Zarządzania” 
2011, vol. 9, nr 2 (33), s. 11–29.
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sieci oparte na zasadzie współzależności i współdziałania są naturalnym sposo-
bem pobudzania przedsiębiorczości.

1.  Logika sieci – inny wymiar współdziałania

Sieci nie są zjawiskiem charakterystycznym jedynie dla współczesnych 
form życia społecznego, choć niewątpliwie obecnie widoczne jest ich rosnące 
znaczenie i niespotykane dotychczas zagęszczenie. Każdy człowiek funkcjonuje 
w plątaninie sieci społecznych, technologicznych i biologicznych. Ich rozmai-
tość wzbogaca nasze życie o nowe wymiary, pomaga realizować wytyczone cele, 
definiuje nasze zachowania, pomaga przemieszczać się ideom, tworzy warunki 
sprzyjające kreatywności, ale niekiedy rodzi konflikty. Sieci definiuje się jako 
„układ powiązań ludzi i instytucji, podmiotów, w których pozycje określa liczba 
i jakość powiązań (relacji) bezpośrednich, ale też drugo- i trzeciorzędnych”3. 
Struktura sieci jest dynamiczna, a powiązania występujące w jej wnętrzu mogą 
mieć postać od regularnej po całkiem przypadkową, wręcz losową4. Niektóre 
z sieci mają charakter czasowy, zadaniowy, inne są stałym elementem naszego 
życia. Sieci nakładają się na siebie, przenikają, charakteryzują się mniejszą lub 
większą elastycznością. Dzieje się tak między innymi za sprawą postępu tech-
nologicznego, rozwoju sektora IT oraz procesów globalizacyjnych – zjawiska te 
dają nowe, nieoczekiwane możliwości tworzenia własnych sieci i za ich pomocą 
konstruowania opowieści o tym, jak jednostki – ludzie – postrzegają świat, jak go 
rozumieją i jak definiują. Cyberprzestrzenie umożliwiają użytkownikom nieogra-
niczone możliwości tworzenia własnych światów oraz decydowanie o tym, kto 
zostanie do tych światów zaproszony, a kto nie. Proces ten odbywa się zgodnie 
z koncepcją konstruktywizmu społecznego5, według którego „ludzie mają różne 
ontologie i epistemologie”6. 

3 J. Średnicka, Indywidualizacja i dyfuzja sieciowości. Refleksje nad przemianami społeczno-
-kulturowymi w Polsce, „Problemy Zarządzania” 2011, vol. 9, nr 2 (33), s. 93–109.

4 D.J. Watts, H.S. Strogatz, Collective Dynamics of ‘Small-World’ Networks, „Nature” 1998, 
Vol. 393.

5 M. Fleischer, Podstawy konstruktywistycznej i systemowej teorii kultury, w: Język w komu-
nikacji, red. G. Habrajska, t. 1, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 
Łódź 2001, s. 83–104.

6 B. Czarniawska, Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci dzia-
łań, Wydawnictwo Poltekst, Warszawa 2010, s. 15–16.
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Pewną nowością jest uznanie faktu, że władza w sieciach nie jest warunko-
wana elementami społecznie uznawanymi za atrybuty władzy i statusu. Ponie-
waż cechą charakterystyczną sieci jest zdolność do rozprzestrzeniania impulsów, 
którymi są informacje i wiedza7, władzę w sieci ma ten, kto nie tylko dysponuje 
wiedzą i informacjami, ale przede wszystkim ten, „kto wprawia je w ruch”, kto 
wie, gdzie się znajdują, i wie, jak je zdobyć8. W takim rozumieniu sieć opiera 
się na współpracy, ciągłej wymianie doświadczeń oraz wykorzystywaniu wiedzy 
jednostkowej i zbiorowej (społecznej9). 

Współcześnie wiedza bywa łączona przede wszystkim z aspektem nauko-
wym i traktowana jak zasób pozwalający wygrywać rywalizację. Ludzie prezen-
tują czasami makiaweliczne zachowania10, wynikające z lęku przed utratą takiego 
atrybutu atrakcyjności zawodowej. Tego rodzaju praktyki nie są jednak tolerowane 
w strukturach sieci. Dzieje się tak z dwóch powodów. Pierwszy wynika z faktu, 
że „węzły” blokujące przepływ impulsów, zawłaszczające wiedzę, są przez sieć 
odrzucane lub wręcz eliminowane. Drugi z powodów odnosi się do tego, iż wydaje 
się, że wiedza w sieciach definiowana jest nieco szerzej – nie tylko jako zbiory 
informacji, ale również systemy wartości, poglądów, wierzeń, które mają wartość 
zarówno poznawczą jak i praktyczną, i wpływają na nasz obraz świata11. W takim 
rozumieniu sieci i jej roli w rozprzestrzenianiu szeroko rozumianej wiedzy innego 
wymiaru nabiera również współpraca między węzłami sieci. Przestaje ona ogra-
niczać się jedynie do realizacji celów określonych przez twórców sieci, ale staje 
się naturalnym pomostem umożliwiającym określenie własnej tożsamości, mani-

7 Szerzej o różnicach między terminami dane, informacje, wiedza w: G. Probst, S. Raub, K. Rom-
hardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 26; T.H. Da-
venport, L. Prusak, Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard 
Business School Press, Boston 2000, s. 2–6.

8 Osoby dysponujące metawiedzą, czyli wiedzą na temat istoty wiedzy, jej lokalizacji i spo-
sobu pozyskania, można nazwać bibliotekarzami wiedzy. Szerzej w: A. Słocińska, Manager as 
a Facilitator of the Knowledge Sparing Processes, w: People and the value of an organization, red. 
F. Bylok, L. Cichobłaziński, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 
Częstochowa 2011, s. 295.

9 M. Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2003, s. 79.

10 Ch.C. Liu, The Relationship Between Machiavellianism and Knowledge Sharing Willingness, 
„Journal of Business and Psychology” 2008, No. 22, s. 233–240.

11 Ten sposób rozumienia wiedzy prezentuje kierunek zwany socjologią wiedzy: P.L. Berger, 
T. Luckman, The Social Construction of Reality. A Treatise of the Sociology of Knowledge, An-
chor Books, New York 1967. W naukach o zarządzaniu podobne spojrzenie na wiedzę prezentuje 
B. Czarniawska, Organization Theory as a Literary Genre, Oxford University Press, Oxford 1999. 
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festacją ludzkiej świadomości, sposobem tworzenia, imitacji i translacji kultury12. 
Nic zatem dziwnego, że koncepcja sieci zaczyna przykuwać uwagę teoretyków 
i praktyków zarządzania.

2.  Performatywne ujęcie organizacji – podstawowe kwestie ontologiczne 
i epistemologiczne

Nauki o zarządzaniu wpisujące się w obszar nauk społecznych podlegają 
analizie w ramach dwóch głównych paradygmatów: funkcjonalistycznego i inter-
pretatywnego, które reprezentują różne szkoły i kierunki badawcze. Paradygmat 
funkcjonalistyczny opiera się na założeniu „o obiektywnej naturze społeczeństwa, 
jako bytu konkretnego i realnego”13. Paradygmat interpretatywny jest natomiast 
oparty na założeniu „o niestabilności i względności rzeczywistości społecznej”14, 
będącej intersubiektywnym tworem jej uczestników, którzy „sami, poprzez swoje 
działania, tworzą ją wciąż na nowo”15. Występują także dwie wersje tych para-
dygmatów: radykalny strukturalistyczny oraz radykalny humanistyczny, których 
podstawowe różnice wobec poprzednich odnoszą się do określenia roli nauki, 
która ma nie tylko przedstawiać i opisywać rzeczywistość, ale też winna propo-
nować lub sugerować praktykom konkretne sposoby przeprowadzania zmian16. 
Opierając się na paradygmacie interpretatywnym, a w jego ramach na założeniach 
fenomenologii17 i konstruktywizmu społecznego, zaproponowano performatywne 
ujęcie organizacji, które z kolei przeciwstawia się ostensywnemu spojrzeniu. 

Te dwa podejścia, performatywne i ostensywne, są wyrazem podziału świata 
na to, co „społeczne” i co „naturalne”. Ujęcie ostensywne wypełnia nakazy meto-
dologii nauk przyrodniczych, zmierzających do identyfikacji istniejących oddziel-
nie bytów, wykrywaniu ich cech oraz definiowaniu czynników wpływających na 
ich kształt. Z perspektywy performatywnej próbuje się udzielić odpowiedzi na 
pytanie, jak organizacje są „organizowane” i „wykonywane” 18. Różnica między 

12 M. Kostera, dz.cyt., s. 30.
13 Tamże, s. 16.
14 Tamże.
15 Tamże.
16 Tamże, s. 17.
17 J.C. Alexander, Znaczenie społeczne. Studia z socjologii kulturowej, Zakład Wydawniczy 

NOMOS, Kraków 2010, s. 28.
18 B. Czarniawska, Trochę inna..., s. 10.
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tymi podejściami polega również na tym, że w ostensywnym podejściu do orga-
nizacji ludzie i ich zachowania są warunkowane cechami i strukturą organizacji, 
a w podejściu performatywnym zakłada się, że to właśnie ludzie i ich zachowania 
nadają kształt, cechy i znaczenie organizacji19. B. Czarniawska20, nadając obu tym 
perspektywom wymiar naukowo-badawczy, stwierdza, że jedna z nich bada orga-
nizacje, a druga – organizowanie. Według tej autorki, odmienne zdefiniowanie 
pojęcia organizacja (przytoczonego we wcześniejszej części tekstu), przechodzące 
od podejścia systemowego do sieci działań, umożliwia wypracowanie swoistego 
kompromisu między ostensywnym i performatywnym spojrzeniem na organiza-
cję. Motorem zmiany sposobu pojmowania organizacji jest coraz większe znacze-
nie indywidualizmu21 i rozprzestrzenianie się logiki sieci, które są wyznacznikami 
współczesnych przemian społecznych. Sprawiają one, że dotychczasowe postrze-
ganie organizacji jako bytu o znamionach mechanistycznych22 i zarządzanie nią 
zgodnie z inżynierską metaforą organizacji wykazują wysokie niedostosowanie 
do rzeczywistości, w której możliwe jest funkcjonowanie organizacji niemal nie-
mających żadnych fizycznych atrybutów, a opierającej swoje działanie jedynie na 
koordynacji działań i procesów, realizowanych przez współpracujące i wyspecja-
lizowane podmioty. 

Pierwszym, praktycznym wyrazem przemian w pojmowaniu organizacji 
jest próba otwarcia ich na otoczenie przez zmiany w strukturach organizacyjnych 
charakteryzujące się odejściem od hierarchiczności, elastycznością oraz zaciera-
niem granic między tym, co wewnętrzne, a tym, co zewnętrzne23. Konstrukcje te 
przypominają wielowymiarowe „kostki Rubika”, zapewniające zwielokrotnione 
(sieciowe) możliwości kontaktów wewnątrzorganizacyjnych oraz kontaktów 
z otoczeniem w celu podjęcia szeroko rozumianego współdziałania24. 

19 L. Cichobłaziński, Mediator jako antropolog – podejście antropologiczne w rozwiązywaniu 
konfliktów pracowniczych, „Problemy Zarządzania” 2011, vol. 9, nr 2 (33), s. 63–74.

20 B. Czarniawska, Trochę inna..., s. 27.
21 Szerzej zob. w A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2010.
22 J. Greenberg, R.A. Baron, Behavior in Organizations, Pearson Prentice Hall, New Jersey 

2007, s. 602.
23 Dyskusja redakcyjna na temat relacji między strukturą organizacyjną a współczesnym zarzą-

dzaniem zasobami ludzkimi, oprac. J. Strużyna, „Dwumiesięcznik Zarządzania Zasobami Ludzki-
mi” 2007, nr 6, s. 53–62.

24 A. Słocińska, Czynniki kształtujące postawy pracownicze sprzyjające przepływowi wiedzy i in-
nowacyjności, w: Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami, red. A. Pabian, Wydaw-
nictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, s. 359.
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Performatywne ujęcie organizacji oprócz zmian w strukturach organiza-
cyjnych wymaga jednak przede wszystkim przemian na płaszczyźnie „filozofii 
zarządzania”. Jeśli bowiem to nie organizacja definiuje tożsamość pracowników, 
ale wręcz przeciwnie – pracownicy definiują tożsamość organizacji, a sama orga-
nizacja zamiast „być” – „dzieje się”, to zmianie ulegają podstawy podejmowa-
nia wszelkich decyzji zarządczych. Czy praktycy chcą tego, czy nie organizacje 
„tworzą się” i „dzieją” za pośrednictwem ludzi i dzięki ludziom. Czy nadal jest 
zatem uprawnione stosowanie terminu zarządzanie zasobem ludzkim? Jak zdefi-
niujemy zasób ludzki? Tak jak pierwotnie utożsamiano zasoby pracownicze z siłą 
fizyczną pracowników, a następnie teoretycy zarządzania dokonali rozszerzenia 
definicji tego terminu o wiedzę, umiejętności i doświadczenie pracowników, tak 
dziś musimy znów poszerzyć granice tego pojęcia o osobowość, emocje, poglądy, 
wierzenia, wartości, postawy, jakie reprezentuje pracownik wobec różnych, nie 
tylko zawodowych aspektów życia. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z Gestal-
towską koncepcją holistycznego pojmowania człowieka25 „zatrudniamy” nie 
tylko jego „ciało i głowę”, ale również „serce”, sposób, w jaki funkcjonuje w spo-
łeczeństwie, wchodzi w relacje, jakość i liczbę tych relacji oraz wymiar duchowy 
lub metafizyczny i jego postawy ideologiczne. Wszystkie te elementy wpływają 
na postrzeganie i konstruowanie przez pracownika rzeczywistości, świata, orga-
nizacji, a co za tym idzie, jego własnej pracy. Dla zarządzających organizacjami 
to nie lada wyzwanie wiążące się nie tylko ze zmianami na płaszczyźnie struktu-
ralnej, ale również między innymi z:

a) uznaniem, że podstawową cechą władzy (zgodnie z logiką sieci) jest wpły-
wanie na procesy tworzenia relacji oraz na osadzanie wiedzy i informacji 
w określonych kontekstach organizacyjnych tak, by „pracowały” zgodnie 
z celami i interesami sieci/organizacji, co pozwala na własne „opowiada-
nie świata i organizacji”26;

b) wywieraniem wpływu innymi metodami niż na przykład władza w ujęciu 
„tradycyjnym” czy motywowanie materialne;

c) stymulowaniem i tolerowaniem odmiennych typów zachowań pracowni-
czych;

25 Szerzej na ten temat zob. M. Randak-Jezierska, Use of Advances of Gestalt Therapy in the 
Art of Self-Management, w: Humanization of Work and Modern Tendencies in Management, red. 
F. Bylok, L. Cichobłaziński, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

26 J. Średnicka, dz.cyt., s. 101–102.



481Sieci jako czynnik kształtowania przedsiębiorczości...

d) zaakceptowaniem faktu, że pracownicy wnoszą do organizacji własne 
sieci, poszerzając tym samym sieć organizacyjną27;

e) uznaniem, że interakcje pracowników ze „światem pozaorganizacyjnym” 
wzbogacają wewnętrzne zasoby organizacyjne i zapewniają darmowy 
dopływ szeroko rozumianej wiedzy;

f) rozszerzeniem pojęcia przedsiębiorczość.

3.  Przedsiębiorczość a koncepcja sieci – rozważania

Rozważając problem relacji między przedsiębiorczością a koncepcją sieci, 
pojawia się wiele aspektów. Jeśli bowiem, jak pisze B. Czarniawska28, przed-
siębiorca to osoba, która sprawia, że „rzeczy są zrobione” dzięki jego własnej 
inicjatywie i zdolności przekonywania innych, by się przyłączyli, to pojęcie to 
jest znaczeniowo bliskie definicji podmiotu dominującego lub tworzącego sieć, 
który wpływa na sposób postrzegania rzeczywistości przez inne podmioty w ukła-
dzie i prowadzi do dobrowolnej ich centralizacji, czyli skupienia się wokół idei 
propagowanych przez podmiot tworzący sieć29. W takim znaczeniu każdego pra-
cownika można nazwać „wewnętrznym przedsiębiorcą”, który stwarza własną 
rzeczywistość organizacyjną w ramach sieci, w których uczestniczy. Pojawia się 
oczywiście pytanie, czy tacy „wewnętrzni przedsiębiorcy” nie są zagrożeniem 
dla establishmentu organizacyjnego? Przedsiębiorca działa wszak w opozycji do 
istniejących struktur, a przez ich ignorowanie ma skłonność do podejmowania 
ryzyka i wcielania w życie własnych marzeń i pomysłów. Może pytanie powinno 
brzmieć: czy współczesne organizacje są gotowe na przyjęcie koncepcji trakto-
wania pracowników jako „wewnętrznych przedsiębiorców”? Takie ujęcie tematu 
ustawia bowiem pracowników na równi z innymi węzłami sieci organizacyjnej, 
a zatem obala ustalone struktury hierarchiczne.

Analizując zagadnienie przedsiębiorczości, należy również poruszyć prob-
lem dotyczący budowania strategii działania. Od współczesnych przedsiębiorców 
wymaga się opracowywania strategii i udowadniania ich skuteczności. Jednak, 

27 K. Perechuda, Pracownicy wiedzy jako kreatorzy sieciowych potencjałów ZZL, „Dwumie-
sięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005, nr 5, s. 9–15.

28 B. Czarniawska, Trochę inna..., s. 81.
29 M. Kilduff, C. Crossland, W. Tsai, D. Krackhardt, Organizational Network Perceptions Ver-

sus Reality: A Small World After All?, „Organizational Behavior and Human Decision Processes” 
2008, No. 107, s. 15–28.
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jak zauważa B. Czarniawska30, jest to założenie błędne. Opracowywanie strategii 
dotyczących przyszłości jest bowiem zawsze oparte na warunkach istniejących 
obecnie. Nikt tak naprawdę nie jest w stanie ocenić, jak będzie wyglądać przy-
szłość, zatem strategia opracowana dziś, jutro będzie już nieaktualna. Osoby, które 
przez współczesny świat są opisywane jako wielcy przedsiębiorcy (wizjonerzy), 
bardzo często podejmowały inicjatywy, które przez im współczesnych opisywano 
jako nierealne lub wręcz głupie. Dzieje się tak, ponieważ „prawdziwi” przedsię-
biorcy nie wiedzą/nie wierzą, że czegoś nie da się zrobić lub że ich działania są 
bezsensowne. Podejmują wysiłek realizacji własnych idei, zmieniając i budując 
nową rzeczywistość na gruzach starej31, często na podstawie intuicji lub wiary 
– elementy potocznie rozumiane jako irracjonalne.

W dobie kryzysu (na gruzach starej rzeczywistości) niezwykle potrzebni są 
przedsiębiorcy wizjonerzy. Jak ich uaktywniać? Skoro sami należą do grupy indy-
widualistów, myślących nieszablonowo, należy szukać podobnych dróg dotarcia 
do nich. Jak tworzyć przestrzenie, które potencjalnym przedsiębiorcom z jednej 
strony oferowałyby stały dostęp do szeroko rozumianej wiedzy, a jednocześnie 
dawały wystarczający margines wolności i niezależności, zgodnie z logiką sieci? 
Zapewne taką przestrzeń oferują sieci, a wśród nich prym wiodą te, zlokalizo-
wane w cyberprzestrzeni. Tu następuje ciągły przepływ idei, wiedzy i dochodzi 
do konstruktywnych zderzeń poglądów. Historia uczy, że wielkie cywilizacje 
i metropolie powstawały na przecięciu traktów komunikacyjnych, w miejscach, 
gdzie następował transfer wiedzy, dochodziło do relatywnie częstych kontaktów 
z innymi jednostkami i gdzie tworzyły się sieci wzajemnych powiązań. Wraz 
z zamarciem tych sieci zamierały metropolie. Współcześnie role wielkich traktów 
komunikacyjno-handlowych odgrywają właśnie cyberprzestrzenie. Tu rodzą się 
pomysły, które czasami nie potrzebują nawet otoczki materialnej do ich realizacji. 
Istotne jest również uświadamianie istoty i potrzeby budowania relacji, kontaktów 
oraz funkcjonowania w sieciach społecznych, które dają poczucie bezpieczeństwa 
i stymulują do działania. 

30 B. Czarniawska, Trochę inna..., s. 90.
31 Tamże, s. 86.
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Zakończenie

Podsumowując, należy stwierdzić, że sieci mogą być istotnym czynnikiem 
kształtującym zachowania przedsiębiorcze. Działania podejmowane przez jed-
nostki zajmujące się pobudzaniem i edukowaniem w zakresie przedsiębiorczości 
powinny więc obejmować także problematykę funkcjonowania w sieciach oraz 
wskazywać możliwości czerpania z ich potencjału. Dotyczy to zarówno edukacji 
młodzieży na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak i osób 
zainteresowanych podjęciem własnej aktywności gospodarczej. Uświadamianie 
potencjalnym przedsiębiorcom znaczenia i liczby sieci, w jakich już funkcjonują 
i w jakich będą funkcjonować, oraz otwarcie się na nie pozwala na poszerzenie 
horyzontów, perspektyw i podejmowanie nowych, innowacyjnych działań.
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NETWORKS AS THE FACTOR OF THE ENTREPRENEURSHIP 
IN PERFORMATIVE INCLUDING OF THE ORGANIZATION

Summary

According to the performative perspective organizations constantly express them-
selves through their performance and their interpretations. By this approach the knowl-
edge about the organization belongs to stakeholders as they are able to describe the prac-
tice of organising in the fullest way. There is quite convergence between performative 
conception and suggested through B. Czarniawska definition of the organization, accord-
ing to which an organization is a net of collective action taken in order to exert influence 
on world. Such an approach opens the organization to the environment erasing border 
between what according to classic definitions is being recognized as the organizational 
system, and what is “outside”. It is needed to point out that cooperation and a constant 
flow of the knowledge and information are a distinctive features of the network between 
its knots. The power in webs is determined not through the hierarchization but through 
the acquired knowledge or the ability to its distribution what cause a lot of inspiring cir-
cumstances. In the article the author will make an attempt to demonstrate that, network-
ing based on the principle of the interdependence and cooperations are a natural way of 
stimulating the entrepreneurship.
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Wprowadzenie

Otwarcia rynku pracy dla obywateli krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
w Wielkiej Brytanii przyczyniło się do kolejnej fali emigracji, nazywanej poak-
cesyjną. Jeszcze na przełomie lat 2002 i 2003 obywatele Polski, Litwy i Słowacji 
nie zajmowali istotnej pozycji wśród innych narodowości pod względem liczby 
aplikacji o numer ubezpieczenia społecznego. Już w roku 2004 Polacy znaleźli 
się jednak na dziewiątym miejscu tego rankingu. Polscy obywatele podejmują 
własną działalność gospodarczą i jest to zjawisko na tyle ciekawe, że najczęściej 
oznacza oderwanie od kontekstu i warunków kraju pochodzenia, a umiejscawia 
przedsiębiorcę w nowym otoczeniu społeczno-gospodarczym, oznaczającym nie 
tylko nowe warunki prowadzenia biznesu, inną kulturę biznesu, ale też osadzenie 
przedsiębiorców w nowym środowisku społecznym i ekonomicznym. Przedsię-
biorcy ci wspinają się więc po szczeblach drabiny ekonomicznej i społecznej.

1. Tło teoretyczne zjawiska przedsiębiorczości 
wśród mniejszości etnicznych i narodowych

Literatura dotycząca przedsiębiorczości ma swoją historię raczej przez ana-
lizowanie sytuacji mniejszości narodowych lub etnicznych w poszczególnych 
krajach. Badane są na ogół etapy zakładania działalności gospodarczej i zjawisko 
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samozatrudnienia. Podejście to jest dość mocno krytykowane, ponieważ odwołuje 
się do przedsiębiorczości migrantów w branżach mało nowoczesnych, tradycyj-
nych, związanych z drobnym handlem detalicznym, gastronomią, obsługujących 
tak zwany low end markets. Takie opracowania nie są podstawą do stworzenia 
kompleksowego obrazu przedsiębiorczości migrantów. Ponadto dyskutuje się, 
czy samozatrudnienie lub zakładanie działalności gospodarczej przez mniejszo-
ści wynika z motywów pozytywnych, czy negatywnych. Dla jednych badaczy1 
samozatrudnienie jest sposobem na wspinanie się po szczeblach drabiny ekono-
miczno-społecznej w kraju przyjmującym, a inni2 uważają, że emigranci tworzący 
mniejszości narodowe podejmują się samozatrudnienia dlatego, że są spychani na 
margines życia gospodarczego (nie mogą znaleźć pracy) w warunkach tak zwanej 
disadvataged opportunity structure, co oznacza, że samozatrudnienie jest bardziej 
formą dostosowania się do tej marginalizacji, a nie sposobem na wyjście z niej.

Kulturaliści również twierdzą, że przedsiębiorcy pochodzący z mniejszości 
tworzą oddzielne grupy społeczne, z którymi się mocno identyfikują. Zakładane 
przez nich firmy są mocno osadzone w konktekście rodziny i sieci społecznych 
tych mniejszości etnicznych lub narodowych. Przedsiębiorczość migrantów jest 
oparta na kapitale etnicznym zbudowanym na podstawie zasobów tej grupy. 
W tym kontekście warto odwołać się do teorii enklaw etnicznych, przedstawiają-
cej przedsiębiorstwo prowadzone przez mniejszości etnicze jako mocno osadzone 
w sieciach etnicznych i utrzymujące się wewnątrz tej enklawy, mocno przywią-
zane do istniejącej lokalizacji i struktury3. Teoria ta jednak traci na znaczeniu, 
ponieważ obszary miejskie są zasiedlane przez coraz bardziej zróżnicowane 
grupy etniczne i narodowościowe, i coraz więcej z nich osiedla się w sąsiedz-
twie. Co więcej, potomkowie przybyłych migrantów są bardziej wykształceni 
niż rodzice i lepiej poruszają się w systemie społeczno-gospodarczym. Z per-
spektywy strukturalistów wyraźnie wynika, że rola etniczności lub mniejszości 
jest zbyt mocno podkreślana i że to strukturalne (często klasowe) zepchnięcie 
wpływa na działania przedsiębiorcze wyrażone w formie samozatrudnienia albo 

1 T. Modood, Employment, w: Ethnic Minorities in Britain: Diversity and Disadvatage, red. 
T. Modood, R. Berthoud, J. Lakey, J. Nazroo, P. Smith, S. Virdee, S. Beishon, Policy Studies Insti-
tute, London 1997. 

2 S.Virdee, Race, Employment and Social Change: A Critique of Current Orthodoxies, „Ethnic 
and Racial Studies” 2006, No. 29 (4), s. 605–628. 

3 M. Zhou, Revisiting Ethnic Entrepreneurship: Convergencies, Controvercies, and Conceptual 
Advancements, „The International Migration Review” 2004, No. 38 (3), s. 1040–1074. 
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zakładania firm4. Przedsiębiorczość mniejszości pojawia się w kontekście dys-
kryminacji i niekorzystnej struktury możliwości. Właśnie to jest tym czynnikiem 
push, czyli niejako negatywnym, skłaniającym do podejmowania się własnego 
biznesu, nie jest to czynnik pull, taki jak zasoby etniczne/mniejszości, uważany 
za pozytywny. Ten brak zgodności stanowisk następująco podsumowują I. Light 
i S. Gold: „zasoby oznaczają środki do realizacji celu, a dyskryminacja co do 
zasobów pracy motyw do podjęcia się własnego biznesu” 5.

2. Przedsiębiorczość wśród mniejszości etnicznych i narodowych

Przedstawiona dyskusja na temat wyjaśnienia zjawiska przedsiębiorczo-
ści odnosi się do takiej formy przedsiębiorczości, jaką jest samozatrudnienie 
(self-employment). Jest to główna perspektywa opisywania przedsiębiorczości 
migrantów. Małe sklepy detaliczne, bary z jedzeniem na wynos to tylko skra-
wek przedsiębiorczości w każdym systemie społeczno-gospodarczym. Rzadko 
kiedy świadczą one o orientacji przedsiębiorczej czy cechach osobowych przed-
siębiorcy. Aby zatem uzupełnić ten obraz przedsiębiorczości, należy uwzględnić 
takie przedsięwzięcia, które charakteryzują się wysoką orientacją przedsiębior-
czą, mają duży potencjał wzrostowy, a ich celem nie jest utrzymanie status quo 
na rynku. Są to przedsięwzięcia gospodarcze pozwalające wykorzystać kapitał 
kulturowy migrantów (ich wykształcenie) w nowoczesnych branżach, dających 
większe szanse na dynamiczny rozwój (informatyka, biotechnologie). Firmy 
takie podejmują działania zmierzające do umiejscowienia się na rynkach typu 
mainstream. Pomiędzy tymi, jakże odmiennymi formami przedsiębiorczości, nie 
można oczywiście postawić wyrazistej granicy, ale badania pokazują wyraźnie, 
że obecność migrantów w określonych branżach, wymagających niskich kwali-
fikacji zawodowych, takich jak handel, drobne usługi, gastronomia, mają silne 
znamiona przedsiębiorczości. Są oni prototypem zachowań przedsiębiorczych. 
Forma organizacyjno-prawna, jaką jest samozatrudnienie, to najłatwiejsza i naj-
bardziej elastyczna forma podejmowania działalności gospodarczej. Nie wymaga 
od przedsiębiorcy szczególnej wiedzy założycielskiej, jest w Wielkiej Brytanii 

4 S. Virdee, dz.cyt.; M. Ram i T. Jones, Ethnic Minorities in Business, Small Business Research 
Trust, Open University, London 1998. 

5 I. Light, S. Gold, Ethnic economies, Academic Press, San Diego CA 2000. 
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łatwa do załatwienia, umożliwia ogromną elastyczność działania nie tylko w pro-
cesie przedsiębiorczym, ale i migracyjnym.

3. Kapitał społeczny i jego wykorzystanie 
przez przedsiębiorców emigrantów

Jednym z socjologów nawiązujących do kapitału społecznego jest B. Bor-
dieu6, który podzielił kapitał na społeczny, kulturowy i ekonomiczny. Kapitał 
ekonomiczny jest natychmiast i bezpośrednio zamieniany w pieniądze, może rów-
nież mieć formę zinstytucjonalizowaną jako prawa własności. Kapitał kulturowy 
jest wymienny po spełnieniu pewnych warunków na kapitał ekonomiczny, a jego 
zinstytucjonalizowana forma występuje jako kwalifikacje w związku z wykształ-
ceniem. Kapitał społeczny składa się z kontaktów społecznych, które w pewnych 
warunkach również mogą być zamienione w kapitał ekonomiczny.

Kapitał kulturowy może mieć dwie formy: jedną są „długotrwałe predyspozy-
cje umysłowe”, a drugą wszelkiego rodzaju dobra kulturowe, na przykład książki, 
obrazy. Ucieleśniona forma kapitału jest już rozwijana w rodzinie jednostki przez 
proces socjalizacji społecznej. Forma uprzedmiotowiona może być zamieniona 
w kapitał ekonomiczny. Emigranci przybywają do nowego kraju z różnym pozio-
mem kapitału kulturowego, który może ulegać akumulacji w miarę oswajania się 
z kulturą kraju przyjmującego. Kapitał ten może dać nie tylko dostęp do zasobów 
i rynków etnicznych/mniejszościowych, ale również do innych rynków, poza-
mniejszościowych, kraju przyjmującego. 

Kapitał ekonomiczny jest najtrudniej osiągalny przez przedsiębiorców emi-
grantów, którzy emigrują właśnie z powodów ekonomicznych. Badacze pod-
kreślają więc rolę kapitału społecznego, który może być zamieniany w kapitał 
ekonomiczny w sieciach rodzin oraz bliższych i dalszych kontaktów społecznych. 
Kapitał społeczny nie powstaje wówczas, gdy jednostki „działają w pojedynkę”. 
Do jego powstania i generowania potrzebne są inne jednostki, dlatego odgrywa on 
tak istotną rolę wśród emigrantów, zwłaszcza gdy w zasadzie nie mają żadnych 
kontaktów w kraju goszczącym. Wszyscy przedsiębiorcy mają dostęp do kapitału 
społecznego, w przeciwieństwie do kulturowego czy ekonomicznego. Grupy znaj-
dujące się w niekorzystnych sytuacjach w większym stopniu wykorzystują kapitał 

6 P. Bordieu, The Forms of Capital, w: The Handbook of Theory and Research for the Sociology 
of Education, red. J. Richardson, Greenwood Press, New York 1983, s. 241–258. 
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społeczny, dlatego tak ważne są zasoby mniejszości (narodowych, etnicznych), 
z których przedsiębiorcy korzystają w procesie emigracji, integracji w nowym 
środowisku, zwłaszcza przy podejmowaniu działalności gospodarczej. 

Każdy z rodzajów kapitałów, jak wspomniano, ma mniejszą lub większą 
możliwość przechowywania wartości ekonomicznej i podatność na przekształ-
cenie w nią. Kapitał kulturowy może tracić na wartości w miarę upływu czasu 
– uznawany jako wykształcenie w jednym kraju, może być całkowicie nieakcep-
towany w drugim. „Przechowywane” zasoby – kontakty kapitału społecznego 
– również mogą ulec rozproszeniu, załamaniu albo nadwyrężeniu. Jeśli jednostki 
nie pielęgnują kapitału społecznego, traci on na wartości.

Kapitał społeczny jest najważniejszym kapitałem, jaki mogą mieć do dys-
pozycji przedsiębiorcy. Nie wymaga posiadania przez migrantów innych rodza-
jów kapitału, choć może być tak, że na przykład dobra znajomość języka obcego 
(kapitał kulturowy) ułatwia kontakty społeczne z ludźmi w kraju przyjmującym 
emigranta, jest kapitałem niejako darmowym, wymagającym tylko kontaktu 
z drugim człowiekiem. W literaturze dotyczącej przedsiębiorczości mniejszości 
etnicznych/narodowych używa się więc pojęcia zasoby etniczne, które oznacza 
kapitał etniczny obejmujący to wszystko, z czego imigrant może korzystać w pro-
cesie asymilacji, integracji i zakładania własnej działalności gospodarczej.

4. Metodologia przeprowadzonych badań

Do przeprowadzenia badań w trzecim co do wielkości mieście Szkocji 
posłużono się metodą wywiadu pogłębionego wśród wybranych przedsiębiorców 
z Polski oraz obserwacji uczestniczącej. Na życzenie respondentów nie ujaw-
niono nazwy miasta, w którym przeprowadzono badania, gdyż rozmówcy wyraź-
nie zastrzegali sobie anonimowość, obawiając się ich łatwego zidentyfikowania. 
Autor artykułu spędził prawie 3 lata w środowisku Polaków w Szkocji i poznał 
wszystkich respondentów osobiście, dlatego dobór próby był nielosowy i polegał 
na wykorzystaniu jego kontaktów. Wywiady zostały przeprowadzone dwu-, trzy-
krotnie z tymi samymi przedsiębiorcami w okresie od października 2008 roku do 
lutego 2009 roku. Wśród badanych był tylko jeden przedsiębiorca, który przybył 
do Wielkiej Brytanii z wcześniejszą falą emigracji (lata 80.–90. XX w.) i jeden 
tuż przed akcesją Polski do UE. Pozostała grupa przybyła do Szkocji z ostatnią 
falą poakcesyjną.
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Tabela 1

Profile badanych przedsiębiorców emigrantów

Przedsiębiorca 
emigrant*, 

płeć**, wiek, 
rok emigracji

Działalność przed 
wyjazdem do Wielkiej 
Brytanii, profil obec-

nej działalności

Wykształcenie, 
znajomość języka 

angielskiego

Motywy wyjazdu 
i założenia samo-

dzielnej działalności 
gospodarczej

Status migracyjny

1 2 3 4 5

M (m) i przyja-
ciel z Polski,
około 50 lat,
2002

Samozatrudnienie; 
podwykonawstwo 
projektów dla dużej 
firmy z branży 

Wykształcenie 
wyższe, inżynierskie; 
dobra znajomość 
języka angielskiego; 
praca zgodna 
z kwalifikacjami 
i wykształceniem

Poszukiwanie spo-
sobu na zwiększenie 
możliwości lepszych 
zarobków; słabe 
perspektywy zdoby-
cia pracy w Polsce 
i Brazylii; jedyna 
najwygodniejsza 
i odpowiednia dla 
branży forma aktyw-
ności zawodowej

Wcześniejsza wie-
loletnia emigracja 
do Brazylii; rodzina 
w Szkocji ubiega się 
o paszport brytyjski, 
ma kapitał ekono-
miczny w Polsce

G (m) + M (m),
rodzeństwo,
około 55 lat,
2007

samozatrudnienie; 
podwykonawstwo dla 
dużego przedsiębiorcy 
budowlanego

wykształcenie 
zawodowe; bardzo 
słaba znajomość 
języka angielskiego, 
praca niezgodna 
z wykształceniem; 
kwalifikacje nabyte 
w Polsce

poszukiwanie spo-
sobu na zwiększenie 
możliwości lepszych 
zarobków; słabe 
perspektywy zdoby-
cia pracy w Polsce; 
jedyna najwygodniej-
sza i najodpowied-
niejsza dla branży 
forma aktywności 
zawodowej

rodzina pozostała 
w Polsce; status 
migracyjny niepewny 
– nieokreślony termin 
powrotu do Polski; 
mają kapitał ekono-
miczny w Polsce

G (k), około 
50 lat, 1992

samozatrudnienie; 
tłumacz, zlecenia 
dorywcze, jednocześ-
nie mocno zakrojona 
działalność charyta-
tywna na rzecz pol-
skiej społeczności

wykształcenie 
wyższe humani-
styczne; bardzo 
dobra znajomość 
języka angielskiego; 
praca niezgodna 
z wykształceniem, 
ale kwalifikacje 
rozwijane w trakcie 
pobytu w Wielkiej 
Brytanii

wyjazd na studia 
do Wielkiej Bryta-
nii i konieczność 
podjęcia (wówczas 
nielegalnej) pracy; 
jedyna możliwa 
forma aktywności 
zawodowej

rodzina w Szkocji; 
ma paszport brytyjski 
– małżonek jest Bry-
tyjczykiem; dwoje 
dzieci urodzonych 
w Wielkiej Brytanii 

J (m) + A (m),
około 30 lat,
2004–2006

samozatrudnienie; 
współpraca jako part-
nerzy, firma kurierska, 
jednocześnie praca na 
cały etat dla zupełnie 
innej firmy

wykształcenie 
wyższe (J), wykształ-
cenie zawodowe 
(A); praca niezgodna 
z wykształceniem; 
standardowe kwalifi-
kacje wymagane do 
obecnej aktywności 
zawodowej 

poszukiwanie spo-
sobu na zwiększenie 
możliwości lepszych 
zarobków; słabe 
perspektywy zdoby-
cia pracy w Polsce; 
jedyna najwygodniej-
sza i najodpowied-
niejsza dla branży 
forma aktywności 
zawodowej

rodziny w Szkocji; 
planują pozostać 
w Wielkiej Brytanii;
mają kapitał i nieru-
chomości w Polsce
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1 2 3 4 5

P (m), około 
30 lat, 2006

samozatrudnienie; 
współpraca jako part-
ner z innym szkockim 
przedsiębiorcą – punkt 
gastronomiczny 
łączący funkcję pubu, 
restauracji

wykształcenie wyż-
sze humanistyczne; 
praca niezgodna 
z wykształceniem

chęć zdobycia 
nowych doświadczeń 
i oderwania się od 
biznesu rodzinnego 
na jakiś czas;
naturalny sposób 
na prowadzenie 
własnego biznesu po 
dwóch latach pracy 
na czyjś rachunek

powrócił do Polski 
w 2009 roku, prowa-
dzi własny biznes

* Posłużono się inicjałami imion badanych przedsiębiorców dla zachowania ich anonimowości.
** (m) – mężczyzna, (k) – kobieta.
Źródło: opracowanie własne.

Głównym problemem zanalizowanym przez autora w kontakcie z przed-
siębiorcami było rozpoznanie, jak wygląda kapitał społeczny badanych przed-
siębiorców oraz kapitał ucieleśniony w sieciach i kontaktach społecznych 
przedsiębiorców. Celem było również rozpoznanie, w jaki sposób przedsiębiorcy 
posiłkują się kapitałem zgromadzonym w tych sieciach dla swoich przedsięwzięć. 
Ponieważ artykuł oparto na koncepcji kapitału zaproponowanej przez P. Bordieu7, 
celem jest ukazanie, w jaki sposób przedsiębiorcy tworzą wartość za pomocą 
kapitału społecznego, który niejednokrotnie jest narzędziem dostępu do kapitału 
ekonomicznego i kulturowego. Sieci te można podzielić na trzy kategorie: więzy 
rodzinne, sieci mniejszości etnicznych/narodowych oraz szersze sieci, nazywane 
w literaturze mainstream networks.

5. Formy współdziałania przedsiębiorców imigrantów 
na podstawie przeprowadzonych badań

Z analizy przedstawionych przypadków przedsiębiorców wynikają różno-
rodne doświadczenia i zastosowania sieci społecznych do działań, które podej-
mują. Należy zwrócić uwagę na to, że wykorzystanie kapitału społecznego 
odnosi się nie tylko do prowadzenia działalności gospodarczej, ale jest połączone 
z procesem emigracji i integracji przedsiębiorców w kraju goszczącym. Proces 
przedsiębiorczości nie odbywa się zatem w izolacji od kontekstu społecznego 
kraju przyjmującego czy wysyłającego, lecz działania ekonomiczne są silnie 

7 P. Bordieu, dz.cyt.
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zakorzenione w tym kontekście8. Bardzo ważny jest też kontekst instytucjonalny 
i ekonomiczny kraju przyjmującego, uwzględniony w koncepcji mieszanego 
zakorzenienia. W tabeli 2 przedstawiono główne elementy kapitału społecznego 
analizowanych przedsiębiorców.

8 M. Granovetter, Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, 
„American Journal of Sociology” 1985, No. 91, s. 481–510; R. Klosterman, J. Rath, Immigrant 
Entrepreneurs in Advanced Economies: Mixed Embeddedness Further Explored, „Journal of Ethnic 
and Migration Studies” 2001, No. 27, s. 189–201.

Tabela 2

Kapitał społeczny i jego wykorzystanie 
przez analizowanych przedsiębiorców emigrantów

Przedsiębiorca 
emigrant* Kapitał społeczny Wykorzystanie kapitału społecznego 

we własnej działalności gospodarczej
M Silna współpraca z przyjacielem z Polski; 

bardzo rozwinięta sieć kontaktów z Pola-
kami różnych fal migracyjnych; dobre 
i cenione kontakty ze Szkotami

Proces rozwoju kariery zawodowej odbywa 
się w ścisłym związku z działaniami podej-
mowanymi z jego przyjacielem z Polski 
– razem podjęli pracę, razem zmieniali 
pracę; przydatne kontakty ze Szkotami, 
dzielącymi się różnymi radami prawnymi, 
podatkowymi

G + M silnie współpracują ze sobą jako rodzeń-
stwo; zamknięci na kontakty ze Szkotami 
z powodu bariery językowej; nieliczne 
kontakty z innymi Polakami

bardzo mocna komplementarność i wza-
jemna pomoc; doświadczenie zawiści 
i braku pomocy ze strony innych Polaków

G mocno rozbudowania sieć kontaktów z Pola-
kami z różnych fal migracji; bardzo dobre 
kontakty ze Szkotami; dość mocna integra-
cja; nadal trwające poczucie wyobcowania; 
osoba bardzo pracująca nad integracją pola-
ków ze sobą w Szkocji i ze Szkocją

nieudane próby utworzenia przedsię-
biorstwa społecznego, które miało 
działać na rzecz migrantów z Europy 
Środkowo-Wschodniej;
działalność tłumacza oparta na potrzebach 
mniejszości narodowej; wielokrotnie dzia-
łalność charytatywna

J + A dobrze rozwinięte różnorodne kontakty 
z Polakami ostatniej fali migracji; podejmo-
wanie prób rozbudowy kapitału społecznego 
ze Szkotami w kontekście pracy zawodowej 
i życia codziennego

działalność firmy oparta na dostrzeżonej 
potrzebie mniejszości narodowej

P dobrze rozwinięte i różnorodne kontakty 
z Polakami różnych fal emigracyjnych; 
otwartość na różnorodność, wiele kontaktów 
ze Szkotami i innymi obcokrajowcami;
prowadzenie biznesu w Szkocji wraz ze 
szkockim partnerem

działalność firmy oparta na dostrzeżonej 
potrzebie mniejszości narodowej; grupa 
Polaków zbyt zróżnicowana, aby wszystkie 
potrzeby mogły być zaspokojone

* Posłużono się inicjałami imion badanych przedsiębiorców dla zachowania ich anonimowości.
Źródło:  opracowanie własne.
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Można zauważyć bardzo mocne wykorzystanie silnych więzów nie tylko 
między rodzeństwem (przypadki M i G), ale i najbliższymi przyjaciółmi (jeszcze 
sprzed okresu emigracji) – przypadek M, a także nawiązywanie silnych więzów 
społecznych i biznesowych na potrzeby przedsięwzięcia biznesowego (przypadki 
J i A). Analizowani przedsiębiorcy tworzą diady silnych, wzajemnie się uzupeł-
niających i zastępujących partnerów biznesowych. 

Zauważono też wiele elementów niestabilności i kruchości nawet najsilniej-
szych więzów. Przedsiębiorcy J i A, G i P opowiadali o doświadczaniu przez 
nich albo przez ich najbliższe otoczenie nadużywania zaufania, jakim obdarzali 
rodaków przybywających do Szkocji i zwracających się do nich o pomoc w zna-
lezieniu zakwaterowania, użyczeniu mieszkania, którzy byli niejednokrotnie 
ich dobrymi przyjaciółmi w Polsce; J, A, M i G opowiadali również o zawiści 
i zazdrości wśród Polaków pracujących w tych samych miejscach. Silne więzy, 
tak istotne dla dwutorowego procesu integracji i zakładania biznesu, potrafią 
być kruche i nie stanowić solidnego zasobu, którym mogą się posilać przedsię-
biorcy. 

Wykorzystanie sieci dalszych, będących tak zwanymi słabymi więzami, jest 
znacznie mniejsze przez analizowanych przedsiębiorców. Może to wynikać ze 
słabej znajomości języka angielskiego, co znacznie utrudnia budowanie i rozwija-
nie kapitału społecznego oraz w zasadzie uniemożliwia wykorzystanie tak zwanej 
sieci mainstream w procesie przedsiębiorczym. Kolejnym, ważnym czynnikiem 
może być etap procesu migracyjnego. Pięciu przedsiębiorców przybyło do Szkocji 
wraz z ostatnią falą migracji poakcesyjnej, dlatego mogli jeszcze nie rozbudować 
swojego kapitału społecznego, co utrudniło im dostęp do kapitału ekonomicznego 
i kulturowego.

Zakończenie

Kapitał społeczny jest głównym elementem procesu przedsiębiorczego 
w każdym kontekście społeczno-ekonomicznym. Nabiera on szczególnej wagi 
w warunkach emigracji, ponieważ podjęciu działalności gospodarczej towarzyszy 
asymilowanie się i integrowanie z przyjmującą społecznością i otoczeniem insty-
tucjonalnym. Proces ten zapewne już nieco inaczej przebiega w momencie, gdy 
mija coraz więcej czasu od podjęcia działań emigracyjnych i biznesowych analizo-
wanych przedsiębiorców. Możliwość częstych kontaktów przez media telekomu-
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nikacyjne i tani transport lotniczy do Polski powodują, że migracja poakcesyjna 
jest jeszcze bardziej procesem niekompletnym9. Przedsiębiorcy, chcąc sprawnie 
funkcjonować, nie muszą posiłkować się otaczającą ich społecznością rodaków. 
Są bardziej niezależni, nawet jeśli nie znają języka. Nie są pozbawieni kontaktów 
z krajem pochodzenia, co może sprawić, że w procesie migracyjnym i przedsię-
biorczym nie będą dążyć do posiłkowania się kapitałem społecznym. Wystarczą 
im silne alianse z partnerami o różnym zapleczu, budowane jako filary kapitału 
społecznego, na którym się opierają.
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ALLIANCING AS THE MAIN DIMENSION OF ENTREPRENEURSHIP 
AMONG POLISH MIGRANTS 

– CASE STUDY ANALYSIS OF POLISH ENTREPRENEURS IN SCOTLAND

Summary

In this paper we present the analysis of the data gathered via in-depth interviews 
and participant observation among Polish migrant entrepreneurs between 2008 and 2010 
in one of the biggest cities in Scotland. We use explanatory approach to our case study 
analysis. We present forms and dimensions of cooperation among Polish migrants and 
their social capital networks. We also attempt to outline ambiguous role of strong ties of 
social capital and the role of these ties for entrepreneurial process. 
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SPOŁECZNA OCENA FIRM RODZINNYCH

Wprowadzenie

W polskiej gospodarce, szczególnie w sektorze MŚP, coraz większą rolę 
odgrywają firmy rodzinne. Wzrasta ich udział w tworzeniu PKB i miejsc pracy. 
Firma rodzina jest niejako najstarszym i „naturalnym” sposobem prowadze-
nia działalności gospodarczej, gdyż rodziny prowadząc gospodarstwa domowe 
(które można porównać do swego rodzaju mikroprzedsiębiorstw), zaspokajają 
potrzeby swoich członków. W społeczeństwie rolniczym rodziny były samowy-
starczalne, a najważniejszą ich funkcją było zapewnienie utrzymania wszystkim 
członkom rodziny, którzy pracowali na rzecz wspólnego gospodarstwa domo-
wego. Zmiany zachodzące w społeczeństwach wpłynęły także na przeobraże-
nia w strukturze i funkcjach rodziny – w tradycyjnej rodzinie najważniejsza 
była funkcja produkcyjna (ekonomiczna), natomiast we współczesnej rodzinie 
jest nią funkcja emocjonalna. Przekłada się to na działalność gospodarczą pro-
wadzoną przez rodzinę, w której ramach racjonalna, ekonomiczna i chłodna 
kalkulacja cechująca biznes łączy się z podejściem emocjonalnym, rodzinnym. 
Jednym z najważniejszych celów firmy rodzinnej – podobnie jak utrzymanie 
ciągłości w przypadku rodziny – jest zatem utrzymanie się na rynku i przekaza-
nie jej następnym pokoleniom. 

Polskie firmy rodzinne są stosunkowo młode – ich wiek wynosi przeciętnie 
14 lat, a działają najczęściej na rynkach lokalnych, przy czym około 60% z nich 
w lokalnej okolicy, 1/4 na terenie jednego województwa, a około 7% na tere-
nie kraju. Firmy działające poza graniami Polski stanowią tylko 4%. Najwięcej 
firm rodzinnych działa w województwach mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, 
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wielkopolskim i małopolskim1. Lokalny zasięg działalności wpisuje je w kra-
jobraz gospodarczy miejscowości, w których działają i odgrywają istotną rolę 
w jego kształtowaniu przez wpływ na sytuację gospodarczą miast i materialną 
mieszkańców, na rynek pracy oraz zaangażowanie w lokalne inicjatywy. Można 
powiedzieć, że są bardziej zobowiązane do społecznej odpowiedzialności, gdyż 
za firmą stoi konkretna rodzina, której wizerunek i prestiż w dużej mierze zależy 
od działań firmy. 

Celem artykułu jest przedstawienie opinii społecznych o firmach rodzinnych, 
ich znaczeniu w lokalnej gospodarce oraz o produktach przez nie wytwarzanych. 
Kwestie poruszane w artykule obejmują postrzeganie firm rodzinnych przez 
mieszkańców społeczności lokalnych, ocenę wpływu firm rodzinnych na sytua-
cję społeczności lokalnych, w tym na lokalne rynki pracy, dostrzegane korzyści 
z działalności firm rodzinnych, skojarzenia z firmami rodzinnymi, znajomość 
i cechy firm rodzinnych oraz ich produktów.

Badania sondażowe przeprowadzono w 2012 roku wśród mieszkańców 
miast województwa małopolskiego (z wyłączeniem Krakowa i Tarnowa). Z badań 
celowo wyłączono duże miasta (pow. 100 tys. mieszkańców), gdyż mimo że jest 
tam najwięcej firm rodzinnych2, to jednak w mniejszych miejscowościach firmy 
te są bardziej znane i odgrywają większą rolę w lokalnej gospodarce. Wybór 
województwa małopolskiego był podyktowany jednym z najwyższych wskaźni-
ków rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej w kraju. W badaniach wzięło udział 
501 osób, w tym 50,5% stanowiły kobiety, a 49,5% mężczyźni. 

1. Przedsiębiorczość w ocenie mieszkańców miast

Firma rodzinna jest podmiotem gospodarczym, w którym większość struk-
tury własności oraz funkcji zarządzania pozostaje w rękach jednej rodziny3. Istotą 
firm rodzinnych jest sprzężenie dwóch elementów – rodziny i firmy, przez co 
jest ona traktowana jako system złożony z trzech podsystemów: firmy, rodziny 

1 Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, red. A. Kowalewska, PARP, War-
szawa 2009, s. 37–40.

2 Tamże. 
3 Ł. Sułkowski, Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń 

2004, s. 100.
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i własności4. Firmy rodzinne, podobnie jak inne, napotykają wiele barier rozwoju: 
finansowe (brak środków finansowych, trudny dostęp do kredytów), organiza-
cyjne i techniczne, biurokracja, niestabilność przepisów prawnych. Dodatkowo ze 
względu na specyfikę firm rodzinnych pojawiają się problemy związane z przeni-
kaniem się rodziny i biznesu, co może rodzić specyficzne dla tych firm trudności 
i konflikty wewnętrzne. J. Jeżak twierdzi, że konflikty rodzinne, brak zaufania 
i rywalizacja między pokoleniami mogą być barierami rozwoju tych firm5. Prze-
nikanie się rodziny i biznesu może być także atutem firm rodzinnych w walce 
o pozycję na rynku i przyciągnięcie klientów. 

Wśród zalet firm rodzinnych należy wyróżnić wspólny cel działań członków 
rodzinny, wysoką motywację do pracy, elastyczność, większe zaangażowanie i tro-
skę członków rodziny o dobre imię firmy, poczucie wsparcia przez rodzinę oraz 
przekazanie firmy następnym pokoleniom6. Ponadto charakterystyczne dla nich 
jest współdziałanie, poświęcenie oraz większe zaangażowanie członków rodziny 
w prowadzoną działalność gospodarczą. Rodzinność stała się czynnikiem, który 
pozwolił firmom utrzymać się na rynku w czasach kryzysu, gdy troska o utrzy-
manie firmy skłaniała członków rodzinny do poświęceń i wyrzeczeń, przejawia-
jących się w rezygnacji z podwyżek (a nawet wypłacania pensji) i przeznaczaniu 
zysku na inwestycje. Do wad biznesu rodzinnego można zaliczyć brak podziału 
na czas dla firmy i dla rodziny, przenoszenie niepowodzeń w biznesie do życia 
rodzinnego, konflikty, różne koncepcje prowadzenia biznesu7. 

Firmy rodzinne najczęściej działają na rynkach lokalnych, przez co mają 
ogromny wpływ na lokalną gospodarkę i rynek pracy, będąc głównym praco-
dawcom i zapewniając miejsca pracy wielu mieszkańcom regionu. Działania firm 
rodzinnych są ważne społecznie przez ich zaangażowanie w sprawy społeczno-
ści lokalnych i odpowiedzialność nie tylko za swoich członków, ale również za 
zatrudnianych pracowników spoza rodziny. Podobnie jak rodziny, ich biznesy 
często są zakorzenione w społecznościach lokalnych. Działalność firm rodzin-
nych warunkuje ocenę sytuacji gospodarczej miast i lokalnego rynku pracy.

4 A. Winnicka-Popczyk, W. Popczyk, Firma rodzinna w rozwiniętej gospodarce rynkowej, 
w: Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, red. J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-
-Popczyk, Difin, Warszawa 2004, s. 20–21.

5 J. Jeżak, Strategie firm rodzinnych, w: Przedsiębiorstwo rodzinne..., s. 109. 
6 W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorczość rodzinna w Polsce w świetle badań 

własnych, w: Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, red. Ł. Sułkowski, 
TNOiK, Toruń 2005, s. 65–66. 

7 Tamże.
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Większość respondentów (57,8%) dobrze ocenia sytuację gospodarczą swo-
jego miasta. Odmienne opinie wyraża około 1/4 respondentów, a prawie 1/5 nie 
ma zdania w tej kwestii. Korzystne opinie najczęściej wyrażają osoby z wykształ-
ceniem podstawowym (67,9%) i wyższym (61,7%), w wieku 18–25 lat (62,8%) 
i 38–43 lata (61,2%), uczniowie/ studenci (68,1%) oraz emeryci i renciści (66,7%). 
Krytyczne opinie o sytuacji gospodarczej wyrażają głównie osoby z wykształ-
ceniem zasadniczym zawodowym (31,2%), osoby w wieku 44+ (29,7%) oraz 
bezrobotni (34,2%). Wpływ na ocenę sytuacji gospodarczej miasta ma także 
jego wielkość. Najlepiej oceniają ją mieszkańcy miast liczących 20–50 tys. osób 
(59,6%) oraz 50–100 tys. osób (58%), natomiast opinie te podziela mniejszy 
odsetek respondentów mieszkających w miastach do 20 tys. osób (54,6%), ale 
jednocześnie najrzadziej wskazują oni na złą sytuację (20,9%), w porównaniu 
z 27,6% mieszkańców miast liczących 20–50 tys. osób i 24,3% miast powyżej 
50–100 tys. osób. Mieszkańcy miast do 20 tys. mają jednak najwięcej problemów 
z jednoznaczną oceną sytuacji (24,2%). Opinii respondentów nie różnicuje istot-
nie płeć – sytuację miasta podobnie oceniają kobiety i mężczyźni.

Tabela 1

Wykształcenie a ocena sytuacji gospodarczej miasta

Jak ocenia Pan/Pani 
sytuację gospodarczą 

swojego miasta?

Wykształcenie
Ogółem

podstawowe zasadnicze 
zawodowe średnie wyższe

n % n % n % n % n %
Zdecydowanie dobra 24 45,3 31 19,7 38 23,3 43 33,6 136 27,1
Raczej dobra 12 22,6 48 30,6 58 35,6 36 28,1 154 30,7
Raczej zła 4 7,5 35 22,3 32 19,6 20 15,6 91 18,2
Zdecydowanie zła 4 7,5 14 8,9 7 4,3 8 6,3 33 6,6
Trudno powiedzieć 9 17,0 29 18,5 28 17,2 21 16,4 87 17,4
Razem 53 100,0 157 100,0 163 100,0 128 100,0 501 100,0
Źródło:  badania własne. 

Nieco gorsza w porównaniu z oceną sytuacji gospodarczej jest ocena sytua-
cji na lokalnym rynku pracy. Mniej niż połowa (44%) ocenia ją jako dobrą, ponad 
1/3 jako złą, a blisko 1/5 nie ma zdania w tej kwestii. Najlepsze oceny wyrażają 
osoby w wieku 18–25 lat (48,9%), kobiety (47,6%), osoby z wyższym wykształ-
ceniem (47,7%) i podstawowym (47,2%), emeryci i renciści (48,9%), uczniowie 
i studenci (47,8%) oraz mieszkańcy małych miast do 20 tys. (47,6%). Najbardziej 
negatywnie oceniają lokalny rynek pracy osoby w wieku 44+ (42,9%), mężczyźni 
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(41,5%), bezrobotni (44,3%) oraz mieszkańcy większych miast – 50–100 tys. 
(37%). 

Tabela 2

Wiek a ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy

Jak ocenia Pan/Pani 
sytuację na lokal-
nym rynku pracy?

Wiek
Ogółem

18–25 26–30 31–37 38–43 44+
n % n % n % n % n % n %

Zdecydowanie dobra 19 20,2 32 28,3 9 9,0 22 21,4 13 14,3 95 19,0
Raczej dobra 27 28,7 19 16,8 34 34,0 25 24,3 23 25,3 128 25,5
Raczej zła 22 23,4 22 19,5 24 24,0 23 22,3 27 29,7 118 23,6
Zdecydowanie zła 10 10,6 15 13,3 13 13,0 13 12,6 12 13,2 63 12,6
Trudno powiedzieć 16 17,0 25 22,1 20 20,0 20 19,4 16 17,6 97 19,4
Razem 94 100 113 100,0 100 100,0 103 100,0 91 100,0 501 100,0
Źródło:  badania własne. 

Miasta województwa małopolskiego cechują się stosunkowo wysokim 
(wyższym od średniej krajowej) wskaźnikiem zarejestrowanych podmiotów 
REGON w odniesieniu do liczby mieszkańców (według Banku Danych Lokal-
nych GUS, w 2010 r. województwo małopolskie było na piątym miejscu w kraju 
z liczbą 1331 podmiotów na 10 tys. mieszkańców w miastach). Potwierdzają to 
opinie respondentów o rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Respondenci naj-
częściej dobrze oceniają rozwój przedsiębiorczości w swoich miastach (41,3%), 
odmiennego zdania jest 36,6%, a nieco ponad 1/5 nie ma w tej kwestii zdania. 
Największy udział ocen pozytywnych dotyczy mieszkańców miast do 20 tys. 

Tabela 3

Miejsce zamieszkania a ocena rozwoju przedsiębiorczości w miastach 

Jak Pan/Pani ocenia 
rozwój przedsię-

biorczości w swoim 
mieście?

Miejsce zamieszkania
Ogółem

do 20 tys. powyżej 
20–50 tys.

powyżej 
50–100 tys.

n % n % N % n %
Zdecydowanie dobrze 19 15,3 24 12,2 26 14,4 69 13,8
Raczej dobrze 35 28,2 57 29,1 46 25,4 138 27,5
Raczej źle 30 24,2 51 26,0 42 23,2 123 24,6
Zdecydowanie źle 18 14,5 16 8,2 26 14,4 60 12,0
Trudno powiedzieć 22 17,7 48 24,5 41 22,7 111 22,2
Razem 124 100,0 196 100,0 181 100,0 501 100,0
Źródło:  badania własne. 
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(43,5%) oraz uczniów/studentów i pracujących. Negatywne opinie najczęściej 
podają mieszkańcy miast liczących powyżej 50–100 tys. osób (39,8%), z wyż-
szym wykształceniem (39,8%) oraz gospodynie domowe (50%) i bezrobotni 
(44,3%). 

Choć firmy rodzinne mają duży wpływ na sytuację gospodarczą miast, 
w których są zlokalizowane, to oceny tego wpływu nie są jednoznaczne. Mimo 
że prawie połowa respondentów (49%) ocenia go jako korzystny, to aż około 
1/3 uważa, że jest on niekorzystny, a prawie 1/5, nie ma zdania w tej kwestii. 
Na korzystny wpływ najczęściej wskazują mieszkańcy większych miast liczą-
cych 20–50 tys. osób (50%) oraz do 50–100 tys. osób (51,9%). W mniejszym 
stopniu korzystny wpływ dostrzegają mieszkańcy miast do 20 tys. (45,2%). 
Im wyższy wiek, tym częściej respondenci wskazują na korzystny wpływ firm 
rodzinnych na sytuację miasta. Ponad połowa osób w wieku 31–37 lat (53%), 
38–43 lata (52,4%) oraz 44+ (56%) wyraża takie opinie. Najbardziej sceptyczny 
stosunek mają osoby w wieku 26–30 lat (42,5%). O korzystnym oddziaływaniu 
firm rodzinnych częściej przekonani są mężczyźni (53,4%) niż kobiety (45,6%), 
osoby z wykształceniem średnim (53,4%), wyższym (49,2%) i zasadniczym 
zawodowym (49%). 

Tabela 4

Miejsce zamieszkania a ocena wpływu firm rodzinnych na sytuację miasta 

Jak ocenia Pan/Pani wpływ 
firm rodzinnych na sytuację 

swojego miasta?

Miejsce zamieszkania
Ogółem

do 20 tys. powyżej 20–50 
tys.

powyżej 
50–100 tys.

n % n % n % n %
Zdecydowanie korzystny 26 21,0 34 17,3 34 18,8 94 18,76
Raczej korzystny 30 24,2 64 32,7 60 33,1 154 30,74
Raczej niekorzystny 22 17,7 43 21,9 32 17,7 97 19,36
Zdecydowanie niekorzystny 20 16,1 20 10,2 22 12,2 62 12,38
Trudno powiedzieć 26 21,0 35 17,9 33 18,2 94 18,76
Razem 124 100,0 196 100,0 181 100,0 501 100,0
Źródło:  badania własne.

Wśród korzyści z działalności firm rodzinnych respondenci najczęściej 
wymieniają czynniki związane z rynkiem pracy oraz rozwojem gospodarczym 
miasta. Zdaniem respondentów, firmy rodzinne odgrywają ważną rolę w gospo-
darce miast, gdyż tworzą miejsca pracy, a tym samym zmniejszają poziom bez-
robocia, warunkują rozwój gospodarczy miasta, płacą podatki. Mniejszy odsetek 
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respondentów do korzyści zalicza promocję miasta i zaangażowanie w lokalne 
inicjatywy. 

Tabela 5

Korzyści z działalności firm rodzinnych dla miasta

Jakie korzyści dostrzega Pan/Pani z działalności firm rodzinnych 
dla swojego miasta (maksymalnie 3 odpowiedzi)? n %

Odpowiedź
Tworzenie miejsc pracy 138 27,5
Zmniejszenie bezrobocia 155 30,9
Rozwój gospodarczy miasta 121 24,2
Płacenie podatków 89 17,8
Promocja miasta 57 11,4
Angażowanie się firmy w różne akcje i działania organizowane w mieście 28 5,6
Źródło:  badania własne. 

Mieszkańcy miast dostrzegają także problemy rozwoju przedsiębiorczości 
rodzinnej i wskazują na potrzebę wspierania powstawania i rozwoju firm rodzin-
nych. Ponad połowa respondentów (53,2%) uważa, że władze rządowe i lokalne 
powinny wspierać przedsiębiorczość rodzinną. Przeciwnego zdania jest 29,4% 
respondentów, a 17,3% nie ma zdania w tej kwestii. 

2. Cechy firm rodzinnych 

Firma rodzinna kojarzy się najczęściej pozytywnie, gdyż cechy przypisy-
wane rodzinie są przenoszone na postrzeganie prowadzonego przez nią biznesu. 
Rodzina z jednej strony kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa, wsparciem 
i dbałością o członków rodziny, a z drugiej strony z ponoszeniem odpowiedzial-
ności za swoich członków, kształtowaniem ich osobowość i zachowania, a zatem 
musi być wobec nich także wymagająca. Rodzinny charakter firmy kojarzy się 
z bezpieczeństwem zatrudnienia oraz stabilizacją sytuacji pracowników, gdyż 
dba o pracowników tak samo jak rodzina o swoich członków. Panuje przekona-
nie, że rodzinność zobowiązuje do większej odpowiedzialności i indywidualnego 
podejścia wobec pracowników. Z badań przeprowadzonych wśród firm rodzin-
nych wynika, że ich przedstawiciele kreślą idealny obraz firmy bezkonfliktowej, 
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o dobrej reputacji, dobrych warunkach pracy, a także wymagającej wobec pra-
cowników8. 

Badanym mieszkańcom firmy rodzinne najczęściej kojarzą się pozytywnie: 
z lepszymi zarobkami, przyjaznym stosunkiem do pracowników, traktowaniem 
ich jak członków rodziny, rodzinną atmosferą. Mniejszy odsetek respondentów 
kojarzy firmy rodzinne z gorszym traktowaniem pracowników spoza rodziny oraz 
z nepotyzmem. 

Tabela 6

Skojarzenia z firmami rodzinnymi

Z czym kojarzy się Panu/Pani firma rodzinna 
(maksymalnie 3 odpowiedzi)? n %

Odpowiedź
Rodzinna atmosfera 73 14,6
Przyjazny stosunek do pracowników 99 19,8
Lepsze zarobki 148 29,5
Traktowanie pracowników jak członków rodzinny 96 19,2
Gorsze traktowanie pracowników spoza rodzinny 83 16,6
Nepotyzm – zatrudnianie członków rodzinny 70 14,0
Troska o środowisko naturalne 39 7,8
Angażowanie się w sprawy społeczności lokalnej 25 5,0
Konflikty rodzinne 28 5,6
Sukcesja – przechodzenie firmy z pokolenia na pokolenie 41 8,2
Źródło:  badania własne, respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Wśród przykładów firm rodzinnych w Polsce respondenci najczęściej wska-
zywali na Fakro, Koral, Roleski, Grycan i Mokate, natomiast sami wymieniali 
głównie firmy o charakterze lokalnym: Granpet, Gremi lub firmy znane w całej 
Polsce i zlokalizowane w województwie małopolskim – Fakro, Koral czy Huzar. 

Zdaniem respondentów firmy rodzinne cechują się przede wszystkim tym, 
że są godne zaufania (145 wskazań), odpowiedzialne (74 wskazania) i tradycyjne 
(57 wskazań). Respondenci podają także, że firmy rodzinne są nowoczesne, 
postępowe, dbające o klienta i wiarygodne. Najmniej respondentów przypisuje 
im takie cechy, jak wiarygodność i otwartość (po 20 wskazań). Odpowiedzi te 
potwierdzają stereotypy firm rodzinnych, zgodnie z którymi są one oparte na tra-
dycji i godne zaufania, ale jednocześnie zamknięte i często nienowoczesne.

8 Firmy rodzinne..., s. 46. 
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Tabela 7

Cechy przypisywane firmom rodzinnym 

Cechy firm rodzinnych 
Wskazania respondentów 

tak nie trudno powiedzieć
N N N

Godne zaufania 145 24 8
Odpowiedzialne 74 43 4
Nowoczesne 46 38 9
Postępowe 34 27 8
Tradycyjne 57 27 11
Dbające o klienta 29 22 11
Wiarygodne 20 14 7
Otwarte 20 22 7
Źródło:  badania własne.

Tabela 8

Płeć a stosunek do firm rodzinnych

Czy zdaniem Pan/Pani firmy powinny 
w działaniach promocyjnych podkreślać 

swoją rodzinność?

Płeć
Ogółem

K M
n % n % n %

Zdecydowanie tak 89 35,9 61 24,1 150 29,9
Raczej tak 65 26,2 77 30,4 142 28,3
Raczej nie 35 14,1 48 19,0 83 16,6
Zdecydowanie nie 22 8,9 26 10,3 48 9,6
Trudno powiedzieć 37 14,9 41 16,2 78 15,6
Razem 248 100,0 253 100,0 501 100,0
Źródło:  badania własne. 

Rodzinność firm może być cechą, która ułatwi przyciągnięcie i utrzymanie 
klientów, a tym samym utrzymanie się na rynku. Jak wynika z badań, nie wszyst-
kie firmy powołują się na rodzinność – 26% z nich często podkreśla rodzinny 
charakter w relacjach biznesowych, 32% od czasu do czasu, 14% rzadko, a 27% 
nigdy. Jest to związane albo z brakiem świadomości, że prowadzą firmę rodzinną, 
albo z przekonaniem, że rodzinność nie jest najlepszym sposobem na jej promo-
wanie9. Zdaniem większości respondentów (68,2%), firmy powinny podkreślać 
swoją rodzinność w działaniach promocyjnych, odmiennego zdania jest 26,2%, 
a 15,6% nie ma zdania w tej kwestii. Za podkreślaniem rodzinności częściej opo-

9 Tamże, s. 47.
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wiadają się kobiety (62,1%) i osoby rozwiedzione (64,5%). Przeciwnego zdania 
częściej są osoby zamężne/żonate (56,1%) i mężczyźni (54,5%). 

3. Ocena produktów firm rodzinnych 

Współcześnie firmom coraz trudniej pozyskać i utrzymać klientów ze względu 
na bardzo dużą konkurencję. Podejmują one różne działania, by zwrócić uwagę 
konsumentów i nakłonić ich do zakupu. Coraz trudniej jest wyróżnić się na rynku 
ze względu na duże podobieństwo oferowanych produktów i usług. Firmy rodzinne 
mogą być bardziej konkurencyjne, gdyż elastyczniej reagują na potrzeby klientów, 
realizują niestandardowe zamówienia oraz poszukują nisz rynkowych10. Jedną z cech 
wzbudzających zaufanie i pozytywne reakcje jest na pewno rodzinność i tradycyj-
ność. Pozytywne skojarzenia z rodziną mogą zatem wpłynąć na pozytywne postrze-
ganie produktów firm rodzinnych jako tych, które dbają o klientów, tak jak rodzina 
o swoich członków, i starają się dla nich przygotować jak najlepsze produkty i jak 
najlepszą ofertę. Potwierdzają to wyniki badań własnych. Zdaniem prawie połowy 
respondentów (44,3%) firmy rodzinne przyciągają konsumentów, gdyż odwo-
łują się do swoich tradycji i wartości rodzinnych. Odmiennego zdania jest 35,3% 
respondentów, a 1/5 nie ma zdania w tej kwestii. Podkreślanie wartości rodzinnych 
częściej pozytywnie oceniają osoby w wieku 38–43 lata (49,5%), kobiety (45,2%), 
osoby stanu wolnego (46,7%) oraz z wykształceniem podstawowym (66%). 

Tabela 9

Wiek a opinia o firmach rodzinnych

Czy zgadza się Pan/
Pani ze stwierdzeniem, 
że firmy rodzinne 

przyciągają konsumen-
tów, gdyż odwołują się 

do swoich tradycji 
i wartości rodzinnych?

Wiek
Ogółem

18–25 26–30 31–37 38–43 44+

n % n % n % n % n % n %
Tak 31 33,0 54 47,8 44 44,0 51 49,5 42 46,2 222 44,3
Nie 40 42,6 42 37,2 37 37,0 28 27,2 30 33,0 177 35,3
Trudno powiedzieć 23 24,5 17 15,0 19 19,0 24 23,3 19 20,9 102 20,4
Razem 94 100,0 113 100,0 100 100,0 103 100,0 91 100,0 501 100,0
Źródło:  badania własne. 

10 J. Olechowski, L. Grzegórska, Biznes kwitnie w rodzinie. Ranking firm rodzinnych, „News-
week” z 4.04.2011, s. 4.
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Zdaniem respondentów, produkty rodzinne charakteryzują się przede 
wszystkim tym, że mają niższe ceny (192 wskazania), są lepszej jakości (122 
wskazania) i zdrowe (84 wskazania). Ponadto w opinii respondentów są one bez-
pieczne, godne zaufania i solidne. Jednocześnie najmniej respondentów twierdzi, 
że produkty firm rodzinnych są modne, tradycyjne i nowoczesne. 

Tabela 10

Cechy produktów firm rodzinnych 

Cechy produktów 
firm rodzinnych 

Wskazania respondentów
tak nie trudno powiedzieć
N N N

Niższe ceny 192 31 11
Lepsza jakość 122 50 6
Zdrowe 84 14 10
Bezpieczne 54 32 10
Godne zaufania 39 25 9
Trwałe 18 23 16
Solidne 25 13 10
Nowoczesne 12 7 7
Tradycyjne 9 6 9
Modne 10 15 9
Źródło:  badania własne.

Konsumenci kupują produkty firm rodzinnych, choć często mogą nie wie-
dzieć, że są przez nie produkowane. Potwierdzają to odpowiedzi respondentów, 
z których aż 1/3 nie jest w stanie stwierdzić, czy kupuje takie produkty. Jednocześ-
nie 39% respondentów twierdzi, że kupuje produkty firm rodzinnych, a 28%, że 
ich nie kupuje. Z badań wynika, że im wyższy wiek, tym częściej respondenci się-
gają po produkty firm rodzinnych. Częściej są to też osoby mające lepszą sytuację

Tabela 11

Kupowanie produktów firm rodzinnych 

Czy kupuje Pan/Pani produkty firm rodzinnych?
n %

Odpowiedź
Tak 196 39,12
Nie 140 27,94
Trudno powiedzieć 165 32,93
Źródło:  badania własne. 
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materialną i częściej mężczyźni (41,9%) niż kobiety (36,3%), przy czym większy 
odsetek kobiet miał problem z określeniem, czy kupuje produkty rodzinne.

Polscy konsumenci podejmując decyzje zakupowe, kierują się głównie 
ceną i jakością, następnie przyzwyczajeniem i sprawdzoną marką11. Respondenci 
kupują produkty firm rodzinnych również ze względu na niższe ceny (28,7%, 144 
osoby), jakość, solidność (31 osób), markę (29 osób). Ponadto twierdzą, że lubią 
te produkty (84 osoby) i zwracają uwagę na ich lokalizację (odpowiedzi „mam 
blisko” udzieliło 86 osób). Aż 63 respondentów miało trudności z określeniem, 
dlaczego kupują produkty firm rodzinnych, jednak mając do wyboru podobne 
produkty firm rodzinnej i nierodzinnej, 33% respondentów wybrałoby produkt 
firmy rodzinnej, a 30% innej firmy, choć najczęściej nie miałoby to dla nich 
znaczenia (36%). Oznacza to, że rodzinność nie jest najważniejszą determinantą 
decyzji zakupowych. 

Tabela 12

Miejsce zamieszkania a preferencje zakupowe respondentów 

Czy mając wybór spośród dwóch 
produktów o podobnej jakości i cenie, 

wybrałby Pan/Pani ten wyprodukowany 
przez

Miejsce zamieszkania
Ogółem

do 20 tys. powyżej 
20–50 tys.

powyżej 
50–100 tys.

n % n % n % n %
Firmę rodzinną 46 37,1 59 30,1 64 35,4 169 33,7
Firmę inną niż rodzinna 38 30,6 62 31,6 50 27,6 150 29,9
Nie miałoby znaczenia czy produkt 
wyprodukowała firma rodzinna, czy inna 40 32,3 75 38,3 67 37,0 182 36,3

Razem 124 100,0 196 100,0 181 100,0 501 100,0
Źródło:  badania własne. 

Respondenci z miast liczących do 20 tys. mieszkańców częściej twierdzili, 
że mając możliwość wyboru, zdecydowaliby się na zakup produktów firm rodzin-
nych (37%), preferencje te podzielił trochę mniejszy odsetek osób mieszkających 
w miastach powyżej 50–100 tys. (35%). Częściej też takie deklaracje składały 
kobiety (37,5%) niż mężczyźni (30,0%). 

Duży udział wskazań „trudno powiedzieć” na temat kupowania produktów 
firm rodzinnych wskazuje, że potrzebne są działania informujące i promujące pro-
dukty i firmy rodzinne. Często się zdarza, że dobrze znamy dane firmy, ale nie 
wiemy, że są one firmami rodzinnymi. Ważne jest zatem upowszechnianie tych 

11 Mania kupowania, czyli o postawach konsumenckich Polaków, CBOS, Warszawa 2011, s. 6.
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informacji za pomocą działań promocyjnych i edukacyjnych. W ostatnich latach 
środowisko firm rodzinnych jest coraz aktywniejsze w ich integrowaniu i promo-
waniu produktów rodzinnych. W tym celu powstało stowarzyszenie Inicjatywa 
Firm Rodzinnych12, a także powoływane są fundacje i organizacje firm rodzin-
nych. Przygotowano też logo firm rodzinnych: „drzewo z korzeniami” z napi-
sem „firma rodzinna”, którego celem jest zwiększenie rozpoznawalności firm 
rodzinnych. Podejmowanie tego typu działań jest ważne, co potwierdzają odpo-
wiedzi respondentów, z których ponad połowa (52%) twierdzi, że firmy rodzinne 
powinny bardziej promowość siebie i swoje produkty. Pozostali są odmiennego 
zdania (ponad 1/3) lub nie mają zdania w tej kwestii (15%). 

Zakończenie

Ocena działalności firm rodzinnych z perspektywy lokalnej – na podstawie 
opinii respondentów mieszkańców województwa małopolskiego – jest na ogół 
pozytywna. Respondenci korzystnie oceniają ich działalność w swoim mieście, 
wskazując na tworzenie miejsc pracy, wpływy budżetowe z podatków lokalnych 
i poprawę sytuacji gospodarczej. Warunkuje to wsparcie przez władze rządowe 
i lokalne rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej. Firmy rodzinne kojarzą się 
respondentom z lepszymi zarobkami, przyjaznym stosunkiem do pracowników 
i dobrą atmosferą pracy, budzą zaufanie i są odpowiedzialne. Społeczność lokalna 
może obserwować działania firm rodzinnych i ich zaangażowania w sprawy spo-
łeczności lokalnych, a generalnie pozytywne opinie o nich wpływają na korzystny 
obraz firm rodzinnych w ocenie respondentów. Podobnie, produkty firm rodzin-
nych budzą zaufanie wśród konsumentów, są postrzegane jak produkty o niższych 
cenach i lepszej jakości. Zdaniem respondentów należy w większym stopniu 
promować przedsiębiorczość rodzinną, gdyż nie zawsze konsumenci znają firmy 
rodzinne i kupując produkty, nie wiedzą, czy wytworzyła je firma rodzinna. 
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THE PUBLIC EVALUATION OF FAMILY COMPANIES

Summary 

Evaluation of the operations of family companies in the local prospect – on the basis 
of opinions examined from the of Małopolska province – is generally positive. Examined 
favourably are judging their activity in their city, pointing at the job creation, budget tak-
ings from community charges, the economic recovery. Respondents associate family com-
panies with better earnings, the friendly attitude to employees and the good atmosphere of 
the work, they are inspiring the confidence and they are responsible. Similarly, products of 
family companies are waking trusting amongst consumers up, they are perceived as prod-
ucts about minimum prices and the better quality. With sentence examined one should 
in the large degree promote the family entrepreneurship, because not always consumers 
know family companies and buying products we don’t know whether the family company 
created them.



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 724 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 97 2012

Jacek Własak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

ROLA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ 
W ROZWOJU REGIONU

1. Stosowanie zasad ekologii przynosi wymierne korzyści

Ekologia (gr. oíkos + logia = dom, stosunki życiowe + nauka) jest to nauka 
o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań 
pomiędzy organizmami a ich środowiskiem1. Określa, na czym polega porządek 
i nieporządek w przyrodzie i opisuje konsekwencje wynikające z tych stanów 
dla istnienia biosfery i człowieka. Ekologia często bywa błędnie utożsamiana 
z sozologią, czyli nauką o ochronie środowiska lub po prostu z ochroną środowi-
ska. Stosowanie zasad ekologii zawsze podnosi wymagania i podwyższa koszty. 
Wydawać by się mogło, że nie sprzyja to rozwojowi regionów, które na ogół mają 
napięte budżety i chcą szybko uniezależnić się finansowo. Prowadzi to do tak 
zwanego zdecydowanego działania, obliczonego na doraźne zyski, w którym na 
ogół się pomija analizę konsekwencji ekologicznych. 

Autor artykułu jest przekonany, że w przyszłości jedynie działania zgodne 
z zasadami ekologii otworzą szanse regionom, zwłaszcza bogatym w atrakcyjne 
tereny do uprawiania turystyki. Aby takie postępowanie było powszechne, trzeba 
w społeczeństwie wytworzyć świadomość ekologiczną. Dlaczego to się opłaca? 
Odpowiadając na to pytanie, należy skupić się na dwóch zagadnieniach ściśle 
związanych z ekologią: 

1. Czy rozwój regionu zależy od czystości środowiska?
2. Czy rozwój regionu zależy od zdrowia zamieszkującej go społeczności?

1 Wikipedia, wolna encyklopedia, pl.wikipedia.org [20.04.2012].
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Pierwsze pytanie można też sformułować inaczej: czy do atrakcyjnego tury-
stycznie rejonu, w którego lasach lub na łąkach znajdują się dzikie wysypiska 
śmieci, a w jeziorach przy brzegu pływają torebki foliowe, przyjadą bogaci goście? 
Pytanie to można uznać za retoryczne. Nawet jeśli raz przyjadą, to do końca życia 
będą omijać takie miejsca. Przyjedzie jedynie niewymagający turysta, zwabiony 
niską ceną pobytu, noclegiem pod namiotem, posiłkami ze złowionej rybki lub 
zebranych grzybów i jedynie podstawowymi zakupami: chleba, tłuszczów, dże-
mów i ziemniaków. Nie chodzi mu bowiem o nocleg w hotelu, posiłek w restau-
racji, wypożyczanie żaglówek, przejażdżki konne, wycieczki objazdowe czy 
uczestnictwo w imprezach folklorystycznych poszerzających wiedzę o regionie.

Co zrobić, aby las, łąka i jezioro nie były zaśmiecone? Nie ma lepszego 
sposobu osiągnięcia tego, niż obudzenie świadomości ekologicznej w społeczeń-
stwie. 

Drugie zagadnienie, mimo że dotyczy głównie spraw pojedynczych ludzi, to 
kosztochłonność procedur leczniczych, która wyraźnie wpływa na budżety jed-
nostek regionalnych. Trudno jest oszacować, jak dużą pozycją w budżecie jest 
leczenie chorób wywołanych pospolitym niechlujstwem i pozornymi oszczęd-
nościami na utylizacji odpadów, ile kosztuje wypłacanie zasiłków chorobowych 
i rentowych z takich powodów. Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że 
nawet niewielka poprawa stanu zdrowia społeczeństwa jest bardzo opłacalna, 
a można to zrobić niewielkim kosztem. Wystarczy, by wzrosła świadomość eko-
logiczna, by ludzie na przykład uszczelnili szamba i nie odprowadzali ścieków 
do wód płynących, nie palili śmieci, w tym tak zwanych foliówek, w paleniskach 
domowych. 

2. Świadomość ekologiczna

Świadomość jest domeną mózgu2, lecz jak pokazuje doświadczenie, nie 
wytwarza się sama. Trzeba ją rozwinąć w każdym człowieku, a proces taki powi-
nien się zaczynać od najwcześniejszego dzieciństwa. Świadomi rodzice powinni 
uczyć dzieci czystości i poszanowania przyrody. W późniejszym wieku główną 
rolę musi odgrywać szkoła. Podstawowe cele to wytworzenie szacunku do Ziemi 
jako planety, do okolicy, w której żyjemy, a także do ludzi, którzy nas otaczają.

2 Zob. Psychologia ogólna, red. T. Tomaszewski, PWN, Warszawa 1985.
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Kluczowym elementem edukacji powinno być uświadomienie, że człowiek 
jest skazany na pobyt na Ziemi. Nie ma szans na jej opuszczenie i osiedlenie się 
gdzie indziej. Zniszczenie Ziemi oznacza zagładę ludzkości. Trzeba zdecydowa-
nie potępić sugestie płynące z filmów science fiction3, przedstawiające podróże 
międzyplanetarne, międzygwiezdne i międzygalaktyczne tak, jakby były możliwe 
w niedalekiej przyszłości. Aby zweryfikować ten pogląd, wystarczy wykonać 
proste rachunki: najbliższa gwiazda Proxima Centauri jest oddalona od nas o 4,22 
lata świetlne, czyli 3,99 · 1016km4, a najszybszy pojazd dotychczas wytworzony 
przez człowieka osiągnął prędkość 70,2 km/s5. Podróż takim pojazdem, jeżeli 
możliwe byłoby zapewnienie mu stosownej ilości paliwa, trwałaby 18 milionów 
lat. Biorąc po uwagę, że najstarsze ślady praprzodków człowieka pochodzą sprzed 
2,7 mln lat6, to jasne jest, że opuszczenie Ziemi jest obecnie niemożliwe. Ponadto 
na gwieździe nie ma warunków do życia, a przy Proximie Centauri jeszcze nie 
odkryto planet, czyli należy szukać dalej. Co więcej, kim by był ten osobnik, 
który zaczął podróż przed 18 mln lat? 

Drugi podstawowy element wiedzy ekologicznej dotyczy procesu tworzenia 
naszego środowiska. Każdy człowiek powinien wiedzieć, że początkowo Ziemia 
była ognistą kulą7. Nie było na niej wody ani wokół niej tlenu. Tworzenie gleby 
trwało miliardy lat. Woda najprawdopodobniej „przyszła z kosmosu”, ale dopiero 
wtedy, gdy Ziemia wystygła. Tlen natomiast wytworzyły rośliny po następnych 
setkach milionów lat8. Stąd wniosek, że odtworzenie zniszczonego środowiska 
do pierwotnej postaci jest niemożliwe w czasie życia człowieka i nie można 
bez końca niszczyć coraz większych obszarów środowiska. Obecnie zamiast 
powstrzymywania niszczenia obserwujemy jego eskalację9. 

Trzecim elementem jest uzmysłowienie sobie, że skład atmosfery ziemskiej 
nie jest ustalony raz na zawsze. Podlega on zmianom w dużym stopniu zależ-
nym od działalności człowieka. Produkcja tlenu może się zmniejszyć wówczas, 
gdy wytnie się duże obszary lasów. Oczywiście, nie będzie to odczuwalne z dnia 

3 Star Wars 1983–2005 – seria filmów reż. G. Lucasa.
4 SIMBAD Astronomical Database, dostęp 4.01.2007.
5 W roku 1976 sonda słoneczna Helios 2 po wykorzystaniu asysty grawitacyjnej Słońca.
6 R. Lewin, Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.
7 C. Münker, J.A. Pfänder, S. Weyer, A. Büchl i in., Evolution of Planetary Cores and the Earth-

-Moon System from Nb/Ta Systematics, „Science” 2003, No. 301 (5629), s. 84–87.
8 E.J. Chaisson, Chemical Evolution, w: Cosmic Evolution, Tufts University, 2005.
9 World Wide Fund for Nature (WWF d. World Wildlife Fund), WWF „Living Planet Report” 

2012.
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na dzień, lecz gdy zostanie zauważone, to czas na odwrócenie zmian liczy się 
w dziesiątkach lat. Trzeba też coś wiedzieć o warstwie ozonowej10. Znajduje się 
ona na wysokości około 15–50 km nad Ziemią, a jej główna część – 25–30 km 
nad poziomem morza. 

Ozonosfera chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym przychodzą-
cym z kosmosu. Życie na Ziemi wyszło z mórz dopiero wtedy, gdy wokół niej 
wytworzyła się odpowiednio gruba warstwa ozonowa, bez niej będzie musiało 
tam wrócić. Inaczej mówiąc, po zniszczeniu warstwy ozonowej ludzi czeka 
zagłada. Ponadto ozonosfera przyczynia się do wzrostu temperatury w warstwie 
stratosfery, ponieważ ozon pochłania promieniowanie nadfioletowe, a nie jest go 
dużo. W normalnych warunkach cały ozon z ozonosfery utworzyłby na poziomie 
morza warstwę o grubości około 3 mm. Świadomość ekologiczna jest to zatem 
wiedza o składnikach środowiska, zależnościach między nimi, wpływie na życie 
i zdrowie istot żywych oraz konsekwencjach ingerencji w środowisko.

3. Czy warto inwestować w świadomość ekologiczną?

Człowiek eksploatuje Ziemię od kilkudziesięciu tysięcy lat i przez prawie 
cały ten czas niewiele ją zmienił. Destrukcja zaczęła się z chwilą powstania prze-
mysłu, czyli około 200 lat temu, a najważniejsze pod tym względem było ostatnie 
100 lat. Naukowcy się spierają, czy działalność człowieka w tym okresie istotnie 
zmieniła ziemskie warunki. Czy jest powodem efektu cieplarnianego? Czy w jej 
wyniku powiększa się dziura ozonowa, czy nie?11 Niezależnie od takich zmian 
globalnych, lokalnie doświadczamy, że inicjatywy człowieka nieposiadającego 
świadomości ekologicznej, mimo że powodowane dobrymi intencjami, prowadzą 
do katastrofalnych skutków. 

Nie ma tu lepszego przykładu niż przypadek bezodpływowego Jeziora Aral-
skiego, położonego na granicy Uzbekistanu i Kazachstanu. Jeszcze w 1960 roku 
było czwartym co do wielkości jeziorem Ziemi (powierzchnia 68 478 km2, obję-
tość 1093 km). W roku 1918 władze radzieckie postanowiły, że na sąsiedniej 
pustyni Kara-kum będzie uprawiana bawełna. Pola miały być nawadniane wodą 
z dwóch głównych rzek zasilających jezioro: Amu-Darii i Syr-Darii. Budowę 

10 E.J. Chaisson, dz.cyt.
11 Z. Jaworowski, Czy człowiek zmienia klimat?, „Wiedza i Życie” 1998, nr 5.
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kanałów irygacyjnych rozpoczęto w latach trzydziestych XX wieku. Początkowo 
wbrew wszelkim zasadom sztuki hydrologicznej. 

W rezultacie 30–70% wody wsiąkało w glebę lub parowało, nie docierając 
ani do upraw, ani do jeziora. Do roku 1960 20–50 km3 wody zamiast zasilić jezioro 
– wsiąkło w ziemię. Jeszcze do dziś tylko 12% długości kanałów zabezpieczono 
przed stratami wody. Dodatkowo część wód Amu-Darii trafia do powstałego 
w sąsiedniej dolinie słonego Jeziora Sarykamyskiego. W latach 1960–1970 poziom 
wody w Jeziorze Aralskim zaczął opadać około 20 cm rocznie. W następnej deka-
dzie 50–60 cm rocznie, dziś opada 80–90 cm rocznie. W roku 2009 powierzchnia 
jeziora zmniejszyła się do 13,5 tys. km2 12. W ciągu 30 lat stężenie soli w wodzie 
zwiększyło się ponad dwukrotnie, zabijając ryby. Nawiewana znad wyschniętego 
jeziora sól zawierająca silnie trujące związki chemiczne pochodzące z nawozów 
sztucznych i herbicydów stosowanych na polach bawełny jest przyczyną alarmu-
jącej zapadalności na anemię, raka i choroby układu oddechowego. Grozy dodaje 
fakt, że na wyspie Wozrożdienija (Odrodzenia) znajdował się poligon broni bio-
logicznej. Gdy w 2001 roku zniknęła woda dzieląca wyspę od lądu, realna stała 
się możliwość roznoszenia nieznanych szczepów drobnoustrojów przez zwierzęta 
(w 2002 r. specjalna ekipa zneutralizowała tam 100–200 ton wąglika). 

Obecne władze starają się odwrócić tę spowodowaną przez człowieka kata-
strofę ekologiczną. Kosztem olbrzymich nakładów finansowych w 2003 roku 
zaczęto podwyższanie poziomu wód w północnej części jeziora. Zbudowana 
w 2005 roku tama Kökarał oddzieliła wody zasilanego przez Syr-Darię Jeziora 
Północnoaralskiego. Do roku 2015 Aralsk (Arał) (w najgorszej fazie katastrofy 
odległy około 100 km od wód jeziora) ma ponownie funkcjonować jako port. 
Południowa część jeziora objęta pustynnieniem jest zbyt duża, a parowanie wód 
zbyt intensywne, żeby ją rewitalizować w przewidywalnej przyszłości. Wschod-
nia część zanikła w 2009 roku, ale została ponownie napełniona wodą gruntową 
i z topniejącego śniegu. Zachodnia część jest znacznie głębsza i budowa kanału 
z Amu-Darii do tego zbiornika mogłaby zmniejszyć jego zasolenie i odrodzić 
rybołówstwo w regionie. 

 Tylko znikoma część zmian wprowadzonych do środowiska przez czło-
wieka okazała się odwracalna, na przykład zaołowienia terenów przydrożnych 
udało się zmniejszyć przez używanie benzyny bezołowiowej, wskutek budowania 
oczyszczalni ścieków poprawia się jakość wody. Jest to jednak „kropla w morzu 

12 C. Mazurek, J. Gwoździak, Zagrożenia ekologiczne regionu turoszowskiego, „Ochrona Środo-
wiska” 1992, nr 1 (14), s. 3–8. 
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potrzeb”. W Polsce mamy 3 obszary klęski ekologicznej oraz 27 obszarów zagro-
żonych ekologicznie13. Jednym z najdrastyczniejszych przykładów jest region 
turoszowski. Jego zanieczyszczeniu poświęcono wiele prac badawczych. 

Mazurek i Zwoździak14 podają, że dobowe stężenie SO2 dochodzi tam do 
100 μg/m3, generuje to kwaśne deszcze, które były główną przyczyną zniszcze-
nia lasów sudeckich. Drugą plagą jest ponadnormatywny hałas; na 30% obszaru 
notuje się tam natężenie dźwięku między 65 a 75 dB (hałas dokuczliwy). Wody 
dopływającej do Bogatyni Miedzianki, mieszczące się w I i II klasie czystości, za 
miastem zamieniają się w ściek. 

Następny przykład kosztownych konsekwencji, tym razem świadomego 
brnięcia w złym kierunku, to powszechne stosowanie azbestu15. Większość z nas 
azbest kojarzy z eternitowym pokryciem dachów i balkonów, ma mglistą wiedzę 
o jego szkodliwości i słyszało o europejskim planie jego usuwania. Jak ten plan jest 
realizowany, możemy się przekonać, spacerując ulicami miast i wsi i to nie tylko 
w Polsce. Oto kilka istotnych informacji o azbestach, gdyż nie jest to jeden mate-
riał. Tak nazywamy włókniste odmiany ponad 150 minerałów krzemianowych, 
których włókna zwane fibrylami mają stosunek długości do średnicy jak 100 : 1. 
Długość fibryli mieści się w granicach od 1 nm do 1 mm. Azbesty cechują się 
dużą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością oraz odpornością na wysoką 
temperaturę, działanie czynników chemicznych i ścieranie. Są słabymi przewod-
nikami ciepła i elektryczności, stąd stosuje się je do wyrobu izolatorów i mate-
riałów ogniotrwałych. Szkodliwość włókien azbestowych zależy od rozmiaru. 
Dłuższe od 5 μm są zatrzymywane w górnych drogach oddechowych i usuwane 
przez rzęski, a nanometrowe są usuwane przez układ odpornościowy. Najbardziej 
niebezpieczne są włókna mikrometrowe o średnicy do 0,01 μm. Przenikają one 
do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w pęcherzyki płucne i tam wskutek 
wieloletniego drażnienia komórek generują nowotwory. W historii z azbestem 
najbardziej dziwny jest fakt, że pierwsze wzmianki o jego szkodliwości pochodzą 
z 1900 roku. W roku 1910 we Francji przeprowadzono badania, które jednoznacz-
nie potwierdziły szkodliwy wpływ azbestu na organizm człowieka, którego zakaz 
stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono w 1997 roku. 

Podane przykłady jedynie ilustrują wiele problemów ekologicznych stwo-
rzonych przez człowieka. Usuwanie ich skutków wiąże się z olbrzymimi kosz-

13 Wikipedia...
14 C. Mazurek, J. Gwoździak, dz.cyt.
15 Wikipedia...
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tami. Świadomość ekologiczna, pozwalająca uniknąć przynajmniej części z nich, 
umożliwi skierowanie zaoszczędzonych pieniędzy na rozwój regionu zgodny 
z ekologią. 
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ENVIRONMENTAL AWARENESS ROLE 
IN THE REGION DEVELOPMENT

Summary

Using the examples the importance of environmental consideration in taking any 
action concerning the development of the region is shown. Moreover the importance of 
creating universal environmental awareness is pointed out.





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 724 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 97 2012

Marika Ziemba
Krzysztof Świeszczak
Uniwersytet Łódzki

MODELE DZIAŁAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH A DRUGA SZANSA 
NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie

W ostatnich ponad dwóch dekadach w Polsce można było zaobserwować 
intensyfikację działań wielu osób fizycznych w celu utworzenia przedsiębiorstw. 
Efektem były zarówno sukcesy, związane z dynamicznym rozwojem podmio-
tów gospodarczych, jak i porażki, czego przejawem było zamykanie działalności 
gospodarczej, a w skrajnej postaci upadłość organizacji. Wspólną płaszczyzną 
obu sytuacji było zdobyte doświadczenie – nawet w przypadku niepowodzenia 
przedsiębiorcy mieli okazję poznać mechanizmy rynkowe, skonfrontować swoją 
wiedzę teoretyczną z realiami i nabyć nowe umiejętności. 

Zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej mają duży wpływ nie 
tylko na kolejne przedsiębiorstwa, ale również na poszczególne regiony i gospo-
darkę całego państwa. Właśnie w kontekście rozwoju gospodarczego szczegól-
nie ważne jest, aby przedsiębiorczość była definiowana z perspektywy procesów 
oznaczających tworzenie przedsiębiorstw, w tym również kolejnych. Z punktu 
widzenia korzyści, jakie mogą uzyskać wszystkie jednostki i podmioty na rynku, 
należy zwrócić szczególną uwagę na potencjał, jakim dysponują osoby, których 
pierwsze próby prowadzenia działalności gospodarczej zakończyły się porażką. 
Ich doświadczenie z punktu widzenia nowo tworzonego przedsiębiorstwa może 
się okazać bezcenne dla regionu i całej gospodarki. 
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Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na doświadczenia przedsiębiorców, 
których pierwsze próby prowadzenia działalności gospodarczej zakończyły się 
porażką, w kontekście modeli działań przedsiębiorczych.

1. Modele działań przedsiębiorczych

Formowanie postaw przedsiębiorczych zależy od wielu czynników, do któ-
rych można zaliczyć między innymi tło historyczne, sytuację ekonomiczną oraz 
polityczną, obowiązujące normy, a także stosunek obywateli do prowadzenia 
działalności gospodarczej1. W związku z tym modele działań mogą się zmieniać 
na przykład w zależności od zmieniających się warunków, dynamiki tych zmian 
oraz ich kierunku, a także panującej koniunktury lub dekoniunktury na rynku.

Obserwując rozwój przedsiębiorczości w ciągu wielu lat, ekonomiści wyróż-
nili następujące wzorce działań przedsiębiorczych2:

‒ żywiołowy,
‒ etyczny,
‒ systemowy,
‒ ewolucyjny.

W praktyce poszczególne wzorce występują w dwojaki sposób. Z jednej strony 
mogą być jedynymi, dominującymi modelami w danej gospodarce, z drugiej zaś 
możliwe są połączenia przedstawionych schematów zachowań przedsiębiorczych3. 

1.1. Przedsiębiorczość żywiołowa

Przedsiębiorczość żywiołowa charakteryzuje się wysokim poziomem 
ryzyka, co jest skorelowane z koncentracją działań wokół powodzenia przedsię-
wzięcia, kapitału, maksymalizacji wyniku finansowego przez konkretne jednostki 
lub nieliczne grupy, bez względu na aktualnie posiadane zasoby4. Zgodnie z teorią 

1 J. Moczydłowska, I. Pacewicz, Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rze-
szów 2007, s. 28.

2 L.H. Haber, Zachowania przedsiębiorcze – próba typologii, „Przegląd Organizacji” 1996, 
nr 5, s. 15–18.

3 M. Łuczak, Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekono-
micznej, Warszawa 2003, s. 46.

4 S. Kwiatkowski, Perspektywy przedsiębiorczości w XXI wieku, w: Przedsiębiorczość i roz-
wój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, red. B. Piasecki, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2002, s. 255.
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procesów żywiołowych zachowania przedsiębiorcze można określić mianem nie-
zależnych lub spontanicznych, na które możliwość wpływania jest ograniczona5. 
W związku z tym większość działań najczęściej sprowadza się do redukowania 
negatywnych skutków tych przedsięwzięć.

Przedsiębiorczość żywiołowa może mieć następujące formy6:
‒ pozytywną, 
‒ neutralną,
‒ negatywną.
Pierwsza z nich jest definiowana jako socjocentryczna, czyli dokonująca trans-

formacji wcześniej obowiązujących aktów prawnych z perspektywy nowego ładu 
ekonomicznego kraju. Jej charakterystyczną cechą jest poszanowanie demokracji.

Przedsiębiorczość żywiołowa o charakterze neutralnym bardzo często jest 
utożsamiana z działaniem na pograniczu prawa, interpretowaniem jego przepisów 
w taki sposób, aby ewentualne luki prawne można było wykorzystać na swoją 
korzyść7. 

W negatywnej formie podkreśla się egocentryczne nastawienie, skoncentro-
wane na indywidualnych korzyściach bez przestrzegania obowiązujących przepi-
sów prawa8.

1.2. Przedsiębiorczość etyczna

Przedsiębiorczość etyczna wynika z przestrzeganych przez przedsiębiorców 
przekonań, przeświadczeń, wzorców, reguł obowiązujących w społeczeństwie, 
systemów religijnych9, filozoficznych i kulturowych w życiu codziennym i działal-
ności gospodarczej10. Wartości te niejednokrotnie decydują o sposobie funkcjono-
wania podmiotu gospodarczego na rynku, lecz z reguły nie są one determinowane 
przez akty prawne i przepisy. O działaniach jednostek decydują ich wewnętrzne 

5 L.H. Haber, Wzory przedsiębiorczości w świadomości przyszłych menedżerów, „Studia Socjo-
logiczne” 1995, nr 1–2, s. 71.

6 M. Łuczak, dz.cyt., s. 47.
7 D. Skrzypiński, Organizacje pracodawców i przedsiębiorców w procesie kształtowania się 

stosunków przemysłowych w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, 
s. 112.

8 Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 2, s. 7–31.
9 D.D. Clercq, M. Dakhli, Personal Strain and Ethical Standards of the Self-Employed, „Journal 

of Business Venturing” 2009, No. 24, s. 478.
10 W. Czemiel-Grzybowska, Ewaluacja pojęcia przedsiębiorczość, w: Zarządzanie przedsiębior-

stwem społecznym – raport z badań, red. W. Czemiel-Grzybowska, Regionalny Instytut Społeczno-
-Ekonomiczny w Białymstoku, Białystok 2010, s. 110.
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poglądy oraz prezentowane wartości, których konsekwencją jest podejście do 
działalności gospodarczej, przejawiające się w ponoszeniu pełnej odpowiedzial-
ności za podejmowane decyzje i bieżące działania11. Do norm obowiązujących 
w tym wzorcu zachowań przedsiębiorczych zalicza się między innymi12 ideał 
pracy oparty na religijności jednostek13, oszczędność wynikającą z moralności 
przedsiębiorców oraz bogacenie się dzięki sumiennej i sprawiedliwej pracy.

1.3. Przedsiębiorczość systemowa

W praktyce przedsiębiorczość systemowa jest typowa dla gospodarki rynko-
wej14. Wiąże się to z pełnieniem przez państwo funkcji promotora przedsiębior-
czości, który propaguje postawy przedsiębiorcze w społeczeństwie oraz stwarza 
korzystne warunki do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej15. Taka 
polityka poszczególnych gospodarek sprawia, że coraz większa część społeczeń-
stwa angażuje się w tworzenie własnych przedsiębiorstw i tym samym kreuje 
nowe postawy wśród obywateli. Obejmują one nacisk między innymi na pomy-
słowość i innowacyjność, których opis znajduje się w biznesplanach, niezbędnych 
do otrzymania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nie można 
zapomnieć, że zachowania przedsiębiorcze i bieżące działania przedsiębiorców 
są ciągle monitorowane, dzięki czemu redukuje się ryzyko związane chociażby 
z niewłaściwym wykorzystaniem otrzymanych środków16. 

1.4. Przedsiębiorczość ewolucyjna

Przedsiębiorczość ewolucyjna jest oparta na założeniu, że każdy pracownik 
najemny może prowadzić działalność gospodarczą. Warunkiem podjęcia takiej 

11 D. Payne, B. Joyner, Successful U.S. Entrepreneurs: Identifying Ethical Decision-Making and 
Social Responsibility Behaviors, „Journal of Business Ethics” 2006, No. 65 (3), s. 203–217.

12 J. Moczydłowska, I. Pacewicz, dz.cyt., s. 26.
13 D.S. Landes, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są bogaci, a inni tak ubodzy, Muza, 

Warszawa 2000, s. 196–215.
14 W. Gierańczyk, Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przedsiębiorczość w krajach trans-

formujących się, w: Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. 
Z. Zioło, T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja” nr 5, Wydawnictwo Nowa Era, Warsza-
wa–Kraków 2009, s. 21.

15 M. Kawa, Grupy producentów rolnych jako forma przedsiębiorczości zespołowej, w: Transfer 
wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty, red. 
S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 283.

16 F. Kapusta, Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań–
Wrocław 2006, s. 33.
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decyzji jest permanentne doskonalenie i dokształcanie jednostki w celu stałego 
podnoszenia swoich umiejętności, kwalifikacji i poziomu wiedzy17. Taka ścieżka 
kariery zawodowej jest dość częsta w praktyce – osoba rozpoczyna karierę jako 
pracownik, rozwija się, awansuje, aż sama uznaje, że jest w stanie rozpocząć 
własną działalność, tym samym stając się przedsiębiorcą18. Fakt ten jest zde-
terminowany między innymi coraz większą aprobatą społeczeństwa dla takich 
działań, natomiast osoby, którym udaje się osiągnąć sukces zawodowy, stają się 
dla innych wzorem do naśladowania19. Trzeba jednak pamiętać, że taką ścieżkę 
kariery powinny wybierać przede wszystkim osoby mające określone cechy20: 
konsekwencję w dążeniu do celu, cierpliwość, profesjonalne podejście do wyko-
nywanych obowiązków itd.

2. Przyczyny i postrzeganie upadłości przedsiębiorstw 

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele klasyfikacji przyczyn i deter-
minant upadłości przedsiębiorstw, lecz badacze najczęściej skupiają się na sytuacji 
i problemach w funkcjonujących organizacjach oraz ich otoczeniu. Perspektywa ta 
determinuje podział przyczyn upadłości podmiotów gospodarczych na wewnętrzne 
i zewnętrzne, co przedstawiono w tabeli 1. Zestawiono w niej najczęstsze przy-
czyny upadłości podmiotów gospodarczych w krajach rozwiniętych (Niemcy, 
Wielka Brytania, Kanada, Stany Zjednoczone). Przyczyną leżącą po stronie 
przedsiębiorstwa jest na ogół brak kapitału, który uniemożliwia podejmowanie 
nowych inwestycji, wprowadzanie innowacji, ulepszanie produktów i usług. 
Istotną barierą jest również złe zarządzanie organizacją wynikające z braku kwali-
fikacji kadry menedżerskiej. Zewnętrzne przyczyny upadłości wynikają z sytuacji 
ogólnogospodarczej, a ich wpływ na pojedynczy podmiot zależy od jego sytuacji 

17 B. Kożuch, Pojęcie i istota przedsiębiorczości, w: Praktyczne problemy przedsiębiorczości, 
red. H. Wnorowski, A. Letkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, 
s. 12–14.

18 Podstawy nauki o organizacji: przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, red. S. Marek, 
M. Bałasiewicz, PWE, Warszawa 2008, s. 33.

19 M.L. Kourilsky, W.B. Walstad, A. Thomas, The Entrepreneur in Youth: an Untapped Re-
source for Economic Growth, Social Entrepreneurship, and Education, Edward Elgar Publishing, 
Cheltenham 2007, s. 21.

20 K. Krzyżanowska, Przedsiębiorczość zespołowa rolników i jej uwarunkowania, Wydawnic-
two SGGW, Warszawa 2003, s. 38.
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finansowej i stabilności ekonomicznej – im są one gorsze, w tym większym stop-
niu czynniki egzogeniczne mogą przyczynić się do upadłości21.

Tabela 1

Typowe przyczyny upadłości przedsiębiorstw 
uszeregowane od najbardziej do najmniej istotnych

Wewnętrzne Zewnętrzne
1.  Brak kapitału 1.  Wysokie stopy procentowe

2. Brak kwalifikacji i umiejętności zarządzania 
u kadry menedżerskiej

2.  Wzrost konkurencji

3.  Utrata rynku 3.  Problemy rodzinne

4.  Zła kondycja ekonomiczna firmy 4.  Recesja

5.  Brak płynności 5.  Upadłość innych przedsiębiorstw

6.  Nadmierne zadłużenie 6.  Sezonowość sprzedaży

7.  Brak planów finansowych 7.  Pogłoski o krytycznej sytuacji firmy

8.  Brak badań rynku 8.  Sprawy sądowe

9.  Złe zarządzanie kapitałem pracującym

10.  Wzrost należności nieściągalnych

11.  Zaniedbania w prowadzeniu wymaganej 
księgowości

12.  Spekulacja

13.  Zła lokalizacja przedsiębiorstwa

Źródło:  B. Prusak, dz.cyt., s. 79–99.

Występujące na całym świecie różnice kulturowe determinują różnorodne 
podejścia do upadłości przedsiębiorstw. W Stanach Zjednoczonych zlikwido-
wanie podmiotu gospodarczego, a tym samym doświadczenie niepowodzenia 
biznesowego, jest bardzo często traktowane jako element rozwoju osobowości 
przedsiębiorcy. Zwykle nie podchodzi się do tego jak do porażki – częściej jest 
ono swoistą inspiracją, dodatkową motywacją do podjęcia kolejnych działań 
w tym zakresie. Podobna jest reakcja społeczna innych jednostek i podmiotów 
– w ich ocenie przedsiębiorca, który w Stanach Zjednoczonych poniósł porażkę 
(zlikwidował przedsiębiorstwo), jest bardziej wiarygodny niż ten, który nie ma 

21 B. Prusak, Uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw, w: Gospodarka Polski w okresie trans-
formacji, red. F. Bławat, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2001, 
s. 79–99.
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takich doświadczeń. Jest to wyjątkowe podejście, charakterystyczne dla kultury 
indywidualistycznej.

Warto również przyjrzeć się reakcjom społecznym na upadłość podmiotów 
gospodarczych w Europie. Są one odmienne od amerykańskich, ponieważ zli-
kwidowanie przedsiębiorstwa jest uznawane za porażkę, która niejednokrotnie 
dyskwalifikuje przedsiębiorcę, nie dając mu drugiej szansy na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. W opinii wielu jednostek i organizacji w Europie upadłość 
podmiotu gospodarczego jest związana z brakiem odpowiednich umiejętności lub 
wręcz z niezaradnością jego właściciela22. Potwierdzają to wyniki badań prze-
prowadzonych wśród polskich ekspertów metodą Delphi, co przedstawiono na 
rysunku 1. 
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Rysunek 1.  Odpowiedzi przedsiębiorców na pytanie: jak często upadający przedsiębior-
cy spotykają się z niechętnymi reakcjami ze strony różnych grup interesariu-
szy? (%)

Źródło: II szansa dla przedsiębiorców. Raport z badań, PARP, Warszawa 2011, s. 87.

Polscy przedsiębiorcy, którzy doświadczyli niepowodzenia w prowadzeniu 
własnej działalności gospodarczej, najczęściej spotykają się z niechęcią zarówno 
klientów, jak i partnerów biznesowych. Mniej krytycznie podchodzi do nich szer-
sze otoczenie społeczne oraz rodzina, która porażkę bliskiej osoby niejednokrot-
nie traktuje jako swoją23. 

22 I. Verheul, S. Wennekers, D.B. Audretsch, A.R. Thurik, An Eclectic Theory of Entrepreneur-
Ship: Policies, Institutions and Culture, Research Report H0012, EIM, Zoetermeer 2001, s. 49.

23 II szansa..., s. 87.
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Z perspektywy przedsiębiorcy, którego pierwsze (lub kolejne) przedsiębior-
stwo upada, ważny jest sposób reakcji na to wydarzenie. Przyjmując postawę 
„amerykańską”, przedsiębiorca zwiększa swoje szanse na rynku – uczy się na 
własnych błędach i tym samym zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia 
sukcesu w przyszłości. W Europie natomiast ponowne utworzenie przedsiębior-
stwa napotyka wiele barier, związanych między innymi z niechęcią instytucji 
zasilających podmioty w kapitał czy kontrahentów, którzy obawiają się znacz-
nie wyższego ryzyka wynikającego z relacji z partnerem biznesowym, który 
w przeszłości poniósł porażkę24. 

3. Tworzenie kolejnego przedsiębiorstwa 
w kontekście modeli działań przedsiębiorczych

Biorąc pod uwagę doświadczenie polskich przedsiębiorców po okresie trans-
formacji oraz ich różne cechy osobowościowe, jest naturalne, że o podjęciu decyzji 
dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej zadecydowały różne motywy. 
Jest to szczególnie istotne w kontekście przedstawionych modeli działań przed-
siębiorczych, a zwłaszcza przedsiębiorczości ewolucyjnej, która może być funda-
mentem podjętych przedsięwzięć. Z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki 
rynkowej taki model działań przedsiębiorczych jest swoistą konsekwencją „oczysz-
czania się” rynku. Określenie to oznacza całokształt procesów mających na celu 
weryfikację zdolności poszczególnych podmiotów gospodarczych do odnoszenia 
sukcesów i tym samym egzystowania na rynku. W tym ujęciu model ewolucyjny 
odegrał istotną rolę w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych w Polsce w związku 
z transformacją gospodarki. Niejednokrotnie traumatyczne dla wielu przedsiębior-
ców było zestawienie ich wyobrażeń na przykład o umiejętnościach lub indywidu-
alnych cechach osobowościowych z rzeczywistością. Z perspektywy gospodarki 
wolnorynkowej model przedsiębiorczości ewolucyjnej jest szczególnie istotny 
w długim okresie, pozwala bowiem wyeliminować wcześniejsze błędy, a także 
korzystanie z doświadczeń zarówno własnych, jak i innych przedsiębiorców.

Ewolucyjny model działań przedsiębiorczych odnosi się, co prawda, do 
osób fizycznych, które wcześniej wykonywały pracę najemną, lecz dla części 
przedsiębiorców podział doświadczeń na wynikające z wcześniejszego zatrud-

24 A. Landier, Entrepreneurship and the Stigma of Failure, Working Paper Presented at New 
York University, New York 2005, s. 2.
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nienia i poprzedniej działalności gospodarczej może się zacierać. Ważne są zatem 
wyniki badań ilościowych MŚP, które przedstawiono na rysunku 2. 
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Rysunek 2.  Odpowiedzi przedsiębiorców na pytanie: czy obecnie prowadzona działal-
ność gospodarcza jest Pana(i) pierwszą działalnością, czy kolejną?

Źródło: II szansa..., s. 98.

Jak można zauważyć, osoby fizyczne, które prowadzą kolejną działalność 
gospodarczą, stanowią w Polsce co najmniej 10% wszystkich przedsiębiorców. 
Odsetek ten może być większy, ponieważ 4% respondentów nie udzieliło odpo-
wiedzi, co może sugerować, że przynajmniej część z nich nie chce się przyznać 
do poniesienia porażki (upadłości ich przedsiębiorstwa)25. 

Równie istotna jest ocena zdobytego doświadczenia w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, które zakończyło się porażką. Opinie badanej grupy na ten 
temat przedstawiono na rysunku 3.
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Źródło:  II szansa..., s. 104.

25 II szansa…, s. 98.
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Prawie trzy czwarte respondentów (72%) uznało za przydatne doświadcze-
nie zdobyte przy okazji poprzednich prób prowadzenia działalności gospodarczej. 
Oznacza to, że mimo iż dla większości przedsiębiorców upadłość przedsiębior-
stwa jest często osobistą porażką, potrafią oni dostrzec pozytywne aspekty tego 
zdarzenia, traktując je jako element procesu edukacji26.

Zakończenie

Z punktu widzenia przedsiębiorczości, postrzeganej jako całokształt procesów 
sprowadzających się do tworzenia przedsiębiorstw, przedstawione modele działań 
przedsiębiorczych odegrały istotną rolę w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych 
w Polsce. Historycznie najważniejszy wydaje się wzorzec przedsiębiorczości 
żywiołowej – po okresie transformacji prowadzenie działalności gospodarczej stało 
się alternatywą dla pracy najemnej oraz jednym ze sposobów rozwoju jednostek. 

W kontekście przemian, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku, należy również 
zwrócić uwagę na model przedsiębiorczości systemowej. Kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych stało się efektem działań podejmowanych przez państwo 
zarówno na poziomie administracji centralnej, jak i jednostek samorządu tery-
torialnego. W ostatnich latach do najpopularniejszych form pobudzania postaw 
przedsiębiorczych należały dotacje z Funduszu Pracy oraz środki unijne dostępne 
między innymi w ramach programów operacyjnych lub regionalnych progra-
mów operacyjnych. Ich zaletą jest to, że ze względu na brak kosztu lub niski 
koszt pozyskania tej formy finansowania możliwe jest wyeliminowanie głównej 
wewnętrznej przyczyny upadłości przedsiębiorstw (brak kapitału).

Spośród wymienionych wzorców działań przedsiębiorczych najbardziej 
niszowy wydaje się model przedsiębiorczości etycznej, który ze względu na swą 
specyfikę ma ograniczone możliwości promowania tworzenia przedsiębiorstw. 

Istotą zdobywania doświadczeń i umiejętności jest możliwość ich później-
szego zastosowania. W tym kontekście nie można zapominać również o ostatnim
zaprezentowanym wzorcu, mianowicie o modelu przedsiębiorczości ewolucyj-
nej. Jego największa zaleta wynika z faktu, że nie jest on uzależniony od wyżej 
przedstawionych, dzięki czemu stwarza większe możliwości kreowania postaw 
przedsiębiorczych. Główną rolę odgrywa tu zdobyte doświadczenie, sprawiające, 

26 Tamże, s. 104.
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że zarówno z punktu widzenia podmiotów gospodarczych, rozwoju regionalnego, 
jak i gospodarki kraju przedsiębiorcy, których pierwsze podejście do prowadze-
nia działalności gospodarczej zakończyło się porażką, stanowią ogromny poten-
cjał, którego nie można lekceważyć. Innymi słowy, osoby te zasługują na drugą 
(a w zasadzie każdą kolejną) szansę, aczkolwiek warto, by ich następne przedsię-
wzięcie było wspierane przez odpowiednie instytucje.
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MODELS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES 
AND A SECOND CHANCE TO DO A BUSINESS

Summary

In the context of models of entrepreneurial activities very important are experiences 
of entrepreneurs, whose first approach to the business ended in failure. It allows to believe 
that the entrepreneurial attitudes based on learning from their mistakes may increase the 
likelihood of success in the future. The purpose of the publication is to highlight the im-
portance of the experience of entrepreneurs, whose first approach to the business ended in 
failure, in the context of models of entrepreneurial activities.
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WYKORZYSTANIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
BIZNESU (CSR) W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Wprowadzenie

Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw to obszar dynamicznych zmian 
o charakterze społecznym, kulturowym i ekonomicznym. Firmy działają pod 
silną presją konkurencji o charakterze globalnym, zmieniających się dynamicznie 
potrzeb i wymagań odbiorców oraz oczekiwań środowiska naturalnego. Dyna-
mika procesów integracyjnych oraz rozwój nowoczesnych technologii informa-
cyjnych sprawia, że wiele współczesnych organizacji wchodzi w nowe relacje 
z uczestnikami otoczenia. Tworzenie i umacnianie korzystnych relacji między 
przedsiębiorstwami a społeczeństwem jest wyzwaniem w wymiarze nie tylko 
organizacyjnym, ale przede wszystkim etycznym. 

Dużą popularność wśród teoretyków i praktyków zarządzania wzbudza 
tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility 
– CSR). Oczekiwania konsumentów nie skupiają się jedynie na wytwarzaniu pro-
duktów przez firmy zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, lecz mają szerszy zakres, 
obejmujący czynny udział przedsiębiorstw w rozwiązywaniu złożonych proble-
mów społecznych i środowiskowych. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest 
oparta na zaangażowaniu wszystkich uczestników rynku, takich jak pracodawcy, 
pracownicy, instytucje publiczne i społeczność lokalna. Warunkiem koniecznym 
do prawidłowego funkcjonowania koncepcji CSR w przedsiębiorstwie jest two-
rzenie podstaw do rozwoju dialogu społecznego, który pozwala na likwidację 
wszystkich barier i nieporozumień oraz zapewnia tworzenie nowych, wspólnych 
rozwiązań, zadowalających wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia. 
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Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności 
biznesu z uwzględnieniem korzyści jej zastosowania oraz ograniczeń wynikają-
cych z jej implementacji we współczesnym przedsiębiorstwie. 

1. Społeczna odpowiedzialność biznesu – istota i obszary zastosowania

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest przedmiotem dyskusji 
w Polsce od początku lat 90. XX wieku. W literaturze jest wiele definicji opisu-
jących ją jako „określoną wrażliwość na sprawy otoczenia zewnętrznego (wraż-
liwość społeczna, ekologiczna), zdolność do utrzymania równowagi pomiędzy 
interesami klientów, pracowników i akcjonariuszy, a także świadczenia pewnych 
usług na rzecz społeczności lokalnej”1. Według Green Paper (dokumentu Komisji 
Europejskiej), „społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją, według której 
przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się uczestniczyć w stworzeniu lepszego 
społeczeństwa i czystszego środowiska naturalnego”2. J. Adamczyk definiuje ją 
jako „zobowiązanie do transparentnego i etycznego prowadzenia działalności 
według zasad zrównoważonego rozwoju oraz w dążeniu do dobrobytu społecz-
nego, uwzględniając oczekiwania interesariuszy zgodnie z prawem i normami 
zachowań”3. 

W definicjach opisujących koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu 
w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na kilka głównych kwestii CSR4:

a) rola biznesu w społeczeństwie oraz oczekiwania społeczeństwa wobec 
przedsiębiorstw;

b) postrzeganie jej jako dobrowolnej koncepcji działań, która zakłada zgod-
ność z prawem oraz społeczną korzyść, wykraczającą poza zobowiązania 
prawne;

c) wpływ działalności biznesu i skutków tych działań, zarówno pozytyw-
nych jak i negatywnych, na społeczeństwo;

1 M. Żemigała, Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Placet, Warszawa 2008, 
s. 15.

2 Green Paper. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Com-
mission of the European Communities, Brussels, 18.07. 2001.

3 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 10.
4 P. Hąbek, P. Szewczyk, Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Wydawnictwo 

Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, s. 12.
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d) pomiary i doskonalenie funkcjonowania w wymiarze społecznym, środo-
wiskowym i ekonomicznym, które mogą się przyczyniać do wspierania 
celów zrównoważonego rozwoju;

e) identyfikacja, zaangażowanie i raportowanie wyników funkcjonowa-
nia organizacji dla tych jednostek, które odczuwają wpływ działalności 
biznesu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest powiązana z teorią zrównoważo-
nego rozwoju. Rozwój cywilizacji spowodował jednak głębokie spustoszenie, 
przejawiające się w nadmiernej eksploatacji, a co za tym idzie, degradacji środo-
wiska naturalnego. Intensywne wykorzystanie zasobów trwale zakłóciło funkcjo-
nowanie ekosystemów na całym świecie. Zrównoważony rozwój określono jako 
proces, który ma na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia 
w sposób umożliwiający realizację takich samych dążeń przyszłym pokoleniom5. 
Społeczna odpowiedzialność może być również postrzegana jako podstawa współ-
czesnych działań marketingowych przedsiębiorstwa. Ph. Kotler określa je jako 
działania marketingowe, które pozwalają na rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb 
nabywców z zachowaniem lub podniesieniem poziomu dobrobytu konsumenta 
i społeczeństwa6. 

Według założeń społecznej odpowiedzialności biznesu, moralna i prawna 
odpowiedzialność przedsiębiorstwa musi być skierowana na wszystkich uczest-
ników rynku, takich jak właściciele, akcjonariusze, pracownicy, klienci, organi-
zacje społeczne i ekologiczne, dostawcy, kooperanci, administracja państwowa 
z uwzględnieniem ich oczekiwań i potrzeb7. Przedsiębiorstwo powinno spełniać 
oczekiwania różnych grup interesów, także wchodzących między sobą w liczne 
interakcje. Głównym zadaniem jest utrzymanie stanu równowagi między organi-
zacją a innymi uczestnikami rynku przez między innymi świadczenie usług mają-
cych zaspokoić potrzeby podmiotów wchodzących w interakcje między obiema 
stronami układu partnerskiego. Według R. Speamanna można wyodrębnić nastę-
pujące sfery odpowiedzialności przedsiębiorstwa, dotyczące8:

5 Społeczna odpowiedzialność w kształceniu i działalności praktycznej kadr menedżerskich, red. 
G. Światowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 74.

6 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg 
SJA, Warszawa 1999, s. 26. 

7 L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu, Centrum Informacji Menedżera Salon Manager, 
Warszawa 1997, s. 143–146.

8 M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektyw-
nej organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, s. 51, za J. Filek, Wolność i odpowiedzial-
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– eliminowania lub osłabiania sprzeczności interesów wynikających z dia-
stazy celu obiektywnego i subiektywnego,

– zabezpieczenia satysfakcji pracowników z wykonywanej przez nich pracy,
– dbania o dobro własnego społeczeństwa,
– uchronienia środowiska przyrodniczego przed zniszczeniem i pozostawie-

nie go w takim stanie przyszłym pokoleniom, aby było możliwe dalsze, 
godne człowieka życie,

– zadbania o dobro ludzkości.
W praktyce gospodarczej działania kształtujące społeczną odpowiedzialność 

biznesu są rozpatrywane w dwóch płaszczyznach. Obejmują one działania ukie-
runkowane na zewnątrz oraz te, które są prowadzone wewnątrz danej organizacji9. 
Do czynności podejmowanych wewnątrz przedsiębiorstwa zalicza się następujące:

a) zarządzanie zasobami ludzkimi – zasadniczą sprawą jest przyciągnięcie, 
utrzymanie oraz zapewnienie rozwoju zawodowego pracownikom; odpo-
wiedzialność społeczna, polegająca na trosce o pracownika, obejmuje 
między innymi poszanowanie zasad współpracy na linii przedsiębior-
stwo–pracownik, sprawiedliwe nagradzanie zatrudnionych oraz zwalcza-
nie praktyk dyskryminacyjnych;

b) bezpieczeństwo i higiena pracy – prowadzenie działalności gospodarczej 
z respektowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaga-
nie od kontrahentów posiadania stosownych certyfikatów i uprawnień 
w ramach współpracy gospodarczej;

c) zarządzanie ochroną środowiska i zasobami naturalnymi – racjonalizacja 
zużycia energii oraz zasobów naturalnych z uwzględnieniem poszanowa-
nia środowiska naturalnego; dotyczy to głównie wielu działań mających 
na celu między innymi ograniczenie zanieczyszczeń i odpadów produk-
cyjnych, promowanie recyklingu, udział w akcjach wspierających odnowę 
ekosystemów; 

d) przystosowanie do zmian – uwzględnienie zmienności otoczenia przez 
podejmowanie działań przygotowujących organizacje do przeprowadza-
nia skutecznych zmian oraz przeciwdziałania oporom społecznym. 

ność w działalności gospodarczej, w: Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, red. W. Gacparski, 
A. Lewicka-Strzelecka, D. Miller, Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź–Warszawa 1999, s. 118.

9 Szerzej zob. w Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych, red. J. Sosnowski, 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2008, s. 17–20.
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Działania ukierunkowane na zewnątrz przedsiębiorstwa dotyczą:
a) społeczności lokalnych, będących elementarnym zbiorem podmiotów 

uczestniczących w życiu i rozwoju każdego przedsiębiorstwa; na rozwój 
pozytywnych relacji ze społeczeństwem mają wpływ działania ocieplające 
wizerunek organizacji, takie jak między innymi podejmowanie wspólnych 
programów partnerskich z samorządem lokalnym oraz wspieranie działal-
ności kulturalnej, edukacyjnej oraz sportowej;

b) partnerów handlowych, dostawców i klientów – współpraca z partnerami 
biznesowymi powinna eliminować działania niezgodne z przyjętymi zasa-
dami prowadzenia działalności gospodarczej oraz etyką biznesu; przedsię-
biorstwo powinno angażować się w inwestycje społeczne, środowiskowe 
oraz przeciwdziałać bezrobociu; 

c) praw człowieka – dotyczy to takich kwestii, jak między innymi zwalcza-
nie korupcji, zapewnienie odpowiednich warunków pracy, niestosowanie 
przemocy fizycznej i psychicznej w miejscu zatrudnienia;

d) globalnych problemów ekologicznych – ujmują wszystkie aspekty ochro -
ny środowiska o charakterze globalnym.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu obejmuje wszystkie rela-
cje przedsiębiorstwa z uczestnikami rynku z podkreśleniem przede wszystkim 
ich wymiaru etycznego. Wzrost zainteresowania współczesnych przedsiębiorstw 
społeczną odpowiedzialnością biznesu jest konsekwencją10:

a) wzrostu oczekiwań społecznych wobec niezdolności instytucji państwo-
wych do zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych, socjalnych 
i ochrony środowiska;

b) procesu globalizacji gospodarki;
c) postępujących oczekiwań w zakresie przejrzystości prowadzenia działal-

ności i poprawy wiarygodności przedsiębiorstw w obliczu afer gospodar-
czych znanych dzięki mediom;

d) braku akceptacji agresywnego marketingu i poszukiwania nowych sposo-
bów konkurencji opartej na zaufaniu.

Uwzględnienie wszystkich aspektów prowadzenia działalności gospodar-
czej w wymiarze zgodnym z przyjętymi wzorcami prawnymi i moralnymi jest 
odpowiedzią na poszukiwanie miejsca współczesnego przedsiębiorstwa w zmie-
niającym się otoczeniu. Ukierunkowanie przedsiębiorstwa jedynie na jak najszyb-

10 J. Adamczyk, dz.cyt., s. 18.
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sze osiągnięcie zysku niejednokrotnie powoduje powstanie wielu niekorzystnych 
zjawisk, takich jak nieuczciwa walka konkurencyjna, łamanie określonych stan-
dardów postępowania w biznesie czy degradacja środowiska naturalnego. W przy-
szłości organizacje będą musiały kreować nie tylko pośrednie lub bezpośrednie 
związki z przedsiębiorstwami, ale także tworzyć wybiegające w przyszłość wizje 
współpracy i aktywność w tworzeniu dobrobytu społecznego. 

2.  Zaangażowanie społeczne – corporate community involvement

Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jest pojęciem zło-
żonym, uwzględniającym w działaniach sferę rynku, zatrudnienia, otoczenia 
społecznego oraz środowiska naturalnego. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa 
wobec społeczności lokalnej jest rozpatrywana jako społeczne zaangażowanie 
przedsiębiorstw (corporate community involvement – CCI). Jest ono dziedziną 
CSR, która koncentruje się na pomocy w podnoszeniu jakości życia w społecz-
nościach, w których funkcjonuje dane przedsiębiorstwo11. 

 Zaangażowanie społeczne odnosi się do działań na rzecz społeczności 
lokalnej przez wspieranie takich inicjatyw lokalnych, jak między innymi spon-
sorowanie imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowych oraz spor-
towym, wywiązywanie się ze zobowiązań w ramach świadczeń społecznych, 
przestrzeganie standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dążenie do 
rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem interesów społecznych12. Do podsta-
wowych zasad związanych z CCI należą następujące13:

1. Nie może być traktowane jako jedynie działalność z zakresu public rela-
tions. Celem społecznego zaangażowania jest poprawa jakości życia społeczno-
ści, wśród której dana organizacja biznesowa prowadzi swoją działalność. Dzięki 
temu przedsiębiorstwo będzie w stanie odnosić korzyści, stając się jednocześnie 
odpowiedzialnym członkiem społeczności. 

2. Nie może być utożsamiane z filantropią bądź altruizmem. Przedsiębior-
stwa zaangażowane społecznie nie przeznaczają na cele społeczne więcej zaso-
bów niż są w stanie.

11 P. Hąbek, P. Szewczyk, dz.cyt., s. 49.
12 M. Urbaniak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004, s. 171.
13 P. Hąbek, P. Szewczyk, dz.cyt., s. 51–52.
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3. Działania z tego zakresu powinny być powiązane z główną działalnością 
przedsiębiorstwa. Organizacje biznesowe, które chcą osiągnąć sukces w tworze-
niu programów społecznego zaangażowania, powinny przede wszystkim zasta-
nowić się nad sposobem zaangażowania, aby realizowane projekty wspierały 
i dopełniały strategiczne cele przedsiębiorstwa.

4. Musi podlegać zarządzaniu, które powinno się przejawiać w planowaniu, 
organizowaniu, kierowaniu i kontroli działań prospołecznych.

5. Przedsiębiorstwo powinno wykorzystywać w tej działalności wszystkie 
dostępne zasoby. W tworzeniu skutecznych programów CCI należy uwzględnić 
entuzjazm i zdolności pracowników przedsiębiorstwa, a także umiejętnie zasto-
sować będące do dyspozycji firmy zasoby o charakterze materialnym i niemate-
rialnym.

6. Społeczne zaangażowanie wymaga komunikacji, aby zapewnić przepływ 
informacji między przedsiębiorstwem a daną społecznością.

7. Społeczne zaangażowanie wiąże się z partnerstwem, co oznacza stałą 
współpracę z pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi, lokalnymi 
samorządami oraz organizacjami charytatywnymi. 

Każde przedsiębiorstwo bez względu na wielkość, branżę, którą repre-
zentuje, oraz zakres świadczonych usług lub wytwarzanych dóbr oddziałuje na 
poszczególne składniki otoczenia zarówno w wymiarze bliższym, jak i dalszym. 
Działania przedsiębiorstwa na rzecz społeczności lokalnych można przedstawić 
z punktu widzenia trzech poziomów zaangażowania14:

a) poziomu zgodności z istniejącym systemem prawnym (płacenie podat-
ków, przestrzeganie praw pracowniczych, przestrzeganie norm środowi-
skowych);

b) poziomu zmniejszania szkód powstałych w środowisku naturalnym bądź 
sferze społecznej w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej;

c) poziomu zwiększania pozytywnych skutków prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz tworzenia wartości przez między innymi inwestycje, 
działalność innowacyjną, partnerstwo na rzecz społecznego i środowi-
skowego dobra oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców (tworzenie 
nowych miejsc pracy, troska o rozwój społeczny oraz wzrost gospodar-
czy).

14 Tamże, s. 53.
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W literaturze przedmiotu wymieniane są czynniki wpływające na siłę i jakość 
związków tworzonych między przedsiębiorstwem a społecznością lokalną. 
Do najważniejszych można zaliczyć15:

– zaufanie, 
– wiarygodność,
– przewidywalność,
– bliskość,
– wspólny interes,
– wspólne korzyści,
– pilność zbiorowych potrzeb.
Zaspokajanie potrzeb społecznych przez przedsiębiorstwo jest bez wąt-

pienia trudne, ma bowiem wiele aspektów. Jest jednak integralną częścią zasad 
funkcjonowania współczesnych organizacji oraz zdolności dostosowawczych 
do wymogów współczesnego rynku. Ważnym aspektem prowadzenia czynności 
dostosowujących funkcjonowanie firmy do wymogów otoczenia jest zgodność 
z celami, które zamierza osiągnąć przedsiębiorstwo, i z potrzebami, które są zgła-
szane przez odbiorców. Potrzeby odbiorców oprócz oczekiwanych przez firmę 
korzyści powinny być zawsze zbiorem planowanych inwestycji o charakterze 
społecznym i środowiskowym. 

3. Korzyści i ograniczenia zastosowania społecznej odpowiedzialności 
biznesu w przedsiębiorstwie 

Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jest przedmiotem licz-
nych dyskusji i dywagacji teoretyków i praktyków. Wielu badaczy traktuje tę kon-
cepcję jako narzędzie zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym, 
na którym klienci, pracownicy i inwestorzy coraz większą wagę przywiązują do 
wartości pozaekonomicznych16. Wdrożenie strategii społecznej odpowiedzialno-
ści przedsiębiorstwa i jej sukces określają następujące elementy:

a) reputacja – określana jako budowa takich atrybutów organizacji, jak solid-
ność, jakość, uczciwość, zaufanie, odpowiedzialność wobec interesariu-
szy, wiarygodność;

15 Szerzej zob. w A. Żbikowska, Public relations, PWE, Warszawa 2005, s. 125–127.
16 J. Adamczyk, dz.cyt., s. 116.
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b) relacje – oznaczają stosunki przedsiębiorstwa z pierwszoplanowymi i dru-
gorzędnymi interesariuszami;

c) wyczulenie na potrzeby otoczenia – zdolność odpowiedzi na wymagania 
rynku przejawiające się w postaci nowych trendów oraz potrzeb społecz-
nych; uwrażliwienie przedsiębiorstwa na potrzeby rynku odgrywa naj-
większą rolę w budowie reputacji i przewagi konkurencyjnej;

d) efektywność wykorzystania zasobów i podnoszenie ich wartości – dostęp 
przedsiębiorstwa do wszystkich zasobów oraz umiejętność ich wykorzy-
stania w działalności biznesowej17.

Według J. Adamczyk, po wprowadzeniu strategii społecznej odpowiedzial-
ności można oczekiwać korzyści społecznych i dla samego przedsiębiorstwa 
(wewnętrznych i zewnętrznych)18. Do korzyści wewnętrznych przedsiębiorstwa 
zalicza się:

– zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników,
– tworzenie kultury organizacyjnej,
– niższe koszty nadzoru,
– wzrost innowacyjności,
– korzyści marketingowe osiągane dzięki darowiznom.

Wśród korzyści zewnętrznych przedsiębiorstwa wymienia się:
– pozytywny wizerunek wśród interesariuszy,
– bezkonfliktowe prowadzenie działalności w społeczności lokalnej,
– wzrost liczby lojalnych klientów,
– wzrost konkurencyjności,
– zainteresowanie inwestorów,
– prestiż w otoczeniu z racji sponsoringu i działalności charytatywnej.

Do głównych korzyści społeczeństwa zalicza się:
– aktywny udział przedsiębiorstw w rozwiązywaniu problemów społecz-

nych,
– ochronę środowiska,
– aktywizację społeczności lokalnej,
– programy edukacyjne dla mieszkańców,
– możliwość wykorzystania czasu pracowników (wolontariat),
– finansowanie działalności sportowej, kulturalnej, charytatywnej.

17 Tamże, s. 119.
18 Tamże, s. 120.
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Według wielu badaczy za przyjęciem założeń i zastosowaniem społecznej 
odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie przemawiają następujące argu-
menty19:

a) jest zgodna ze współczesnymi oczekiwaniami i oparta na podłożu kultu-
rowym oraz pobudzana przez współczesną naukę i politykę;

b) sprzyja przyjęciu oferty firmy na rynku;
c) pokazuje, że firmy potrafią kierować się także swoim własnym sumie-

niem;
d) kształtuje wizerunek publiczny firmy i przyczynia się do pozyskania 

większej liczby klientów oraz wzmacnia ich lojalność;
e) oznacza podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 

co podnosi jakość życia mieszkańców danego kraju;
f) zmniejsza zapotrzebowanie na regulacje państwowe w tych dziedzinach 

i obszarach, których dotyczy; w ten sposób zmniejsza się tendencja do biu-
rokratyzacji gospodarki i społeczeństwa oraz ograniczane są jej koszty;

g) sprzyja zachowaniu równowagi pomiędzy odpowiedzialnością a władzą; 
h) rozwija i wzmacnia więź między przedsiębiorstwem a jego interesariu-

szami oraz ułatwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych;
i) przedsiębiorstwa wspierają przedsięwzięcia o charakterze publicznym, 

a dzięki temu, że mają zasoby, w tym zwłaszcza wiedzę i umiejętności, 
nie narażają własnych interesów;

j) zapobiega lub łagodzi konflikty między firmą a jej środowiskiem 
we wnętrznym i zewnętrznym; jest to zestaw działań profilaktycznych 
zmniejszających lub zapobiegających skutkom tych zjawisk.

Argumenty przeciw przyjęciu społecznej odpowiedzialności biznesu doty-
czą20:

a) naruszenia zasady maksymalizacji zysku;
b) może ona przyczynić się do rozproszenia sił i środków firmy oraz obniżyć 

jej efektywność ekonomiczną;
c) wiele tych działań jest nieopłacalnych ze względu na wysokie koszty;
d) firmy rozbudowujące społeczną odpowiedzialność zwiększają swoją wła-

dzę nad społeczeństwem;

19 P.R. Robbins, D.A. de Cenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 99.
20 Tamże, s. 100.
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e) przedsiębiorstwo może nie mieć kwalifikacji do rozwijania działalności 
społecznej.

Na podstawie przedstawionych argumentów za i przeciw wprowadzeniu społecz-
nej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie można wysnuć wniosek, że 
korzyści z zastosowania tej koncepcji są zdecydowanie większe niż jej ogranicze-
nia. Kontrargumenty są cennymi uwagami krytycznymi wobec koncepcji CSR, 
które można wykorzystać do doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstwa 
w kontekście społecznej odpowiedzialności.

Zakończenie

Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest obecnie czę-
sto podejmowana w środowiskach naukowych i wśród praktyków zarządzania. 
Dostosowanie jej głównych zasad do prowadzonej działalności gospodarczej jest 
niewątpliwie obarczone pewną dozą niepewności i oporu wobec jej wdrożenia. 
Przełamanie różnych zastrzeżeń zależy od właściwego nastawienia organizacji 
i jej członków do założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz 
sposobu przeprowadzenia zmiany wcześniej utrwalonych zasad i wartości. Wiąże 
się to bezpośrednio z kulturą, która mniej lub bardziej sprzyja przeprowadzeniu 
szeroko rozumianej zmiany organizacyjnej. Każda zmiana wywołuje bowiem 
opór wobec jej przebiegu i skutków. Aby móc go pokonać, należy pamiętać 
o skutecznym procesie komunikacji, który pozwoli na zmniejszenie niepewności 
wśród członków organizacji co do sensu przeobrażeń oraz skutków. Zmiany bez 
udziału zatrudnionych z reguły są skazane na niepowodzenie. Niezależnie jed-
nak od wielu trudności, które w przypadku każdej transformacji są nieuniknione, 
warto mieć na uwadze pozytywne efekty w wymiarze etycznym, społecznym, 
organizacyjnym i biznesowym z zastosowania CSR w przedsiębiorstwie.
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THE USE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FRAMEWORK 
IN ENTERPRISE

Summary

In this article the author describes the idea of social responsibility. Adjustment of 
the main principles of CSR is associated with a certain degree of uncertainty and resist-
ance to its implementation. Overcoming objections to make sense to implement CSR in 
the company is dependent on the proper attitude of the organization and its members, who 
want to use the concept of CSR and the assumptions of the form to carry out changes in 
the fixed principles and values. This is directly linked to the organizational culture con-
ducive to carrying out organizational change. Each change is associated with resistance 
to its progress and impact. Effective communication process should reduce uncertainty 
among members of the organization as to the sense of transformations and their conse-
quences. Making changes without the participation of employees is usually doomed to 
failure. However, notwithstanding the many difficulties which, if any transformation is 
inevitable, organization should look at the positive results, which will no doubt both in the 
ethical, social, organizational and business through the use of CSR in the company.
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