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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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Nicoletta Baskiewicz
Politechnika Częstochowska

WIEDZA JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY 
ROZWÓJ KOMPETENCJI W ORGANIZACJACH PROCESOWYCH

Wprowadzenie

W literaturze przedmiotu obecne czasy określono jako erę wiedzy i informa-
cji, tym samym podkreślając rolę wiedzy jako czynnika determinującego rozwój 
organizacji. Dbałość o rozwój zasobów ludzkich, między innymi przez stymulo-
wanie rozwoju ich kompetencji, powinno być zatem uznane za priorytet. Przy-
jęcie, że informacje i wiedza są podstawowymi zasobami, które jednocześnie są 
najistotniejszymi potencjałami w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, wymaga 
nowego spojrzenia na procesy realizowane w ramach organizacji. Istotne jest nie 
tylko to, w jaki sposób one przebiegają, ale również z jaką siłą wiedza genero-
wana i przekazywana w trakcie ich przebiegu wpływa na rozwój kompetencji 
członków zespołów procesowych. 

1. Kompetencje w świetle literatury przedmiotu

Kompetencje definiowane są jako: „Zakres wiedzy, umiejętności i odpowie-
dzialności, a także pełnomocnictw i uprawnień nadanych na podstawie kwalifika-
cji do działania i decydowania oraz wydawania sądów”1, a kwalifikacje jako suma 
wykształcenia, zawodowego stażu oraz umiejętności pracownika. Według innej 
definicji kompetencja to konglomerat:

– opanowanej wiedzy z danego zakresu (wiem co),

1 Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
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– umiejętności (wiedza proceduralna – wiem jak i potrafię),
– postaw (chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę)2.

Z definicji tej wynika, że wiedza jest jednym z czynników określających zakres 
terminologiczny pojęcia kompetencja, zatem wpływa, a nawet determinuje jego 
rozwój. Niektórzy autorzy do trzech zidentyfikowanych składowych dodają 
jeszcze czwarty element kompetencji: cechy osobowości3. Tym samym można 
powiedzieć, że kompetencja jest czymś więcej niż umiejętność czy wyuczona 
sprawność. Tworzą ją – oprócz umiejętności i sprawności – zbiory informacji 
przetworzonej w wiedzę, a także stopień przekonania osoby o potrzebie posłu-
giwania się tą zdolnością. Związek Niemieckich Pracowników Branży Mecha-
nicznej uznaje, że kompetencje to indywidualne zdolności do podejmowania 
działalności, wymagające niezależnego planowania, wdrażania i automonitoro-
wania. Zdolności te, a szczególnie automonitorowanie, z założenia charakteryzują 
każdego członka zespołu procesowego.

Na rysunku 1 przedstawiono zakres terminologiczny zarówno pojęcia kwa-
lifikacje, jak i kompetencje. Słuszne wydaje się stwierdzenie, że kwalifikacje 
są punktem wyjścia dochodzenia do kompetencji. Kompetencje są szczególnie 
pożądane i przydatne w sytuacjach zmiennego rynku pracy oraz zmiennych zasad 
gospodarowania, ponieważ uzewnętrzniają się one w umiejętnościach działania 
z uwzględnieniem samodzielnego planowania, realizacji i kontroli4.

Z zaprezentowanego podziału wynika, że kwalifikacje odnoszą się do posia-
danej wiedzy i umiejętności, a kompetencje dodatkowo do postawy i zaangażowa-
nia pracownika (rys. 1). Innymi słowy, postawa, czyli nastawienie pracowników 
do wykonywanej pracy, to główna różnica między definicjami kwalifikacji 
i kompetencji. Postawa może być pozytywna bądź negatywna. Chcąc w pełni 
zrozumieć, jakie czynniki kształtują opinie, należy zidentyfikować opisane w lite-
raturze przedmiotu, ściśle powiązane składniki postawy: poznanie (wiedza na 
jakiś konkretny temat), afekt (uczucie, które towarzyszy człowiekowi w momen-
cie przyswojenia konkretnej wiedzy) oraz zachowanie (działanie, jakie wywołuje 

2 M. Kossowska, I. Sołtysińska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekono-
miczna, Kraków 2002.

3 S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2003.

4 Z. Wiatrowski, Edukacja ogólnotechniczna i informatyczna w warunkach cywilizacyjnych 
pierwszego dwudziestolecia XX wieku, w: Edukacja techniczna i informatyczna. Poglądy, wyzwania 
i możliwości, red. M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski, Bydgoszcz 2003.
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konkretna wiedza, uzupełniona subiektywnymi odczuciami)5. Warto znów pod-
kreślić rolę wiedzy, tym razem w kształtowaniu postaw. Można nawet wysunąć 
hipotetyczne twierdzenie, że poznanie, czyli wiedza, jest czynnikiem determinu-
jącym dwa pozostałe komponenty postawy. Kompetencje nie są stałymi cechami, 
lecz zmieniają się wraz z doświadczeniem oraz rozwojem zawodowym i życio-
wym człowieka. Nie można zatem stwierdzić, że ktoś raz na zawsze uzyskał daną 
kompetencję. Warto zauważyć również, że w życiu codziennym ludzie działają na 
dwóch płaszczyznach: jedna to nabywanie kompetencji, a druga to ich wykorzy-
stywanie. To, czy pracownicy rozwijają swe kompetencje, czy nie, na ogół zależy 
od polityki firmy dotyczącej angażowania i integrowania pracowników w dzia-
łalność organizacji. Może to być determinowane, między innymi, powszechnym 
udziałem pracowników w kreowaniu, pozyskiwaniu i przekazywaniu wiedzy. 
Biorąc pod uwagę fakt, że coraz głośniej mówi się o tym, że kapitał ludzki jest 
podstawowym potencjałem organizacji, dzięki któremu przedsiębiorstwo może 
konkurować na otwartym rynku, można postawić tezę, że rozwijanie kompetencji 
podwładnych jest obecnie ważniejsze, niż osiąganie celów finansowych. O ile 
kwalifikacje (wiedzę i umiejętności) członkowie organizacji mogą posiąść przed 

5 S.P. Robbins, T.A. Judge, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2012, s. 91.

Wiadomości  +  umiejętności  =  kwalifikacje 
Kwalifikacje  +  postawy  =  kompetencje 

Uprawnienia 
Wiadomości 

Umiejętności 

Postawy 

KWALIFIKACJE 

K 
O 
M
P 
E 
T 
E 
N 
C 
J 
E 

Do wykonywania niektórych zawodów potrzebne są specyficzne 
uprawnienia, wynikające najczęściej  z zasad bezpieczeństwa 

Rysunek 1. Kwalifikacje a kompetencje

Źródło:  Reforma systemu edukacji, materiały, MEN, Warszawa 1998.
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przystąpieniem do danej organizacji, o tyle nastawienie do wykonywania danej 
pracy ściśle wynika z poczucia sensowności wykonywanej pracy. Wymaga to 
od przełożonego, między innymi, stałego informowania podwładnych o planach, 
perspektywach i bieżącej sytuacji firmy, co uzasadnia ważność ich pracy. Traf-
nie ujął to Anselm Grün – szafarz (gospodarczy zarządca klasztoru) w opactwie 
Münsterschwarzach, który w rozdziale Co ma do powiedzenia reguła św. Bene-
dykta tym, którzy zajmują kierownicze stanowiska, napisał: „Przełożony to ktoś, 
kto spogląda poza codzienny wymiar pracy, który pracownikom uświadamia nie-
ustanną sensowność tego, co robią i pozwala im uczestniczyć w jego wizji. W ten 
sposób rozbudza nowe zdolności, nową energię, nową wyobraźnię swych pra-
cowników, które pozwalają im znajdować nowe rozwiązania, aby jeszcze lepiej 
służyć ludziom”6.

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jak ważna jest wiedza (na 
poszczególnych etapach identyfikacji i realizacji procesów) w stymulowaniu roz-
woju kompetencji członków zespołów procesowych, przyjmując, że kompetencje 
to suma kwalifikacji i postaw?

2. Znaczenie wiedzy dla zespołów procesowych

Uznając, że wiedza jest podstawą konkurencyjności przedsiębiorstw, zada-
niem każdego przedsiębiorstwa powinno być jej kreowanie, pozyskiwanie, 
przekazywanie, gromadzenie i ochrona. W latach 90. XX wieku, gdy rozwój 
technik informatycznych spowodował gwałtowny wzrost ilości danych, informa-
cji i wiedzy, pojawiły się koncepcje zarządzania wiedzą, jako szczególnie waż-
nym dobrem niematerialnym, a w literaturze przedmiotu zaczęto pisać o tym, że 
przedsiębiorstwa powinny być organizacjami zorientowanymi na wiedzę i na niej 
opartymi. Przykładami przedsiębiorstw zorientowanych na wiedzę są zapewne te, 
które charakteryzują się dużą decentralizacją, rozwiniętym partnerstwem, zespo-
łowym podejmowaniem decyzji oraz zorganizowanym uczeniem się. Definiując 
termin wiedza, podkreśla się świadomość, zrozumienie lub znajomość faktów 
uzyskane przez doświadczenie lub studiowanie. Wiedza opiera się na informacji, 
doświadczeniach, ludzkiej intuicji i zrozumieniu. Jest zatem rezultatem systema-
tycznego przyswajania informacji pochodzących z zewnętrz i wewnątrz organiza-

6 A. Grün, Ludzi prowadzić – budzić życie, Verbinum, Wydawnictwo Księży Werbistów, 
Warszawa 2001.
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cji oraz systematycznych doświadczeń z praktycznych eksperymentów. Wiedza 
jest akumulowana i stosowana w układzie indywidualnym, zespołowym i organi-
zacyjnym7. M. Sarvary wyróżnia trzy subprocesy zarządzania wiedzą, w których 
główną rolę odgrywają informacje:

a) organizacyjne uczenie się – proces gromadzenia informacji i/lub wiedzy;
b) tworzenie wiedzy – proces transformacji i integracji informacji w wiedzę, 

który powoduje, że są one użyteczne w rozwiązywaniu problemów bizne-
sowych;

c) dystrybucja wiedzy – proces dający członkom organizacji dostęp do wie-
dzy i pozwalający ją stosować8.

W przedstawionych obszarach zarządzania wiedzą podkreśla się rolę procesu 
transformacji i integracji informacji w wiedzę, który pozwala na rozwiązywanie 
problemów.

Dzisiejsze organizacje dostosowują swe struktury do aktualnej rzeczywisto-
ści, w której gwałtowne zmiany technologiczne, globalna konkurencja i rosnący 
nacisk na spełnienie potrzeb klienta wymagają od nich elastycznych struktur, 
opartych na procesach realizowanych w przedsiębiorstwie. Obecne organizacje 
nie przywiązują już tak dużej wagi do identyfikacji i opisu stanowisk pracy oraz 
przypisywania do nich konkretnych ludzi, którzy przez kilka lat wykonują tę samą 
pracę. Lęk przed bankructwem spowodowanym zbyt wysokimi kosztami pracy 
powoduje, że przedsiębiorstwa dokładają wszelkich starań, by redukować do 
niezbędnego minimum pracowników zatrudnionych na etat między innymi przez 
przekazanie na zewnątrz firmy głównie procesów pomocniczych, na zasadach 
outsourcingu. Osoby zatrudnione w firmie na podstawie umowy o pracę tworzą 
elastyczny rdzeń organizacji, który ma formę różnych zespołów zadaniowych, 
tworzonych na określony czas, według zapotrzebowania. Ludzie biorący udział 
w tym procesie budują zespół zadaniowy (procesowy), który składa się ze spe-
cjalistów potrzebnych do jego realizacji. Warto zauważyć, że większość organi-
zacji ma już elastyczne struktury organizacyjne, są jednak jeszcze takie, których 
działanie opiera się na skostniałej strukturze funkcjonalnej. Nie ma jednak możli-
wości podejmowania walki konkurencyjnej bez zidentyfikowania potrzeb klienta 
i zaprojektowania procesów ukierunkowanych na ich zaspokojenie, a przecież 

7 S. Łobejko, Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 28.

8 M. Sarvary, Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, „California 
Management Review” 1999, No. 12.
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jest to istotą podejścia procesowego. W praktyce gospodarczej spotykane są 
twory organizacyjne, w których na sztywną pionową strukturę funkcjonalną 
nałożono strukturę poziomą, czyli procesową, budowaną według logistycznych 
powiązań identyfikowanych w ramach poszczególnych procesów. W ten sposób 
powstaje struktura macierzowa (ang. matrix), którą teoretycy określają jako sta-
dium pośrednie między sztywną strukturą funkcjonalną a elastyczną strukturą 
procesową. Jeśli proces mieści się w ramach jednej funkcji, to specjaliści tworzą 
zespół jednofunkcyjny, jeżeli natomiast procesy przebiegają przez kilka funkcji 
– potrzebny jest zespół wielodyscyplinarny. Dostęp do różnorodnej wiedzy oraz 
praca zespołowa determinują wzrost kompetencji pracowników, będących człon-
kami zespołu, przez podnoszenie ich kwalifikacji oraz kreowanie postaw zaanga-
żowanych w realizację tego procesu. 

Dla określenia wpływu wiedzy na rozwój kompetencji zespołów proceso-
wych w lutym 2011 roku przeprowadzono badanie ankietowe, którym objęto 63 
zespoły procesowe przedsiębiorstw z regionu częstochowskiego (tab. 1). Warto 
zauważyć, że badano tylko te jednostki, które w ocenie prowadzącego badanie 
charakteryzowały się zidentyfikowanymi i opisanymi procesami (wraz z miarami 
służącymi do określenia efektywności realizacji niniejszych procesów).

Liczba małych przedsiębiorstw była dwukrotnie wyższa niż średnich (tab. 
1). W grupie małych najwięcej było przedsiębiorstw usługowych (49%), następ-
nie handlowych – 35%, a najmniej, bo tylko 16%, przedsiębiorstw produkcyj-
nych. Wśród średnich przedsiębiorstw struktura była odwrotna: najliczniejsze 
były przedsiębiorstwa produkcyjne – 65%, następnie handlowe – 20%, a najmniej 
liczną grupę tworzyły przedsiębiorstwa usługowe – 15%.

Tabela 1

Struktura próby badawczej

Rodzaj przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa

liczba/%
Usługowe 21/49 3/15
Handlowe 15/35 4/20
Produkcyjne  7/16 13/65
Razem 43/100 20/100
Źródło:  opracowanie własne.
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W celu lepszego rozpoznania przedsiębiorstw, w których pracują respon-
denci, poproszono ich o zakwalifikowanie struktury przedsiębiorstwa do jednej 
z trzech kategorii struktur: funkcjonalnej, procesowej bądź macierzowej (tab. 2).

Tabela 2

Rodzaj organizacji przedsiębiorstwa

Rodzaj struktury
Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa

liczba/%
Funkcjonalna 0/0 0/0
Procesowa 32/74 6/30
Macierzowa 11/26 14/70
Razem 43/100 20/100
Źródło:  opracowanie własne.

Według wskazań respondentów, aż 74% badanych małych przedsiębiorstw 
było zorganizowanych według procesów, 26% miało strukturą macierzową, 
natomiast nie odnotowano żadnego przedsiębiorstwa o funkcjonalnej strukturze 
organizacji. Badane średnie przedsiębiorstwa w większości (70%) miały strukturę 
macierzową, a 30% z nich charakteryzowało się procesową orientacją struktury. 
W tej grupie przedsiębiorstw nie odnotowano również przedsiębiorstw o funkcjo-
nalnej strukturze9. 

3. Wiedza jako czynnik stymulujący rozwój kompetencji 
zespołów procesowych

Praca zespołowa oraz połączenie pracy koncepcyjnej z wykonawczą to 
zasady, wokół których budowane są organizacje procesowe. Połączenie obu tych 
rodzajów pracy jest możliwe tylko wówczas, gdy osoby odpowiedzialne za wyko-
nanie określonych zadań mają odpowiednią wiedzę, przejawiającą się zarówno 
w posiadanych kwalifikacjach, jak i prezentowanych postawach. Powstaje ona 
i jest przekazywana, między innymi, w trakcie planowania, organizowania, reali-
zowania i kontroli przebiegu procesów przedsiębiorstwa. W organizacjach macie-
rzowych funkcjonalne podzespoły procesowe (realizujące subproces – fragment 

9 Badanie wymaga uzupełnienia, gdyż opisaną próbę badawczą trudno uznać za reprezentatyw-
ną w ujęciu statystycznym. Uzyskane wyniki są zatem bezpośrednio odnoszone wyłącznie do grupy 
badanych organizacji.
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procesu) są niejako zmuszone do współpracy, co determinuje silne powiązania 
między nimi i powoduje intensywne przepływy informacji. W organizacjach pro-
cesowych jest to zdecydowanie prostsze, ponieważ wszystkie subprocesy jednego 
procesu są realizowane przez jeden zespół.

Chcąc wdrożyć w przedsiębiorstwie zasadę, że „prawem do podejmowania 
decyzji dysponuje ten, kto jest najbliżej klienta i realizuje operacje ulokowane 
w miejscu najbardziej sprzyjającym podejmowaniu decyzji”10, najpierw należy 
odpowiednio przygotować członków organizacji. Sprawić, by ludzie mieli 
odpowiednie kwalifikacje i dbali o dobro firmy, gdyż tylko po spełnieniu tych 
warunków, mają kompetencje umożliwiające im podejmowanie słusznych decy-
zji (z perspektywy przedsiębiorstwa). Można to osiągnąć wówczas, gdy człon-
kowie zespołów procesowych będą dysponować wiedzą przynajmniej z zakresu 
potrzeb klienta i procesów zachodzących w organizacji – kosztów procesu i czasu 
potrzebnego na jego realizację. Każda organizacja powinna tworzyć klimat, 
w którym jej członkowie rozwijają swoje kompetencje, gdyż warunkuje to lepszą 
realizację procesów i dodatnio wpływa na kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. 
Jak zauważono, organizacja procesu wymaga powołania zespołu procesowego 
(zadaniowego), odpowiedzialnego za ten proces. „Zespół traktowany jest jako 
niewielka grupa ludzi uzupełniających się wzajemnie, którzy są zaangażowani 
w realizację wspólnego celu i zadań do wykonania, prezentują podobne podejścia 
do pracy i którzy są odpowiedzialni za wyniki działania wobec samych siebie”11. 
Ponadto zespół generuje dodatni efekt synergii dzięki skoordynowaniu pracy 
członków. Nakłady ich pracy prowadzą do wyniku, który jest lepszy od sumy 
indywidualnych nakładów pracy12. 

Na potrzeby badania empirycznego najpierw zidentyfikowano etapy pro-
jektowania i realizacji procesów oraz podjęto próbę ich charakterystyki pod 
względem niezbędnej wiedzy (generowanej lub/i otrzymanej) na poszczególnych 
etapach procesu. Następnie 63 respondentów (reprezentantów zespołów proceso-
wych z małych i średnich przedsiębiorstw z Częstochowy i okolic) poproszono 
o określenie wpływu pogłębianej wiedzy na poszczególnych etapach procesu na 
wzrost ich kompetencji (tab. 3). 

10 J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
11 J.R. Katzenbach, D.K. Smith, Why Teams Matter, „The McKinsey Quarterly” 1992.
12 S.P. Robbins, T.A. Judge, dz.cyt., s. 214.
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Tabela 3

Wpływ wiedzy generowanej w procesie identyfikacji 
i realizacji procesu na wzrost kompetencji zespołów procesowych

Etap
Charakterystyka etapu

 – identyfikacja wiedzy przekazywanej 
pracownikom

Określenie wpływu wiedzy 
generowanej w poszcze-
gólnych etapach procesu 

na rozwój kompetencji (%)
słaby średni silny 

Tworzenie 
modelu klientów

‒ wiedza, kto jest klientem firmy 
‒ wiedza, jakie są potrzeby klienta 
‒ wiedza o dotychczasowych sposobach 

zaspokajania potrzeb klientów

15,0 37,5 45,5

Tworzenie mapy 
organizacji

‒ wiedza o granicach procesu
‒ wiedza, w których komórkach realizowany 

jest proces
‒ wiedza, kto i za co jest odpowiedzialny, kto 

dostarcza zasoby, kto otrzymuje informację

51,0 27,0 22,0

Tworzenie 
modelu procesu

‒ wiedza o przebiegu procesu
‒ wiedza o celach procesu
‒ wiedza o czynnikach sukcesu procesu, 

informacja o wejściach oraz wyjściach 
procesu

16,0 39,0 45,0

Określenie 
skuteczności 
i efektywności 
procesu

‒ wiedza o budżecie procesu
‒ wiedza o harmonogramie realizacji procesu
‒ wiedza o efektach procesu, subprocesów 

i działań

14,0 56,0 30,0

Realizacja 
procesu

‒ wiedza o przebiegu procesu
‒ wiedza o trudnościach związanych 

z zapewnieniem skutecznej i efektywnej 
realizacji procesu

4,5 22,5 73,0

Wprowadzanie 
usprawnień

‒ wiedza o ciągłych ulepszeniach
‒ wiedza o możliwościach inicjowania zmian

15,0 19,5 65,5

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wiedza o tym, kto jest klientem produktu procesu oraz znajomość jego 
potrzeb i oczekiwań w ocenie respondentów miało średni (37,5%) i silny wpływ 
(45,5%) na wzrost ich kompetencji. Respondenci słabo ocenili wagę wiedzy 
z zakresu znajomości granic procesu wyznaczających obszary odpowiedzial-
ności poszczególnych członków zespołu procesowego, między innymi przez 
identyfikację komórek, w których proces ten będzie realizowany – aż 51% ankie-
towanych wskazało na słaby wpływ, a na średnią siłę oddziaływania – 27%. 
Szczegółowe wiadomości o samym procesie, jego przebiegu oraz celu, potrzebne 
na etapie Tworzenia modelu procesu, mają większy wpływ na rozwój kompeten-
cji. Na średni wpływ wskazało 39%, a na silny – 45%. Wiedzę z zakresu efektów 
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poszczególnych subprocesów, działań i znajomości ich mierników zaliczono do 
wysoko ocenianych w aspekcie rozwoju kompetencji (56% – średni wpływ, 30% 
– silny wpływ). Z przeprowadzonego badania wynika, że na rozwój kompeten-
cji największy wpływ miały realizacja procesu oraz wiedza o przebiegu procesu 
i trudnościach występujących w trakcie jego realizacji. Taki wniosek można 
wysnuć z faktu, że aż 73% respondentów wskazało na silny wpływ, a 22,5% – na 
średni wpływ. Drugim etapem według oceny respondentów było wprowadzanie 
usprawnień. Wiedza o ciągłych ulepszeniach, sposobach inicjowania zmian silnie 
oddziaływała na wzrost ich kompetencji – aż 65,5% wskazań.

W celu zebrania dodatkowych danych ukazujących uwarunkowania i oko-
liczności kształtowania się określonych opinii i postaw poszczególnych respon-
dentów przeprowadzono badanie techniką wywiadu nieskategoryzowanego. 
Autorka publikacji postawiła pytania, kierując się jedynie celem przedsięwzięcia 
badawczego. Zastosowana technika nie pozwoliła na osiągnięcie porównywal-
nych danych, ale dzięki niej uzyskano dane jakościowe, pogłębiające znajomość 
badanego zjawiska. Informacje z wywiadu utrwalono w formie zapisu wiernie 
oddającego istotę odpowiedzi, jej sens, a nie kształt. Na tej podstawie możliwe 
jest sformułowanie opinii, że szeroka wiedza o procesach zachodzących w przed-
siębiorstwie powoduje większe angażowanie się ludzi, a posiadanie poufnych 
informacji sprawia, że czują się ważni, a to często podnosi ich własną wartość. 
W kryzysie łatwiej jest również zrozumieć i przetrwać chwilowe załamania. 
Ponadto respondenci zwrócili uwagę na fakt, że wiedza podnosi ich kwalifikacje, 
natomiast ich postawa jest również zależna od sposobu i atmosfery, w jakiej ta 
wiedza jest przekazywana. 

Zakończenie

Realizacja procesów, a w zasadzie świadomość procesów, to istotny zwrot 
przedsiębiorstwa ku efektywniejszemu funkcjonowaniu. Identyfikacja proce-
sów i powołanie specjalnych zespołów do ich realizacji pozytywnie wpływa na 
integrację organizacji (nie tylko w ramach istniejących procesów), najczęściej 
powodując wzrost jej wydajności. Aby jednak mogło dojść do integracji w firmie, 
należy zapewnić dobrą komunikację aktywizującą wymianę wiedzy oraz zarzą-
dzanie oparte na partnerstwie i poszanowaniu drugiego człowieka. Tylko stymu-
lacja serca i rozumu pozwala na wzrost kompetencji, gdyż człowiek, który chce 
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się w pełni zaangażować w swoją pracę, musi nie tylko wiedzieć, w jaki sposób 
wykonać swe zadanie, ale jeszcze czuć, że to, co robi, jest właściwe i ważne.
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KNOWLEDGE AS A FACTOR IN DETERMINING THE DEVELOPMENT 
OF COMPETENCE IN ORGANIZATION PROCESS

Summary

The purpose of this article is to identify the force in which knowledge is generated at 
certain stages of designing as well as in the implementation of the process. It is this proc-
ess that determines the development of the competence of individuals engaged in the per-
formance of the activities related to it. The purpose of this study is to determine the extent 
to which knowledge comes at different stages. Then the author tries to define the concept 
of competence as specified components that make up this phenomenon. Then a further at-
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tempt is made at the general characteristics of the organization process, particularly in the 
aspects of management knowledge and the creation of employee attitudes. Next, based on 
the results of research, the author explains the sampling, taking into account the organiza-
tion’s size and structure. Finally indicated that stage of the design and implementation of 
a process determines the development of most of staff. The article ends with proposals.
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PERSPEKTYWY TWORZENIA WŁASNYCH FORM 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W OPINII STUDENTÓW

Wprowadzenie 

Gospodarkę rynkową cechuje przewaga prywatnej własności oraz duży 
udział małych i średnich przedsiębiorstw w produkcji i usługach. Polska gospo-
darka rynkowa powstała na początku lat 90. XX wieku. Jednak potrzebowała ona 
wielu lat, żeby stare mechanizmy zostały zastąpione przez nowe. Stopniowe zno-
szenie barier wejścia na rynek dla prywatnych firm, będące jednym z fundamen-
tów liberalizacji gospodarki, sprawiło, że w latach 1990–1993 utworzono ponad 
milion nowych firm prywatnych1. Na koniec 2009 roku liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych wzrosła do 3,7 mln2. Z roku na rok powiększał się 
też sektor usług, którego praktycznie nie było przed 1989 rokiem. W rezulta-
cie zaszła zmiana w samej strukturze zatrudnienia według sektorów własności. 
Udział zatrudnienia w sektorze prywatnym systematycznie wzrastał: od 13,2% 
w 1989 roku do 73,4% w 2002 roku3. Obecnie utrzymuje się on na poziomie 
około 74%4.

1 S. Gomułka, P. Jasiński, Privatisation in Poland 1989–1993: Policies, Methods and Results, 
Warszawa 1994, s. 20.

2 J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

3 Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2003, s. 146.
4 Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012.
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Powstanie prywatnych podmiotów, zwłaszcza w miejsce starych, nieefek-
tywnych przedsiębiorstw, powinno się przyczynić do wzrostu gospodarczego 
każdej gospodarki. Małe i średnie firmy mają bardzo duże znaczenie w gospo-
darce wolnorynkowej. Są one główną formą prowadzenia działalności gospo-
darczej w Europie, świadczącą o sile i wzroście poszczególnych gospodarek 
narodowych. 

Struktura branżowa polskich przedsiębiorstw jest nieco inna niż w krajach 
Unii Europejskiej. W Polsce jest znacznie więcej przedsiębiorstw handlowych niż 
usługowych. Nieznacznie większy odsetek firm w Polsce w porównaniu z kra-
jami unijnymi działa w przemyśle i budownictwie. Dane te wskazują na relatyw-
nie niższy poziom rozwoju polskiej gospodarki w porównaniu z gospodarkami 
wysoko rozwiniętych krajów, w których zdecydowanie przeważają sektory usłu-
gowe. Należy jednak dodać, że powoli zachodzą zmiany upodabniające strukturę 
branżową polskich przedsiębiorstw do struktury przedsiębiorstw w UE5.

Na potencjał młodych firm wpływają postawy proprzedsiębiorcze w spo-
łeczeństwie. Mimo deklarowanej wysokiej przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród 
młodych osób, Polacy mniej chętnie zakładają własną firmę niż obywatele innych 
państw Unii Europejskiej6. Znaczna część społeczeństwa woli pracować na etacie, 
uważa, że taka praca jest bezpieczniejsza, pozbawiona ryzyka niepowodzenia. 
Barierami ograniczającymi rozwój małych i średnich przedsiębiorstw są także 
uwarunkowania organizacyjno-prawne, w tym niestabilność i niejasność regulacji 
prawnych oraz ograniczenia administracyjne związane z otwarciem działalności 
gospodarczej.

Celem przeprowadzonego badania była ocena perspektyw tworzenia włas-
nych form działalności gospodarczej w opinii studentów oraz sprawdzenie czyn-
ników, które wpływają na podjęcie przez młodych ludzi decyzji o utworzeniu 
własnej firmy.

1. Materiał i metoda badań

Badanie przeprowadzono w lutym 2012 roku. Populacją badaną byli studenci 
III roku studiów licencjackich realizujących program w systemie stacjonarnym 

5 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. A. Brussa, A. Tarna-
wa, Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.

6 Tamże.
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– kierunek zdrowie publiczne na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Łącznie przebadano 51 osób, co stanowiło 91% 
studentów danego rocznika. 

W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i technikę 
ankiety. Założono uzyskanie informacji empirycznych o zasięgu, intensywności, 
charakterze, uwarunkowaniach oraz skutkach badanego zjawiska. W tym celu 
skonstruowano narzędzie badawcze – kwestionariusz ankiety, składający się 
z dwóch części. Pierwsza dotyczyła cech społeczno-demograficznych respon-
dentów, takich jak płeć, sytuacja materialna rodziny, miejsce zamieszkania, 
wykształcenie rodziców oraz aktywność zawodowa. Druga dotyczyła perspektyw 
zawodowych związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej oraz 
czynników, które je determinują. 

Uzyskane dane poddano analizie statystycznej. Dla wybranych, nieparame-
trycznych cech, obliczono test chi-kwadrat (χ2). Wykorzystano go do sprawdze-
nia, czy zachodzi związek między badanymi w ankiecie zmiennymi jakościowymi 
a tymi, których nie można wyrazić ilościowo7. 

2. Wyniki badania

Uzyskane dane przedstawiono w tabeli 1. Badaną populację tworzyli studenci 
w wieku 21–24 lata, w większości kobiety (90%), pochodzący głównie z dużych 
miast (59%). Ze wsi pochodziło tylko 12% studentów. Większość badanych okre-
śliła poziom sytuacji materialnej swojej rodziny jako dobry (84%). Złą sytuację 
materialną zadeklarowało jedynie 4%, a bardzo dobrą – 12% badanych. Z analizy 
poziomu wykształcenia rodziców ankietowanych studentów wynika, że matki 
były lepiej wykształcone niż ojcowie – 45% z nich miało wykształcenie średnie, 
27% – wyższe, a tylko 24% zawodowe. Ojcowie na ogół mieli wykształcenie 
zawodowe – 41%, średnie – 39%, a wyższe – 20%. 

Z aktywności zawodowej rodziców wynika, że większość z nich pracuje 
w usługach (41% ojców i 33% matek). Dużą grupę matek tworzą kobiety bezro-
botne (aż 20%) lub pracujące w sferze budżetowej (18%). Na emeryturze lub ren-
cie pozostaje zaledwie 4% matek. Wśród ojców nie odnotowano bezrobotnych. 
Panowie na emeryturze lub rencie stanowili duży odsetek – 16%, a w budżetówce 

7 A. Stanisz, Podstawowy kurs statystyki w badaniach medycznych w programie STATISTICA 
PL, StatSoft, Kraków 2006.
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pracowało jedynie 6%. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej zadekla-
rowało 18% ojców i 12% matek. 

Tabela 1 

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów

Lp. Pytanie z ankiety Odpowiedzi
Razem

% N
1 2 3 4 5
1. Wiek 21 22 11

22 55 28
23 18 9
24 6 3

2. Płeć kobieta 90 46
mężczyzna 10 5

3. Miejsce zamieszkania wieś 12 6
miasto < 20 tys. mieszkańców 14 7
miasto 20–100 tys. mieszkańców 16 8
miasto > 100 tys. mieszkańców 59 30

4. Wykształcenie matki podstawowe 4 2
zawodowe 24 12
średnie 45 23
wyższe 27 14

5. Wykształcenie ojca podstawowe 0 0
zawodowe 41 21
średnie 39 20
wyższe 20 10

6. Aktywność zawodowa matki własna działalność gospodarcza 12 6
budżetówka 18 9
służba zdrowia 2 1
bankowość 2 1
usługi 33 17
bezrobotna 20 10
emerytura lub renta 4 2
inne 10 5

7. Aktywność zawodowa ojca własna działalność gospodarcza 18 9
budżetówka 6 3
służba zdrowia 2 1
bankowość 2 1
usługi 41 21
bezrobotna 0 0
emerytura lub renta 16 8
inne 16 8
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1 2 3 4 5
8. Sytuacja materialna rodziny zła 4 2

dobra 84 43
bardzo dobra 12 6

9. Czy zamierzasz prowadzić własną 
działalność gospodarczą?

tak 61 31
nie 39 20

10. Czy według Ciebie posiadanie własnej 
firmy wiąże się z

zadowoleniem i satysfakcją 55 28
problemami i trudnościami 25 13
inne 20 10

11. Czy, Twoim zdaniem, program stu-
diów sprzyja rozwojowi przedsiębior-
czości wśród absolwentów studiów 
wyższych?

tak 51 26
nie 49 25

12. Czy praktyki zawodowe przygotowują 
studentów do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej?

tak 51 26
nie 49 25

13. Czy miejsce zamieszkania ma wpływ 
na rozwój przedsiębiorczości wśród 
młodych ludzi?

tak 82 42
nie 18 9

14. Czy, Twoim zdaniem, Szczecin jest 
miastem przyjaznym dla rozwoju 
przedsiębiorczości?

tak 71 36
nie 29 15

15. Jakie instytucje, Twoim zdaniem, 
mają największy wpływ na rozwój 
przedsiębiorczości?

uczelnie wyższe 45 23
władze samorządowe 37 19
ośrodki szkoleniowo-doradcze 59 30
banki komercyjne 20 10
izby i stowarzyszenia gospodarcze 22 11
inne 2 1

Źródło:  opracowanie własne.

Mimo braku przewagi własnych form działalności gospodarczej rodziców, 
większość studentów, bo aż 61%, zamierza w przyszłości założyć własną firmę. 
Ponad połowa ankietowanych studentów (55%) posiadanie własnej firmy kojarzy 
z zadowoleniem i satysfakcją, a jedynie 25% z problemami i trudnościami. Ana-
lizując zaangażowanie wyższych uczelni w propagowanie rozwoju przedsiębior-
czości wśród studentów, można stwierdzić, że zdania na ten temat są podzielone: 
51% studentów uważa, że program studiów sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości 
wśród absolwentów studiów wyższych, natomiast 49% jest odmiennego zdania. 
Identyczna jest opinia o praktykach zawodowych – 51% uważa, że przygotowują 
one studentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a 49% jest 
odmiennego zdania. 
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O wiele bardziej zgodne poglądy mają ankietowani na temat wpływu miej-
sca zamieszkania na rozwój przedsiębiorczości młodych ludzi – aż 82% zauważa 
ten wpływ, a 71% twierdzi, że Szczecin sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości. 
Badani studenci wskazali też instytucje, które mają największy wpływ na roz-
wój przedsiębiorczości. Były to: ośrodki szkoleniowo-doradcze (59%), wyższe 
uczelnie (45%), władze samorządowe (37%), izby i stowarzyszenia gospodarcze 
(22%), banki komercyjne (20%) i pozostałe instytucje (2%). 

W celu sprawdzenia, czy zachodzi związek między zamiarem prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej a wykształceniem rodziców i ich aktywnością 
zawodową oraz czy miejsce zamieszkania respondentów wpłynęło na postrzeganie 
Szczecina jako miasta przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorczości, zastosowano test 
chi-kwadrat (χ2). Plany związane z założeniem własnej działalności gospodarczej 
są niezależne od wykształcenia obojga rodziców z prawdopodobieństwem popeł-
nienia błędu pierwszego rodzaju równym 0,05 (wartość współczynnika chi-kwadrat 
wynosiła 1,348, wartość odniesienia z tablic – 7,815 dla trzech stopni swobody 
w przypadku wykształcenia matki, oraz 0,797 – w przypadku wykształcenia ojca). 
Plany związane z założeniem własnej działalności gospodarczej są niezależne od 
aktywności zawodowej matki z prawdopodobieństwem popełnienia błędu pierw-
szego rodzaju równym 0,05 (wartość współczynnika chi-kwadrat wynosiła 7,501, 
wartość odniesienia z tablic – 14,067 dla siedmiu stopni swobody), natomiast zależą 
od aktywności zawodowej ojca (wartość współczynnika chi-kwadrat wynosiła 
9,614, wartość odniesienia z tablic – 7,815 dla trzech stopni swobody). Postrzega-
nie Szczecina jako miasta przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorczości nie zależy 
od miejsca zamieszkania respondentów z prawdopodobieństwem popełnienia błędu 
pierwszego rodzaju równym 0,05 (wartość współczynnika chi-kwadrat wynosiła 
5,568, wartość odniesienia z tablic – 7,815 dla 3 stopni swobody) – tabele 2–6. 

Tabela 2 

Plany związane z założeniem własnej działalności gospodarczej a wykształcenie matki 

Pytanie zadane w ankiecie Odpo-
wiedzi

Wykształcenie matki
Razempodsta-

wowe
zawo-
dowe średnie wyższe

N % N % N % N % N %
Czy zamierzasz prowadzić własną 
działalność gospodarczą?

tak 1 2   6 12 14 27 10 20 31   61
nie 1 2   6 12   9 18 4   8 20   39

razem 2 4 12 24 23 45 14 27 51 100
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 3 

Plany związane z założeniem własnej działalności gospodarczej a wykształcenie ojca 

Pytanie zadane w ankiecie Odpo-
wiedzi

Wykształcenie ojca
Razempodsta-

wowe
zawo-
dowe średnie wyższe

N % N % N % N % N %
Czy zamierzasz prowadzić własną 
działalność gospodarczą?

tak 0 0 14 27 12 24   5 10 31   61
nie 0 0   7 14   8 16   5 10 20   39
razem 0 0 21 41 20 39 10 20 51 100

Źródło:  opracowanie własne.

Tabela 4 

Plany związane z założeniem własnej działalności gospodarczej 
a aktywność zawodowa matki

Pytanie zadane 
w ankiecie

Aktywność zawodowa matki

Razemwłasna 
działal-

ność

budże-
tówka

służba 
zdrowia

banko-
wość

handel 
i usługi

bezro-
botna

emery-
tura/
renta

inne

N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Czy zamie-
rzasz prowa-
dzić własną 
działalność 
gospodarczą?

tak 4   8 6 12 0 2 0 0   9 18   8 16 2 4 2 4 31   63

nie 2   4 3   6 1 2 1 2   8 16   2   4 0 0 3 6 20   39
ra-

zem 6 12 9 18 1 4 1 2 17 33 10 20 2 4 5 10 51 100

Źródło:  opracowanie własne.

Tabela 5 

Plany związane z założeniem własnej działalności gospodarczej 
a aktywność zawodowa ojca

Pytanie zadane 
w ankiecie

Aktywność zawodowa ojca

Razemwłasna 
działal-

ność

budże-
tówka

służba 
zdrowia

banko-
wość

handel 
i usługi

bezro-
botna

emery-
tura/
renta

inne

N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Czy zamie-
rzasz prowa-
dzić własną 
działalność 
gospodarczą?

tak 6 12 0 0 0 0 1 2 13 25 0 0 5 10 6 12 31   61

nie 3   6 3 6 1 2 0 0   8 16 0 0 3   6 2   4 20   39
ra-

zem 9 18 3 6 1 2 1 2 21 41 0 0 8 16 8 16 51 100

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 6 

Postrzeganie Szczecina jako miasta przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorczości 
a miejsce zamieszkania respondentów

Pytanie zadane w ankiecie Odpo-
wiedzi

Miejsce zamieszkania

Razem
wieś

miasto 
< 20 
tys. 

miesz-
kańców

miasto 
20–100 

tys. 
miesz-
kańców

miasto 
> 100 
tys. 

miesz-
kańców

N % N % N % N % N %
Czy, Twoim zdaniem, Szczecin jest 
miastem przyjaznym dla rozwoju 
przedsiębiorczości?

tak 2 4 6 12 5 10 23 45 36 71
nie 4 8 1 2 3 6 7 14 15 29

razem 6 12 7 14 8 16 30 59 51 100
Źródło:  opracowanie własne.

Stosując test chi-kwadrat, stwierdzono zależność między planami prowadze-
nia działalności gospodarczej a sposobem postrzegania jej w kontekście korzyści 
bądź problemów (wartość współczynnika chi-kwadrat wynosiła 11,922, wartość 
odniesienia z tablic – 5,991 dla dwóch stopni swobody). Nie wykazano powiązań 
między planami związanymi z założeniem działalności a jakością kształcenia stu-
dentów na wybranym kierunku; zajęciami zgodnie z programem studiów (wartość 
współczynnika chi-kwadrat wynosiła 0,012, wartość odniesienia z tablic – 3,841 dla 
pierwszego stopnia swobody) i praktykami zawodowymi (wartość współczynnika 
chi-kwadrat wynosiła 0,212, wartość odniesienia z tablic – 3,841 dla pierwszego 
stopnia swobody). Nie wykazano również zależności przy sprawdzaniu, czy prze-
konanie respondentów na temat wpływu miejsca zamieszkania na rozwój przedsię-

Tabela 7 

Plany związane z założeniem własnej działalności gospodarczej 
a sposób postrzegania prowadzenia własnej firmy

Pytanie zadane w ankiecie
Odpo-
wie-
dzi

Posiadanie własnej firmy 
według Ciebie wiąże się z:

Razemzadowo-
leniem 

i satysfakcją

problemami 
i trudnoś-

ciami
inne

N % N % N % N %
Czy zamierzasz prowadzić własną 
działalność gospodarczą?

tak 19 37   3   6   9 18 31   61
nie   9 18 10 20   1   2 20   39

razem 28 55 13 26 10 20 51 100
Źródło:  opracowanie własne.
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biorczości zależy od postrzegania Szczecina jako miejsca przyjaznego rozwojowi 
przedsiębiorczości (wartość współczynnika chi-kwadrat wynosiła 1,189, wartość 
odniesienia z tablic – 3,841 dla pierwszego stopnia swobody) – tabele 7–10.

Tabela 8

Plany związane z założeniem własnej działalności gospodarczej 
a ocena programu studiów

Pytanie zadane 
w ankiecie

Odpo-
wiedzi

Czy, Twoim zdaniem, program studiów sprzyja 
rozwojowi przedsiębiorczości wśród absolwentów 

studiów wyższych? Razem

tak nie
N % N % N %

Czy zamierzasz prowa-
dzić własną działalność 
gospodarczą?

tak 16 31 15 29 31   61
nie 10 20 10 20 20   39

razem 26 51 25 49 51 100
Źródło:  opracowanie własne.

Tabela 9

Plany związane z założeniem własnej działalności gospodarczej
a ocena praktyk zawodowych

Pytanie zadane 
w ankiecie

Odpo-
wiedzi

Czy praktyki zawodowe przygotowują studentów 
do prowadzenia własnej działalności gospodarczej? Razem

tak nie
N % N % N %

Czy zamierzasz prowa-
dzić własną działalność 
gospodarczą?

tak 15 29 16 31 31   61
nie 11 22   9 17 20   39

razem 26 51 25 49 51 100
Źródło:  opracowanie własne.

Tabela 10

Wpływ miejsca zamieszkania na rozwój przedsiębiorczości wśród młodych ludzi 
a postrzeganie Szczecina jako miasta przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorczości

Pytanie zadane w ankiecie Odpo-
wiedzi

Czy, Twoim zdaniem, Szczecin jest miastem 
przyjaznym dla rozwoju przedsiębiorczości? Razem

tak nie
N % N % N %

Czy miejsce zamieszkania ma 
wpływ na rozwój przedsiębior-
czości wśród młodych ludzi?

tak 31 61 11 22 42   82
nie   5 10   4   8   9   18

razem 36 71 15 29 51 100
Źródło: opracowanie własne.
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3. Dyskusja

Na przełomie XX i XXI wieku sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
zyskał nowe siły witalne, wykorzystując niewątpliwie korzystne zmiany w sferze 
technologii, organizacji i preferencjach konsumentów. Podobnie jak w innych 
krajach, ponad 99% podmiotów gospodarczych w Polsce to firmy małe i średnie, 
a ponad 97% – mikroprzedsiębiorstwa, w których pracuje mniej niż 10 osób8. 
Przedsiębiorstwa w Polsce są znacznie mniejsze niż w krajach Unii Europejskiej 
– niemieckie przedsiębiorstwo zatrudnia przeciętnie ponad dwa i pół razy więcej 
osób niż polskie9.

Najnowsze tendencje rozwoju przedsiębiorczości na świecie i w Polsce 
powodują, że uruchomienie własnego biznesu jest atrakcyjną karierą zawodową, 
zwłaszcza dla młodych i wykształconych ludzi10.

Badania przeprowadzone wśród studentów na kierunku zdrowie publiczne 
potwierdzają, że większość młodych ludzi swoją karierę zawodową wiąże z pro-
wadzeniem własnej firmy – 61% ankietowanych studentów zadeklarowało chęć 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Punktem wyjścia prawidłowej oceny atrakcyjności różnych ścieżek kariery 
zawodowej po studiach jest sytuacja na rynku pracy. Włączenie polskiej gospo-
darki w system światowej gospodarki spowodowało, że na naszym rynku bardzo 
szybko ujawniły się globalne tendencje, wyrażające się między innymi praco-
oszczędnym charakterem rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu, a co za tym 
idzie – ograniczaniem zatrudnienia. Poczucie niepewności związane z perspek-
tywą zatrudnienia absolwentów to dodatkowy bodziec do poszukiwania alterna-
tywnych ścieżek kariery, a przede wszystkim do uruchomienia własnego biznesu. 
Na tym etapie, a zwłaszcza w fazie rozruchu, pojawia się wiele barier, w tym 
formalnoadministracyjnych, które już na starcie mogą zniechęcić młodych ludzi 
do prowadzenia własnego biznesu. Przeprowadzone badania ankietowe wśród 
studentow napawają optymizmem – 55% respondentów posiadanie własnej firmy 
kojarzy głównie z zadowoleniem i satysfakcją, a jedynie dla 25% wiąże się ono 
z problemami i trudnościami. 

Młode, dynamiczne i innowacyjne firmy znalazły też sojuszników w szeroko 
rozumianym sektorze edukacyjnym. Rosnąca popularność poglądu, że przedsię-

8 J. Cieślik, dz.cyt.
9 Raport o stanie sektora...

10 J. Cieślik, dz.cyt.
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biorczość może być przedmiotem szkolenia, doprowadziła do powstania rozmai-
tych inicjatyw edukacyjnych. Stworzono wiele programów i kursów z dziedziny 
przedsiębiorczości. Uczelnie wyższe, w tym nieekonomiczne, od lat konsekwen-
tnie wprowadzają do swoich programów nauczania kształcenie w dziedzinie przed-
siębiorczości. Zaowocowało to licznymi programami badawczymi, a w efekcie 
stosunkowo dobrym rozpoznaniem procesu uruchamiania nowych przedsięwzięć 
oraz czynników ich dynamicznego rozwoju. Umożliwiło również obalenie pew-
nych stereotypów, jak chociażby przekonania, że powodzenie w biznesie mogą 
osiągnąć tylko jednostki o szczególnych, wrodzonych predyspozycjach. Obec-
nie przeważa pogląd, że sukces w uruchomieniu i prowadzeniu biznesu można 
osiągnąć dzięki wiedzy zdobytej w ramach sformalizowanych programów szkole-
niowych11. Z analizy zaangażowania wyższych uczelni w propagowanie rozwoju 
przedsiębiorczości wśród badanych studentów wynika, że 51% studentów uważa, 
iż program studiów sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości wśród absolwentów 
studiów wyższych, a 49% wyraża odmienną opinię. 

W obecnych warunkach społeczno-ekonomicznych w rozwoju przedsiębior-
czości ważną rolę odgrywają władze samorządowe. Do ich zadań oraz organów 
jednostek samorządu terytorialnego, według ustawy o działalności gospodarczej, 
należy promowanie przedsiębiorczości, prowadzenie działalności informacyjnej 
i oświatowej oraz współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami 
pracodawców i innymi organizacjami przedsiębiorców12. Transformacja syste-
mowa i zmiany ustroju samorządowego zapewniły gminom znaczną swobodę 
w podejmowaniu działań. Mogą one prowadzić szeroką działalność na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości przez podejmowanie reformatorskich przedsięwzięć 
wobec własnych, komunalnych podmiotach gospodarczych. Korzystając ze swo-
ich kompetencji, majątku i środków finansowych, władze samorządowe mają 
bezpośredni wpływ na lokalne zjawiska gospodarcze i stymulują rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości.

Zasadą wynikającą z niezależności samorządu jest samodzielne ponoszenie 
odpowiedzialności za efekty prowadzonej polityki rozwoju i przedsiębiorczość 
lokalną. Ankietowani studenci pozytywnie ocenili władze Szczecina – aż 71% 
z nich uznało Szczecin za miasto przyjazne dla rozwoju przedsiębiorczości.

11 Tamże.
12 W. Ziemianowicz, M. Mackiewicz, E. Malinowska, W. Misiąg, M. Tomalak, Wspieranie 

przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
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Zakończenie

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące 
wnioski:

1. Pomimo braku tradycji rodzinnych, większość badanych studentów 
zamierza w przyszłości prowadzić własną działalność gospodarczą.

2. Program nauczania i praktyk zawodowych na badanym kierunku studiów 
nie w pełni sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości. 

3. Plany studentów związane z założeniem własnej działalności gospodar-
czej zależą od aktywności zawodowej ojca.

4. Zachodzi zależność między planami prowadzenia działalności gospodar-
czej a sposobem postrzegania jej w kontekście korzyści bądź problemów.

5. Według badanych studentów, Szczecin jest miastem przyjaznym dla roz-
woju przedsiębiorczości.
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PERSPECTIVES TO CREATE THEIR OWN ECONOMIC ACTIVITIES 
IN THE OPINION OF STUDENTS

Summary

Despite the declared high entrepreneurship, especially among young people, the 
Poles less likely to assume his own company in relation to nationals of other EU countries. 
A significant part of society will work on-time, considering such work for a safer, without 
risk of failure. Barriers to the development of small and medium-sized enterprises are also 
legal and organizational conditions, including instability and unclear legal regulations and 
administrative constraints associated with the opening of business. The aim of this study 
was to assess perspectives to create their own forms of economic activity, in the opinion 
of students and to check the factors that affect the young people to take a decision to create 
their own businesses. To achieve the objectives of labor conducted the survey among 51 of 
third year students, Public Health. The study shows that 61% of the students in the future 
intends to start his own company. The plans for starting their own business, are independ-
ent of the education of both parents and the mother’s professional activity, but depend on 
the professional activity of his father.
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Wprowadzenie

Przedsiębiorczość to takie zachowanie władz i społeczności lokalnej, któ-
rego celem jest poszukiwanie nowych form wykorzystania zasobów wspólnych 
do rozwoju regionu i aktywizacji miejscowej ludności. Tak rozumiana przedsię-
biorczość jest najważniejszym warunkiem rozwoju gospodarczego, społecznego 
i kulturowego1.

Liczne badania psychologów wskazują na pewne cechy osobowości, pre-
dyspozycje, talenty, których posiadanie zwiększa prawdopodobieństwo osiągnię-
cia powodzenia w prowadzeniu działalności ekonomicznej lub organizatorskiej2. 
W literaturze osobami przedsiębiorczymi określa się te, które osiągają sukces na 
rynku. I. Sagan i współautorzy opisują przedsiębiorczość jako wrodzone dyspo-
zycje psychiczne i umiejętności nabyte w wyniku nauki. Największe sukcesy 
odnosi jednostka uzdolniona naturalnie, która zdobyła pożądane umiejętności 
dzięki nauce i jednocześnie odbywanej praktyce. Do cech ludzi przedsiębiorczych 
autorzy ci zaliczają: odwagę, pewność siebie, wiarę w sens własnych działań, 

1 Z. Zioło, Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu, w: Rola przed-
siębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Wydawnictwo Nowa Era, Kra-
ków–Warszawa 2007.

2 A. Gibb, Enterprise Culture and Education: Understanding Enterprise Education and its 
Links with Small Business, Entrepreneurship and Wider Educational Goals, „International Small 
Business Journal” 1993, Vol. 11, No. 3; J. Gabała, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych ucz-
niów, w: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Wy-
dawnictwo MiWa, Kraków 2005.
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ambicje, zdolność przewodzenia i współpracy z ludźmi, cierpliwość, życzliwość 
w kontaktach interpersonalnych, dynamikę działania połączoną z aktywnością 
życiową oraz przejawianie inicjatywy w działaniu. Główną zaś cechą jest zrów-
noważenie intelektualne i emocjonalne, czyli umiejętność wyważania własnych 
pomysłów, odniesienia ich do otaczającej rzeczywistości, a w konsekwencji rea-
lizacja3. Pewne zachowania często są konsekwencją występowania innych cech. 
Ludzie otwarci są utożsamiani z życzliwością, komunikatywnością, empatycz-
nością i kreatywnością. Otwartość jest cechą pożądaną, pogłębiającą związki 
między ludźmi. Sprzyja to rozwojowi, przyjaźni, zapewnia właściwe relacje inter-
personalne, zwiększa kreatywność, a w konsekwencji pomaga w rozwiązywaniu 
problemów i osiąganiu sukcesu. Związki otwartości z zagadnieniem przedsiębior-
czości opisuje I. Strumska-Cylwik. Według niej człowiek przedsiębiorczy umie 
załatwić wszystkie sprawy, jest pełen inicjatywy, energii, pomysłowości, zaradny 
i rzutki, a także skory do podejmowania się różnych zadań4.

Charakterystyczne dla postawy przedsiębiorczej cechy mogą występować 
z różnym natężeniem u poszczególnych osób. Są osoby bardziej kreatywne, 
z większą skłonnością do niezależności, które potrafią i chcą o wiele intensywniej 
pracować niż inne. W dużym stopniu zależy to od charakteru podejmowanych 
działań, warunków i otoczenia. Sprzyjające warunki mogą sprawić także, że 
ludzie stają się bardziej przedsiębiorczy i mogą wykazywać wcześniej nieujaw-
nione cechy przedsiębiorcze5. 

R. Drozdowski i współautorzy opisują potencjał innowacyjny jednostki jako 
zestaw wewnętrznych oraz nabytych predyspozycji do kreowania i wdrażania 
zmian prowadzących do podniesienia efektywności jej działalności. Do predys-
pozycji takich należą między innymi umiejętność uczenia się, chęć wprowadza-
nia zmian, zdolność do tworzenia lub łatwość akceptowania zmian w otoczeniu. 
Według autorów, kreatywność to zdolność do twórczego myślenia, szeroko pojęta 
pomysłowość i elastyczność, czyli adaptacja skutkująca umiejętnością odnajdy-
wania twórczych, oryginalnych rozwiązań wykraczających poza przyjęte sche-
maty. Twórczość jako cecha osoby to wewnętrzna i indywidualna predyspozycja 

3 I. Sagan, M. Szmytkowska, G. Masik, Postawy przedsiębiorcze mieszkańców Gdyni, w: Rola 
przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Wy-
dawnictwo Nowa Era, Kraków–Warszawa 2009.

4 L. Strumska-Cylwik, Rozważania nad zagadnieniem przedsiębiorczości w kontekście otwar-
tości człowieka na świat, w: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Kraków 
2005.

5 W. Pomykało, Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacja, t. 1, Warszawa 1995.
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jednostki, czyli właściwość psychiczna polegająca na zdolności do realizowania 
procesów twórczych. Kolejną cechą jest otwartość umysłu, która polega na tole-
rowaniu informacji niepewnych, sprzecznych, niedorzecznych, lecz nie na bez-
krytycznej ich akceptacji, lecz na uważnym ich rozpatrywaniu. Silna motywacja 
wewnętrzna charakteryzuje się wytrwałością i uporem w rozwiązywaniu prob-
lemów, a głównym motywem pracy twórczej jest ciekawość poznawcza i zado-
wolenie z rozwiązania problemu. Mniejsze znaczenie ma natomiast gratyfikacja 
materialna. 

Jak podaje R. Drozdowski, niezależność w myśleniu i działaniu powoduje, 
że ludzie twórczy są nonkonformistami, którzy postępują zgodnie z własnymi 
przekonaniami, dlatego trudniej ulegają naciskowi grupy, w której pracują. 
W postawie przedsiębiorczej duże znaczenie ma także pozytywny stosunek do 
siebie i poczucie własnej godności, a także preferowanie umiarkowanego ryzyka, 
umiarkowany krytycyzm, czyli umiejętność krytycznej oceny stanu wiedzy, 
duża ostrożność w przyjmowaniu nowych hipotez i teorii oraz nieuleganie presji 
reklamy6.

Postawy przedsiębiorcze kształtowane w życiu codziennym (w domu, 
w szkole i w pracy) pomagają młodym ludziom rozwijać wiarę w siebie. Bar-
dzo ważne jest zatem kształtowanie postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie, 
zwłaszcza wśród młodych ludzi7. W krajach Europy Zachodniej podejmowane są 
badania nad losami zawodowych absolwentów studiów wyższych, które polegają 
na wykazaniu zależności między zapotrzebowaniem pracodawców na konkretne 
kompetencje absolwentów wyższych uczelni, jakością kształcenia i sytuacją na 
rynku pracy8. Jak podaje D. Piróg, absolwent wyższej uczelni powinien wykazy-
wać się między innymi profesjonalizmem we własnej dziedzinie, myśleniem ana-
litycznym, umiejętnością kierowania grupą, znajomością dziedzin pokrewnych, 
innowacyjnością, otwartością i umiejętnością efektywnego negocjowania9. Są to 
tak zwane kompetencje miękkie, a globalizacja, rozwój techniki, zmiany techno-

6 R. Drozdowski, A. Zakrzewska, K. Puchalska, M. Morchat, D. Mroczkowska, Wspieranie 
postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.

7 K. Nowak, Start młodzieży na rynku pracy, w: Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospo-
darczej...

8 K. Doner, P. Charzyński, Z. Podgórski, Teaching geography in and about Europe, Toruń De-
partment APAE, Toruń 2007.

9 D. Piróg, Studia wyższe a rynek pracy w Polsce – zarys stanu badań, w: Wiedza, umiejętności, 
postawy a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Wydaw-
nictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.



40 Jerzy Eider, Marta Stępień-Słodkowska, Elżbieta Sieńko-Awierianów

logii, udoskonalenia metod organizacji wymagają szerokiego wykształcenia ogól-
nego, wspartego właśnie owymi kompetencjami10. Według I. Osińskiego cechy te 
mogą decydować o sukcesie zawodowym na każdym stanowisku pracy.

1. Cel oraz materiał i metody badań

Celem podjętych badań była ocena cech osobowości wpływających na 
postawę przedsiębiorczą studentów studiujących w systemie stacjonarnym.

Materiałem do badań były dane uzyskane od osób studiujących w systemie 
stacjonarnym na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Badania przeprowadzono w 2012 roku metodą sondażu diagno-
stycznego, techniką ankiety, wykorzystując kwestionariusz ankietowy własnego 
autorstwa11. W badaniach wzięło udział 51 osób w wieku od 21 lat do 24 lat, 
w tym 46 kobiet i 5 mężczyzn (tab. 1). Kwestionariusz składał się z dwóch części. 
Pierwsza dotyczyła cech demograficzno-społecznych badanych studentów, takich 
jak wiek, płeć. Druga zaś zasadniczego problemu badawczego. Respondentów 
poproszono o odpowiedzi na pytania dotyczące doświadczenia zawodowego, pla-
nów na przyszłość związanych z prowadzeniem własnej działalności oraz posia-
danych przez nich cech osobowości, pomocnych w osiąganiu sukcesów. 

Tabela 1

Charakterystyka badanych osób

Wiek (lata) Liczba osób
21 11
22 28
23 9
24 3
Wielkość miejsca pochodzenia
Wieś 6
Miasto < 20 tys. mieszkańców 7
Miasto 20–100 tys. mieszkańców 8
Miasto > 100 tys. mieszkańców 30
Źródło:  opracowanie własne.

10 Z. Osiński, Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych a metody 
prowadzenia zajęć, w: Wiedza, umiejętności, postawy...

11 E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
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Badania przeprowadzono podczas zajęć ćwiczeniowych. Wypełnianie ano-
nimowych kwestionariuszy było dobrowolne, a badani studenci mieli nieograni-
czony czas na udzielenie odpowiedzi. Zależność między miejscem pochodzenia 
a planowaniem podjęcia działalności gospodarczej w przyszłości ustalano staty-
stycznie za pomocą testu chi-kwadrat (χ2) na niezależność, przyjmując istotność 
na poziomie 0,05.

2. Wyniki badań

Badania wykazały, że 53% studentów planuje prowadzić własną działalność 
gospodarczą (rys. 1). Spośród nich 22% podjęło już decyzję o rodzaju działal-
ności, natomiast 31% jeszcze nie ma pomysłu. Takim planom zdecydowanie 
zaprzecza 16% studentów, a 31% respondentów nie wie jeszcze, czy podejmie 
taką działalność. 

Nie
16,0%

Nie wiem
31,0%

Tak, ale nie mam 
 jeszcze pomys u

31,0%Tak, mam pomys ,  
wiem, co b d  robi

22,0%

Rysunek 1.  Planowanie przez respondentów własnej działalności 

Źródło:  opracowanie własne.

Studenci, którzy planują prowadzić własną działalność gospodarczą (100%), 
podali orientacyjny czas jej rozpoczęcia (rys. 2): 45% osób planuje założyć własną 
działalność kilka lat po studiach, 5% – od razu po ukończeniu nauki, a 3% – jesz-
cze w trakcie trwania studiów; 47% nie określiło terminu jej rozpoczęcia. 

Respondenci przy podejmowaniu decyzji o prowadzeniu własnej działalno-
ści gospodarczej kierowali się różnymi motywami (tab. 2): 55% badanych osób 
wskazała na chęć bycia niezależnym i większe korzyści finansowe, 51% na rea-
lizację własnych zainteresowań, a 43% – na elastyczne godziny pracy. Podrzęd-
nymi motywami były: chęć realizacji ciekawego pomysłu (29% wskazań), chęć 
wykorzystania doświadczenia i wiedzy zdobytej na studiach oraz obawa przed 
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brakiem zatrudnienia (po 25% wskazań). Okazało się, że studenci (8%) decydują 
się na prowadzenie działalności także dlatego, że chcą podjąć ryzyko z tym zwią-
zane. Motywem wskazanym przez 2% respondentów była chęć zainwestowania 
posiadanych środków finansowych. Żadna osoba nie wybrała tradycji i biznesu 
rodzinnego lub innej dowolnej motywacji. 

Tabela 2

 Motywy podejmowania własnej działalności gospodarczej

Motywacje Liczba wskazań %
Chęć bycia niezależnym 28 55
Większe korzyści finansowe 28 55
Realizacja własnych zainteresowań 26 51
Elastyczne godziny pracy 22 43
Tradycja i biznes rodzinny 0 0
Chęć wykorzystania doświadczenia i wiedzy zdobytej na studiach 13 25
Chęć realizacji ciekawego pomysłu 15 29
Chęć podjęcia ryzyka 4 8
Obawa przed brakiem zatrudnienia 13 25
Chęć wykorzystania posiadanych środków finansowych, kapitału 1 2
Inne 0 0
Źródło:  opracowanie własne.

Badani studenci podawali w kwestionariuszu odpowiedzi na pytanie: co 
według nich samych kieruje ich losem (rys. 3)? Najwięcej (84%) respondentów 
przyznało, że oni sami i podejmowane przez nich decyzje. Tylko nieliczni wska-
zali na siłę wyższą, przeznaczenie lub zbiegi okoliczności (odpowiednio 9%, 3% 
i 2%). Zdania nie miało 2% studentów.

Par  lat po studiach
45,0%

Planuj  jeszcze 
na studiach

3,0%

Planuj , ale jeszcze 
nie wiem, kiedy

47,0%

Od razu 
po studiach

5,0%

Rysunek 2.  Orientacyjny czas rozpoczęcia działalności gospodarczej

Źródło:  opracowanie własne.
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Rysunek 3. Odpowiedź na pytanie: co kieruje Twoim losem?

Źródło:  opracowanie własne.

Badania wykazały bardzo zróżnicowane doświadczenie zawodowe respon-
dentów (rys. 4). Największe doświadczenie studenci zdobyli na praktykach zawo-
dowych, które odbyli w ramach zajęć, zgodnie z programem studiów – 69%; 60% 
badanych deklarowało także podjęcie pracy sezonowej w kraju (63%) i za granicą 
(24%). Pracę w trakcie studiów podjęło 61% badanych. Wśród nich były osoby 
pracujące dorywczo (43%), na niepełnym etacie – 16%, i w pełnym wymiarze 
godzin – 2% respondentów. Studenci dosyć chętnie podejmowali się prac zwią-
zanych z wolontariatem (18%), a zatrudnienie w rodzinnej firmie znalazło 6% 
studentów.
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Rysunek 4.  Doświadczenie zawodowe badanych osób (%)

Źródło:  opracowanie własne.
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Studenci mają możliwość wyboru miejsca odbywania praktyk zawodowych 
(rys. 5). Badani najczęściej deklarowali chęć pracy w jednostkach administra-
cji publicznej – 55% oraz w jednostkach rządowych lub samorządowych – 14%. 
Wybór dużej, renomowanej firmy zadeklarowało 10% badanych i tyle samo 
podało małą firmę lub niewielkie przedsiębiorstwo.
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Praca w niewielkiej firmie/przedsi biorstwie

Praca w firmie rodzinnej

Praca w jednostkach administracji publicznej
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Rysunek 5.  Wybór miejsca praktyk studenckich (%)

Źródło:  opracowanie własne.

Respondenci dokonali subiektywnej oceny własnej postawy wobec przed-
siębiorczości (rys. 6). Tylko 2% badanych studentów zdecydowanie uważa się 
za osoby przedsiębiorcze, 47% studentów uważa, że prawdopodobnie byłoby 
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Rysunek 6. Subiektywna ocena własnej postawy przedsiębiorczej w odpowiedzi na pyta-
nie: czy uważasz, że byłbyś dobrym przedsiębiorcą? (%)

Źródło:  opracowanie własne.
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dobrymi przedsiębiorcami, 25% stwierdziło, że jeszcze nie mogą uważać się za 
takie osoby, jednak uczą się i dążą do tego, aby osiągnąć taką postawę. Raczej nie 
i zdecydowanie nie podało odpowiednio 24% i 2% respondentów. 

Studenci podali własne cechy osobowości, które kształtują pozytywną 
postawę przedsiębiorczą (tab. 3). Najczęściej wymieniano umiejętność współ-
pracy w grupie, umiejętność dostosowania się do nowego środowiska/sytuacji 
i energiczność – po 31 wskazań (61%). Otwartość na sugestie i krytykę podało 
30 osób, czyli 59% badanych; 29 wskazań (57%) dotyczyło pomysłowości jako 
cechy dobrego przedsiębiorcy, natomiast pozytywne nastawienie do nowości 
i chęć niezależności podało po 27 osób (53%). 

Tabela 3

Cechy osobowości respondentów kształtujące postawę przedsiębiorczą

Cechy Liczba wskazań %
Potrzeba uzyskania osiągnięć 22 43
Umiejętność współpracy w grupie 31 61
Spostrzegawczość 25 49
Upór w dążeniu do celu 25 49
Wiara w siebie i własne możliwości 16 31
Pomysłowość 29 57
Twórczość 17 33
Otwartość na sugestie i krytykę 30 59
Umiejętność dostosowania się do nowego środowiska/sytuacji 31 61
Optymizm 23 45
Energiczność 31 61
Chęć pozyskania korzyści 18 35
Umiejętność przewidywania 21 41
Pozytywne nastawienie do nowości 27 53
Chęć przewodzenia innym 12 24
Chęć niezależności 27 53
Chęć podejmowania ryzyka 19 37
Wszechstronna wiedza   7 14
Inicjatywa 10 20
Inne   0   0
Źródło:  opracowanie własne.

Testem chi-kwadrat (χ2) sprawdzono, czy zachodzi statystyczna zależność 
między miejscem pochodzenia (stałego zamieszkania) respondentów a planowa-
niem prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości. Na podstawie analizy 
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statystycznej obliczono wartość chi-kwadrat, która wyniosła 4,15 dla dziewięciu 
stopni swobody. Przez porównanie wyniku z wartościami w tablicach matema-
tycznych dla chi-kwadrat przyjęto hipotezę zerową i stwierdzono, że odpowiedź 
na pytanie: czy rozważasz podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz o miej-
sce zamieszkania ankietowanych są od siebie niezależne z prawdopodobieństwem 
popełnienia błędu pierwszego rodzaju równym 0,05.

Zakończenie

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości, które tworzą pozy-
tywną postawę przedsiębiorczą, umożliwiają uzyskanie wysokiej pozycji na rynku 
pracy12. Postawa przedsiębiorcza jako zbiór określonych cech człowieka pozwala 
aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym regionu, przyczyniając 
się tym samym do jego rozwoju13. 

Ponad połowa badanych studentów planuje założyć własną działalność po 
studiach, a niektórzy nawet w trakcie ich trwania. Najczęściej podawanymi moty-
wami była chęć bycia niezależnym, większe korzyści finansowe i realizacja włas-
nych zainteresowań. Z badań przeprowadzonych przez H. Mizgajską w grupie 
kobiet wynika, że motywami zakładania własnej działalności gospodarczej były 
sprzyjające warunki na rynku, brak możliwości rozwoju oraz bezrobocie14. Pra-
wie wszyscy badani respondenci mieli świadomość, że to właśnie od nich samych 
zależy, jak potoczą się ich losy. Mieli oni także różnorodne doświadczenie zawo-
dowe, dlatego przypuszcza się, że ich decyzje i przedstawiane argumenty były 
dobrze przemyślane. Połowa studentów już w chwili badania stwierdziła, że ma 
cechy dobrego przedsiębiorcy, natomiast mając za zadanie wybór cech, które są 
dla nich najbardziej charakterystyczne i opisują postawę przedsiębiorczą, najczęś-
ciej wymieniali umiejętność współpracy w grupie, umiejętność dostosowania się 

12 A. Grzesik, P. Walawender, Rola wykształcenia w opinii kadry zarządzającej przedsiębior-
stwami z województwa podkarpackiego, w: Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian. Rynek pracy in-
telektualnej w regionach peryferyjnych w dobie globalizacji, Studia o Gospodarce 1, red. R. Fedyna, 
Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2002.

13 R. Fedan, Rola przedsiębiorczości ośrodków ponadlokalnych (na przykładzie Jarosławia), 
w: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Wydawni-
ctwo MiWa, Kraków 2005.

14 H. Mizgajska, Wpływ edukacji na motywy i ograniczenia przedsiębiorczości kobiet na przykła-
dzie Wielkopolski, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wa-
chowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Warszawa 2007.
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do nowego środowiska, energiczność, otwartość na sugestie i krytykę, a także 
pomysłowość.

Badania przeprowadzone przez J. Targalskiego i współautorów15 wykazały, 
że 66% studentów pragnie założyć własną działalność gospodarczą, w tym 23% 
ma już skonkretyzowaną jej wizję. Badani studenci swoje plany chcą zrealizo-
wać jeszcze na studiach (15%) lub zaraz po ich ukończeniu (32%). Jako główne 
motywy podjęcia takiej działalności respondenci podawali chęć bycia niezależ-
nym i większe korzyści finansowe. Wyniki tych badań były zgodne z motywami 
przedstawianymi przez studentów w niniejszym artykule. W badaniach J. Targal-
skiego i współautorów za źródła pomysłów na własną działalność respondenci 
uznali zainteresowania i obserwację rynku potrzeb (odpowiednio 53% i 49%). 
Doświadczenie zawodowe badane osoby zdobyły głównie podczas prac sezono-
wych w kraju i za granicą, a 32% studentów podczas dorywczej pracy w trakcie 
studiów. Studenci (54%) częściej preferowali odbywanie praktyk w dużej, reno-
mowanej firmie niż w mniejszym przedsiębiorstwie; 42% respondentów pozytyw-
nie oceniało swoją postawę przedsiębiorczą, a 37% w chwili badania twierdziło, 
że do tego zmierza. Respondenci najchętniej podawali jednostki administracji 
publicznej jako preferowane miejsce odbywania praktyk, a w dalszej kolejności 
duże lub małe przedsiębiorstwa, natomiast postawę przedsiębiorczą już w chwili 
badania prezentowało 49% studentów, a 25% zmierzało w swoich działaniach do 
jej osiągnięcia. 

Badania prowadzone przez I. Sagana i współautorów wśród mieszkańców 
Gdyni wykazały wpływ płci i wieku na opinie oraz postawy przedsiębiorcze. 
Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że swoją wiedzę i umiejętności nieco wyżej 
cenią mężczyźni (56%) niż kobiety (45%). Autorzy podjęli także próbę okre-
ślenia predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności w zależności 
od płci. Stwierdzono, że płeć nie wpływa na rozwój uwarunkowań związanych 
z postawą przedsiębiorczą. Wyniki badań wskazują natomiast, że mimo braku 
różnic w pożądanych postawach między kobietami i mężczyznami, to mężczyźni 
byli bardziej skłonni do podejmowania ryzyka związanego z decyzją o otworze-
niu własnej działalności16. 

15 J. Targalski, M. Kosała, A. Pichur, Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekono-
mia Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych...

16 I. Sagan, M. Szmytkowska, G. Masik, dz.cyt.
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Podsumowując, zasoby indywidualne badanych studentów, takie jak wie-
dza, umiejętności, kwalifikacje, a także pożądane cechy osobowości, pozwolą im 
w przyszłości osiągnąć pozytywną postawę przedsiębiorczą.
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ENTREPRENEURIAL ATTITUDES AMONG STUDENTS

Summary

Many psychological research show some personality traits, abilities, talents, which 
have increased probability of achieving success in business. The aim of this study was 
to assess the personality traits that affect the entrepreneurial attitude in students studying 
in stationary system. Material for the study consisted of data obtained from students in 
stationary system. The study was a diagnostic survey, engineering survey. Took part in 
them 51 people, including 46 women and 5 men aged from 21 to 24 years. Studies have 
shown that more than half of the students planning to start their own business after college 
and some even during their duration. The most commonly quoted motives is the desire to 
be independent, greater financial benefits and realization of personal interest. Half of the 
students already at the time of research concluded that are characterized by the qualities of 
a good entrepreneur. Most frequently cited characteristics were: ability to work in a group, 
ability to adapt to the new environment, vigor, openness to suggestions, critics and ideas.
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WŚRÓD STUDENTÓW

Wprowadzenie

W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej podano pojęcie przedsię-
biorca. Według niej „przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 
prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsię-
biorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej 
przez nich działalności gospodarczej”1. Przedsiębiorczość oznacza charyzmę, siłę, 
kreatywność, innowacyjność, wytrwałość, entuzjazm, umiejętność świętowania 
i przewidywania, zapał, odporność na stres, inteligencję emocjonalną, zdolność 
do osiągania efektywności organizacyjnej i ekonomicznej, nastawienie na rozwój 
i podejmowanie ryzyka (B.G.). 

Słowo przedsiębiorczość jako pierwszy użył w literaturze R. Cantillon, trak-
tując ją jako pełnienie funkcji organizatora produkcji, czyli łączenia i koordyno-
wania różnych sił i przedmiotów, będących w zasięgu naszego oddziaływania2. 
W gospodarce centralnie planowanej pojęcie przedsiębiorczość i zachowania 
przedsiębiorcze nie były w centrum zainteresowania. Po urynkowieniu polskiej 
gospodarki przedsiębiorczość stała się podstawą przeobrażeń społecznych i głów-
nym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Jest wiele definicji przedsiębiorczości. 

1 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., DzU 2010, nr 220, 
poz. 1447.

2 W. Samecki, Przedsiębiorca a niepewność, materiały VI Szkoły Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1986, s. 61.
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Autorka artykułu preferuje definicję R.D. Hisricha i M.P. Petersa, która nie jest 
najnowsza, ale zgodnie z doświadczeniem zawodowym autorki oddaje istotę 
tego zjawiska: „proces kreowania czegoś odmiennego z uwagi na jego wartość, 
w ramach którego poświęca się konieczny do realizacji tego celu czas i wysiłek, 
zakładając towarzyszące mu finansowe, psychiczne i społeczne ryzyko i oczeku-
jąc uzyskania nagrody finansowej i osobistej satysfakcji”3.

W kontekście tematyki artykułu należy zwrócić uwagę na pojęcie przedsię-
biorczość akademicka, która – głównie w Polsce – jest utożsamiana nie tylko ze 
spółkami typu spin-off 4, ale także z aktywnością biznesową studentów i absol-
wentów uczelni5 oraz pracowników uczelni i ich władz. Celem artykułu nie jest 
jednak ukazanie liczby i rodzaju powstawania spółek typu spin-off, ale raczej 
przedstawienie przydatności programów, treści kształcenia i sposobu prowadze-
nia zajęć przez kadrę akademicką do rozbudzania przedsiębiorczości i kreatywno-
ści wśród studentów z punktu widzenia respondentów. Badania przeprowadzono 
wśród studentów ostatniego roku dziennych studiów licencjackich i ostatniego 
roku dziennych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku zarządza-
nie. Respondentami byli studenci wyższej uczelni prywatnej w Łodzi i jednego 
z wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. 

1.  Opinie studentów na temat roli uczelni wyższych 
w pobudzaniu przedsiębiorczości

Studenci, wykładowcy i władze uczelni zwracają coraz częściej uwagę na 
odpowiednie przygotowanie studentów do zakładania i prowadzenia własnej 
działalności. W tym celu są wykładane nowe przedmioty oraz wprowadzane 
nowe podejścia do prowadzenia zajęć. Biura karier i pracowników uczelni czę-
sto prowadzą szkolenia dla studentów i jej pracowników. Są one odpowiedzią na 
składane przez nich prośby i dotyczą na przykład sztuki pisania CV, listu moty-

3 R.D. Hisrich, M.P. Peters, Entreneurship. Starting, Developing and Managing a New Enter-
prise, 2nd edition, IRWING, Boston 1992, s.10. 

4 Pojęcia spin-off w praktyce używa się na określenie podmiotu utworzonego w drodze wydzie-
lenia jednostki z podmiotu macierzystego w celu podjęcia i prowadzenia działalności często inno-
wacyjnych i ryzykownych, takich, których prowadzenie w ramach jednostki macierzystej byłoby 
trudne lub ryzykowne.

5 Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. Matusiak, Wydawnictwo PARP, War-
szawa 2005, s. 131.
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wacyjnego, procedury związanej z zatrudnianiem lub otwieraniem działalności 
gospodarczej, a także umiejętności pisania biznesplanu. W przypadku nauczycieli 
akademickich dotyczą tworzenia nowych programów i posługiwania się nowymi 
środkami dydaktycznymi. Uczelnie nawiązują kontakt z różnymi organizacjami, 
stwarzając studentom możliwości odbywania praktyk studenckich, które mają na 
celu zapoznanie ich z działaniem różnego typu organizacji. Spotkania z przed-
siębiorcami czy utrzymywanie ciągłego z nimi kontaktu, na przykład z powodu 
organizacji praktyk zawodowych, odzwierciedla także feedback. Są na nim przed-
stawiane oczekiwania biznesu co do konkretnych umiejętności absolwentów, 
będących potencjalnymi pracownikami.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie uczelni i studentów związkami z prak-
tyką oraz przygotowywaniem tych ostatnich do praktyki zawodowej lub zakłada-
nia własnej działalności autorka postanowiła zbadać, czy studenci są zadowoleni 
z oferty programowej uczelni, w której studiują, oraz czy odpowiada im sposób 
prowadzenia przez kadrę akademicką zajęć i czy według nich uczelnie pobudzają 
działania przedsiębiorcze. 

Rozdano następującą liczbę ankiet, zachowując równe proporcje w obu 
typach uczelni:

–  45 sztuk kwestionariuszy wśród studentów na pierwszym stopniu naucza-
nia w wyższej szkole prywatnej,

–  45 sztuk kwestionariuszy wśród studentów Uniwersytetu Łódzkiego na 
pierwszym stopniu nauczania,

–  45 sztuk kwestionariuszy wśród studentów na drugim stopniu nauczania 
w wyższej szkole prywatnej,

–  45 sztuk kwestionariuszy wśród studentów Uniwersytetu Łódzkiego na 
drugim stopniu nauczania.

Pierwsze pytanie dotyczyło zadowolenia studentów z podjęcia studiów 
w danej uczelni (wykresy 1 i 2).

Na podstawie przedstawionych wykresów można stwierdzić, że wystąpiły 
nieznaczne różnice w odpowiedziach udzielanych przez studentów w zależności 
do typu i charakteru uczelni na pierwszym stopniu studiów. Widoczny jest nie-
znaczny wzrost niezadowolenia z wyboru uczelni prywatnej: 22,4% (10 osób na 
45 badanych) w stosunku do studentów UŁ – 17,7% (8 osób na 45 badanych). 

W analogicznym badaniu na drugim stopniu w obu uczelniach proporcje 
rozkładały się podobnie, z tym że zmalała liczba osób niezadowolonych z wyboru 



54 Beata Glinkowska

uczelni. Można domniemywać, że jeżeli student kontynuuje studia na drugim stop-
niu, to wybór uczelni był świadomy, dlatego też mniejsze jest niezadowolenie. 

niezadowolenie
17,7%

zadowolenie
73,4%

brak zdania
8,9%

Wykres 1.  Poziom zadowolenia studentów z wyboru uczelni (pierwszy stopień naucza-
nia na UŁ)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

niezadowolenie
22,4%

brak zdania
8,1%

zadowolenie
69,5%

Wykres 2.  Poziom zadowolenia studentów z wyboru uczelni (pierwszy stopień naucza-
nia na uczelni prywatnej)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Kolejny problem dotyczył oceny proponowanych przez obie uczelnie przed-
miotów i treści kształcenia w kontekście przygotowania do pracy zawodowej lub 
otwierania działalności gospodarczej (wykresy 3 i 4). 

niezadowolenie
27,9%

brak zdania
5,0%

zadowolenie
67,1%

Wykres 3.  Struktura odpowiedzi na pytanie o poziom satysfakcji z proponowanych przez 
uczelnię przedmiotów i treści kształcenia (pierwszy i drugi stopień kształce-
nia na uczelni prywatnej)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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niezadowolenie
21,2%

brak zdania
2,0%

zadowolenie
76,8%

Wykres 4.  Struktura odpowiedzi na pytanie o poziom satysfakcji z proponowanych przez 
uczelnię przedmiotów i treści kształcenia (pierwszy i drugi stopień kształce-
nia na UŁ)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Na wykresach 3 i 4 widać, że dość duży udział mają studenci niezadowo-
leni z treści kształcenia i proponowanych przez jednostki wyższe przedmiotów: 
27,9% na uczelni prywatnej (25 osób na 90 badanych na obu stopniach kształ-
cenia) i 21,2% na UŁ (19 osób na 90 badanych na obu stopniach kształcenia). 
Odpowiedzi na kolejne pytanie problemowe uzupełniają wyniki z wykresów 3 i 4. 
Na pytanie problemowe, czy gdyby była taka możliwość, to studenci wprowadzi-
liby większą liczbę przedmiotów ściśle związanych z praktyką gospodarczą (lub 
zawodem), czy większą liczbę przedmiotów ogólnych, niemal wszyscy (97%, 
czyli 175 osób na 180 badanych na obu uczelniach i obu stopniach kształcenia) 
opowiedzieli się za wprowadzeniem większej liczby przedmiotów ściśle zwią-
zanych z szeroko rozumianym biznesem lub przygotowaniem do konkretnego 
zawodu. Studenci obu uczelni i obu stopni kształcenia są w relatywnie dużym 
stopniu niezadowoleni ze sposobu przekazywanych przez wykładowców treści: 
średnio 31% (56 spośród ogółu badanych respondentów). W przekazywaniu tre-
ści kształcenia istotne są między innymi: osobowość wykładowców, ich chary-
zma, zasób posiadanej wiedzy, praktyka zawodowa. Warto dodać, że studenci 
obu uczelni mają możliwość oceniania swoich wykładowców. 

Z punktu widzenia tematyki artykułu istotne było zawarte w kwestionariuszu 
ankiety pytanie dotyczące pobudzania przez uczelnie przedsiębiorczości wśród 
studentów. Strukturę odpowiedzi w obu badanych uczelniach przedstawiono na 
wykresach 5 i 6.

W obu przypadkach wielu respondentów było zdania, że uczelnie nie pobu-
dzają w nich przedsiębiorczych zachowań. Na uczelni prywatnej uważało tak 
36,7% respondentów (33 osoby na 90 badanych), a na UŁ – 24,3% (22 osoby na 
90 badanych). Wielu respondentów nie miało zdania w tej kwestii i mimo prze-
wagi odpowiedzi, że uczelnie pobudzają do samodzielnego działania, wyniki w tej 
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kwestii nie były optymistyczne i z pewnością skłaniają do refleksji. Praktyczne 
doświadczenia autorki artykułu nasuwają spostrzeżenie, że na ogół trudno jest 
zaangażować studentów w realizację pomysłów. Duże było ich zaangażowanie na 
poziomie samego pomysłu, natomiast o wiele mniejsze, gdy dochodziło do próby 
jego realizacji. Nie zmienia to faktu, że większość studentów oczekiwała dobrego 
przygotowania do wykonywania przyszłego zawodu i wyzwalania pokładów 
przedsiębiorczości w celu prowadzenia własnych firm. W związku z tym ocze-
kują wiedzy pomocnej w kształtowaniu przez nich własnego życia zawodowego. 

uczelnia pobudza 
zachowania 

przedsi biorcze
42,2%

uczelnia nie pobudza 
zachowa  

przedsi biorczych
36,7%

brak zdania
21,1%

Wykres 5.  Struktura odpowiedzi na pytania o pobudzanie wśród studentów przedsiębior-
czości (pierwszy i drugi stopień kształcenia na uczelni prywatnej)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

uczelnia pobudza 
zachowania 

przedsi biorcze
57,8%

uczelnia nie pobudza 
zachowa  

przedsi biorczych
24,3%

brak zdania
17,9%

Wykres 6.  Struktura odpowiedzi dotycząca pobudzania wśród studentów przedsiębior-
czości (pierwszy i drugi stopień kształcenia na UŁ)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Interesująca jest struktura odpowiedzi na pytanie: jakie były motywy pod-
jęcia przez nich studiów. Studenci mieli wybrać trzy najistotniejsze dla nich 
odpowiedzi. Z uwagi na różnice w założeniach kształcenia na poziomie studiów 
licencjackich i uzupełniających studiów magisterskich obie te grupy zbadano 
osobno (tab. 1 i 2).
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Tabela 1 

Struktura odpowiedzi na pytanie o najważniejsze powody podjęcia studiów/oczekiwania 
(pierwszy stopień kształcenia na uczelni prywatnej i UŁ)6

Lp. Motywy Liczba respondentów
1. Podniesienie własnej wartości 7
2. Zdobycie wiedzy kierunkowej 14
3. Zdobycie wiedzy ogólnej 5
4. Przygotowanie do zawodu/praktyki 20
5. Własna satysfakcja 5
6. Życzenie rodziców/opiekunów 2
7. Pobudzenie przedsiębiorczości 4
8. Wyższe zarobki 16
9. Większe szanse na rynku 14

10. Moda na studiowanie 1
11. Chęć samorozwoju 2
12. Ogółem 90

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Z analizy danych zawartych w tabelach wynika, że studenci pierwszego stop-
nia kształcenia podjęli studia głównie z powodu nadziei na lepsze przygotowanie 
do przyszłej pracy zawodowej (20 respondentów na 90 badanych), na drugim 
miejscu znalazły się wyższe zarobki (16 osób), na trzecim – zdobycie wiedzy 
kierunkowej (14 respondentów), a na czwartym – zwiększenie szans na rynku 
(14 respondentów). Pobudzenie przedsiębiorczości było dla studentów marginal-
nym motywem (4 respondentów na 90 badanych). Przygotowanie do praktyki 
gospodarczej było najistotniejsze, zatem, nawiązując do wykresów 1 i 2 doty-
czących stopnia (poziomu) zadowolenia z wyboru uczelni, brak wystarczającej 
liczby ćwiczeń, laboratoriów, case study itp. może decydować o niezadowoleniu 
z wyboru dokonanego przez respondentów. Pobudzanie przedsiębiorczości było 
w tym przypadku na dość odległym miejscu, co może oznaczać, że na tym eta-
pie studenci nie mieli określonych postaw. Może to być polem do działania dla 
uczelni i jej władz. Z pewnością jest wiele do zrobienia w tym zakresie, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę autorskie podejście do pojmowania przedsiębiorczości.

W tabeli 2 przedstawiono najważniejsze powody (motywy) podjęcia stu-
diów uzupełniających magisterskich. Z analizy danych w niej zawartych wynika,  

6 Autorka podkreśla, że motywy podejmowania studiów są zarazem oczekiwaniem studentów 
wobec studiów i wykładowców w kwestii sposobu i jakości przekazywanych treści. 
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Tabela 2

Struktura odpowiedzi na pytanie o najważniejsze powody podjęcia studiów 
(drugi stopień kształcenia na uczelni prywatnej i UŁ)7

Lp. Motywy Liczba respondentów
1. Podniesienie własnej wartości 8
2. Zdobycie wiedzy kierunkowej 15
3. Zdobycie wiedzy ogólnej 1
4. Przygotowanie do zawodu/praktyki 19
5. Własna satysfakcja 3
6. Życzenie rodziców/opiekunów 1
7. Pobudzenie przedsiębiorczości 6
8. Wyższe zarobki 17
9. Większe szanse na rynku 15

10. Moda na studiowanie 1
11. Chęć samorozwoju 4
12. Ogółem 90

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

że przygotowanie do praktyki gospodarczej nadal jest głównym motywem 
podejmowania studiów, tym razem na poziome uzupełniającym magisterskim 
(19 respondentów na 90 badanych). Na drugim miejscu uplasowały się wyż-
sze zarobki (17 respondentów). Zwiększenie szans na rynku i zdobycie wiedzy 
kierunkowej są ex aequo na trzecim miejscu (po 15 odpowiedzi). Pobudzenie 
przedsiębiorczości „wzrosło” o trzy punkty procentowe, ale nadal jest to dość 
marginalny motyw podejmowania studiów (6 respondentów), a tym samym ocze-
kiwań studentów wobec uczelni, którą wybierają. 

Zakończenie

Otrzymane w wyniku badań dane pozwalają wysnuć wniosek, że w kwestii 
pobudzania przedsiębiorczości uczelnie mają wiele do zrobienia. Zastanawiające 
jest, że pobudzanie przedsiębiorczości nie jest głównym motywem podejmowa-
nia studiów ani tym, czego studenci najbardziej oczekują od uczelni. Podczas 
prowadzenia zajęć studenci dają sygnały, że kwestia ta jest dla nich istotna. 
Może to być dziewiczym obszarem do zagospodarowania przez uczelnie poprzez 

7 Zob. przypis 6.
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uświadamianie studentom, że przedsiębiorczość jest istotna nie tylko w momencie 
otwierania działalności gospodarczej, ale także podczas pełnienia obowiązków 
służbowych w pracy zawodowej. W tym celu można na przykład urozmaicić zaję-
cia wykładem prowadzonym przez charyzmatyczną osobę zajmującą się praktyką 
biznesu lub opracować blok zajęć z technikami podnoszącymi umiejętności w tej 
dziedzinie. Rola uczelni w pobudzaniu przedsiębiorczości wśród studentów jest 
oceniona na średnim poziomie: 42% na uczelni prywatnej (38 respondentów na 
90 badanych) i 58% na UŁ (52 respondentów na 90 ankietowanych). Na pierw-
szym miejscu studenci postawili wyższe zarobki, przygotowanie do praktyki, 
zwiększenie szans na rynku pracy i zdobycie wiedzy kierunkowej. 
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THE ROLE OF UNIVERSITIES 
IN CREATING ENTREPRENEURIAL ATTITUDE AMONG STUDENTS

Summary

In this article the authoress has attempted to show the role of modern universities in 
creating entrepreneurial attitudes among future graduates. Questionnaire carried through 
the one of private universities in Lodz and University of Lodz students was a foundation 
for the analysis. Questionnaire was evenly distributed between both universities (180 peo-
ple). The study was conducted in spring of 2011. The conclusions of the study are con-
tained in this article. The authoress is aware of a small representativeness of sample, but 
in the face of the reforms brought about by the Ministry of Science and Higher Education, 
the theme seems to be important and live.
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SPORT W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
MAKRO- I MIKROEKONOMICZNEJ

Wprowadzenie

Na przełomie XX i XXI stulecia sport stał się ważnym elementem życia 
codziennego współczesnych cywilizacji, składową ekonomii na globalną skalę. 
Rola kulturowa i ekonomiczna sportu przejawia się w globalnym zasięgu medial-
nym i spektakularności1. 

Sport jest ważną składową gospodarki narodowej zarówno w zakresie pro-
dukcji dóbr i usług, popytu, jak i zatrudnienia. Sport staje się narzędziem roz-
woju lokalnego i regionalnego, w szczególności witalizacji regionów zacofanych. 
Jednocześnie wzrastająca wartość sektora sportowego ma duży wpływ na inne 
sektory gospodarki. 

Sport w skali makroekonomicznej obejmuje zjawiska gospodarki światowej 
i poszczególnych krajów. W skali mikroekonomicznej dotyczy pojedynczych pod-
miotów, rynku lub branży. Lokalnie ma istotny wymiar społeczny, dotyczy mię-
dzy innymi takich komponentów, jak spędzanie wolnego czasu, kultura cielesna, 
zachowania prozdrowotne (socjalizacja, głównie w postaci silnych związków 
i więzi w organizacjach sportowych)2. Wzrost ekonomicznego znaczenia sportu 
powoduje dynamiczny rozwój instytucji sportowych typu profit, działalność spor-

1 P. Godlewski, Agon, quasi-sport, protosport i sport współczesny – ważna dywergencja dla 
historyka sportu, w: Z wybranych zagadnień metodologii i organizacji kultury fizycznej oraz reha-
bilitacji i turystyki w Polsce, red. J. Dżereń, Płock 2011, s. 35–52.

2 P. Godlewski, Globalny i lokalny wymiar sportu, w: Sport i rekreacja a wyzwania współ-
czesnej cywilizacji, Zeszyty Naukowe nr 689, Ekonomiczne Problemy Usług nr 78, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2011, s. 16.
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towa staje się elementem gry rynkowej, jest traktowana w kategoriach produktu. 
Zarówno w skali makroekonomicznej jak i mikroekonomicznej sport przyspiesza 
wzrost gospodarczy i tworzy miejsca pracy. W dokumencie Komisji Wspólnot 
Europejskich Biała księga na temat sportu znalazło się stwierdzenie: „Sport jest 
sektorem dynamicznym i wciąż zyskującym na znaczeniu, który może przyczynić 
się do realizacji celów lizbońskich przyspieszenia wzrostu gospodarczego i two-
rzenia miejsc pracy, a jego wpływ na makroekonomię jest niedoceniany. Może on 
służyć za narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego, gospodarczej regeneracji 
miast lub rozwoju terenów wiejskich”3. Należy pamiętać, że około 2% świato-
wego PKB pochodzi z sektora sportu.

W roku 2006 wartość całkowita popytu finalnego na dobra i usługi sportu 
wyniosła w Polsce 20,7 mld zł. W ujęciu względnym4 jest to równoważne udzia-
łowi PKB sportu w całkowitym PKB Polski w 2006 roku na poziomie 1,96%. 
W ujęciu instytucjonalnym5 największy udział w kreowaniu popytu finalnego 
na dobra i usługi sportu mają gospodarstwa domowe (41%), instytucje rządowe 
i samorządowe (21%), instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw 
domowych (15%) oraz zagranica (eksport 16%)6. Według Rachunku satelitar-
nego sportu dla Polski około 225,5 tys. osób pracuje w sektorach związanych 
ze sportem i wytwarzających usługi oraz produkty dla tego sektora7. Nie ulega 
zatem wątpliwości, że śledzenie struktury przedsiębiorczości w branży sportowej 
i rekreacyjnej zarówno w makro- jak i mikroskali jest potrzebne i poznawcze.

1. Ekonomiczny wymiar sportu

Sektor sportowy jest postrzegany przez instytucje Unii Europejskiej w kate-
goriach ekonomicznych. Badania tego sektora pod względem jego wpływu na 

3 Biała księga na temat sportu, Komisja Wspólnot Europejskich, Com (2007) 391 wersja os-
tateczna, Bruksela 2007, s. 11.

4 „W ujęciu względnym” jest to stosunek zysku brutto ze sprzedaży do przychodów.
5 „Ujęcie instytucjonalne” cechuje podkreślanie znaczenia instytucjonalnego podłoża gospodar-

ki.
6 Rachunek satelitarny sportu dla Polski. Raport wykonany na zlecenie i ze środków budżeto-

wych Ministerstwa Sportu i Turystyki, Instytut Statystyki Publicznej, GUS, Warszawa 2010, s. 29–
30. Jest on narzędziem niezbędnym do określenia wpływu sektora sportowego na funkcjonowanie 
i rozwój gospodarki krajowej. Polega na wyodrębnieniu z systemu rachunków narodowych wszyst-
kich pozycji związanych z działalnością sportową i oszacowaniu ich wartości. 

7 Tamże, s. 28.
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funkcjonowanie i rozwój gospodarki krajowej wymagały jednak uściśleń defini-
cyjnych. Konsensus nastąpił w 2007 roku podczas spotkania roboczego w Wil-
nie. Przyjęto wówczas tak zwane definicje wileńskie sportu. Opracowano trzy 
definicje: statystyczną, wąską, szeroką8. Statystyczna definicja sportu odnosi się 
do klasyfikacji NACE 92.6. działalność sportowa (także grupa PKD 92.6) i jest 
ściśle związana z aktywnością sportową. Obejmuje działalność w ramach infra-
struktury sportowej: stadionów i innych obiektów sportowych oraz usługi zwią-
zane z organizacją i promowaniem imprez sportowych. Wąska definicja sportu 
obejmuje działalność wszystkich sektorów w gospodarce, które produkują towary 
i dostarczają usługi niezbędne do uprawiania sportu. Szeroka definicja sportu 
obejmuje wszystkie istotne gałęzie przemysłu i rodzaje działalności bezpośrednio 
lub pośrednio związane ze sportem, w których sport ma duży wkład w ich funk-
cjonowanie (np. transmisje telewizyjne, produkcja gier komputerowych). Szeroką 
definicję sportu przyjęto jako podstawę obliczeń w opracowaniu Rachunek sateli-
tarny sportu dla Polski”9. Jego autorzy wyrażają pogląd, że wartość ekonomiczna 
sportu stanowi znaczącą część gospodarki narodowej, dlatego ważna jest infor-
macja o wielkości zatrudnienia, a także udziału sektora sportowego w dochodach 
państwa, w wydatkach sektora publicznego i prywatnego. Jest to podstawa two-
rzenia strategii w obszarze sportu, a także planowania polityki gospodarczej pań-
stwa. Wartości makroekonomiczne związane z działalnością sportową przydatne 
są do szerszych planów regionalnych, również unijnych. 

Generując przychody do budżetu państwa, sport jest ważną składową gospo-
darki narodowej. Pochłania także duże wydatki z budżetu państwa i budżetów 
samorządów lokalnych, a także z przedsiębiorstw prywatnych i gospodarstw 
domowych10. Trudno jest jednak obliczyć wartość ekonomiczną sektora sportu, 
ponieważ oprócz przychodów bezpośrednich należy także uwzględnić produkcję 
sprzętu i odzieży sportowej, przychody z mediów, hazardu sportowego, z totali-
zatorów itp. Trudno policzalne są zwłaszcza przychody z sektorów gospodarki 

8 Tamże, s. 11–12.
9 Tamże, s. 12. Zob. też NACE 92.6. według wspólnej podstawowej statystycznej klasyfikacji 

działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 
z dnia 9.10.1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólno-
cie Europejskiej. Art. 2, pkt 1. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest umownie przyjętym, 
hierarchicznie usystematyzowanym podziałem działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizu-
ją podmioty gospodarcze. Aktualną klasyfikację PKD 2011 wprowadzono rozporządzeniem Ra-
dy Ministrów z 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), DzU nr 251, 
poz. 1885.

10 Tamże, s. 6.
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narodowej, które wytwarzają produkty i świadczą usługi dla sektora sportu. 
Istotne jest więc pozyskanie jak najwięcej informacji z różnych gałęzi przemysłu 
i opracowanie danych11.

Sport zajmuje ważne miejsce w dokumentach i pracach instytucji Unii Euro-
pejskiej. W Komunikacie Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
czytamy o społecznej roli sportu. Docenione zostało zwłaszcza ekonomiczne 
znaczenie. Oceniono, że „sport stanowi duży i szybko rozwijający się sektor 
gospodarki i w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia, swoją wartością dodaną i wpływem na zatrudnienie przekraczając 
średnie stopy wzrostu”12.

2.  Przedsiębiorczość w sporcie

Jest wiele definicji przedsiębiorczości, które dotyczą nie tylko prowadze-
nia działalności gospodarczej, ale także wszystkiego co dotyczy indywidualnej 
i zespołowej kreatywności, umiejętności pokonywania trudności, a także innowa-
cyjności i tego, co nazywamy synergią działania. Przedsiębiorczość definiuje się 
również jako zdolności organizacyjne do zdobywania dóbr materialnych, zarad-
ności i „rzutkości” w interesach. Grupa przedsiębiorców to ludzie ukierunkowani 
na zysk, planujący, realizujący i oceniający efekty określonego przedsięwzięcia. 
Przedsięwzięcie charakteryzuje się zorganizowanym działaniem uwzględniającym 
czas, ludzkie zasoby, zasoby materialne i finansowe, technologię, a także pomysł 
i strategię działania. Można wyróżnić dwie formy przedsiębiorczości. Jedna jest 
związana z procesem tworzenia i rozwoju przedsięwzięcia gospodarczego, druga 
dotyczący predyspozycji człowieka do działania, w tym jego temperament, umie-
jętności adaptacyjne, kompetencje społeczne, inteligencję emocjonalną, a także 
cechy woli. Wynik ekonomiczny w biznesie jest tym samym, czym zdobycie 
medalu w sporcie. Byłoby najlepiej, gdyby rezultat uzyskany na boisku czy bieżni 
mógł znaleźć odzwierciedlenie w sukcesie życiowym, a więc ekonomicznym 
sportowca. W ostatnich dwóch dekadach wzrosło zainteresowanie sportowców 

11 Tamże, s. 7.
12 Komisja Europejska Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Rozwijanie europej-
skiego wymiaru sportu. Bruksela, dnia 18.1.2011 KOM (2011) 12, wersja ostateczna, s. 8.



65Sport w przedsiębiorczości makro- i mikroekonomicznej

inwestowaniem w przyszłość biznesową. Jednak tylko pewna część sportowców 
po ukończeniu kariery angażuje się w biznes. Przeszkodą jest głównie brak kapi-
tału założycielskiego i zdolności organizacyjnych. Z pewnością duże znaczenie 
ma określenie zdolności kredytowej sportowców. 

Wbrew powszechnej opinii sportowcy jako profesjonalni przedstawiciele 
dyscyplin sportowych, często też celebryci, nie cieszą się dużą wiarygodnością 
banków. Bankowcy zapewne biorą pod uwagę efemeryczność kariery sportowca, 
a także wysokie ryzyko zdrowotne uprawianej dyscypliny sportu. Trudności 
nastręcza także określenie rzeczywistych, zweryfikowanych dochodów spor-
towca zawodowego. Wprawdzie sportowcy, głównie piłkarze, podpisują długo-
terminowe umowy na wysokie kwoty, jednak nie zawsze mają zagwarantowane 
wysokie dochody na wypadek kontuzji, a więc niedyspozycji czy długiego okresu 
rehabilitacji, co może skutkować niewypłacalnością kredytobiorcy. Trudno jest 
zatem uzyskać wysoki kredyt długoterminowy, zwłaszcza na 15 czy 30 lat. Ist-
nieje jeszcze wariant ubezpieczenia kredytobiorcy i kredytu, lecz jest to kosztow-
niejsze. W tym momencie może też zadziałać czynnik psychologiczny. 

Jak wynika z długoletnich obserwacji i wiedzy autora, sportowcy nie mają 
jakiś szczególnych cech, charakterystycznych dla skutecznych przedsiębiorców. 
Często pracodawcy podchodzą z dystansem do zatrudniania byłych mistrzów. 
Powodem jest głównie znana roszczeniowość większości sportowców, ich indy-
widualizm i zawyżona samoocena, a także przyzwyczajenie do dużej obsługi. 

Zagadnieniem wpływu sukcesu sportowca na sukces przedsiębiorcy zaj-
mował się profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu H. Mruk w pracy 
Sukces sportowca a sukces przedsiębiorcy13. Zastanawiał się, w jakim stopniu 
rozwiązania stosowane w sporcie mogą być przydatne właścicielom lub liderom 
zarządzającym przedsiębiorstwami14. Jednym z elementów sportu, które można 
zastosować w biznesie, jest według H. Mruka to, że: „sportowcy biorący udział 
w zawodach natychmiast otrzymują informację zwrotną, jak wyglądają ich kom-
petencje na tle wyników uzyskiwanych przez konkurentów (...) Liderzy firm 
nie zawsze potrafią krytycznie spojrzeć na własne kompetencje”15. Można jed-
nak dodać, że często bywa też tak, iż sportowcy kierują się taktyką walki, więc 

13 H. Mruk, Sukces sportowca a sukces przedsiębiorcy, w: Marketing dla sportu, red. H. Mruk, 
K. Kropielnicki, P. Matecki, Poznań 2006, s. 36–49. H. Mruk podejmował podobną problematykę 
we wcześniejszej pracy: Sportowiec jako lider, w: Marketing sportowy, red. P. Jankowski, P. Mate-
cki, Poznań 2004, s. 35–42.

14 H. Mruk, Sukces sportowca..., s. 36–49; tenże, Sportowiec..., s. 24–30.
15 Tamże, s. 36.
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kluczą, maskują swoje działania, nie zdradzają ich celu. H. Mruk rozwija tezę 
o łatwiejszym zaobserwowaniu predyspozycji w sporcie niż w biznesie, a także 
przekonuje, że w sporcie widać lepiej, że inwestowanie w talenty prowadzi do 
sukcesu16. Jest jednak często tak, że zanim wyłonimy mistrza, budujemy szeroką 
podstawę piramidy procesu szkolenia, później jest selekcja itp. H. Mruk wyraża 
optymistyczny pogląd, że w sporcie z reguły dobre wyniki uzyskiwane na trenin-
gach przekładają się na sukces w zawodach. Jest bardziej jednak prawdopodobne 
to, że o sukcesie w sporcie decyduje wiele zmiennych, w tym zdrowie, szczęście 
– zbieg okoliczności, a sala treningowa jest tylko laboratorium, bo prawdziwym 
sprawdzianem jest współzawodnictwo w zawodach głównych. Profesor ekono-
mii, uważa, że najwięcej czasu poświęca się najbardziej utalentowanym zawod-
nikom, a w biznesie nie rozwija się talentów. O ile z sytuacją w biznesie trudno 
byłoby polemizować ze znawcą tematu, o tyle w sporcie jest różnie. Należałoby tu 
przytoczyć sentencję Einsteina „Sukces to wiadro potu i kropla polotu”. Zwycię-
żają, tak jak w innych dziedzinach życia, nie tylko utalentowani, sukces to wiele 
bardzo skomplikowanych uwarunkowań. H. Mruk porusza też temat celowości 
pracy, podając przykład kolarza: „Gdyby kolarz, kosztem czasu przeznaczonego 
na trening, zgłębiał tajniki chemii organicznej, o której niewiele wie, to byłoby to 
pozbawione sensu. Warto zatem zastanowić się, czy zarząd i pracownicy firmy 
koncentrują swoje wysiłki na właściwych rzeczach”17. W przypadku sportowców 
bywa często tak, że muszą oni mieć wiedzę na temat fizjologii wysiłku, biome-
chaniki, teorii treningu, biochemii czy wspomagania ergogenicznego. Zgodzić się 
natomiast można ze zdaniem, że „Sukces w sporcie i biznesie zależy od tego, 
czy postawi się cele, które ma osiągnąć zespół, i opracuje się sposób, który do 
niego prowadzi18. Mruk pisze, „właściciele i liderzy nie zawsze potrafią nadążać 
za zmianami w firmie i otoczeniu. Od sportowców mogą też uczyć się siły cha-
rakterów w sytuacji porażek. Przykłady z życia zawodników dobrze dokumentują 
prawdziwą także dla biznesmenów tezę, że sukcesy usypiają, a porażki hartują”19. 
Częściej jest jednak tak, że sportowcy w trakcie procesu treningowego nie muszą 
myśleć kreatywnie, wręcz odwrotnie – są głównie realizatorami pomysłu szkole-
niowego trenera. Technika sportowa to głównie monotonne ćwiczenia ruchowe, 
których celem jest perfekcja i dokładność ruchu, i nie znamy dotąd lepszej metody 

16 Tamże, s. 37.
17 Tamże, s. 39.
18 Tamże.
19 Tamże, s. 41.
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niż powtórzeniowa. Czynność ruchowa przechodzi w odruch warunkowy, i w tym 
procesie nie ma miejsce na myślenie. Inną sprawą jest taktyka samej walki sporto-
wej, a tę też ustala i egzekwuje trener. Sportowiec jest przez lata pozbawiany cech 
kreatywnych, ponieważ jest uzależniony od zarządców, administracji sportowej, 
trenerów, menedżerów, często od sponsorów. 

Istnieje także pogląd, że sportowcy i organizacje sportowe stali się regular-
nymi uczestnikami procesów rynkowych, zatem podlegają regulacjom typowym 
dla wymiany handlowej. Taki pogląd wyraża Robert A. Kaczyński, przypomina-
jąc, że świat sportu jest równoprawnym uczestnikiem gry rynkowej działającym 
według ogólnych zasad. Jednocześnie wskazuje na zagrożenia, jakie mogą ujaw-
nić się na styku sportu i biznesu. Dotyczą one głównie wiarygodności biznesu 
sportowego, a zwłaszcza możliwości łatwej ucieczki od długów i zobowiązań 
organizacji sportowych. Barierą wchodzenia biznesu do sportu mogą być również 
niedostateczne kompetencje marketingowe20.

Na ogół byli sportowcy nie sprawdzają się w biznesie, często ograniczają 
się do bezpiecznego lokowania zgromadzonych środków. Niewielu może liczyć 
na dostatek do końca życia. Są jednak wyjątki, dotyczące głównie sportowców 
osiągających szczytowe wyniki. W tej grupie dobrym przykładem jest Robert 
Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w niszowej konkurencji sporto-
wej. Jeszcze podczas czynnej kariery sportowej zajął się biznesem. Rozpoczął od 
handlu sprzętem sportowym, prowadził firmę promocyjną. Wykorzystując auto-
promocję, w 2002 roku został dyrektorem sportowym Grupy Lekkoatletycznej 
Elite Cafe, w 2004 roku – doradcą Redakcji Sportowej w Telewizji Polskiej SA, 
a wkrótce został jej dyrektorem. Obecnie realizuje się w show-biznesie21. 

Maja Włoszczowska, przedstawicielka wyjątkowo niszowej dyscypliny 
sportu, związana z firmą CCC, jest współwłaścicielką firmy produkującej odzież 
sportową. Kapitał ze sportu zainwestowali Dariusz Michalczewski i Mateusz 
Kusznierewicz. Były szczypiornista Krzysztof Tryliński jest właścicielem firmy 
Belvedere produkującej wódkę „Sobieski”. Są też pechowi sportowcy biznes-
meni, jak Jacek Wszoła, mistrz olimpijski w skoku wzwyż z Montrealu – firma 
„Gymnasion”, której był założycielem i współudziałowcem, ogłosiła upadłość. 

20 R.A. Kaczyński, Uprzywilejowana pozycja świata sportu wobec jego partnerów biznesowych. 
Aspekty formalnoprawne i wizerunkowe, w: Marketingowe zarządzanie sportem, red. H. Mruk, 
R. Śliwowski, K. Kropielnicki, P. Matecki, P. Przybylska, M. Furlepa, Poznań 2007, s. 196–197.

21 Zob. też ABC promocji własnych wyników według Roberta Korzeniowskiego, w: Marketing 
sportowy. Teoria i praktyka, red. H. Mruk, Poznań 2004, s. 31–44.
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Dobrze sytuowany, słynny przed laty tenisista Wojciech Fibak, zarabia bardziej 
na lokowaniu pieniędzy w dzieła sztuki niż biznes aktywny – upadła jego firma 
„Fibak Cars” działająca w branży samochodowej. W branży samochodowej inte-
resy prowadzi też Krzysztof Hołowczyc. Jednak najstarszym i najbardziej znanym 
sportowcem biznesmenem jest były polski kierowca rajdowy Sobiesław Zasada. 
Absolwent Akademii Handlowej w Krakowie rozpoczął interesy jeszcze w latach 
70. XX wieku od założenia firmy polonijnej, później współpracował z firmą Mer-
cedes-Benz. Jednak największym osiągnięciem biznesowym było utworzenie 
„Grupy Zasada” działającej w branży produkcji ciężarówek i autobusów. 
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dzia alno  PR zdobywanie kontaktów  sprzeda  produktu 

rezultat sportowy 

wizerunek 

biznes 

mass media 

polityczny establishment 

ef
ek

t p
rz

ed
u

on
y 

ef
ek

t b
ie

cy
 Jest celebryt  

 

przestrze  sportu i biznesu 

Rysunek 1.  Sportowiec przedsiębiorca w polskiej przestrzeni sportu i biznesu

Źródło:  opracowanie własne.

Sport daje handicap młodym ludziom, którzy myślą o powiększeniu swojego 
kapitału. Działalność sportowca, rezultat sportowy to specyficzny produkt, którego 
sprzedaż wymaga specjalistycznych programów marketingowych. W warunkach 
polskiego sportu na sprzedaż produktu sportowego w postaci rezultatu sportowego 
mogą liczyć głównie przedstawiciele medialnych dyscyplin sportowych, cieszący 
się zainteresowaniem dużych, międzynarodowych koncernów, tradycyjnie inwe-
stujących w reklamę w sporcie. Do takich dyscyplin można zaliczyć piłkę nożną, 
piłkę siatkową, żużel, boks, tenis ziemny, kolarstwo szosowe, lekkoatletykę. Są to 
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dyscypliny nie tylko obecnie popularne w Polsce, lecz także z historycznymi 
osiągnięciami. Wśród dyscyplin sportowych pojawiają się też sezonowe lub kil-
kuletnie efemerydy związane z aktualnymi sukcesami polskich sportowców, takie 
jak skoki narciarskie, ostatnio narciarstwo biegowe i rowery górskie.

Sukces sportowy nie zawsze przekłada się na sukces w reklamie, liczy się 
także ogólny wizerunek sportowca. Za udział w kampanii reklamowej polscy 
sportowcy mogą uzyskać 100–150 tys. zł. Tylko nieliczni (kilkunastu sportow-
ców) mogą liczyć na podwojenie tej stawki. Do najlepiej zarabiających polskich 
sportowców w reklamie należy zaliczyć Roberta Kubicę22, Adama Małysza23 
i Marcina Gortata. Wśród kobiet najlepiej radzą sobie na rynku reklam Agnieszka 
Radwańska i Justyna Kowalczyk. Czynni sportowcy mogą liczyć w Polsce na 
większe kontrakty niż weterani, tacy jak Dariusz Michalczewski czy Krzysztof 
Hołowczyc24. Niska cena sportowców w kampaniach reklamowych podyktowana 
jest brakiem wyraźnych medialnych osobowości sportowych. Sportowcy nie 
potrafią wypracować swojego wizerunku, „sprzedać się medialnie”. Sami psują 
swój wizerunek, dając nieporadne speeche tuż po zakończeniu walki sportowej, 
pełne nieporadności i egzaltacji. Polskie związki sportowe zupełnie nie dbają 
o wizerunkowe szkolenie zawodników. 

Sportowcy powinni byś świadomi, że public relations polega na świado-
mym, planowym działaniu dla utrwalania pozytywnej komunikacji z otoczeniem 
wewnętrznym i zewnętrznym. Jest zarządzaniem publicznym wizerunkiem, 
postrzeganiem tego, co robi sportowiec, co mówi, jak się zachowuje i jak to odbie-
rają i oceniają inni25. Do polskich sportowców sprzed kilku dekad, którzy mają 
wyrazisty wizerunek i są dobrze postrzegani, można zaliczyć W. Lubańskiego 
I. Szewińską-Kirszensztajn, Z. Smalcerza, W. Baszanowskiego, W. Komara, 
R. Szurkowskiego, C. Langa, J. Kuleja, A. Suprona, D. Michalczewskiego, 
A. Gołotę, R. Korzeniowskiego, M. Pudzianowskiego26. Nieco inny wizerunek 
zbudował Tomasz Majewski, często wypowiadający się sarkastycznie, niekiedy 
wulgarnie. 

22 Zob. też A. Sznajder, Marketing sportu, Warszawa 2008, s. 36.
23 Tamże, s. 35.
24 Zob. też K. Hołowczyc, Ile sportu, ile mediów? – recepta na sukces, w: Marketingowo o spor-

cie, red. H. Mruk, P. Jardanowski, P. Matecki, K. Kropielnicki, Poznań 2005, s. 179–182.
25 Zob. też W. Giergiel, T. Ostropolski, Kreowanie wizerunku sportowca jako członka związku 

zawodowego w sportach walki, w: Kreowanie marki w sporcie, red. H. Mruk, M. Chłodnicki, Po-
znań 2008, s. 227–233.

26 Zob. też A. Sznajder, dz.cyt., s. 34.
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Rysunek 2.  Sport jako katalizator przedsiębiorczości

Źródło:  opracowanie własne.

Sport wyczynowy oddziałuje synergicznie na sport powszechny, katalizując 
rozwój infrastruktury, urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych. Znaczenie 
ekonomiczne sektora sportowego w gospodarce narodowej polega na kumulacji 
przychodów bezpośrednio wynikających z aktywności fizycznej (ruchowej) oby-
wateli, produkcji sprzętu i odzieży sportowo-rekreacyjnej, zysku mass mediów 
i gier (losowych i hazardu sportowego), a także z przychodów z innych sektorów 
gospodarki narodowej, które wytwarzają produkty i usługi związane z tą dzia-
łalnością. Przemysł sprzętu i urządzeń sportowo-rekreacyjnych powoduje wzrost 
gospodarczy i zatrudnienia. Budownictwo infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
tworzy koniunkturę dla wielu innych branż. Masowe imprezy sportowo-rekrea-
cyjne katalizują rozwój turystyki sportowej. 

Zakończenie

Sport wyczynowy już dawno odrzucił Coubertinowską utopię i podążył 
zgodnie z prawami rozwoju społecznego w kierunku profesjonalizacji i komer-
cjalizacji. Sport spektakularny wygenerował system i organizację sprzedaży pro-
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duktu sportowego. Współczesny sport to ogromnie trudny do policzenia kapitał 
zasobów ludzkich i materialnych, organizacji, idei i technologii. 

W związku ze wzrostem ekonomicznego znaczenia sportu następuje dyna-
miczny rozwój instytucji sportowych typu profit, a działalność sportowa objęta 
jest grą rynkową, gdzie sport traktuje się w kategoriach produktu. Już nie można 
kwestionować, że współczesny sport zarówno w skali makroekonomicznej jak 
i mikroekonomicznej przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy. Nie jest również kwestionowany ekonomiczny wymiar sportu. Sektor spor-
towy jest ważnym elementem polityki gospodarczej UE, dlatego prowadzone są 
badania wpływu makro i mikro na funkcjonowanie i rozwój gospodarki krajowej 
i globalnej. 

Także w Polsce obserwowany jest w ostatnich dekadach wzrost wartości 
sektora sportowego i jego wpływ na ożywienie innych sektorów gospodarki. 
Wzrasta także wartość całkowita popytu finalnego na dobra i usługi związane ze 
sportem. Wymogi sportu spektakularnego (np. Euro 2012) wpływają na rozwój 
infrastruktury urządzeń i obiektów sportowych, a także rekreacyjnych i turystycz-
nych. Jednocześnie rozwija się przedsiębiorczość podmiotów gospodarczych 
działających w sporcie. Zarówno sportowcy, jak i organizacje sportowe stają się 
ważnymi uczestnikami procesów rynkowych, podlegając prawom rynku.

Pomimo istotnych przemian ekonomicznych w dziedzinie sportu, nadal są 
w Polsce nierozwiązane problemy prawno-organizacyjne związane z dostosowa-
niem krajowej ekonomiki sportu do standardów europejskich. Przedsiębiorczość 
podmiotów gospodarczych i indywidualna, głównie profesjonalnych sportowców, 
napotyka wiele barier. Do głównych zaliczyć można przeciętny poziom sportu 
wyczynowego, nadmierny interwencjonizm ekonomiczny państwa w sektorze 
sportu, brak kapitału, nadal niewystarczającą zespołową i indywidualną kreatyw-
ność w biznesie.
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SPORT IN MACRO AND MICRO ECONOMIC ENTREPRENEURSHIP

Summary

In the light of macroeconomics sport has become a phenomenon that involves proc-
esses in the global economy and the economy of individual countries. The observed in-
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crease in the economic value of the sports sector significantly affects other sectors of the 
economy. At the microeconomic level it affects individual entities, markets or industries. 
Sport at the local level has a strong social dimension in relation to leisure activities, physi-
cal culture, health related behaviour, socialization, mainly in the form of strong relation-
ships and bonds in sports organizations. The increase in the economic importance of sport 
causes the dynamic development of profit sports institutions. Sports activity has become 
part of the market game, and sport is treated in terms of the product. Sport in macroeco-
nomic and microeconomic scales facilitates economic growth and creates jobs. Nowa-
days, no one questions the important economic dimension of sport. Sports sector is an 
important element of the economic policy of the European Union. 

In Poland, despite significant economic transformations in sport there are still many 
unresolved legal and organizational issues adjusting the domestic sports economy to the 
European standards. The main barriers to entrepreneurship include: the average level of 
professional sport, excessive economic intervention of the state in the sport sector, lack of 
capital, and insufficient team and individual creativity in business.

There is therefore no doubt that observing the structure of the enterprise in sports 
and leisure industry, both in macro and micro scale, seems necessary and cognitive. 
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Wprowadzenie

Sport jak każda dziedzina współczesnej działalności człowieka dąży do naj-
wyższego wyczynu, profesjonalizmu, maksymalizacji zysków. Współczesny sport 
wyczynowy jest profesjonalny, skomercjalizowany, staje się biznesem. W związku 
ze wzrostem ekonomicznego znaczenia sportu obserwujemy dynamiczny rozwój 
instytucji sportowych typu profit, a działalność sportowa jest objęta grą rynkową. 

Mimo rozwiniętego na skalę globalną biznesu sportowego i jego wpływu 
na gospodarkę przeważająca większość przedsięwzięć sportowych opiera się na 
dobrowolności i wolontariacie. Często są to jeszcze działania non profit. W zale-
ceniach zawartych w Komunikacie Komisji Europejskiej zwrócono uwagę na 
potrzebę wzmacniania solidarności finansowej między sportem zawodowym 
a sportem dostępnym wszystkim obywatelom1. 

W Polsce sport jest na ogół traktowany w kategoriach ideowych i ideolo-
gicznych. Sport wyczynowy (zawodowy), w tym także wyczyn niepełnospraw-
nych, jest uznawany za działalność non profit i prospołeczną!? Rząd często ponosi 
nieuzasadnione nakłady na utrzymywanie sportowców zawodowych. W planie 
budżetu na 2012 roku uwzględniono: w części 25 budżetu – kultura fizyczna i sport 
– 562 374 tys. zł, w części 40 – turystyka oraz wykonanie planów finansowych Fun-
duszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów i Funduszu Rozwoju Kultury 

1 Komisja Europejska Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Rozwijanie europej-
skiego wymiaru sportu. Bruksela, dnia 18.1.2011 KOM (2011) 12, wersja ostateczna, s. 8.



76 Piotr Godlewski

Fizycznej – 48 955 tys. zł. W roku 2011 zrealizowane w części 25 dochody budżetu 
państwa wyniosły 21 134 tys. zł, a wydatki – 1 042 134 tys. zł, co stanowiło 0,01% 
dochodów i 0,34% wydatków ogółem zrealizowanych w budżecie państwa. W czę-
ści 40 nie planowano dochodów budżetowych, a zrealizowano wydatki w kwocie 
47 416 tys. zł, co stanowiło 0,016% łącznych wydatków budżetu państwa2.

Pomimo dużej społecznej rangi sportu spektakularnego, jego potencjał jest 
w Polsce bardzo przeciętny. Brak dobrze działających mechanizmów w ekono-
micznej sferze sportu powoduje, że sport wyczynowy (profesjonalny) w więk-
szości dyscyplin nie ma szans na samofinansowanie. W konsekwencji budowa 
i utrzymanie obiektów sportowych, logistyka widowisk sportowych, a także 
utrzymanie setek tysięcy sportowców w Polsce obciąża budżet państwa i samo-
rządów terytorialnych. Należy zwrócić uwagę na niewielkie wydatki na sport 
w budżetach domowych, ponieważ polskie społeczeństwo przyzwyczaiło się 
przez dziesięciolecia, że ta dziedzina życia społecznego jest za darmo. Instytucje 
państwa, samorządy i stowarzyszenia nie ponoszą właściwie odpowiedzialności 
za złą gospodarkę finansową w działalności sportowej. Źle realizowany program 
centralny w zakresie sportu może pochłonąć dziesiątki milionów złotych bez 
jakiejkolwiek odpowiedzialności indywidualnej czy grupowej jego realizatorów. 
Niegospodarność w sporcie i działalność na niekorzyść instytucji czy organizacji 
sportowej nie została nigdy w Polsce ukarana. Jest to jedyna dziedzina życia spo-
łecznego właściwie poza retorsją odpowiedzialności, nawet politycznej. 

W realiach polskiego sportu ważna jest więc dyskusja nad takimi proble-
mami, jak zasadność i struktura wydatków państwa i samorządów terytorialnych 
na sport, celowość nagród i świadczeń olimpijskich, zmiany w systemie podatko-
wym dla uprawiających sport amatorski i wyczynowy, zagadnienie sportowców 
na rynku pracy. 

1.  Potencjał polskiego sportu

Pomimo wielu sukcesów w historii polskiego sportu, obecny jego stan jest 
niezadowalający. W roku 2010 w kraju funkcjonowało 6901 klubów sportowych 

2 Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 25 – kultura 
fizyczna, i części 40 – turystyka oraz wykonania planów finansowych Funduszu Zajęć Sportowych 
dla Uczniów i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Warszawa, maj 2012, nr ewid. 72/2012/P12060/
KNO.
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(bez uczniowskich i wyznaniowych klubów sportowych)3. Liczyły one ponad 
514 tys. członków, a ćwiczyło w nich ponad 490 tys. osób4. Najpopularniejszym 
sportem w Polsce była piłka nożna, trenowało ją ok. 47% wszystkich ćwiczą-
cych w sekcjach sportowych5. Na drugim miejscu znalazła się piłka siatkowa, na 
trzecim – karate, na czwartym – lekkoatletyka. Popularnością cieszy się również 
strzelectwo sportowe, koszykówka i pływanie6. W roku 2010 r. działało w Polsce 
68 związków sportowych. Klasy sportowe miało 13 154 zawodników i zawod-
niczek, a mistrzowską międzynarodową, czyli wyniki zbliżone do czołówki 
światowej – 15,8%7. Jesteśmy potęgą we wschodnich sportach walki, szczegól-
nie w sumo. Jeszcze lepiej przedstawia się kadra radioorientacji. Spośród olim-
pijskich dyscyplin sportu (jest ich 29 z 302 konkurencjami) polscy sportowcy 
mają szanse medalowe w zbliżających się igrzyskach olimpijskich (Londyn 
2012) w kilkunastu dyscyplinach, głównie w boksie, kajakarstwie, kolarstwie 
(cross country), lekkiej atletyce, pływaniu, siatkówce mężczyzn, tenisie ziemnym 
(kobiety singel) i wioślarstwie. Nie oznacza to jednak szczególnego rozwoju tych 
dyscyplin w Polsce – często są to pojedynczy zawodnicy – efemerydy. Euforia 
spowodowana zwycięstwami Adama Małysza przez lata tworzyła miraż pozy-
cji Polski w sportach zimowych, podobnie jak J. Kowalczyk, A. Radwańskiej, 
M. Włoszczowskiej. Wydaje się, że to mass media rządzą polskim sportem. Funk-
cjonujący w Polsce model organizacji i finansowania tworzy kosztowny i niewy-
dolny system sportu. Patrząc krytycznie, potencjał sportu na światowym poziomie 
jest nikły. Spektakularność i upolitycznienie sportu w połączeniu z przestarzałym 
modelem państwowo-stowarzyszeniowym nie gwarantuje skuteczności systemu 
organizacyjnego i celowości środków przeznaczanych na sport.

Pomysłem na lobbing polityczny i ekonomiczny zawodowego sportu w Pol-
sce jest powstanie Krajowej Izby Sportu (KIS), której celem jest, jak to ujmują 
założyciele, reprezentowanie interesów i wspieranie działań jej członków – przed-
stawicieli środowisk związanych ze sportem. Krajowa Izba Sportu jest organi-
zacją samorządu gospodarczego. Reprezentuje przedsiębiorców związanych ze 
sportem. Lobbing KIS ma polegać na wpływie na organizację i zarządzanie spor-

3 Kultura fizyczna w Polsce w latach 2008–2010, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, 
Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Warszawa–Rzeszów 2011, s. 32.

4 Tamże, s. 33.
5 Tamże, s. 35.
6 Tamże.
7 Tamże, s. 42.



78 Piotr Godlewski

tem profesjonalnym. Misją tej pozarządowej organizacji jest także lobbowanie 
na rzecz społecznej roli sportu i uczynienie ze sportu ważnej gałęzi gospodarki. 
Założyciele aspirują do reprezentowania środowisk sportowych wobec admini-
stracji państwowej, a także uczestniczenia w tworzeniu nowych rozwiązań praw-
nych i finansowych8. 

2.  Utrzymanie sportowca – obciążenia budżetu państwa 
i samorządów terytorialnych

W Polsce przeważa sport stowarzyszeniowy, co oznacza, że nawet sportowcy 
osiągający światowy poziom żyją na koszt państwa, samorządów i społeczeń-
stwa. Na utrzymanie czołówki krajowego sportu przez polskie związki sportowe 
w kilkudziesięciu dyscyplinach rząd przeznacza duże nakłady finansowe. Jednak 
główne nakłady pochodzą od samorządów terytorialnych wszystkich szczebli. 
Sukces sportowy ma wysoką rangę społeczną, co skutkuje relatywnie dużymi 
nagrodami państwowymi, samorządowymi i od prywatnego biznesu. Sportowcy 
korzystają także z licznych ulg i przywilejów (zawodowych, edukacyjnych, tury-
styczno-rekreacyjnych, wypoczynkowych). Państwo i stowarzyszenia gwarantują 
sportowcom bezpłatne uczestnictwo w treningach, systemie krajowego i mię-
dzynarodowego współzawodnictwa, odnowie biologicznej, zapewniają zaplecze 
kosztownych badań (monitoring formy), opiekę medyczną, rehabilitację, wspo-
maganie farmakologiczne, a także wypoczynek i rozrywkę. Sportowcy nie płacą 
za naukę (wyszkolenie), która zacznie im przynosić profity finansowe. Nawet gdy 
się wzbogacą, stając się milionerami, nadal korzystają ze wszystkich apanaży, 
a po zakończeniu kariery sportowej – ze świadczeń olimpijskich. W Polsce nie 
ma uregulowań prawnych, które pozwoliłyby na przynajmniej częściowy zwrot 
poniesionych przez państwo milionowych wydatków na wyszkolenie w sytuacji, 
gdy sportowiec osiąga dochody w sporcie profesjonalnym lub jego status mate-
rialny jest szczególnie wysoki. 

W Programie dofinansowania zadań Ministerstwo Sportu i Turystyki 
(MSiT) przeznaczyło w 2012 roku na sport wyczynowy 161 481 tys. zł. Naj-
większymi beneficjentami są związki w dyscyplinach olimpijskich: 16 mln zł 
otrzymał Polski Związek Lekkiej Atletyki, Polski Związek Kajakowy i Polski 

8 Organami KIS są: Walne Zgromadzenie Członków Izby, Rada Izby, Zarząd Izby, a także ze-
społy do spraw: Edukacji, Etyki, Infrastruktury Sportowej, Mediów i Marketingu, Prawnych.
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Związek Towarzystw Wioślarskich otrzymały po 10 200 tys. zł, a Polski Związek 
Narciarski – 8 800 tys. zł. Niewielką dotację przekazano PZPN, około 3 mln zł, 
co nie miało dużego znaczenia w budżecie związku wynoszącym w 2012 roku 
około 62 mln zł9. Najbardziej problematyczna jest dotacja dla Polskiego Związku 
Saneczkarzy w wysokości 1 400 tys., biorąc pod uwagę, że w tej dyscyplinie są 

9 Program dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej do udziału 
w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata 
lub mistrzostwach Europy w 2012 r., Ministerstwo Sportu i Turystyki, Biuletyn Informacji Publicz-
nej, Warszawa 2012.
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tylko 3 kluby z 89 ćwiczącymi i tylko trzech zawodników ma klasę mistrzowską 
międzynarodową, a w kadrze znalazły się 34 osoby. Z prostego rachunku wynika, 
że na każdego kadrowicza przypadało ponad 41 tys. zł. Nawet z pobieżnej analizy 
wynikają duże nakłady państwa na sport wyczynowy.

Polski sport to młodzi ludzie o średnim poziomie życia, z dużymi aspira-
cjami. Naprawdę bogatych (milionerów) może być w Polsce około 150 sportow-
ców. Nikogo nie dziwi kwestowanie, proszenie o pieniądze w polskim sporcie. 
Nawet sportowcy niszowych dyscyplin, którymi się nikt nie interesuje, bo nie są 
widowiskowe, nie służą rozwojowi fizycznemu, aspirują do państwowych, spo-
łecznych i prywatnych pieniędzy, tak jak przedstawiciele atrakcyjnych dyscyplin 
sportu. Sportowcy amatorzy są przekonani, że się im należy nie tylko za rezultat 
sportowy, ale także za samo trenowanie. Na te zjawiska nakłada się zła organiza-
cja i zarządzanie polskim sportem, bez hierarchii społecznych celów i potrzeb, co 
umożliwia wyłudzenie publicznych środków i ich marnotrawienie. 

W Polsce ukształtował się hybrydowy status sportowca wyczynowego. 
Obecnie nie ma już wyczynowego sportu amatorskiego na mistrzowskim pozio-
mie. Są jednak sportowcy, którzy nie mogą utrzymać się z działalności sportowej, 
gdyż prezentują niski poziom umiejętności lub są przedstawicielami niszowych 
dyscyplin sportowych gromadzących kilkudziesięcioosobową widownię czy 
rozgrywających zawody praktycznie bez widowni. W polskich związkach spor-
towych wszyscy na poziomie kadry otrzymują stypendia, otoczeni są opieką szko-
leniową, medyczną, korzystają z badań fizjologicznych, często do ich dyspozycji 
są specjaliści odnowy biologicznej, masażyści, fizjoterapeuci, psychologowie 
sportu itp. Kontuzjowany zawodnik kadry może liczyć na nieograniczone moż-
liwości leczenia w krajowych, a nawet zagranicznych klinikach. Zawodniczka, 
która urodzi dziecko (w czasie przygotowań olimpijskich!?), może pojechać na 
zgrupowanie sportowe z mężem i opiekunką do dziecka. Wszyscy „kadrowicze” 
mają bezpłatny dostęp do najnowocześniejszego sprzętu sportowego, także oso-
bistego, w większości renomowanych marek światowych. Przebywają bezpłatnie 
na zgrupowaniach, czasami ponad 2/3 roku. Mają do dyspozycji centralne ośrodki 
sportu, jedne z najlepszych w Europie. Ponadto kadra olimpijska może liczyć 
na kosztowne zgrupowania w najbardziej ekskluzywnych światowych kurortach. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznacza duże sumy na wyjazdy ekip sporto-
wych do najodleglejszych zakątków świata. 
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2. Nagrody olimpijskie – istotny motyw ekonomiczny 
w działalności sportowców 

Nagrody olimpijskie są dla sportowców szansę na poprawę sytuacji mate-
rialnej. Otrzymują je nie tylko zawodnicy, ale także ich trenerzy. Wynagradzani 
są również inni członkowie ekipy biorącej udział w przygotowaniach. Wiemy, 
że Polska należy do nielicznych państw, w których PKOl wypłaca nagrody za 
wyniki na igrzyskach olimpijskich10. W Europie w 22 krajach narodowe komitety 
olimpijskie nie wypłacają żadnych gratyfikacji za medal olimpijski. 

Przed igrzyskami w Vancouver Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
uchwalił regulamin nagród: za złoty medal – 250 tys. zł, srebrny – 150 tys. zł, 
brązowy – 100 tys. zł. Za wynik w rywalizacji zespołowej każdy zawodnik otrzy-
mał 75% premii indywidualnych. Rekordową sumę – 500 tys. zł otrzymała zdo-
bywczyni trzech medali (złotego, srebrnego i brązowego) w biegach narciarskich 
Justyna Kowalczyk, 300 tys. zł skoczek Adam Małysz (dwa srebrne krążki), a po 
75 tys. zł brązowe panczenistki: Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska 
i Katarzyna Woźniak. 

Nagrody dla olimpijczyków nie są małe, zwłaszcza, że takie same otrzymują 
przedstawiciele dyscyplin medialnych i niszowych, takich jak kolarstwo gór-
skie, skok przez konia11. Złoty medalista igrzysk olimpijskich w Pekinie otrzy-
mał 200 tys. zł i samochód osobowy, za srebrny medal – 150 tys. zł, brązowy 
– 100 tys. zł. Sportowcy w Polsce nie płacą podatku od nagród za osiągnięcia 
olimpijskie. Wynika to z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
w której zapisano, że nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski 
Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i para-
olimpijskich są zwolnione z podatku. Inaczej traktowane są nagrody rzeczowe, 

10 Polski Komitet Olimpijski na wysłanie polskiej ekipy do Londynu i na nagrody za wynik 
przeznaczył 15 mln zł.

11 Nagrody za osiągnięcia podczas igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich są bardzo zróżnico-
wane w poszczególnych krajach. Dla porównania rosyjscy medaliści z Pekinu od Fundacji Wspiera-
nia Rosyjskich Olimpijczyków otrzymali, jak przystało na światowe mocarstwo, samochody marki 
BMW – 137 rosyjskich medalistów olimpijskich (mężczyźni BMW serii X5, kobiety BMW serii 
X3), a także nagrody finansowe: złoty medalista – 100 tys. euro, srebrny – 60 tys. euro, a brązowy 
– 40 tys. euro. Niemiecka Pomoc Sportowa (DSH) dla medalistów olimpijskich i zawodników uzy-
skujących miejsce od 4 do 8 przeznaczyła dla złotego medalisty 15 tys. euro, srebrnego – 10 tys. 
euro, brązowego – 7500 euro. Ósme miejsce nagrodzono sumą 1500 euro. Ponadto wysokie nagrody 
przekazali medalistom olimpijskim sponsorzy. 
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na przykład samochody, które są darowizną. W tym przypadku sportowiec musi 
zapłacić podatek.

Po igrzyskach olimpijskich w Londynie siatkarze za złoty medal mogą otrzy-
mać nawet 720 tys. zł do podziału, w przypadku srebrnego medalu – 480 tys. zł, 
brązowego – 300 tys. zł. W innych konkurencjach zespołowych zawodnicy za 
złoty medal otrzymają po 90 tys. zł. W konkurencjach indywidualnych PKOl 
wypłaci 120 tys. zł za złoty medal, 80 tys. zł za srebrny, 50 tys. zł za brązowy. 

Samorządy województw również przeznaczają pieniądze podatników na 
nagrody za nominacje olimpijskie i wyniki współzawodnictwa. Jest to dla lokal-
nych polityków atrakcyjna (populistyczna) forma marketingu politycznego. Samo-
rząd Województwa Wielkopolskiego z kasy samorządowej wypłaca nagrody za 
samą nominację olimpijską, która przecież sama w sobie nie jest sukcesem sporto-
wym, marszałek płaci także za medale, złoty – 20 tys. zł, a za pierwsze miejsce na 
paraolimpiadzie, która nie ma nic wspólnego z igrzyskami olimpijskimi i ruchem 
olimpijskim – 8 tys. zł. Podobnie postępują marszałkowie innych województw. 

Pulę nagród medalistów olimpijskich uzupełnią nagrody od prezydentów 
i burmistrzów miast, a nawet wójtów gmin, z których pochodzą sportowcy. Nie-
którzy w prezencie otrzymają atrakcyjne mieszkania. Wysokie nagrody uchwalają 
też zarządy macierzystych klubów. Istotne są też nagrody finansowe i rzeczowe 
od sponsorów, szczególnie atrakcyjne są te od dilerów znanych marek samocho-
dowych. Od atrakcyjności sportowca i jego działalności PR zależy, jak długo 
potrwa finansowy efekt zwycięstwa – niektórzy medaliści olimpijscy czerpią 
zyski i profity przez wiele lat, a nawet całe życie. 

Medaliści olimpijscy i zawodnicy z pierwszej ósemki mogą liczyć na premie 
swoich związków sportowych. Polski Związek Lekkiej Atletyki przeznaczył dla 
złotego medalisty 60 tys. zł, srebrnego – 40 tys. zł, brązowego – 30 tys. zł. Jednak, 
nie wszyscy olimpijczycy cenią olimpijskie imponderabilia. Stosunek większości 
z nich do rzeczywistości ekonomicznej jest bardzo skomercjalizowany12. Otylia 
Jędrzejczak sprzedała swój złoty medal na aukcji (reklamowanej jako charyta-
tywna) w 2004 roku, co przyniosło jej duży sukces w zakresie public relations. 
Za przykładem Jędrzejczak poszła zapaśniczka Agnieszka Wieszczek, brązowa 

12 Ciekawa historia związana jest z licytacją medalu olimpijskiego Władimira Kliczki. Mistrz 
wystawił na sprzedaż swój złoty medal olimpijski zdobyty w Atlancie za milion USD. Dochód miał 
być przeznaczony na cel charytatywny. Medal kupiono za niebagatelną kwotę miliona USD, jednak 
bezpośrednio po transakcji nabywca zwrócił go Kliczce, uznając, że powinien on zostać własnością 
jego rodziny. 
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medalistka igrzysk olimpijskich w Pekinie. Jednak jej akcja PR nie przyniosła 
oczekiwanych rezultatów, gdyż początkowo nie było zainteresowania jej meda-
lem, a później kupiec nie dopełnił transakcji zakupu. Okazało się, że wartość 
kolekcjonerska brązowego medalu olimpijskiego w zapasach jest znikoma. Tego 
typu kampanię promocyjną prowadził też Tomasz Sikora, utytułowany biatlonista, 
medialnie bardziej znany z licytowanego srebrnego medalu niż dotychczasowych 
rezultatów sportowych. Medale olimpijskie oddają na licytację nie tylko meda-
liści, lecz, kuriozalne, po śmierci sportowca rodzice. Tak zrobili rodzice Kamili 
Skolimowskiej. Bez względu na relatywizm ocen takiego postępowania może 
być to działanie skuteczne marketingowo. Trzeba jednak pamiętać, że medale są 
nagrodą osobistą, właściwie bezużyteczną dla innej osoby, o niewielkiej wartości 
materialnej13. 

3.  Świadczenia olimpijskie

Polska jest jednym z nielicznych państw wypłacającym tak zwane świad-
czenia olimpijskie. Są to właściwie niczym nie uzasadnione synekury dla byłych 
sportowców olimpijczyków, którzy zdobyli medale olimpijskie, i sportowców 
niepełnosprawnych. Świadczenia preferujące pewną ściśle zdefiniowaną grupę 
społeczną obciążają budżet państwa, a więc podatników. Pierwsze świadczenia 
olimpijskie wypłacono w 2000 roku. Od roku 2006 świadczenia otrzymują także 
medaliści paraolimpiad i igrzysk głuchych, a od 2007 roku z budżetu państwa 
świadczenia olimpijskie otrzymuje także 59 medalistów uczestniczących w tak 
zwanych zawodach przyjaźni (Przyjaźń ’84) z 1984 roku zorganizowanych po 
bojkocie państw bloku socjalistycznego igrzysk olimpijskich w Los Angeles. 
Obecnie świadczenie olimpijskie pobierają cztery grupy byłych sportowców 
uczestniczących w zawodach olimpijskich i zawodach niepełnosprawnych speł-
niających określone warunki14. W roku 2009 świadczenia olimpijskie pobierało 
261 medalistów igrzysk olimpijskich oraz 198 medalistów paraolimpiad i igrzysk 

13 Agneta Andersson, szwedzka kajakarka, złota medalistka z Atlanty na 500 metrów w kon-
kurencji K2 (razem z Anną Olsson), utraciła medal w wyniku kradzieży. Kiedy zaoferowano jej 
odkupienie trofeum, złodziej zadowolił się sumą 1000 koron (niespełna 500 PLN).

14 Beneficjent świadczenia musi mieć ukończone 35 lat (według nowej ustawy o sporcie 40 lat), 
nie uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym. Wymagane jest, aby medalista miał polskie 
obywatelstwo i mieszkał w Polsce lub w innym państwie Unii Europejskiej. Nie może być karany 
za przestępstwo popełnione umyślnie.
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głuchych. W roku 2011 Ministerstwo Sportu i Turystyki wypłaciło świadczenia 
pieniężne z budżetu państwa dla: a) medalistów igrzysk olimpijskich – 260 osób 
na łączną kwotę 7 734 470 zł; b) medalistów igrzysk paraolimpijskich, zawodów 
sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 roku, będą-
cych odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz igrzysk głuchych i zawodów 
sportowych odbywających się przed 2001 rokiem, będących odpowiednikiem 
igrzysk głuchych – 217 osób na łączną kwotę 6 407 446 zł; c) medalistów zawo-
dów Przyjaźń ’84 – 60 osób na łączną kwotę 1 788 275 zł15. Ogółem Ministerstwo 
Sportu i Turystyki wydało na świadczenia w 2011 roku 15 930 191 zł z publicz-
nych pieniędzy. Ostatnia zmiana świadczenia olimpijskiego nastąpiła w kwietniu 
2012 roku16, wysokość po zmianie ustalono na 2483,77 zł brutto. Beneficjenci nie 
płacą składek ZUS, lecz są zobowiązani samodzielnie odprowadzić podatek.

Świadczenie jest przyznawane na wniosek zainteresowanego, bez względu 
na jego sytuację materialną. Nie rezygnują z niego biznesmeni milionerzy, posło-
wie, dyrektorzy dużych instytucji, świetnie radzący sobie materialnie byli spor-
towcy. Ideą przyznawania świadczenia miała być pomoc materialna sportowcom, 
którzy nie radzą sobie w życiu i mają kłopoty z adaptacją po zakończeniu kariery 
sportowej. Chodziło bowiem o minimum poczucia bezpieczeństwa materialnego. 
Nie przewidziano jednak niezwykle szybkiego procesu profesjonalizacji i komer-
cjalizacji sportu w Polsce17. Obecnie to świadczenie jest anachronizmem, ponie-
waż zarobki i profity sportowców profesjonalnych są dużo wyższe niż większości 
pozostałych grup zawodowych. W sejmie posłowie lobbują te niesprawiedliwe 
społecznie i nieuzasadnione świadczenia w celach politycznych, monitorując 
w ten sposób nawet tak niewielką grupę elektoratu. 

4.  Sportowcy płatnicy podatku

W Polsce przemiany ekonomiczne w sektorze sportu wyprzedzają uregu-
lowania prawne i organizacyjne. Kluby sportowe stają się fabrykami wyniku 
sportowego, a sportowcy jednoosobowymi firmami. Problem usytuowania for-

15 Informacja o kwotach wypłaconych w 2011 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki. Biuletyn 
Informacji Publicznej, Warszawa 2012.

16 Podstawa prawna: art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie, DzU nr 127, poz. 857, 
z późn. zm.; art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2.03.2012 r. Dz U 2012, 
poz. 273.

17 Zob. też A. Sznajder, Marketing sportu, Warszawa 2008, s. 16–20.



85Sportowiec w realiach organizacyjnych i ekonomicznych...

malnoprawnego zawodu sportowca przedsiębiorcy nie jest jeszcze w Polsce 
w pełni uregulowany, dlatego konieczna jest dyskusja o wzajemnych relacjach 
między polityką sportową państwa, społecznymi potrzebami, uregulowaniami 
prawnymi i przedsiębiorczością w sporcie.

Ważną kwestią związaną z zarobkami sportowców jest sprawa opodatkowa-
nia działalności sportowej. W krajach Europy Zachodniej sport jest traktowany 
jak inne dziedziny działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że angielskie kluby 
zakładano na zasadach kodeksu handlowego, a nie jak w Polsce – w postaci sto-
warzyszeń. Problem płacenia podatków przez sportowców występuje w wielu 
krajach, jego rozwiązania nie ułatwia presja megaorganizacji pozarządowych, 
takich jak MKOl, FIFA, UEFA. Za sprawą MKOl uczestnicy igrzysk olimpij-
skich w Londynie nie będą płacić podatku od nagród – zagwarantował to rząd 
jako warunek przydzielenia Brytyjczykom igrzysk. Zwolnienie dotyczy jednak 
wyłącznie zagranicznych sportowców18. 

Innym przykładem ingerowania międzynarodowych organizacji sportu 
w system podatkowy krajów organizujących imprezy jest wymuszenie przez 
UEFA na polskim rządzie zwolnienia zagranicznych piłkarzy uczestniczących 
w Euro 2012 z podatku od dochodów uzyskanych z nagród i premii. Inaczej 
jednak sprawa przedstawia się wobec polskich piłkarzy, którzy zapłacą podatek 
dochodowy od wskazanego źródła uzyskanych przez nich przychodów. Będzie to 
zryczałtowany podatek – 10% dochodu. Na zwolnienie mogą liczyć jedynie pił-
karze urodzeni i mieszkający za granicą. Ponadto ze zwolnienia skorzysta UEFA 
oraz niektóre powiązane z nią podmioty gospodarcze uczestniczące w przygo-
towaniach imprezy. Trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie kraje ulegają dyktatowi 
UEFA, na przykład zwolnień nie było podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej 
w Austrii i Szwajcarii.

W Polsce sportowcy, którzy otrzymują wynagrodzenie z tytułu uczest-
nictwa w rozgrywkach sportowych, nie mogą rozliczyć dochodów w ramach 
działalności gospodarczej. Skutkuje to brakiem możliwości korzystania z linio-
wej stawki podatku dochodowego, a także koniecznością uznania wyłącznie 
zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Przy wypłacie sportowcowi 
potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy. Prawo podatkowe umoż-
liwia zastosowanie w tym przypadku 20-procentowych zryczałtowanych kosz-

18 W Wielkiej Brytanii są rygorystyczne przepisy dotyczące podatków z działalności sportowej. 
Głośne było wycofanie się słynnego sprintera Usaina Bolta z mitingu diamentowej Ligi na skutek 
przewidywanych restrykcji podatkowych za występ.
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tów uzysku, w ten sposób podatek płaci się według skali, ale od 80% dochodu.
Większość gwiazd sportu zarabiających duże sumy korzysta z tak zwanych rajów 
podatkowych w Bahrajnie, Dubaju, na Kajmanach, w Monako, na Wyspach 
Bahama, Man i Madera. Podatki są tam niskie lub ich nie ma. Polski kierowca 
rajdowy Robert Kubica mieszka w Monako (liczy się kraj zameldowania), dzięki 
temu unika płacenia wysokich podatków. Gdyby mieszkał w Polsce, do urzędu 
skarbowego mogłaby trafić suma kilkudziesięciu milionów złotych. Są jednak 
ograniczenia – nie można przebywać w Polsce więcej niż 183 dni. Za pozorną 
przeprowadzkę można odpowiadać karnie, na przykład w Niemczech sportowiec 
może pójść do więzienia. Dla uniknięcia wysokich podatków sportowcy zakła-
dają także działalność gospodarczą, płacąc 19% podatku zryczałtowanego, co nie 
jest jednak zgodne z prawem.

Sportowcy, którzy czerpią dochody ze swojego wizerunku, na przykład 
w kampaniach reklamowych (w Polsce jest to jednak nadal nieliczna grupa spor-
towców) i mieszkają w Polsce, podlegają opodatkowaniu progresywnemu (do 
40%). Są jednak możliwości przeniesienia prawa korzystania z wizerunku na inny 
podmiot, na przykład na własną spółkę zarejestrowaną za granicą. W ten sposób 
wynagrodzenie z tytułu reklamy wpłynie na konto podmiotu gospodarczego, a ta 
korzystając z lokalnego prawa podatkowego, może zapłacić niewielki podatek 
lub w ogóle go nie zapłacić. Sportowiec zapłaci 19% podatku dopiero wtedy, gdy 
otrzyma na przykład dywidendę od reklamy. Sportowiec może liczyć w Polsce na 
inną ulgę – w sytuacji, gdy zawodnikowi klub opłaca koszty zakwaterowania, to 
mimo że powstaje przychód, nie musi on płacić podatku. Jak wspomniano, w Pol-
sce sportowcy nie płacą podatku od nagród za osiągnięcia olimpijskie19. 

5.  Sportowcy na rynku pracy

Obecnie nikt nie kwestionuje tego, że sport zarówno w skali makroeko-
nomicznej jak i mikroekonomicznej przyczynia się do wzrostu gospodarczego 
i tworzenia miejsc pracy. W Komunikacie Komisji Europejskiej zalecano, aby 
fundusze UE były wykorzystywane w projektach i działaniach wspierających 
trwałe struktury sportowe. Sport ma być także narzędziem rozwoju lokalnego 

19 Art. 21 ust. 1 pkt 40a Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
DzU 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.
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i regionalnego oraz przyczyniać się do zwiększenia zatrudnienia20. Najwięcej 
miejsc pracy związanych ze sportem powstaje w edukacji. Szacuje się, że w Pol-
sce niemal 80 tys. zatrudnionych to instruktorzy, nauczyciele wychowania fizycz-
nego na wszystkich szczeblach edukacji21. 

Po wstąpieniu Polski do UE pojawiła się szansa na bezpłatną edukację dla 
sportowców finansowaną z funduszy unijnych. Jest nią Inicjatywa Wspólnotowa 
EQUAL. Program ten jest realizowany od 2001 roku w 25 krajach Unii Euro-
pejskiej i finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżety państw 
biorących udział w inicjatywie. Jego celem jest przeciwdziałanie dyskrymina-
cji i nierówności na rynku pracy z różnych powodów. W Polsce obejmuje on 
tak zwany temat A – Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom 
mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promo-
wania rynku pracy otwartego dla wszystkich22. Rezultatem ma być aktywizacja 
bezrobotnych sportowców23. Autorzy projektu wyrażają opinię, że obecny system 
instytucji na rynku pracy oraz dostępne rozwiązania nie pozwalają na skuteczną 
aktywizację sportowców na otwartym rynku pracy po zakończeniu kariery. Two-
rzą więc narzędzie, które przyczyni się do aktywizacji bezrobotnych sportowców 
i bezpośrednio wesprze tę grupę zawodową z uwzględnieniem jej specyficznych 
oczekiwań i wymagań. Autorzy programu proponują zastosowanie zindywiduali-
zowanego podejścia do problemów, z jakimi borykają się beneficjenci, w formie 
współpracy z doradcą zawodowym pierwszego kontaktu.

Przewidziane w projekcie szkolenia zawodowe dotyczą czterech obszarów: 
a) zakładania własnej działalności gospodarczej; b) zarządzania organizacjami 
sportowymi; c) marketingu sportowego; d) pracy w charakterze instruktora 
(animatora sportu). Zdaniem autorów projektu, z wypracowanej metody mogą 
skorzystać zarówno organizacje, które wspomagają sportowców w powrocie na 
rynek pracy po zakończeniu kariery, jak i instytucje zainteresowane wsparciem 

20 Komisja Europejska Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Rozwijanie europej-
skiego wymiaru sportu, Bruksela, 18.01.2011, KOM (2011) 12, wersja ostateczna, s. 10.

21 Rachunek satelitarny sportu dla Polski. Raport wykonany na zlecenie i ze środków budżeto-
wych Ministerstwa Sportu i Turystyki, Instytut Statystyki Publicznej, GUS, Warszawa 2010, s. 31. 

22 Nazwa projektu Sportowcy na rynku pracy, nr projektu A0262, administrator Polski Związek 
Koszykówki, partnerzy: Euro Projekt Sp. z o.o., Fundacja Koszykówka Polska, Polski Związek 
Alpinizmu, Polski Związek Piłki Siatkowej, Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

23 Zob. też J. Kalinowski, P. Kurpios, Projekt „Sportowcy na rynku pracy” – sposób na bezro-
bocie wśród byłych sportowców, w: Unia Europejska i sport. Implikacje członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej dla polskiego sportu, red. J. Foks, Warszawa 2006, s. 167–174.
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ich w przygotowaniu do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Jednym 
z warunków skuteczności działań jest współpraca z potencjalnymi pracodaw-
cami, co może umożliwić beneficjentom odbywanie staży i praktyk zawodowych, 
a także przyszłe zatrudnienie.

Działania w kształceniu osób związanych ze sportem podejmują też lokalne 
organizacje pozarządowe. Przykładem jest przedsięwzięcie edukacyjne realizo-
wane wspólnie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Lubuską Federa-
cją Sportu „Lubuska Akademia Sportu”. W trzech edycjach programu wyszkolono 
270 osób w takich specjalnościach, jak menedżer sportu, animator sportu, instruktor 
fitnessu, trener pływania, instruktor tenisa stołowego. Przykładem dużego programu 
edukacyjnego o zasięgu ogólnopolskim jest Ogólnopolski program kształcenia 
kadr sportowych, którego celem jest kształcenie na potrzeby gospodarki opartej 
na wiedzy, uwzględniający głównie potrzeby środowiska sportowego. W progra-
mie uwzględniono różne formy kształcenia dla ponad 5 tys. osób, które bezpłatnie 
uczestniczą w kursach trenerskich i instruktorskich, a także w studiach podyplomo-
wych. Projekt realizowany jest w pięciu miastach: Białymstoku, Krakowie, Płocku, 
Wałczu i Wrocławiu. Wartość projektu opiewa na ponad 24 mln zł24.

Zakończenie

Od ponad dwóch dekad w Polsce nasila się proces komercjalizacji sportu. 
Kluby sportowe stają się fabrykami wyniku sportowego, a sportowcy jednooso-
bowymi firmami. Jednak to państwo ponosi często nieuzasadnione, duże nakłady 
na utrzymywanie sportowców zawodowych. Przemiany ekonomiczne w sektorze 
sportu wyprzedzają uregulowania prawne i organizacyjne. Kuriozalne jest ideowe 
i ideologiczne rozumienie roli społecznej sportu. Sport wyczynowy (zawodowy), 
w tym także wyczyn niepełnosprawnych, traktowany jest prawie wyłącznie 
w kategoriach działalności non profit i prospołecznej. 

Sytuacja prawnoorganizacyjna promuje sportowców przeciętnych, na pozio-
mie rywalizacji krajowej (kadra narodowa), i ścisłą czołówkę (np. Klub Polska 
Londyn 2012) uzyskującą rezultaty na poziomie współzawodnictwa międzyna-

24 Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1. 
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwali-
fikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
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rodowego. Pozostają jednak młodzi sportowcy, którzy muszą liczyć na wsparcie 
głównie samorządów i sponsorów. Są to setki tysięcy członków klubów spor-
towych, którzy nie mają na ogół koncepcji i należytego zaplecza materialnego 
do rozwoju swojego talentu. Nie istnieje też krajowy program rozwiązania tego 
problemu. Inaczej jest w sporcie wyczynowym na poziomie kadry narodowej, 
finansowanym przez rząd (MSiT i polskie związki sportowe). Gdyby sportowcy 
musieli ponosić koszty swojej działalności, choćby tylko wydatki na szkolenia 
(opłacenie trenera), sprzęt i udział w zawodach, to musieliby zaprzestać działal-
ności w sporcie. W Polsce koszty uzyskania przychodu sportowca płaci państwo 
i społeczeństwo, a cały zysk należy do wyjątkowo uprzywilejowanej grupy spor-
towców wyczynowych. Wynik takiej polityki państwa jest mierny, z ponad 200 
sportowców wyjeżdżających na igrzyska olimpijskie do Londynu jedynie 10% 
ma szansę na jakąkolwiek lepszą lokatę. 

Można stwierdzić, że w Polsce wdrożono kosztowny i często nieuzasadniony 
system finansowego wsparcia sportu (także tzw. kultury fizycznej) z budżetu 
państwa – coroczny wydatek na poziomie ponad miliarda złotych. Sportowcy 
nie tylko nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, lecz generują ogromne straty 
finansowe. Tylko świadczenia olimpijskie, niczym nieuzasadniona synekura dla 
byłych sportowców (w tym niepełnosprawnych!), mogą wynieść 20 mln zł rocznie. 
Na wysłanie kadry olimpijskiej i ewentualne nagrody Polski Komitet Olimpijski 
przeznaczył 15 mln zł. W tej dezintegracji prawnoorganizacyjnej sportu i braku 
ekonomicznej pragmatyki funkcjonuje w Polsce prawie pół miliona sportowców.
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ATHLETES IN THE ORGANIZATIONAL 
AND ECONOMIC REALITIES OF POLISH PROFESSIONAL SPORT 

Summary

For over two decades the process of the commercialisation of sport in Poland has be-
come more and more intensified. Sports clubs have become the factories of sports results 
and athletes have turned into sole entrepreneurs. Economic transformations in the sports 
sector are ahead of legal and organizational regulations. The ideological understanding of 
the social role of sport is quite odd. Competitive (professional) sport, including competi-
tive sport of the disabled, is treated almost exclusively in terms of pro-social and non-
profit activity. The state spends unjustified large sums to support professional athletes. 

There is also lack of proper mechanisms related to the economic sphere of sport, 
which results in no chances for self-financing for most professional sports. Consequently, 
sports facilities and the logistics of sporting events are supported by the government. Sup-
porting hundreds of thousands of athletes in Poland is the burden for the state and local 
governments with little spending on sport in home budgets. In the present reality of Polish 
sport it is essential to discuss the following issues: the legitimacy and structure of the ex-
penditures of the state and local governments on sport, rewards and Olympic benefits and 
their legitimacy, changes in the tax system for amateur and competitive sports, athletes in 
the labour market.
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PROFIL KOMPETENCYJNY ZARZĄDZAJĄCYCH PROJEKTAMI 
– ANALIZA RYNKU PRACY

Wprowadzenie

Ideą artykułu jest analiza rynku pracy w kontekście potrzeb kompetencyjnych 
z obszaru zarządzania projektami. Postawiono tezę, że zdobycie przez studentów 
wiedzy i umiejętności opisywanych przez standardy nauczania lub wskazanych 
w efektach kształcenia może być niewystarczające do pełnienia funkcji kie-
rownika projektu. Posługując się analizami rynku pracy, potwierdzono tę tezę 
oraz sformułowano wnioski dotyczące zmian w sposobie nauczania przedmiotu, 
którym jest zarządzanie projektami. W pierwszej części przedstawiono analizę 
efektów kształcenia na kierunku zarządzanie w ramach przedmiotu zarządzanie 
projektami. W drugiej części przeprowadzono analizę rynku pracy pod względem 
popytu na osoby zarządzające projektami. W trzeciej części artykułu porównano 
wiedzę i umiejętności nabywane przez osoby studiujące i zaliczające przedmiot 
zarządzanie projektami z potrzebami awizowanymi przez pracodawców. 

1. Profil kompetencyjny zarządzających projektami 

Zarządzanie złożonym technicznie i organizacyjnie projektem jest zadaniem 
trudnym, wymagającym znacznej wiedzy teoretycznej, szerokiego spektrum 
umiejętności i doświadczenia. Do najważniejszych kompetencji kierowników 
projektów opisywanych w literaturze przedmiotu zalicza się następujące1:

1 Z. Chróścicki, Zarządzanie projektem – zespołami zadaniowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2001, s. 57–59.
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a) wysokie kwalifikacje zawodowe – powinien mieć odpowiednią wiedzę 
teoretyczną nabytą w toku edukacji szkolnej i akademickiej oraz nie-
zbędne doświadczenie zawodowe;

b) umiejętność organizacji pracy zespołu projektowego – powinien zapew-
nić, aby w podległym mu zespole projektowym panowała atmosfera 
współpracy, a cele poszczególnych członków zespołu projektowego były 
zgodne z celami projektu;

c) niezależność w ocenie faktów – powinien podejmować decyzje na podsta-
wie analizy posiadanych danych i informacji;

d) umiejętność pozyskiwania zaufania kierownictwa lub sponsora projektu 
– daje to swobodę w podejmowaniu decyzji oraz zarządzaniu projektem 
na poziomie taktycznym i operacyjnym; 

e) wiedza i doświadczenie w zakresie stosowania metod i technik planowa-
nia i organizacji pracy – umożliwiają one dokładne określenie struktury 
podziału prac, a następnie przekształcenie jej w macierz odpowiedzialno-
ści zadaniowej;

f) respektowanie wiedzy, doświadczenia oraz odmiennego punktu widzenia 
członków zespołu projektowego – wysokie umiejętności interpersonalne 
pozwalają na dobranie odpowiedniego stylu kierowania oraz sposobu 
motywowania, dostosowanego do potrzeb zespołu projektowego.

Aby właściwie zarządzać projektem, kierujący nim musi wykazać się dużymi 
umiejętnościami interpersonalnymi. Właściwie dobrany styl kierowania projek-
tem pozwala efektywnie zarządzać zespołem projektowym2. Wynika z tego, że 
osoba kierująca projektem powinna mieć wiele unikatowych kompetencji inter-
personalnych3. W literaturze przedmiotu zdefiniowano profil kompetencyjny ide-
alnego kierownika projektu. Oto jego wybrane elementy4:

a) silna osobowość, mająca zdolność do pozytywnego oddziaływania na 
podwładnych – kierownik projektu powinien mieć zdolności dyploma-
tyczne oraz inicjowania i wspierania pracy zespołu projektowego;

b) inteligencja i niezależność poglądów;

2 P. Wachowiak, S. Grzegorczyk, B. Grucza, K. Ogonek, Kierowanie zespołem projektowym, 
Difin, Warszawa 2004, s. 26–32. 

3 Zob. też S. El-Sabaa, The Skills and Career Path of an Effective Project Manager, „Internatio-
nal Journal of Project Management” 2001, Vol. 19, s. 1–3.

4 R. Keeling, Project Management. An International Perspective, St. Martin Press, New York 
2000, s. 7.
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c) wiedza potwierdzona doświadczeniem w przynajmniej jednym z głów-
nych obszarów zarządzania projektem;

d) zdolność do całościowego postrzegania realizowanego projektu;
e) zainteresowanie i troska o sukces przedsięwzięcia;
f) zdolność do przypisywania i delegowania uprawnień i odpowiedzialno-
ści;

g) wiedza biznesowa – znajomość procesów technicznych, procesów finan-
sowych, znajomość przepisów prawa;

h) energia i konsekwencja w działaniu.
Przebieg edukacji warunkujący teoretyczne przygotowanie odpowiednich 

ludzi do pełnienia funkcji kierowników projektów powinien pozwolić im na 
pozyskanie i rozwijanie niezbędnych kompetencji zawodowych5. Należy stwier-
dzić, że w ostatnich latach wzrosła liczba osób, które mają certyfikat kompetencji 
w zakresie zarządzania projektami6. 

2. Analiza efektów kształcenia w ramach przedmiotu 
zarządzanie projektami

W określonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego standar-
dach nauczania oraz opracowanych później w Krajowych ramach kwalifikacji dla 
szkolnictwa wyższego7 opisano efekty kształcenia, czyli zasoby wiedzy, umie-
jętności narzędziowe oraz kompetencje interpersonalne, jakie powinien uzyskać 
absolwent studiów na kierunku zarządzanie. Powinien on być przygotowany 
do pełnienia funkcji zarządzania (w tym projektami) w różnego typu organiza-
cjach. Charakteryzując zatem profil kompetencyjny osoby zaliczającej przedmiot 
zarządzanie projektami, wskazać należy, że powinna ona rozumieć istotę i rolę 
projektów w zarządzaniu, znać nowoczesne metody, techniki i narzędzia zarzą-
dzania projektami oraz umiejętnie je wykorzystywać. Ponadto powinna umieć 

5 Więcej zob. w J. Kasvi, M. Vartiainen, M. Hailikari, Managing Knowledge and Knowledge 
Competences in Projects and Project Organisations, „International Journal of Project Management” 
2003, Vol. 21, s. 575–582.

6 Więcej zob. w M. Hofman, Certyfikacja kompetencji osób zarządzających projektami, 
w: S. Witkowski, T. Listwan, Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 
2008, s. 504–515.

7 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2.11.2011 r. w sprawie Krajo-
wych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, DzU 2011, nr 253, poz. 1520.
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definiować projekty, organizować ich wykonawstwo oraz monitorować realiza-
cję. Proces kształcenia w ramach przedmiotu zarządzanie projektami powinien 
umożliwić studentowi zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu inicjowania i rea-
lizowania projektów, czyli umiejętności określania celów projektu, rozwijania 
modelu fazowego, budowania diagramu sieciowego, harmonogramu, wyznacza-
nia ścieżki krytycznej. Powinien także poznać funkcje MS Project jako opro-
gramowania wspierającego zarządzanie projektami. Studenci są zapoznawani 
z głównymi metodami, technikami oraz narzędziami zarządzania projektami, do 
których w standardach nauczania zaliczono zarządzanie ryzykiem, określanie 
struktury podziału prac, planowanie przebiegu projektu oraz harmonogramowa-
nie, a także konieczność przekazania fragmentarycznej wiedzy dotyczącej „mięk-
kich” aspektów zarządzania projektami, czyli zagadnień związanych z relacjami 
między projektem, organizacją macierzystą oraz zarządzaniem zespołem projek-
towym. Istotną kwestią jest prezentacja umiejętności zarządzania projektami na 
przykładzie praktycznym, co pozwala studentom nabyć elementarne, praktyczne 
umiejętności definiowania i planowania projektów.

3. Analiza potrzeb rynku pracy

Analizie poddano ogłoszenia o pracę umieszczane przez pracodawców na 
największym specjalistycznym portalu – pracuj.pl®. Wzięto pod uwagę ogłosze-
nia o pracę ukazujące się na portalu w ciągu czterech kolejnych miesięcy, od 
czerwca do września 2011 roku. Było to 100 ogłoszeń o pracę na stanowiska 
Project Managera, kierownika projektu i szefa projektu. Było to podyktowane 
różnym określaniem przez pracodawców w ofertach nazwy stanowiska i potrzebą 
kompletnego zbadania zamieszczonych w serwisie ogłoszeń o pracę. 

kierownik projektu
22% Project Manager

76%

szef projektu
2%

Rysunek 1.  Zbiorcza liczba ofert pracy w badanym okresie

Źródło:  opracowanie własne.
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Do analizy przyjęto 14 ogłoszeń z czerwca, 29 ogłoszeń z lipca, 27 ogło-
szeń z sierpnia oraz 30 ogłoszeń z września. W czerwcu na portalu pracuj.pl® 
zamieszczono 3 ogłoszenia na stanowisko kierownika projektu i 11 ogłoszeń na 
stanowisko Project Managera, w lipcu – 5 ofert pracy na stanowisko kierownika 
projektu, 22 oferty pracy na stanowisko Project Managera oraz 2 oferty pracy 
na stanowisko szefa projektu, w sierpniu – 7 ofert pracy na stanowisko kierow-
nika projektu oraz 20 ofert pracy na stanowisko Project Managera, we wrześniu 
– 7 ofert pracy na stanowisko kierownika projektu i 23 oferty pracy na stanowisko 
Project Managera. Oferty zamieszczone przez pracodawców na wymienione sta-
nowiska w wybranych województwach przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1

Oferty pracy w ujęciu województw

Województwo Liczba ogłoszeń
Mazowieckie 39
Dolnośląskie 17
Śląskie 12
Małopolskie 9
Kujawsko-pomorskie 5
Łódzkie 5
Pomorskie 5
Lubuskie 3
Wielkopolskie 2
Lubelskie 1
Podkarpackie 1
Zachodniopomorskie 1
Razem 100
Źródło:  opracowanie własne.

Mimo że w ogłoszeniach zamieszczonych na portalu pracuj.pl® napotkano 
różne nazewnictwo stanowisk, to we wszystkich poszukiwano podobny profil 
kompetencyjny kandydatów. Najbardziej podobny jest na stanowiskach kierow-
nika projektu, Project Managera oraz szefa projektu. W zasadzie nazwy tych 
stanowisk opisują taki sam zestaw poszukiwanych przez pracodawców kompe-
tencji. Z przeprowadzonych analiz wynika, że na stanowisko Project Manager 
rekrutują głównie firmy z branży informatycznej, telekomunikacyjnej i sektora 
bankowego. Tradycyjne nazewnictwo stanowiska (kierownika projektu) stosują 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność usługową, przedsiębiorstwa z branży 
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budowlanej oraz firmy produkcyjne. Stanowiska szefa projektu tworzą i rekrutują 
na nie jedynie firmy produkcyjne. Firmy rekrutujące na stanowisko Project Mana-
gera mają z reguły powiązania międzynarodowe, dlatego stosują anglojęzyczne 
nazewnictwo. Najczęściej są to polskie oddziały międzynarodowych korporacji 
(pojawiło się 68 takich ofert). Napotkano również inne nazwy stanowisk, na przy-
kład Business Project Manager, kierownik projektów NPD8 lub koordynator pro-
jektów. W ogłoszeniach o pracę pojawiły się stanowiska Junior Project Manager 
oraz Senior Project Manager. Jest to związane ze ścieżką kariery w dziedzinie 
zarządzania projektami. Należy jednak stwierdzić, że nie jest to standard obowią-
zujący na rynku pracy, lecz jedynie sporadyczne przypadki, dlatego nie analizo-
wano tych ofert.

Tabela 2

Oferty pracy w ujęciu branżowym 

Branża Liczba ogłoszeń
Informatyczna 44
Usługowa 20
Produkcyjna 14
Budownictwo 11
Telekomunikacja 5
Bankowość 3
Energetyka 2
Edukacja 1
Razem 100
Źródło:  opracowanie własne. 

W tabeli 2 przedstawiono zamieszczane na portalu pracuj.pl® oferty, upo-
rządkowane według branż. Najwięcej ofert pracy zgłaszały przedsiębiorstwa 
z sektora teleinformatycznego (49 ofert). Było to związane z dużą liczbą realizo-
wanych projektów. Można stwierdzić, że w zasadzie były to na ogół organizacje 
zorientowane projektowo. Druga pod względem wielkości popytu na kierow-
ników projektów była branża usługowa. Poszukiwano tu głównie menedże-
rów do zarządzania projektami rozwoju nowych produktów i usług. Podobnie 
było w sektorze bankowym i firmach produkcyjnych. Te ostatnie potrzebowały 
menedżerów do zarządzania projektami typu NPD, ale również do prowadzenia 

8 New Product Development.
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projektów wewnętrznych o charakterze reorganizacji. Biorąc pod uwagę układ 
terytorialny, można stwierdzić, że najwięcej ofert pracy dla osób zarządzających 
projektami pojawiło się w województwie mazowieckim (39 ofert), dolnoślą-
skim (17 ofert), śląskim (12 ofert) oraz małopolskim (9 ofert). Potwierdza to 
założenie, że popyt na zarządzających projektami jest największy w regionach, 
w których działa dużo przedsiębiorstw o innowacyjnym modelu biznesowym. 
W odpowiedzi na zgłoszony popyt ośrodki akademickie w tych wojewódz-
twach uruchamiały specjalne ścieżki specjalizacyjne dla studentów w zakresie 
zarządzania projektami, oferując tym samym podaż pożądanych kompetencji. 
Na rysunku 2 przedstawiono wyniki badania profilu kompetencyjnego pożąda-
nego przez pracodawców. Wynika z niego, że w 87 ofertach umieszczono zapis 
o konieczności posiadania przez kandydata doświadczenia zawodowego, w tym 
zwłaszcza w zarządzaniu projektami. Pracodawcy zwykle oczekiwali kilkulet-
niego doświadczenia zawodowego oraz minimum dwu-, trzyletniego doświad-
czenia w zarządzaniu projektami. 
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Kolejnym, ważnym kryterium jest znajomość języków obcych – w 74 ofer-
tach żądano od kandydatów biegłej znajomości języków obcych, na ogół języka 
angielskiego (69 ofert) lub niemieckiego (5 ofert); 68 ofert zawierających taki 
wymóg zamieszono na portalu w języku obcym. 

Pracodawcy poszukujący osób zarządzających projektami oczekują, że będą 
one miały wyższe wykształcenie – w 67 ofertach był to warunek konieczny. Zwy-
kle ma to być wyższe wykształcenie ekonomiczne lub techniczne. Wykształcenie 
ekonomiczne jest wymagane wówczas, gdy na danym stanowisku są realizowane 
projekty rozwoju nowych produktów lub usług oraz reorganizacyjne. Wykształ-
cenie techniczne jest wymagane od osoby, która ma zarządzać projektami o cha-
rakterze technicznym, przy czym zwykle pracodawca precyzuje w ofercie rodzaj 
stanowiska, oczekując doświadczenia w realizacji projektów informatycznych, 
telekomunikacyjnych lub inwestycyjnych. Pracodawcy nie oczekują, że kandydaci 
będą mieli certyfikaty kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami. Zwykle 
wystarcza udokumentowane doświadczenie. Jedynie w 27 analizowanych ofer-
tach pracodawca zażądał takich certyfikatów. Z dokładniejszej analizy tego zja-
wiska wynika, że były to wyłącznie firmy powiązane kapitałowo z zagranicznymi 
jednostkami. Mobilność pracownika również nie jest najczęściej poszukiwanym 
elementem profilu kompetencyjnego osób zarządzających projektami. Tylko 
w szesnastu ofertach pracodawcy oczekiwali od kandydatów pełnej mobilności, 
rozumianej jako gotowość do częstych podróży służbowych. Jest to zapewne 
związane z powszechną dostępnością narzędzi i technik informatycznych, które 
pozwalają kierującym projektami zarządzać nawet rozproszonymi terytorialnie 
zespołami projektowymi. Ciekawe jest, że w relatywnie wielu ofertach praco-
dawcy oczekiwali znajomości metod, technik i narzędzi zarządzania projektami 
(54 oferty). Coraz większe są natomiast oczekiwania umiejętności interperso-
nalnych (55 ofert zawierających takie kryterium, a 45 ofert, w których praco-
dawca wymagał doświadczenia w zarządzaniu zespołami projektowymi). Jest to 
efekt tego, że pracodawcy wiedząc, że umiejętności interpersonalne w znacznym 
stopniu decydują o sukcesie projektu, aktywniej poszukują ich u rekrutowanych 
kandydatów. Widoczna jest także tendencja do traktowania kompetencji w zarzą-
dzaniu projektami jako standardu, który bywa pomijany w zgłaszanych przez pra-
codawców ofertach.
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Zakończenie

Podsumowując przeprowadzone analizy, można sformułować kilka cie-
kawych wniosków. Po pierwsze, w standardach nauczania i efektach kształce-
nia (określonych w Krajowych ramach kwalifikacji) większy nacisk położono 
na budowanie kompetencji narzędziowych studentów, natomiast pracodawcy 
poszukują pełnego profilu kompetencyjnego, z naciskiem na silnie rozwinięte 
kompetencje interpersonalne. Po drugie, posiadanie kompetencji w prowadzeniu 
projektów, które nie jest wsparte bardzo dobrą znajomością języków obcych oraz 
technik i narzędzi informatycznych, może dyskwalifikować potencjalnego kan-
dydata na stanowisko kierownika projektu. Po trzecie, certyfikaty potwierdzające 
kompetencje są dodatkowym atutem, zatem studenci wybierający ten zawód nie 
powinni się zbyt angażować w ich zdobywanie, lecz muszą się koncentrować 
na nabywaniu doświadczenia praktycznego, ma przykład przez uczestnictwo 
w projektach badawczych oraz programach praktyk i staży. Po czwarte, widoczne 
jest kształtowanie ścieżek karier dla osób zarządzających projektami. Studenci, 
którzy chcą rozwijać się zawodowo w tej dziedzinie oraz mają wiedzę i pewne 
doświadczenie, mogą zaczynać karierę zawodową od stanowiska Junior Project 
Manager, a następnie przechodząc na wyższe szczeble kariery. Należy dodać, że 
coraz więcej jest takich ofert, lecz pracodawcy poszukują także osób na stanowi-
ska Senior Project Manager, na których wymagania pracodawców są dużo wyższe 
(np. kompetencje w zarządzaniu grupą projektów lub programem). 
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PROFILE OF COMPETENCE PROJECT MANAGERS 
– ANALYSIS OF THE LABOUR MARKET

Summary

In the first part of this paper the author analyzes the teaching standards at the direc-
tion of the management of the project management course. In the second part of the article 
is an analysis made of the labor market, the demand for project managers. The third part of 
the study is to compare the knowledge and skills acquired by a falling object of studying 
and project management needs of disclosures by employers in the labor market. The arti-
cle presented the results of research, in which the author analyzes the development of the 
labor market, the needs of competence, the employer shall notify the persons managing 
the project. The author puts in the article argues that gaining knowledge and skills de-
scribed by the standards of teaching may not be sufficient to be able to properly perform 
the duties associated with the position of project manager. Using the results of the author 
confirms this hypothesis and to formulate proposals for changes in the way of education 
in the subject of project management.



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 725 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 98 2012

Tadeusz Kowalewski
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA W OPINII STUDENTÓW 
WYBRANYCH UCZELNI PODLASKICH

Wprowadzenie

Przedsiębiorczość społeczna to jedna z form przedsiębiorczości. Definiowa-
nie przedsiębiorczości w różnych dziedzinach wiedzy od początku budziło wiele 
kontrowersji. Konieczne jest zatem interdyscyplinarne podejście do przedsię-
biorczości1, gdyż zjawisko to występuje od początku istnienia człowieka, który 
w różnych obszarach życia codziennego próbował sobie radzić z problemami 
występującymi w jego i innych grupach społecznych2. W kontekście poszukiwań 
rozwiązań definicyjnych przedsiębiorczości można wówczas lokować pojęcie 
przedsiębiorczość społeczna. Na tle teoretycznych rozważań wyniki badań włas-
nych autora potwierdzają poniekąd dylematy definicyjne teoretyków.

1.  Spór o istotę przedsiębiorczości

Problem jednoznacznego sformułowania definicji „przedsiębiorczość” może 
wynikać z tego, że – jak pisze P. Drucker: „każdy ekonomista wie, że przedsię-
biorca jest ważny i że wywiera określony wpływ, jednak dla ekonomistów przed-
siębiorczość jest wydarzeniem metaekonomicznym, czymś, co silnie oddziałuje, 
a nawet kształtuje ekonomię, nie będąc jej częścią”3. Zwraca on uwagę również 

1 W. Adamczyk, Przedsiębiorczość. Próba definicji, „Przegląd Organizacji” 1995, nr 11, s. 12.
2 T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2010, s. 13. 
3 P. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992, s. 24.
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na to, że przedsiębiorca zawsze poszukuje zmiany, reaguje na nią i wykorzystuje 
jako okazję4.

W literaturze ekonomicznej są trzy szkoły, które kształtują poglądy na istotę 
przedsiębiorczości. Pierwsza z nich, niekiedy nazywana „szkołą schumpeterow-
ską”, określała przedsiębiorczość jako „proces twórczej destrukcji”. Kolejna 
ukształtowała się wokół poglądów I. Kirznera i oparła swoje poglądy na anali-
zie nierównowagi rynków, a ostatnią, wiążącą się z teoriami głoszonymi przez 
F. Knighta, można nazwać „szkołą ponoszenia ryzyka” 5. Współczesne określe-
nia terminu „przedsiębiorczość” w wielu przypadkach zawierają elementy wyżej 
wymienionych teorii. W literaturze jest wiele określeń przedsiębiorczości, które 
posiłkują się formułą J. Schumpetera. Koncentrują się one na interpretacji przed-
siębiorczości jako postawy lub jako procesu6. B. Piasecki prezentuje inne uję-
cie, które nie odnosi przedsiębiorczości ani do procesu, ani do postawy, ujmując 
ten termin w dwóch zasadniczych kategoriach: ekonomicznej, odwołującej się 
do cech osobowych, oraz behawioralnej. Uwzględnia on również nowe kryte-
rium, traktujące przedsiębiorczość jako rodzaj menedżerskiego zachowania, które 
analizuje w odniesieniu do podstawowych problemów zarządzania: strategicznej 
orientacji, zaangażowania w okazję, wykorzystania zasobów, zatrudnienia specja-
listów, struktury zarządzania, filozofii wynagradzania7. 

Kształtowanie definicji przedsiębiorczości trwało przez kilkaset lat i proces 
ten nie został jednak jeszcze zakończony – trwa nadal, z niejednakowym powo-
dzeniem przebiegając w różnych społeczeństwach i systemach gospodarczych. 
W ciągu wieków autorzy zwracali uwagę na różnorodne aspekty tego procesu. 
Jednak wszyscy byli zgodni co do tego, że jest to zjawisko wyjątkowe: wyjątkowa 
postawa, specyficzne zachowanie, które odgrywa niebagatelną rolę w gospodarce, 
ożywiając ją i przyczyniając się do jej rozwoju8.

Przedsiębiorczość jest ideą, która ma doprowadzić do istotnych zmian 
w działalności gospodarki. Jest to kierunek rozważań przyjęty w rozwiązywaniu 
problemów przede wszystkim ekonomicznych, przyznający ludziom prawo do 

4 Tamże, s. 37.
5 B. Kożuch, Przedsiębiorczość kobiet – wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu 

w Białymstoku, Białystok 2001, s. 7–8.
6 F. Kapusta, Teoria agrobiznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 

we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 350–351.
7 B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 

1997, s. 33–39.
8 T. Piecuch, dz.cyt., s. 36.
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tworzenia i przekształcania gospodarki, w której nie są jedynie biernymi wyko-
nawcami, ale kreatorami działań nie tylko gospodarczych. W zaprezentowanych 
definicjach zwraca się uwagę na złożoność zagadnienia przedsiębiorczości, ale 
zarazem wskazuje na potrzebę ciągłych poszukiwań i weryfikacji empirycznych.

2.  Czynniki kształtujące przedsiębiorczość 

L.H. Haber w swoich dociekaniach naukowych uznał ryzyko, tempo zmian, 
czas, a przede wszystkim cechy osobowości przedsiębiorczości za istotne czynniki 
wpływające na przedsiębiorczość. Głównym z nich jest dobra strategia, obejmu-
jąca koncepcję produktu i rynku, orientację na rynek i dochód oraz na innowacyj-
ność, a także marketing, badanie rynku, produkcja i dystrybucja. Są to bowiem 
działania niezbędne do pomyślnego wdrożenia strategii. Coraz częściej w strate-
giach dużą wagę przywiązuje się do wspólnej hierarchii wartości. Uważa się, że 
zaangażowanie w podstawowe wartości, takie jak filozofia i kultura organizacyjna 
przedsiębiorstwa, są często ważniejsze niż środki techniczne czy finansowe9. 

Sposób rozumienia przedsiębiorczości wyznacza zakres działań przed-
siębiorczych i sprawia, że sukces firmy jest postrzegany z różnej perspektywy. 
Jeżeli przedsiębiorczość potraktować w kategoriach cech wrodzonych i nabytych 
przedsiębiorcy, to do czynników sukcesu przedsiębiorczości można zaliczyć 
takie, jak wyobraźnia, inicjatywa, kreatywność, wiedza, duża zdolność przeko-
nywania, samokontrola i samoocena, elastyczność, niezależność, potrzeba osiąg-
nięć, skłonność do podejmowania ryzyka w rozsądnych granicach, umiejętność 
komunikowania się, zdolność rozwiązywania problemów, prowadzenia negocja-
cji i podejmowania decyzji. Jeżeli natomiast przez przedsiębiorczość rozumie się 
koncentrację na sposobie zachowania, to za czynniki sukcesu przedsiębiorczości 
można uznać strategiczną orientację, tworzenie i przekształcenie struktury orga-
nizacyjnej, wykorzystanie pojawiających się szans, efektywne wykorzystywanie 
środków, pełną kontrolę nad posiadanymi zasobami, bezpośredni kontakt z pra-

9 K. Safin, Zarządzanie mała firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
Wrocław 2003, s. 175–198; M. Laszczak, Kierowanie mała firmą, Poltex, Warszawa 2004, s. 41–
57; M. Strużycki, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, 
Difin, Warszawa 2002, s. 107–139; P. Chmielewski, Wspieranie przedsiębiorczości w działalności 
gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, 
red. M. Strużycki, SGH, Warszawa 2006, s. 169–176; I. Janiuk, Strategiczne dostosowanie polskich 
małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004, s. 83–127.



104 Tadeusz Kowalewski

cownikami i obiektami otoczenia, ekwiwalentność systemu wynagrodzenia, stałe 
pobudzanie kreatywności, kształtowanie kultury przedsiębiorczości.

Wymienione czynniki kształtujące przedsiębiorczość przedsiębiorcy, 
zarówno wrodzone, jak i nabyte, są ważne. W różnych fazach cyklu życia przed-
siębiorstwa czy organizacji jedne są ważniejsze, a inne mniej. Najważniejsza 
jest zdolność do podejmowania ryzyka. Dotyczy to ryzyka tworzenia nowego 
przedsiębiorstwa, ryzyka podejmowania decyzji dotyczącej wyboru takiego a nie 
innego produktu itp. Potrzebna jest więc odwaga i odpowiedzialności w dzia-
łaniu. Wszystkie te cechy podporządkowane są bardzo silnej potrzebie sukcesu 
przedsiębiorczości, samorealizacji, władzy i prestiżu w otoczeniu. Wobec tego 
stworzenie sprawnie działającego przedsiębiorstwa wymaga nie tylko perfekcyj-
nych strategii dostosowanych do specyfiki przedsiębiorstwa i rynku, ale istotne 
są postawy i motywacje oraz wartości przyjmowane przez przedsiębiorcę. Dzięki 
temu przedsiębiorca będzie zdolny do kreatywnego, innowacyjnego i odpowie-
dzialnego funkcjonowania na rynku, dążąc nie tylko do powiększania zysku, ale 
i do pomocy społecznej w swoim środowisku.

3.  Przedsiębiorczość społeczna 

Ekonomia społeczna jest podstawą funkcjonowania przedsiębiorczości spo-
łecznej. Posługiwanie się pojęciem „ekonomia społeczna” jest wprawdzie dys-
kusyjne, gdyż niejednokrotnie w Polsce używamy bezrefleksyjnego tłumaczenia 
tego terminu. W przypadku „ekonomii społecznej” nie tworzymy jakiegoś nowego 
podejście do ekonomii czy jej odrębną gałąź, lecz jest to określony segment dzia-
łalności gospodarczej ulokowany w triadzie: gospodarka rynkowa, społeczeństwo 
obywatelskie i państwo demokratyczne10. Wpisując „ekonomię społeczną” w ten 
układ wzajemnych zależności, sygnalizujemy, że z założenia ma ona sprzyjać 
godzeniu odmiennych racjonalności przypisywanych rynkowi (racjonalność alo-
kacyjna), państwu (racjonalność dystrybucyjna) i społeczeństwu (racjonalność 
solidarności)11. Według B. Roelants’a, który dokonuje syntezy sformułowań 
innych autorów w wymiarze wartości, „ekonomię społeczną” charakteryzują: 

10 J. Hausner, Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, „Ekonomia społeczna. Kwartalnik” 
2007, nr 1, s. 9.

11 W. Kwaśnicki, Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci Sektor” 
2005, nr 2, s. 12.
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solidarność i spójność społeczna, odpowiedzialność społeczna i zaangażowanie, 
demokracja i uczestnictwo, autonomia i niezależność12.

Przedsiębiorczość społeczna jest w pewien sposób instrumentem ekonomii 
społecznej. Jest to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która 
łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Podstawą przedsiębiorczości spo-
łecznej są społeczne przedsiębiorstwa, które swoją działalność koncentrują na 
celach społecznych. Wypracowywane zyski takiego przedsiębiorstwa są reinwe-
stowane w te cele społeczne lub we wspólnotę, a nie przeznaczane na maksyma-
lizację zysku lub zwiększania dochodu udziałowców czy właścicieli. European 
Research Network (EMES) określa kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi 
powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną. 
Aby przedsiębiorstwo społeczne mogło osiągnąć swoje cele, powinno opierać 
się na kryteriach społecznych i ekonomicznych. Kryteria ekonomiczne to przede 
wszystkim prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności za 
pomocą instrumentów ekonomicznych; niezależność, suwerenność instytucji 
w stosunku do instytucji publicznych; ponoszenie ryzyka ekonomicznego; ist-
nienie choćby nielicznego płatnego personelu. Kryteria społeczne to natomiast 
wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia; oddolny, oby-
watelski charakter inicjatywy; specyficzny, możliwie demokratyczny system 
zarządzania; możliwie wspólnotowy charakter działania; ograniczona dystrybu-
cja zysków13. Gdyby przedsiębiorstwo społeczne spełniło te wymagania, byłoby 
idealne. Jednak w działaniach rynkowych trudno o idealne struktury i od przed-
sięwzięć tego sektora nie wymaga się spełnienia wszystkich kryteriów, lecz przy-
najmniej większości z nich.

Przedsiębiorstwa społeczne mogą pełnić bardzo różne funkcje, które okre-
ślają jej specyfikę, na przykład14: 

a) integracja społeczna i działalność na rynku pracy; 
b) dostarczanie usług publicznych: 
‒ usług społecznych: edukacyjne, szeroko rozumiane usługi socjalne, 

opiekuńcze świadczone w domu, prowadzenie różnego rodzaju instytu-
cji opiekuńczych, działania w szeroko rozumianej służbie zdrowia,

12 B. Roelants, Defining the Social Economy?, w: Preparotary Dossier to the First European 
Social Economy Conferece in the EU Candidate Countries, Praha 2002.

13 http://emes.net/index.php?id=2, dostęp 30.03.2012. 
14 W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, www.es.ekonomiaspoleczna.pl, do-

stęp 30.03.2012; Ekonomia społeczna w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Stała Konferencja 
Ekonomii Społecznej, www.socialeconomy.pl, dostęp 30.03.2012.
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‒ usług technicznych, na przykład utrzymywania zieleni miejskiej, i inne 
prace porządkowe związane z mieniem publicznym; 

c) usługi o charakterze wzajemnym, zarówno przedsięwzięcia na obszarze 
rynku jak i konkurencyjne właśnie ze względu na swój wzajemnościowy 
charakter;

d) usługi na otwartym rynku;
e) dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych;
f) działalność handlowa i produkcyjna. 
Przedsiębiorczość społeczna jest obecnie dość powszechnie używanym 

pojęciem, ale jednocześnie niezrozumiałym i często używanym jako modne hasło 
w różnych kontekstach. Stosowany masowo, na ogół fasadowy przekaz na temat 
zakresu pojęciowego i praktycznego przedsiębiorczości społecznej, nie sprzyja 
szerszym aplikacjom w rzeczywistości rynkowej. W polskim ustawodawstwie 
pojęcie przedsiębiorczość społeczna jest zamiennie używane z terminem ekono-
mia społeczna. Należy pamiętać, że oprócz innowacyjnych przedsięwzięć non 
profit przedsiębiorczością społeczną są między innymi inicjatywy podmiotów 
komercyjnych podejmowane dla osiągnięcia realizacji celów społecznych15.

Konkluzją tych krótkich rozważań na temat przedsiębiorczości społecznej 
niech będzie wypowiedź A. Pawelec, która syntetycznie określa istotę przedsię-
biorczości społecznej: „Przedsiębiorczość społeczna jest specyficznym system 
działania, który polega na osiągnięciu celów społecznych metodami gospodar-
czymi. Dotyka wielu sfer życia społecznego. Najważniejsze jest w niej działanie 
na rzecz ludzi – misja społeczna, dominująca nad maksymalizacją zysku. Ozna-
cza to, że w przedsiębiorczości społecznej pieniądze nie są najważniejsze. Naj-
ważniejszy jest cel społeczny, działanie na rzecz zmiany rzeczywistości na lepszą, 
tj. takiej, w której zagoszczą: wzajemna współpraca, solidarność, integracja spo-
łeczna, odpowiedzialność społeczna i zaangażowanie, demokracja, równość spo-
łeczna”16.

15 J.G. Dees, Definicja przedsiębiorczości społecznej, w: J.J. Wygnański, Antologia wybranych 
tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne, FISE, Warszawa 2008, s. 245.

16 A. Pawelec, Przedsiębiorczość społeczna – korzyści z punktu widzenia organizacji, w: Przed-
siębiorczość społeczna – nowe oblicze (5), red. D. Jegorow, 15.12.2010, www.ps.civis-chelm.pl/
artykuly/3-artykuly/37-przedsibiorczo-spoeczna-nowe-oblicze-4-czym-jest-ekonomia-spoeczna-
w-praktyce.html, dostęp 30.03.2012.
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4.  Przedsiębiorczość społeczna w świadomości studentów

W semestrze zimowym roku akademickiego 2011/12 przeprowadzono son-
dażowe badania na temat przedsiębiorczości społecznej. Pytania sondażowe miały 
charakter półotwarty. Podczas zliczania ujmowano je w poszczególne kategorie, 
widoczne w tabelach przedstawiających rozkłady danych. Badania prowadzono 
wśród studentów drugiego roku studiów zarządzania na Wydziale Zarządzania 
Politechniki Białostockiej (PB) i na kierunku praca socjalna Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości (PWSTiP) w Łomży. Dobór studentów 
nie był przypadkowy, gdyż autorowi badań zależało na respondentach nastawio-
nych do życia bardziej ekonomicznie oraz nastawionych społecznie, wręcz socjal-
nie do rzeczywistości społecznej. Ich wspólna opinia wyznacza wektor średnich, 
przeciętnych opinii studentów w tej mierze. Przebadano 153 osoby. Zarówno 
Wydział Zarządzania PB, jak i PWSIiP podejmują wiele inicjatyw z zakresu 
przedsiębiorczości. Są to zarówno konferencje, warsztaty, inicjatywy kół nauko-
wych czy duże projekty, takie jak Akademia Studenckiej Przedsiębiorczości czy 
Przedsiębiorczość akademicka na podstawie firm spin-off i spin-out, organizo-
wane przez PWSIiP w Łomży, czy inicjatywy PB, takie jak Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości – Global Entrepreneurship Week (GEW), Dzień Przedsię-
biorczości, Akademia Przedsiębiorczości, Akademicki Konkurs Przedsiębior-
czości, szkolenia w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości17. W PWSiP 
odbywają się cykliczne wykłady z praktykami z zakresu ekonomii społecznej, na 
których prezentowane są doświadczenia takich inicjatyw społecznych, jak Barka 
z Poznania. Brakuje natomiast inicjatyw wprost dotyczących przedsiębiorczości 
społecznej. Charakterystykę badanych przedstawiono w tabeli 1. 

Z rozkładu danych zawartych w tabeli 1 wynika zdecydowana przewaga 
kobiet nad mężczyznami. Oznacza to ewidentną feminizację wykształcenia spo-
łecznego i zarządzania. Więcej było studentów dziennych studiów niż studentów 
niestacjonarnych. 

Jedno z pierwszych pytań badawczych dotyczyło ogólnej znajomości poję-
cia przedsiębiorczość społeczna. Z rozważań teoretycznych przedstawionych 
w poprzedniej części artykułu wynikało dość duże zamieszanie wokół nie tylko 
przedsiębiorczości, ale i przedsiębiorczości społecznej (tab. 2). 

17 www.wz.pb.edu.pl; www.pwsip.edu.pl, dostęp 30.03.2012. 
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Tabela 1

Dane demograficzne respondentów

Ogółem 153 respondentów N % 
Płeć K 111 72,5 

M 42 27,5 
Wiek (lata) 18–20 35 22,8 

21–25 103 67,4 
26–30 7 4,6 
>30 6 3,9 
brak danych 2 1,3 

Źródło:  badania własne. 

Tabela 2

Znajomość pojęcia przedsiębiorczość

Czy Pan(i) 
spotkała się 
z terminem 
przedsię-
biorczość 
społeczna?

Tak; 
proszę podać, co ten termin oznacza

 

Nie; 
proszę podać, co ten termin powi-

nien oznaczać według Pana(i) 
N % N %

prowadzenie działalności 
gospodarczej w branży 
społecznej 

1 0,6 kontakty z innymi 27 17,6

odpowiedzialność przed-
siębiorstwa wobec spo-
łeczności lokalnej 

3 1,9 działania na rzecz 
grup społecznych 

36 23,5

organizowanie się w gru-
pie i działania dla osiąg-
nięcia celów i korzyści 

8 5.2 przedsiębiorstwo 
jako instytucja 

12   7,8

aktywna działalność 
społeczeństwa 

2 1.3 kwestie finansowe 
(praca) 

14   9,1

– – – przedsiębiorstwo 
jako grupa ludzi 

21 13,7

ekonomia   8   5,2
inne inne   1   0,6
brak danych 139 90,8 brak danych 34 22,2

Razem 153  100,0 153 100,0
Źródło:  badania własne. 

Niespełna co dziesiąty student spotkał się z pojęciem przedsiębiorczość spo-
łeczna, a skojarzenia tych, którzy deklarują znajomość tego terminu, są dalekie 
od istoty tego pojęcia. Świadczy to wręcz o totalnej ignorancji tego zjawiska. 
Respondenci, którzy nie spotkali się z tym terminem, w pewien sposób intuicyjnie 
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w prawie co czwartej wypowiedzi kojarzą przedsiębiorczość społeczną z dzia-
łaniami na rzecz grup społecznych. Jest to dość trafne przybliżenie do rdzenia 
znaczeniowego tego pojęcia. Dziwić i zarazem zastanawiać może obserwatora 
tych danych wysoki odsetek braku danych, który może oznaczać ucieczkę respon-
dentów od rzetelnych wypowiedzi bądź obawę przed zdemaskowaniem ich nie-
wiedzy na ten temat.

Kolejną ważną kwestią była przydatność przedsiębiorczości społecznej. 
W kontekście poprzedniego rozkładu danych tego typu pytanie może się wyda-
wać kuriozalne, ale projektując badania, nie można było uwzględnić tego w jed-
noznaczny sposób. 

Tabela 3

Przydatność przedsiębiorczości społecznej w opinii studentów

Czy przedsiębiorczość 
społeczna może być przy-
datna studentom? 

Tak; 
proszę podać, dlaczego

Nie; 
proszę podać, dlaczego

N % N %
rozwój intelektualny 50 32.6 – – –
zaradność 23 15,0 – – –
pomoc życiowa 22 14,3 – – –
integracja 14 9,1 – – –
zdobycie cennego 
doświadczenia

13 8,5 – – –

inne 6 3,9 – – –
brak danych 25 16,3 brak 

danych
153 100,0

Razem 153 100,0 153 100,0
Źródło:  badania własne. 

Mimo wątpliwość dotyczących przydatności tego pytania, paradoksalnie stu-
denci udzielili odpowiedzi prawie w 3/4 przypadków. Ponad 1/3 respondentów 
uznaje przydatność przedsiębiorczości społecznej w rozwoju intelektualnym. Może 
to oznaczać ich silne przekonanie, że wszystko z czym się spotykają lub mogą 
spotkać na studiach powinno służyć rozwojowi intelektualnemu. Ponadto, przeszło 
15% respondentów słusznie wyczuwa, że tego typu zjawisko jak przedsiębiorczość 
społeczna powinno rozwijać zaradność, która jest jednym z istotniejszych skutków 
przedsiębiorczości społecznej. Taka sama grupa respondentów utożsamia przedsię-
biorczość społeczną z pomocą życiową, która dość trafnie wpisuje się w istotę tego 
zjawiska. Prawie co dziesiąty respondent widzi w przedsiębiorczości społecznej 
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ciekawe doświadczenie. Jest to dla nich interesujące doświadczenie poznawcze, ale 
bez wskazania praktycznych aplikacji tego pojęcia. 

Kolejną sondowaną kwestią było postrzeganie przez studentów przejawów 
przedsiębiorczości społecznej. Rozkład odpowiedzi przedstawiono w tabeli 4. 
Taki rozkład jest konsekwencją rozkładu danych przedstawionych w tabeli 1. 
Ponad połowa respondentów nie spotkała się z przejawami przedsiębiorczości 
społecznej, a spośród 1/3 respondentów, którzy określili przejawy przedsiębior-
czości społecznej, prawie 1/5 studentów podaje kursy, szkolenia, stypendia. Tego 
typu wypowiedzi mogą świadczyć o braku doświadczeń zewnętrznych. Tylko co 
dziesiąty student wymienia akcje charytatywne jako przejaw przedsiębiorczości 
społecznej. Jest to kontrowersyjna odpowiedź, ale bliższa prawdzie niż poprzed-
nie. Co dziesiąty respondent, który nie spotkał się z przejawami przedsiębiorczo-
ści społecznej, celnie próbuje określać jej przejawy w pomocy społecznej. Inne 
kategorie wypowiedzi respondentów są marginalne.

Tabela 4

Przejawy przedsiębiorczości społecznej

Czy spotkał się 
Pan(i) z przeja-
wami przedsiębior-
czości społecznej? 

Tak;
proszę podać przykłady

Nie;
proszę podać, jakich przykładów 

przedsiębiorczości społecznej by się 
Pan(i) spodziewał(a)

N % N %
kursy, szkolenia, 
stypendia

25 16,3 współpraca z ludźmi 10 6,50

akcja charytatywna 16 10,4 kreatywność   6 3,90 
założenie własnej 
firmy

  7   4,5 działalność 
społeczna

13 8,50 

tworzenie partii 
politycznych

  2   1,3 pomoc w poszukiwa-
niu pracy

  5 3,20

– – – tworzenie małych 
przedsiębiorstw

  5 3,20

– – – pomysły na własny 
biznes

  7 4,58 

inne   7   4,5 inne 11 7,10
brak danych 96 62,7 brak danych 96 62,70

Razem 153 100,0 153 100,00
Źródło:  badania własne. 

Kolejną kwestią była przedsiębiorczość akademicka jako pochodna przed-
siębiorczości społecznej. Dla studentów jest to bliższa forma przedsiębiorczości 
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ze względu na otoczenie, w którym spędzają dużą część swojego czasu i spoty-
kają się z różnymi przejawami przedsiębiorczości proponowanymi przez uczelnię 
(tab. 5).

Tabela 5

Przejawy przedsiębiorczości akademickiej

Czy spotkał(a) się 
Pan(i) z przejawami 
przedsiębiorczości 
akademickiej? 

Tak; 
proszę podać przykłady

Nie; 
proszę podać, jakich przykładów 
przedsiębiorczości akademickiej 

by się Pan(i) spodziewał(a) 
N % N %

organizacja pomocy 
naukowej

20 13,0 zaradność na uczelni 6 3,9 

współpraca studencka 16 10,4 dobre kontakty
ze studentami

7 4,5 

organizowanie imprez 17 11,1 organizacja dodatko-
wych zajęć i imprez

14 9,1 

integracja studencka 13 8,5 – – –
inkubatory 
przedsiębiorczości

9 5,8 – – –

inne 1 0,6 inne 3 1.9
brak danych 77 50,3 brak danych 123 80,3

Razem 153 100,0 153 100,0
Źródło:  badania własne. 

W tym przypadku aż połowa respondentów deklaruje styczność z przeja-
wami przedsiębiorczości akademickiej, ale tylko kilka procent respondentów 
dostrzega wysiłek swoich uczelni w tworzeniu takich inicjatyw, jak inkubatory 
przedsiębiorczości. Pozostałe odpowiedzi są dość dalekie od istoty przedsiębior-
czości akademickiej i raczej w luźny sposób wiążą się z jej istotą. Wynika z tego, 
że przedsiębiorczość akademicka jest kojarzona przez respondentów z zaradnoś-
cią studencką, funkcją integracyjno-pomocową. 

Zakończenie 

Wyniki badań sondażowych wskazują na rozminięcie się rozważań teo-
retycznych nad przedsiębiorczością w ogóle i przedsiębiorczością społeczną 
w szczególe a świadomością badanych studentów. Wprawdzie nie są to badania 
reprezentatywne, ale świadczą o pewnej tendencji. Są zarazem pochodną braku 
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jednoznacznej definicji przedsiębiorczości i, zdaniem autora, błędnego utożsa-
miania przedsiębiorczości społecznej z ekonomią społeczną. Wyzwaniem dla 
badanych uczelni jest konieczność większego uświadomienia potrzeby przed-
siębiorczości, gdyż absolwentom szkół średnich niewiele pozostało z rocznego 
kursu podstaw przedsiębiorczości. Ważne jest zapewnienie studentom ciągłego 
kontaktu z różnymi formami przedsiębiorczości społecznej w życiu społecznym. 
Gdyby w przyszłości badania na szerszą skalę potwierdziły wnioski obecnych 
badań sondażowych, wymagałoby to intensywnych działań proprzedsiębiorczych 
na skalę masową, gdyż problemy starzenia się społeczeństwa i jego ubożenia są 
coraz bliższe. 
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DAS SOZIALE UNTERNEHMENTUM NACH DEN MEINUNGEN VON STU-
DENTEN AUSGEWÄHLTER HOCHSCHULEN IN DER PODLASIE-REGION 

Zusammenfasung

Der Autor möchte in diesem Beitrag das Verständnis vom sozialen Unternehmentum 
sowohl im theoretischen Ansatz als auch die Meinungen der Studenten einer Technischen 
Universität und einer Fachhochschule in der Podlasie-Region miteinander konfrontieren. 
Während der eigenen Untersuchung, an der 153 Studenten teilgenommen hatten, wur-
den ausgewählte Fragen zum sozialen Unternehmentum gestellt. Im vorgelegten Beitrag 
wurden die Meinungen von befragten Studenten bezüglich des Wesens vom sozialen 
Unternehmentum, der Nützlichkeit dessen im Studentenleben, seiner Wahrnehmung von 
den Studenten und zuetzt der Ausdrucksformen im Hochschulleben präsentiert. Die Ana-
lyse dieser Studie bestätigt, dass die Studenten nicht eindeutig und klar den Begriff vom 
sozialen Unternehmentum verstehen. Demgegenüber gewinnen sie doch einen klaren Ein-
blick, das Wesen dieses Phänomens zu begreifen. Eine praktische Schlußfolgerung von 
dieser Studie ist es, die Sozialwirtschaft durch das soziale Unternehmentum zu fördern. 
Die vorgestellte Studie ist nicht repräsentativ aber regt dazu an, in Zukunft eine breitere 
Studie in diesem Bereich in einer repräentativen Studentengruppe durchzuführen. 
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DIE HOCHSCHULEN ALS ENTWICKLUNGSINSTRUMENT 
STRUKTURSCHWACHER REGIONEN

Einführung

Unter den Faktoren, die die Entwicklung und Effektivität der Marktteilneh-
mer determinieren, sind die Variabilität des Umfeldes, die Globalisierung und 
auch die Regionalisierung von großer Bedeutung. Diese Faktoren gestalten in 
besonderem Maße den Grad der Konkurrenz in den Märkten und sind Quelle für 
die neuen Herausforderungen auf strategischer und taktischer Ebene. 

Von großer Bedeutung für die Akteure sind die Ausbildung und Erfahrung 
der Fachkräfte. Sowohl Ausbildung, als auch Erfahrung, sind Ergebnis eines lang-
jährigen Prozesses, in dem die Hochschulen eine wesentliche Rolle spielen. Der 
Grad und das Niveau der Fähigkeiten der Fachkräfte werden durch zwei Faktoren 
bestimmt. Zum einen durch das in der Ausbildung erworbene Wissen und zum 
anderen durch die Inhalte der unternehmensinternen Qualifikation der Mitarbei-
ter. Von besonderer Wichtigkeit ist in diesem Zusammenhang die Zusammenar-
beit zwischen den Hochschulen und den regionalen Marktteilnehmern. 

Die hier hervorgehoben betrachteten schwach entwickelte Regionen, weisen 
verschiedene Problemdimensionen auf, die einen direkten Zusammenhang zur 
Ausgeprägtheit der Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen und Unterneh-
men haben. Hierzu zählen:

1. Die Kooperation zwischen Hochschulen und Unternehmen ist oft nur 
schwach ausgeprägt.
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2. Die Unternehmen haben oft Schwierigkeiten beim Aufbau von Wettbe-
werbsvorteilen.

3. Probleme im Zusammenhang mit dem Mangel an qualifizierten Arbeits-
kräften treten früher und intensiver auf.

4. Viele junge Menschen wandern in wirtschaftlich stärkere bzw. beruflich 
attraktivere Regionen ab.

Die Autoren versuchen in diesem Beitrag darzustellen, welche Bedeutung 
die Zusammenarbeit von Hochschulen und Unternehmen insbesondere in struk-
turschwachen Regionen hat, und wie diese Zusammenarbeit praktisch ausgeprägt 
sein kann. Dazu wird zuerst die Bedeutung der Hochschulen für die Regionen 
allgemein umrissen. Nachfolgend werden konkrete Problemstellungen und Erfah-
rungen jeweils für Polen und Deutschland vorgestellt. Aufgrund des begrenzten 
Rahmens dieses Artikels kann eine umfassende und tiefgehende Analyse hier 
nicht vorgenommen werden.

1. Überblick zur Bedeutung der Hochschulen für die Regionen

Deutlich erkennbar sind die Erwartungen der Wirtschaft an die hohe Qualität 
der Forschung, sowie die Ausbildung der Studierenden. Dies bezieht sich insbe-
sondere auf die Anpassung des intellektuellen Kapitals und der Qualifikation der 
Mitarbeiter an die Erfordernisse der Informationsgesellschaft und die wissensba-
sierte Wirtschaft.1

Ebenfalls hervorzuheben ist, dass die Hochschulen ein wichtiger Faktor für 
die Entwicklung ihrer näheren Umgebung (kleinere Region) sind.2 Meist bilden 
sie den Kern der Entwicklung in den großen städtischen Zentren. Sie bestimmen 
hier die Entwicklung dieser Gebiete und erfüllen endogene und exogene Funk-
tionen. Die endogene Funktion ist die Entwicklung des Ballungsgebietes, die 
exogene Funktion sind die Vorteile für die Entwicklung der Region. Es ist zu 

1 H. Ponikowski, Szkoły wyższe jako małe obszary rozwoju regionalnego i lokalnego, in: Gos-
podarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe UE nr 46, Wrocław 2009, 
S. 167–179.

2 Der kleine Raum (kleine Region) im territorialen Sinn wird wie folgt bestimmt: Ein Teil des 
offenen Raumes mit einer stabilen Struktur, der eine Relationen in der Umgebung in der lokalen und 
in der regionalen Dimension bildet. Dabei übernimmt er bestimmte Aufgaben, die der Umwand-
lung (Metamorphose) des Raumes und der Umgebung dienen sollen. Siehe: H. Ponikowski, Analiza 
progowa rozwoju lokalnych ośrodków akademickich w województwie lubelskim, in: Rola uczelni 
w przestrzeni miast, ed. T. Markowski, Studia i Prace KPZK PAN, t. CXXXI, Warszawa 2008.
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betonen, dass die Lage der Hochschule eine wichtige Rolle für das Potenzial zur 
regionalen Entwicklung spielt. Eine Hochschule in einem Ballungsraum hat, im 
Vergleich zu einem lokalen akademischen Zentrum, andere Aufgaben und andere 
Auswirkungen auf die jeweilige Umgebung. 

Die Innovationsfähigkeit und die damit in Zusammenhang stehenden Aspekte 
Wissen und Kreativität sind heute bestimmende Faktoren bzw. Indikatoren für 
die regionale Entwicklung. Die Hochschulen könnten bei der Herausbildung und 
Verstetigung dieser Innovationsfähigkeit einen wichtigen Beitrag leisten. Die 
grundsätzlichen Aufgaben der Hochschulen im Innovationsprozess der Regionen 
sind: 

‒ die Generierung von neuem Wissen durch Grundlagenforschung und 
angewandte Forschung,

‒ die Speicherung von selbst erzeugtem und externem Wissen (Antennen-
funktion),

‒ sowie der Transfer von Wissen aus der Hochschule heraus.
Im Kontext der Betrachtungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situ-

ation strukturschwacher Regionen, ist insbesondere der Wissenstransfer von 
besonderer Bedeutung. Dieser Transfer des durch die Hochschulen akkumulierten 
Wissens, kann sowohl direkt als auch indirekt erfolgen, wie in Abbildung 1 dar-
gestellt. 

Die wichtigsten indirekten Aspekte sind dabei zum einen die Ausbildung 
von Studierenden, die den Fachkräftebedarf der regionalen bzw. überregionalen 
Unternehmen decken. Darüber hinaus stellen öffentlichkeitswirksame Publika-
tionen und Vorträge einen weiteren indirekten Transferweg dar. Auf der besser 
beeinflussbaren direkten Ebene, können Kooperationen (Auftragsforschung, 
Beratung usw.) im Auftrag von Unternehmen einen Beitrag zur regionalen Ent-
wicklung leisten. Weiterhin vergeben Hochschulen Lizenzen an Unternehmen. 
Unternehmensgründungen von Mitarbeitern der Hochschule (Spin-offs) stellen 
ebenfalls wichtige regionale Impulse dar. Weitere Formen des Wissenstransfers 
sind nach H.G. Scheutze, die Gründung von Konsortien und der Aufbau von 
Laboren für Forschung- und Entwicklung, weiterhin Modellierungen und Tests, 
sowie Fortbildungen und andere Formen einer Verbesserung der Qualifikationen, 
aber auch die Stipendienfinanzierung.3

3 Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, wyd. polskie, Ministerstwo Gospo-
darki, Warszawa 2000, S. 157.
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Abbildung 1.  Formen des Wissenstransfers aus öffentlichen Forschungseinrichtungen

Ursprung: M. Fritsch, T. Henning, V. Slavtchev, N. Steigenberger, Hochschulen als regionaler In-
novationsmotor, Düsseldorf 2008.

Es kann allgemein festgestellt werden, dass Hochschulen überregionales 
Wissen aufnehmen, aggregieren und es über regionale Netzwerke in die Regionen 
einspeisen. Insbesondere in den strukturschwachen Regionen funktioniert dieser 
Transfer oft nur unzureichend. 

2. Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen in Polen

Die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen und der Praxis ist in Polen 
traditionell von eher formellem Charakter und begrenzter Intensität. Seit der 
Jahrhundertwende zeichnen sich deutliche wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Veränderungen ab. Die Hochschulen müssen sich an diese Veränderungen anpas-
sen, um ihrem gesetzlich bestimmten Auftrag gerecht werden zu können. Studien 
zufolge ist das polnische Bildungssystem wenig auf die Ansprüche des heutigen 
Marktes ausgerichtet, die Studiengänge erfüllen die Erwartungen des Arbeits-
marktes oft nicht. Als Konsequenz haben die polnischen Absolventen deutliche 
Einschränkungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt.

Die Entstehung der wissenschaftsbasierten Wirtschaft bringt die Notwen-
digkeit mit sich, dass die Hochschulen diese Aspekte in Lehre und Forschung 
integrieren. Sie können so dazu beitragen, dass das Tempo der wirtschaftlichen 
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Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden, sowie die technolo-
gische Kluft zwischen Polen und den anderer EU-Mitgliedstaaten verringert wird. 
Dieser Prozess wird mehrere Jahre intensiver Anstrengungen erfordern. Voraus-
setzung ist dabei eine Erhöhung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung in 
den akademischen Zentren.

Notwendig sind auch rechtliche und fiskalische Änderungen, die die kurz- 
und langfristige Forschung anregen, und so auch die Entstehung von Spin-off 
Unternehmen unterstützen. Der Aufbau verbesserter organisatorischer Strukturen 
an den Hochschulen könnte eine offenere und flexiblere Durchführung der For-
schung- und Entwicklungsvorhaben ermöglichen und damit Veränderungen in 
Mentalität und Denkungsweise erreichen, die für den Aufbau von Partnerschaften 
zwischen Hochschulen und Unternehmen notwendig sind. 

Bisher ist das polnische Bildungssystem dadurch gekennzeichnet, dass Part-
nerschaften auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung zwischen Hochschu-
len und Unternehmen nur in eher geringem Umfang bestehen.

Die Gründe dafür sind einerseits auf Seite der Hochschulen: 
‒ Fehlen einer klaren und langfristigen Vision,
‒ Rechtliche und organisatorische Beschränkungen beim Aufbau von Part-

nerschaften,
‒ Unfaires Benehmen bei der Nutzung der Forschungsergebnisse,
‒ Und geringe Beteiligung der polnischen Forschungszentren am internatio-

nalen Austausch von Wissen und Informationen.
Auf Seite der Unternehmen sind folgende Gründe zu nennen: 

‒ Niedriger Innovationsgrad der polnischen Unternehmen,
‒ Fehlende realistische Planungen für die Entwicklung von Forschungspro-

jekten,
‒ mangelnde Integration in regionale Innovationsnetzwerke,
‒ und niedriges Qualifikationsniveau der Kooperationspartner. 

Eine Öffnung in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen und 
den Firmen fordert Anstrengung beider Seiten, bietet als Konsequenz aber Mög-
lichkeit, interdisziplinäre Forschungen durchzuführen.
Entsprechende Vorteile der Zusammenarbeit sind: 

‒ Wachstumseffekte,
‒ Höhere Anzahl an Projekten,
‒ Renommierte Forschungseinrichtungen,
‒ Engagement der wissenschaftlichen Belegschaft.
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Die wesentlichen Vorteile für die Hochschule sind:
‒ Die Entstehung der Impulse (Anreize) für die weitere Forschung,
‒ der Wachstum der Bedeutung der Hochschule, 
‒ neue Arbeitsplätze,
‒ die Mittel für die weitere Entwicklung,
‒ der Unterricht bekommt einen wissenschaftlichen und praktischen Cha-

rakter.4

Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist auf Seiten der Hochschulen grund-
sätzlich beschränkt, weil nur ein geringer Anteil der Einnahmen der Hochschulen 
aus der Forschung kommt. Fast 90 Prozent der Einnahmen resultieren direkt aus 
der Lehrtätigkeit. In den letzten Jahren sind auch die Mittelzuweisungen durch 
die Europäische Union gestiegen. Dieses ist typisch für Regionen, die Vorrang in 
Bezug auf die Förderung ihres Entwicklungsstandes haben. 

Die Entwicklungspotentiale der Regionen werden zum Tragen kommen, 
wenn die Akteure erkennen, dass die Zusammenarbeit im sogenannten „Goldenem 
Dreieck“ aus Hochschulen-Unternehmen-Verwaltung der beste Lösungsansatz ist 
und diese Zusammenarbeit den individuellen Aktivitäten vorzuziehen ist. 

Darüber hinaus sind die polnischen Hochschulen weiterhin eher quantitativ, 
als qualitativ ausgerichtet. Der Erfolg der Hochschule bemisst sich in erster Linie 
durch die Anzahl der Studierenden. Entsprechend werden die Indikatoren berech-
net. Die Entwicklung der Hochschulen selbst, ist jedoch noch kein ausreichender 
Faktor in der Entwicklung von Regionen. Regionale hochschulpolitische Priori-
täten sollten sein:

‒ Bildung einer neuen Unternehmenskultur,
‒ Bildung einer starken Position der Hochschule in der regionalen Wirt-

schaft,
‒ Förderung umfangreichen Management-Wissens als Faktor der Entwick-

lung,
‒ Ausbildung flexibler und mobiler Arbeitskräfte.5

Das effektive Management einer Hochschule ist nicht nur Element der 
Tätigkeit der Hochschule als Marktteilnehmer, sondern dient auch der Steigerung 

4 I. Łącka, Partnerstwo pomiędzy szkołami wyższymi a przemysłem w świetle reformy systemu 
organizacji i finansowania nauki w Polsce, Folia Univ. Stetin. Oeconomica 237 (43), Szczecin 
2004, S. 87–94.

5 O. Mac Namara, Universities and Entrepreneurship in North East England: A practitioner’s 
perspective, „Noerthern Economic Review“ 2002, No. 32, S. 15.
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der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule. Gegenwärtig überprüft der Markt die 
Qualität und das Niveau der Ausbildung und zwingt die Hochschulen, sich an die 
Anforderungen des Marktes anzupassen.6

Das polnische Bildungssystem ist bisher durch eine klare Unterscheidung zwi-
schen der Schöpfung und Akkumulation von Wissen in akademischen Institutionen 
und dem erarbeiteten Wissen in den Unternehmen gekennzeichnet. Es besteht die 
Notwendigkeit diese beiden Bereiche besser miteinander zu verknüpfen. 

In Polen hat die Wissensübertragung einen linearen und einseitigen Cha-
rakter. Das bedeutet, dass das Wissen in erster Linie von der Wissenschaft in die 
Unternehmen übertragen wird. 

Die Unternehmen nutzen häufiger ausländische Quellen oder ihre eigenen 
Forschungen, als die Ergebnisse der polnischen Wissenschaftler. 

Eine weitere Begrenzung beim Wissenstransfer ist auch die niedrige 
Effektivität der polnischen Forschungszentren. Gründe sind hier der Mangel an 
technischer Ausstattung (Software, Geräte) und die Frustration der, nicht wettbe-
werbsfähigen, wissenschaftlichen Mitarbeiter. 

Vor den polnischen Hochschulen steht die Aufgabe, praktische und sinnvolle 
Anregungen für die ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung zu schaffen. 
Dieses erfordert: 

‒ das Initiieren von Partnerschaften, 
‒ die Entwicklung und Unterstützung des akademischen Unternehmer-

geistes, 
‒ die Gründung von Spinn-off und Spinn-out Unternehmen, 
‒ die Akzeptanz des Triade-Modell: Wissen, Innovation und Konsens 

(z.B. Cluster).
Die nachfolgend in diesem Beitrag zusammenführten Informationen beziehen 
sich auf Aktivitäten der deutschen Hochschulen, die der Zusammenarbeit zwi-
schen den Hochschulen und den Unternehmen dienen. 

3. Problemstellungen und Ansätze des Wissenstransfers aus deutscher Sicht

Auch die deutschen Hochschulen müssen sich den geänderten wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten anpassen. In diesem Zusammenhang 

6 E.B. Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, 
FIDE i PFPMSP, Warszawa 1998, S. 95.
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ist die Initiierung bzw. Verstetigung des Wissenstransfers in Deutschland schon 
seit Längerem ein erklärtes Ziel der Akteure. Wie erfolgreich der Transfer in der 
Praxis gelingt, hängt dabei neben organisatorischen und rechtlichen Aspekten ins-
besondere von zwei grundlegenden Fragestellungen ab:

‒ Sind es große oder kleinere Unternehmen, die mit einer Hochschule 
zusammenarbeiten?

‒ Soll der Transfer in einer wirtschaftlich starken oder in einer struktur-
schwachen Region umgesetzt werden?

Nachfolgend wird zunächst auf die oben genannten Fragestellungen aus 
deutscher Sicht eingegangen. Darauf aufbauend werden Wirkungsweisen des 
Transfers, sowie konkrete Umsetzungsmöglichkeiten dargestellt.

Kleine und mittelständische Unternehmen sind beim Wissens- und Techno-
logietransfer tendenziell weniger erfolgreich als große bzw. besonders innovative 
Unternehmen. Gründe hierfür sind unter anderem:

‒ die begrenzteren personellen und finanziellen Ressourcen der Unterneh-
men,

‒ die starke Fokussierung auf das Tagesgeschäft und kurzzeitige Vorlauf-
planung,

‒ das geringe Innovationspotential und Innovationskapital,
‒ dass die Investitionen in Forschung und Entwicklung oft nur im Zusam-

menhang mit staatlicher Förderung stehen,
‒ die fehlende Resonanz der Hochschulen auf spezifische Fragestellungen 

der Unternehmen,
‒ bürokratische Hemmnisse, die die kleineren Unternehmen wegen der 

fehlenden Ressourcen stärker beeinträchtigen als die größeren Unterneh-
men,

‒ aber auch kulturelle Aspekte (z.B. vermutete oder tatsächliche Berührungs-
ängste zwischen Wissenschaftler/Professor und Unternehmer).7

Große Unternehmen weisen eher langfristige Firmenstrategien auf, verfügen 
über Innovationspotential und –kapital und investieren entsprechend in Forschung 
und Entwicklung. 

7 R.G. Heinze, Wirtschaftsförderung durch die innovative Verzahnung von Wirtschaft und 
Hochschulen – am Beispiel des Ruhrgebietes, Beitrag zur Tagung „Strategische Wirtschaftsför-
derung und die Gestaltung von High-Tech Clustern“, Dortmund 2008; www.austauschprozesse.
de/cms/upload/Hochschulen/HS_Zittaus_Grlitz, abgerufen zuletzt am 24.06.2012.
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Die Zusammenarbeit mit großen Unternehmen wird von den Wissenschaft-
lern oft bevorzugt. Gründe sind hier die besseren finanziellen Ressourcen und die 
realistischeren Vorstellungen in Bezug auf die Kosten und die zu erwartenden 
Resultate von Kooperationsprojekten.8

Da strukturschwachen Regionen tendenziell einen eher hohen Anteil an Klei-
nen und Mittelständischen Unternehmen aufweisen, sind also die Ausgangsbedin-
gungen für einen erfolgreichen Transfer als eher problematisch zu betrachten.

Weiterhin können kleinere bzw. weniger innovative Unternehmen nur in 
eher geringem Umfang Praktikanten bzw. Absolventen der Hochschulen aufneh-
men. Dieser Teilaspekt des Wissenstransfers kommt entsprechend ebenfalls nicht 
umfangreich zum Tragen. Die Absolventen wandern ab, wodurch der Transfer 
stattdessen in andere Regionen realisiert wird.

Darüber hinaus wird in Deutschland auch oft die Vielfalt an Einrichtungen 
kritisiert, die sich um die Verbesserung der Zusammenarbeit von Unternehmen, 
Hochschulen und Kommunen/Behörden bemühen. Diese Situation führt zu einem 
erhöhten Informationsaufwand für die Unternehmen, was insbesondere für KMU 
problematisch sein kann. Darüber hinaus kann eine, hier nicht erwünschte, Kon-
kurrenzsituation zwischen den Einrichtungen entstehen. Die regionalen Akteure 
müssen gemeinsam entsprechende Lösungen entwickeln. 

Aber auch die Gegebenheiten an den deutschen Hochschulen selbst können 
den effektiven Transfer hemmen. Hierzu zählen unter anderem:

‒ fehlende finanzielle Mittel bzw. die insgesamt geringe Personaldecke,
‒ hohe Lehrbelastung insbesondere an den Fachhochschulen,
‒ geringe extrinsische Anreize für Wissenschaftler die mit der Wirtschaft 

kooperieren wollen,
‒ sowie aufwendige Antrags- und Abrechnungsverfahren, insbesondere bei 

der Beantragung von Fördermitteln.
Die Hochschulen können hier unter anderem durch eine effizientere und 

kompetentere Hochschulverwaltung (z.B. Technologie- und Innovationsbera-
tungsstellen) den Wissenstransfer unterstützen.

Auf vertiefende Lösungsansätze zur Problematik der Vielfalt an Förderein-
richtungen, sowie der organisatorischen Situation an den Hochschulen, kann hier 
nicht näher eingegangen werden.

8 M. Fritsch, T. Henning, V. Slavtchev, N. Steigenberger, op.cit.
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Eine weitere Erkenntnis der Bestrebungen in Deutschland ist, dass die Trans-
ferstärke der Hochschulen umso größer ist, je mehr innovative Unternehmen in der 
Region vorhanden sind, die auch Verwendung für das Hochschulwissen haben.9

Der entscheidende Beitrag, den deutschen Hochschulen bei der Aufwertung 
strukturschwacher Regionen konkret leisten, ist die Unterstützung von Existenz-
gründungen durch Absolventen und die Unterstützung von Spin-offs durch Hoch-
schulmitarbeiter. „Langfristig können Hochschulen (...) durch Ausgründungen 
substanziell zur Schaffung eines innovativen Unternehmensumfeldes beitra-
gen.“10 Ein Spin-off ist dabei umso wahrscheinlicher, je praxisorientierter das 
Forschungsprojekt angelegt ist, in dem der Hochschulmitarbeiter tätig war. 

Die Erhöhung der Gründungsneigung durch Absolventen kann unter ande-
rem durch die Einbindung der Studierenden in wirtschaftsnahe Projekte, sowie 
Lehrveranstaltungen zum Entrepreneurship erfolgen.11 Sowohl bei den Spin-offs, 
als auch bei den Gründungen durch Absolventen werden die neuen Unternehmen 
relativ oft hochschulnah angesiedelt. Durch die Gründungsgeschichte ist darü-
ber hinaus die Verbindung zur Hochschule auch nach der Gründung eng. Beide 
vorgenannten Aspekte können als besonders wichtige Transfereffekte gesehen 
werden.

Die Gründungen können mit verschiedenen Maßnahmen durch die Hoch-
schulen unterstützt werden, wie zum Beispiel:

‒ Gründerberatung
‒ Aktivierung durch erfolgreiche Gründer (Vorträge, Informationsmaterial 

usw.)
‒ Herstellen von Kontakten zu relevanten Unternehmen Experten für 

Rechts- und Finanzfragen
‒ Bereitstellen einer „Plattform“ für die Gründungswilligen (Räumlich-

keiten, Ausstattung, Know-how)
‒ Beteiligung am Eigenkapital des Spin-offs durch die Hochschule
Verschiedene öffentlich finanzierte Programme haben es sich in Deutsch-

land zum Ziel gesetzt die Zahl der Unternehmensgründungen im Umfeld der 
Hochschulen zu erhöhen und so insbesondere auch strukturschwache Regionen 
zu unterstützen. Beispielhaft sind hier das Bundesprogramm EXIST (Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Forschung; www.exist.de), Landesprogramm BIEM 

9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 R.G. Heinze, op.cit.



125Die Hochschulen als Entwicklungsinstrument strukturschwacher Regionen

(Verbund der brandenburgischen Hochschulen und der ZukunftsAgentur Bran-
denburg GmbH; http://www.biem-brandenburg.de) und das Landesprogramm 
SAXEED (Gründernetzwerk von vier Westsächsischen Hochschulen; www.
saxeed.net).

Die Möglichkeiten der direkten Zusammenarbeit zwischen Hochschulleh-
rern und Unternehmen sind vielfältig. Die Bandbreite reicht:

‒ vom informellen Informationsaustausch,
‒ über Kooperationen im kleineren Rahmen,
‒ bis hin zu umfangreicher und komplexer Zusammenarbeit (Auftragsfor-

schung, Stiftungslehrstühle usw.).
Grundsätzlich präferieren Hochschulen Kontakte und Kooperationen zu 

Unternehmen im regionalen Umfeld, wodurch das Hochschulwissen auch regio-
nal wirksam wird. Erst wenn hier keine weiteren Möglichkeiten gesehen werden, 
wird die Suche überregional vorgenommen. Eine wirtschaftsschwache Region 
bildet aufgrund fehlender potentieller Kontaktmöglichkeiten entsprechend einen 
Engpass für den Wissenstransfer.

Voraussetzung für den erfolgreichen wechselseitigen Kontakt zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft, sind Vertrauensbeziehungen zwischen dem Hoch-
schullehrer und dem Unternehmer. Eine Anbahnung durch Dritte (z.B. Technolo-
gie- und Innovationsberatungsstellen) wird dadurch nachhaltig erschwert.12

Nachfolgend sollen die „Kooperationen im kleineren Rahmen“ (Praktika, 
studienbegleitende Projekte, Abschlussarbeiten) betrachtet werden. Diese Formen 
sind oft relativ unproblematisch zu etablieren, in die Lehre zu integrieren und für 
den Wissenstransfer nutzbar zu machen. Der Nutzen komplexerer Formen der 
Zusammenarbeit ist zum Teil bereits erörtert worden, beziehungsweise kann auf-
grund der Beschränkungen dieses Artikels nicht weiter ausgeführt werden.

1. Kooperationen im kleineren Rahmen können wie nachfolgend beschrie-
ben ausgeprägt sein.

2. Praktika: Schon die Praktikumszeiten (3–6 Monate) von Studierenden in 
regionalen Unternehmen können förderlich auf den Wissenstransfer wirken und 
die Kontakte zwischen Hochschule und Unternehmen verbessern. Voraussetzung 
ist hier, dass der Hochschullehrer den Kontakt zu den entsprechenden Unterneh-
men sucht und für weitere Projekte pflegt.

12 M. Fritsch, T. Henning, V. Slavtchev, N. Steigenberger, op.cit.
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3. Abschlussarbeiten: Hochschullehrer können sich verstärkt um praktische 
Themenstellungen bemühen, die von regionalen Unternehmen gestellt werden. 
Bei der Suche nach geeigneten Partnern und Themen können zum Beispiel die 
Technologietransferstellen unterstützen. Durch den direkten Austausch zwischen 
Hochschullehrer und Unternehmen kann der Transfer vertieft werden beziehungs-
weise eine weitere Zusammenarbeit in der Zukunft angebahnt werden.

4. Studienbegleitende Projekte: Hier stellen regionale Unternehmen über-
schaubare Problemstellungen zur Verfügung. Im Rahmen von Vertiefungsmodu-
len oder studienbegleitend wird durch studentische Teams eine Lösung erarbeitet. 
Der Hochschullehrer begleitet den gesamten Bearbeitungsprozess und sichert so 
die Qualität der Arbeit und den Lernerfolg der Studierenden. Das Unternehmen 
steht währen der Arbeit als Ansprechpartner für die Studierenden zur Verfügung. 
Diese Form der Kooperation bietet verschiedene Vorteile.

5. Die Studierenden arbeiten motivierter, durch die praktische Aufgabenstel-
lung und den direkten Kontakt zu einem Unternehmen.

6. Das Unternehmen kann die Hochschule und die Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit relativ niederschwellig kennen lernen. Kontakthemmnisse wer-
den abgebaut. 

7. Die Hochschullehrer erhalten Impulse für Forschung und Lehre mit Bezug 
auf die Bedürfnisse der regionalen Unternehmen.

8. Die erarbeiteten Lösungen stellen einen für die Unternehmen direkt nutz-
baren Wissenstransfer in die Region dar.

9. Die Unternehmen lernen die Studierenden als potentielle zukünftige Mit-
arbeiter kennen und umgekehrt. 

Alle Formen des erfolgreichen wechselseitigen Kontaktes zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft, setzen eine Kultur der Kooperation voraus. Um deren 
Etablierung müssen sich Hochschulen, regionale Unternehmen und Kommunen 
stetig gemeinsam bemühen.
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UNIVERSITIES AS A INSTRUMENT FOR DEVELOPMENT 
IN DISADVANTAGED REGIONS

Summary

In summary, it should be noted that universities make a significant contribution to 
the development of the region in which they are located. This applies both to structurally 
weak and economically strong regions. This can be achieved in particular through suc-
cessful knowledge transfer between universities and industry. It depends on many factors, 
whether this transfer can be successfully initiated and sustainably implemented. In strong 
regions and in cooperation with large companies the transfer is much easier to implement 
(compered to activities in structurally weak regions and with small companies). Univer-
sities in less developed regions, face the challenge to participate themselves directly in 
creating a prosperous business environment. This can be done by encouragement and 
assistance in the establishment of new companies by graduates or by employees of the 
university (spin-offs). Numerous organizational, legal, cultural and political factors in-
fluence success or failure of knowledge transfer. As stated in the article, the degree of 
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implementation of knowledge transfer in Poland and Germany is still of different quality. 
Nevertheless, many problems and solutions seem to be transferable from one country of 
the other. This text intends to show the advantages and possibilities of knowledge transfer 
and to make a contribution to intensify and optimize the efforts.

SZKOŁY WYŻSZE 
JAKO INSTRUMENT ROZWOJU SŁABSZYCH REGIONÓW

Streszczenie

W artykule podjęto problematykę transferu wiedzy między uczelniami a rynkiem. 
Autorzy zaprezentowali zalety nawiązywania współpracy szkół wyższych z biznesem, 
z uwzględnieniem specyfiki regionów słabiej rozwiniętych. Przedstawiono również do-
świadczenia uczelni niemieckiej i efekty transferu wiedzy na tym obszarze. Ponadto pod-
jęto próbę analizy najważniejszych czynników wpływających na tworzenie, rozwijanie 
i utrzymanie współpracy uczelni z firmami regionalnymi.



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 725 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 98 2012

Małgorzata Ładyga
Politechnika Częstochowska

AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
JAKO KONCEPCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wprowadzenie

W artykule przedstawiono akademickie inkubatory przedsiębiorczości jako 
instytucje wspierające biznesową aktywność młodych ludzi nie tylko na starcie 
do własnej działalności gospodarczej, ale też służące kształtowaniu cech przed-
siębiorczych. Dla udowodnienia tej tezy scharakteryzowano istotę i znaczenie 
przedsiębiorczości, przedstawiono ideę działania inkubatorów, wykorzystywane 
formy i instrumenty wsparcia oraz wybrane przykłady projektów realizowanych 
przez uczelniane inkubatory przedsiębiorczości. 

1. Istota i znaczenie przedsiębiorczości 

Zainteresowanie problematyką przedsiębiorczości trwa od ponad dwustu lat. 
Mimo długiego okresu badań, w literaturze przedmiotu nadal nie ma spójnej wie-
dzy z dziedziny przedsiębiorczości1, jednolitej teorii, a nawet wspólnej definicji. 
Jest kilka przyczyn ciągłego zainteresowania tą tematyką. Po pierwsze, jest to 
proces, który wciąż ewoluuje. Zmiany zachodzące w strukturze społeczeństwa 
i gospodarki, a także w systemach politycznych i kulturowych sprawiają, że przed-
siębiorczość nieustannie się zmienia. Ponadto jest to zjawisko złożone, o czym 
mogą świadczyć jej różne formy i typy. Przedsiębiorczość jest także uznawana 

1 T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2010, s. 10. 



130 Małgorzata Ładyga

za podstawę rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie, rozwoju społeczeństw 
w ogóle. Przedsiębiorcy odkrywając, podejmując i wykorzystując szanse, two-
rzą nowe produkty, rynki, miejsca pracy, dobrobyt nie tylko swój, ale również 
społeczny2.

W świetle literatury przedmiotu przedsiębiorczość jest zagadnieniem bar-
dzo obszernym i interdyscyplinarnym. Przedstawiciele różnych dyscyplin nauko-
wych, między innymi ekonomii, socjologii, psychologii, historii gospodarczej, 
kulturoznawstwa, politologii i prawa, wciąż rozważają nad różnymi jej ujęciami. 
W tabeli 1 zaprezentowano współczesne definicje przedsiębiorczości wybranych 
autorów. 

Tabela 1

Pojęcie przedsiębiorczość w ujęciu wybranych autorów

Autor definicji Definicja
J.D. Antoszkiewicz działalność prowadząca do rozwoju i tworzenia nowych wartości
M. Bratnicki działanie przedsiębiorcy, w którego efekcie zdobywa on bogactwo, 

a przy tym zwiększa tempo zmian w gospodarce, wykorzystując 
swój talent i szczęście

M. Duczkowska-Piasecka sposób zachowania, którego podstawą jest wiedza (a nie intuicja)
T. Kraśnicka rodzaj aktywności ludzi (działających indywidualnie lub wewnątrz 

organizacji) wykorzystujących pojawiające się w otoczeniu okazje, 
dążących do realizacji przedsięwzięć przynoszących efekty ekono-
miczne i/lub pozaekonomiczne ich podmiotom i otoczeniu

J. Machaczka wszelkiego rodzaju działania zmierzające do uruchomienia nowego 
przedsięwzięcia 

J. Macieja umiejętności wykorzystywania pomysłów i zasobów niedostrzega-
nych i niewykorzystywanych przez innych, zmierzające do tworze-
nia i budowania czegoś nowego praktycznie z niczego 

P. McGowan działalność, charakteryzująca się twórczym myśleniem oraz umie-
jętnościami organizacyjnymi i planistycznymi, znajdująca odbicie 
w cechach psychologicznych i zachowaniach poszczególnych osób

T. Pszczółkowski umiejętność stawiania sobie i innym celów i zadań oraz troszczenia 
się o ich skuteczną realizację 

A.P. Wiatrak postawa lub proces zachodzących zmian pod wpływem tej postawy
Źródło: opracowanie własne na podstawie F. Kapusta, Przedsiębiorczość – teoria i praktyka, Wy-

dawnictwo PASSAT, Poznań–Wrocław 2006, s. 21–22; T. Piecuch, dz.cyt., s. 36–44.

Wielość definicji przedsiębiorczości dowodzi, że jest to pojęcie nie tylko 
złożone i wieloaspektowe, ale także wciąż ewoluuje, dostosowując swój zakres 

2 T. Kraśnicka, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wy-
dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, s. 9–11. 
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pojęciowy do nowych zjawisk społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Wie-
lowątkowość tej problematyki determinuje bogactwo poglądów naukowych na jej 
temat. Podsumowując, można stwierdzić, że przedsiębiorczość jest zjawiskiem 
powszechnym i naturalnym w dzisiejszym życiu gospodarczym. Najogólniej 
można przyjąć, że jest ona aktywnością rozumianą jako proces organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, który rozpoczyna się wraz z pomy-
słem przedsiębiorcy na własny biznes, a kończy na powołaniu samodzielnego 
przedsiębiorstwa. 

Dotychczasowe badania teoretyczne i empiryczne potwierdzają, że przed-
siębiorczość ma olbrzymi wpływ na gospodarkę danego kraju. Jej rozwój, rozu-
miany jako zachęcanie do przejawiania inicjatywy oraz stwarzanie warunków 
do podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przyczynia 
się do wzrostu społeczno-gospodarczego. Przychylając się do tezy M. Bratnic-
kiego, można przyjąć, że „wchodzimy w erę, gdzie przedsiębiorczość jest nie 
tyle królem, co dyktatorem życia gospodarczego”3. Młodzi przedsiębiorcy dzia-
łający w niszach rynkowych, uczestniczący w tworzeniu i rozwoju nowych dzie-
dzin produkcji i usług, pomagają przezwyciężać kryzysy gospodarcze. Wynika 
stąd konieczność popierania inicjatyw przedsiębiorczych, których efekty mogą 
obniżyć poziom bezrobocia, a tym samym poprawić jakość życia. Szczególną 
rolę odgrywa tu sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), których cechy 
i możliwości sprawiają, że są ważnym ogniwem rozwoju gospodarki rynkowej. 
Scalają one lokalne zasoby i generują różne formy przedsiębiorczości. Charakte-
rystyczne cechy tego sektora firm, takie jak elastyczność, niska kapitałochłonność, 
podatność na innowacje, a także możliwość szybkiego uruchomienia nowych 
produkcji i realizacji niewielkich serii, mają wpływ na efektywność procesów 
gospodarczych. Działalność MŚP obniża społeczne koszty produkowania, two-
rzenia nowych miejsc pracy, racjonalnego wykorzystania niezagospodarowanych 
zasobów, czego efektem jest wzrost gospodarczy regionu i spadek bezrobocia. 
Małe i średnie przedsiębiorstwa przyczyniają się także do podniesienia poziomu 
życia nie tylko przedsiębiorców i ich rodzin, ale i lokalnych mieszkańców. 

Z rolą, jaką odgrywa przedsiębiorczość w rozwoju społeczno-gospodar-
czym, wiąże się konieczność weryfikowania i poszukiwania nowych narzędzi jej 
stymulowania. Nie ulega wątpliwości, że zewnętrzne wsparcie przyspiesza decy-
zje młodych osób o podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej. W ostat-

3 M. Bratnicki, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, s. 14. 
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nich latach pod wpływem wzorów z krajów Europy Zachodniej i USA można 
zauważyć wzrost zainteresowania tematyką przedsiębiorczości na polskich uczel-
niach. Tworzone są akademickie inkubatory przedsiębiorczości (AIP), mające 
na celu wspieranie lokalnego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Jak podkreśla 
S. Jankiewicz, powstanie i działalność inkubatorów przy uczelniach wyższych 
przyczynia się do zaktywizowania studentów w dziedzinie przedsiębiorczości4. 
Inkubatory umożliwiają młodym ludziom zdobycie doświadczenia związanego 
z prowadzeniem własnej firmy, dzięki czemu są oni lepiej przygotowani do 
sprawnego funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. 

2. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości (AIP) 
a rozwój przedsiębiorczości 

Zainteresowanie przedsiębiorczością tworzoną przez środowisko uczelniane 
zaowocowało wypracowaniem koncepcji uczelnianych inkubatorów przedsię-
biorczości. Ośrodki te można uznać za najbardziej dynamicznie rozwijające się 
w ostatnich latach i nadal mające duży potencjał rozwoju. Nowym inicjatywom 
sprzyjają przede wszystkim klimat medialny, wsparcie z funduszy europejskich 
i relatywnie niskie nakłady na uruchomienie nowego inkubatora. Można też mówić 
o swego rodzaju modzie na AIP związanej z aktywnością młodych ludzi, którzy 
wkraczając na trudny rynek pracy, decydują się na podjęcie własnej działalności 
gospodarczej. Rozwój inkubatorów jest także związany ze zmianami zachodzą-
cymi w ostatnich latach na polskich uczelniach, polegającymi na wzmacnianiu 
transferu wiedzy do gospodarki. Od roku 2005 liczba uczelnianych inkubatorów 
wzrosła ponad trzykrotnie. Pod koniec 2010 roku w Polsce było łącznie 62 inku-
batorów, które ze względu na typ i specyfikę funkcjonowania można podzielić na 
trzy grupy:

a) działające w ramach Fundacji Akademickich Inkubatorów Przedsiębior-
czości (FAIP); 

b) funkcjonujące w ramach państwowych szkół wyższych (najczęściej 
powiązane z uczelnianymi ośrodkami transferu technologii lub biurami 
karier); 

4 Inkubator instrumentem rozwijania przedsiębiorczości studentów, red. S. Jankiewicz, Wy-
dawnictwo SORUS, Poznań 2006, s. 7–9. 
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c) istniejące w ramach parków i inkubatorów technologicznych oraz organi-
zacji studenckich.

Pod koniec 2010 roku w Polsce najliczniejszą grupę tworzyły inkubatory działa-
jące w ramach FAIP (31), 20 należało do grupy uczelnianych inkubatorów, nato-
miast 11 funkcjonowało w strukturach parków i inkubatorów technologicznych 
oraz organizacji studenckich5. 

Zakres działania inkubatorów nie jest jednakowy. Różnice dotyczą rodzaju 
i okresu świadczenia usług. Przygotowanie przedsięwzięcia do samodzielnego 
funkcjonowania na rynku może obejmować etapy: preinkubacji6, inkubacji, 
akceleracji. 

Preinkubacja jest zorientowana na kształtowanie cech przedsiębiorczych 
i zachęcanie do podjęcia decyzji o założeniu własnej firmy. Kształtuje takie umie-
jętności, jak twórcze i kreatywne myślenie, innowacyjność, niezależność, zdol-
ności negocjacyjne i komunikacyjne, dostosowania się do zmiennego otoczenia, 
racjonalnego gospodarowania zasobami oraz aktywność. Edukacja przedsiębior-
czości może odbywać się przez: 

a) uczestniczenie we wspólnych zajęciach, indywidualnych konsultacjach 
z pracownikami naukowymi (będącymi specjalistami w zarządzaniu, mar-
ketingu, finansach itp.);

b) rozwiązywanie rzeczywistych problemów dostarczanych przez firmy już 
funkcjonujące na rynku;

c) organizowanie staży i praktyk; 
d) aranżowanie spotkań z przedsiębiorcami i przedstawicielami władz;
e) prowadzenie badań naukowych;
f) organizowanie szkoleń i udział w nich7.

Młodzi przedsiębiorcy w ramach programu preinkubacji mogą przetestować swój 
pomysł na biznes w realnych warunkach rynkowych. Mogą też prowadzić własną 
firmę na zasadzie pionu inkubatora, korzystając z jego osobowości prawnej. 
Takie rozwiązanie pozwala na założenie nowego biznesu, który formalnie jest 
komórką innej, większej organizacji, a jednocześnie samodzielnym przedsięwzię-
ciem. Ponadto młodzi przedsiębiorcy oszczędzają czas i koszty związane z zało-

5 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, red. K. Matusiak, PARP, War-
szawa 2010, s. 59–63. 

6 Stąd też często w literaturze spotykane jest określenie preinkubatorów. 
7 S. Jankiewicz, P. Lis, Koncepcja preinkubatora jako instrumentu wspierającego przedsiębior-

czość społeczeństwa, w: Inkubator instrumentem rozwijania przedsiębiorczości..., s. 92–94. 
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żeniem własnej firmy (np. brak obowiązku opłacania składki ZUS, możliwość 
korzystania z programów pomocowych dla osób, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej przez pewien okres wstecz). Młody przedsiębiorca zyskuje osobo-
wość prawną, a tym samym może działać jak normalna firma bez konieczności jej 
fizycznej rejestracji. Naturalnym zakończeniem etapu preinkubacji jest powoła-
nie do życia podmiotu gospodarczego o własnej osobowości prawnej. Inkubator 
zorientowany na wspieranie nowych firm w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do 
samodzielnego funkcjonowania na rynku może oferować:

a) udostępnienie odpowiedniej do potrzeb firmy przestrzeni niezbędnej do 
prowadzenia działalności gospodarczej;

b) dostarczenie usług wspierających biznes (doradztwo finansowe, marke-
tingowe, prawne, organizacyjne i technologiczne);

c) pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania;
d) kształtowanie odpowiedniego klimatu do podejmowania i rozwoju nowo 

powstałych przedsięwzięć (wykorzystując efekt synergii);
e) ułatwianie kontaktów biznesowych z instytucjami otoczenia biznesu8.

Program inkubacji wspiera przedsiębiorstwa w pierwszym okresie ich istnienia 
(przeważnie do dwóch lat). Umowa między inkubatorem a przedsiębiorstwem 
określa, w jakiej formie i w jakim zakresie udzielane jest wsparcie. Zadania inku-
batora są jednak mniej „opiekuńcze”, ale bardziej „aktywizujące”. Inkubacja 
może więc obejmować szerszy zakres usług, między innymi akcje informacyjne 
i promocyjne przedsiębiorczości, mentoring, indywidualne prowadzenie obiecu-
jących projektów przez wybranych opiekunów oraz pomoc w dostępie do infra-
struktury laboratoryjnej. W ramach przygotowania do zarządzania firmą młodzi 
przedsiębiorcy mogą liczyć przede wszystkim na usługi doradcze, szkoleniowe 
i informacyjne skoncentrowane na rozwoju firmy pod względem księgowości 
i rachunkowości, dostępu do środków z funduszy europejskich, badania rynku 
i marketingu, prawa gospodarczego, finansów i podatków, zarządzania biznesem, 
ochrony własności intelektualnej. Największa różnica między etapami preinkuba-
cji i inkubacji dotyczy podmiotu, któremu wsparcia udzielił akademicki inkubator 
przedsiębiorczości. Preinkubacji podlega człowiek i jego pomysł na biznes (inku-
bator udziela osobowości prawnej). W inkubacji uczestniczy natomiast firma 
zarządzana przez przedsiębiorcę.

8 www.parp.gov.pl/files/74/81/106/raport_innowacyjność/pdf, s. 117. 
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Ostatni etap, w którym może uczestniczyć przedsiębiorstwo, to akcelera-
cja, określana jako faza stabilizacyjna lub wzrostu. Inkubator zwykle pełni rolę 
pośrednika między firmą a rynkiem kapitałowym (np. bierze odpowiedzialność za 
znalezienie inwestora). Może także uczestniczyć w rozwoju pracowników firmy 
(przez umożliwienie nabycia nowych, ważnych dla rozwoju firmy kompetencji), 
a także wspierać firmę w wejściu na regionalne lub globalne rynki (zadaniem 
inkubatora może być np. zaprojektowanie średniookresowej ścieżki rozwoju 
przedsiębiorstwa).

Pomys  na biznes 

Preinkubacja  

Inkubacja  

Akceleracja   

Rysunek 1. Modelowa zależność między poszczególnymi procesami powstawania i roz-
woju nowego przedsięwzięcia biznesowego

Źródło:  opracowanie własne na podstawie K. Zasiadły, J. Guliński, Inkubator przedsiębiorczości 
akademickiej. Podręcznik dla organizatorów i pracowników, Wydawnictwo Stowarzysze-
nie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań 2005, s. 11, 
55–56.

Modelową zależność między poszczególnymi etapami procesu przygotowu-
jącego młodego przedsiębiorcę i jego firmę do samodzielnego funkcjonowania 
na rynku przedstawiono na rysunku 1. Wśród osób badających przedsiębiorczość 
akademicką można zauważyć różnice w poglądach na temat zakresu usług, które 
powinny świadczyć inkubatory. Jedni uważają, że AIP powinien wspierać przed-
siębiorców przede wszystkim w fazie preinkubacji, a inni, że głównym zadaniem 
jest wsparcie w fazie inkubacji, która jest główna dla powodzenia danego biznesu. 
Praktycy twierdzą jednak, że inkubator może odgrywać obie role, jeśli przyjmie 
się założenie, że ma dostęp do odpowiednich zasobów rzeczowych, finansowych 
i ludzkich. Można więc stwierdzić, że zakres działań AIP w fazach preinkuba-
cji i inkubacji może być do siebie zbliżony. Etap preinkubacji, który z założenia 
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powinien służyć do testowania pomysłów, często jest traktowany jako jeden ze 
sposobów obniżenia kosztów funkcjonowania firmy. W efekcie procesy preinku-
bacji i inkubacji często są traktowane jako tożsame9.

3. Przykłady projektów wspierających przedsiębiorczość realizowanych 
przez Fundację Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Fundację AIP powołano w 2004 roku. Od tego czasu realizuje działania 
mające na celu zmianę dotychczasowych uregulowań prawnych i praktyki życia 
gospodarczego tak, by sprzyjały one rozwijaniu przedsiębiorczości, a tym samym 
przyczyniały się do szybszego wzrostu gospodarczego w Polsce. Podejmują one 
wiele inicjatyw sprzyjających zakładaniu i prowadzeniu firmy przez młodych 
ludzi oraz promujących przedsiębiorczość jako sposobu na lepsze życie. Osiąg-
nięcie tego celu jest możliwe dzięki, z jednej strony, stworzeniu innowacyjnego 
systemu w postaci inkubatorów, a z drugiej strony realizacji wielu projektów pobu-
dzających do działania osoby przedsiębiorcze. Poniżej przedstawiono wybrane 
projekty, które, zdaniem autorki, najpełniej obrazują działania AIP wspierające 
przedsiębiorczość. 

Jedną z inicjatyw była realizowana od 1 września 2007 roku do 30 czerwca 
2008 roku kampania dla młodzieży Wmiksuj się w fundusze europejskie. Odbior-
cami projektu były osoby młode, rozpoczynające karierę zawodową, które znaj-
dując się w trudnej sytuacji na polskim rynku pracy, były zagrożone wyjazdem za 
granicę w celach zarobkowych, bezrobociem lub nie mogły realizować pomysłów 
biznesowych z uwagi na brak środków. Kampanię poprzedzono badaniami wska-
zującymi, że młodzi ludzie mają świadomość, iż fundusze unijne są dużą szansą 
rozwojową dla polskiej gospodarki, lecz nie wiedzą, na co i na jakich zasadach są 
przyznawane oraz gdzie i w jaki sposób można o nie aplikować. Była to pierwsza 
w Polsce ogólnopolska multimedialna kampania informacyjno-promocyjna na 
temat funduszów UE prowadzona na tak wielką skalę i skierowana do wszyst-
kich grup młodzieży. Jej celem było między innymi przedstawienie możliwości 
wykorzystania środków UE w Polsce w latach 2007–2013 na projekty związane 
ze wsparciem aktywności zawodowej i biznesowej oraz poinformowanie o roli 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako instytucji państwowej w kontekście 

9 K. Zasiadły, J. Guliński, dz.cyt., s. 11, 55–56.
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absorpcji i wykorzystania funduszy europejskich, i promowania dobrych prak-
tyk wykorzystania funduszy UE w latach 2004–2006. Organizatorzy kampanii 
wykorzystali różnego rodzaju media i środki przekazu, by trafić do jak najwięk-
szego grona odbiorców. Akcje informacyjno-promocyjne dotyczące pozyskiwa-
nia i wykorzystywania funduszy europejskich oraz podejmowania i prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej przy wsparciu środków z UE obejmowały 
między innymi stworzenie i kolportaż bezpłatnej, wydawanej co dwa miesiące 
gazety; uruchomienie infolinii, gdzie eksperci z Centrum Obsługi Projektów 
Europejskich udzielali odpowiedzi na konkretne pytania; otworzenie tak zwanych 
przedstawicielstw Krajowej Sieci Informacyjnej UE mieszczących się przy AIP; 
zorganizowanie cyklu 40 spotkań informacyjnych oraz warsztatów, podczas któ-
rych przekazywano wiedzę na temat wypełniania wniosków o pozyskanie fundu-
szy i dotacji z UE i krajowych organizacji wspierających biznes10.

Kolejnym przykładem działań realizowanych przez AIP jest projekt Zaję-
cia z przedsiębiorczości. Inicjatywa powstała na bazie badań przeprowadzonych 
wśród studentów przez Studenckie Forum Business Centre Club (SF BCC) 
i Ośrodek Badań Wyborczych, które ujawniły, że niemal połowa respondentów 
nie zdecydowała się na prowadzenie własnej firmy po ukończeniu studiów, gdyż 
obawiała się zawiłej biurokracji i procedur rejestracyjnych oraz nie miała prak-
tycznej wiedzy o funkcjonowaniu biznesu. Bodźcem do realizacji projektu była 
także niska ocena poziomu nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach 
ponadgimnazjalnych11. Program miał uzupełnić tę lukę przez promowanie wśród 
młodzieży szkolnej postaw przedsiębiorczych, czyli motywowania do samodziel-
nego działania, zwiększenia inicjatywy i chęci realizacji własnych pomysłów 
biznesowych. Projekt, realizowany od 2008 roku, ma postać konkursu przezna-
czonego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jego istotą jest wieloetapowa 
rywalizacja trzyosobowych zespołów w rozwiązywaniu typowych problemów 
biznesowych. Organizacja projektu w formie case study ma na celu nauczenie 
młodych twórczej współpracy w grupach, kształtowanie postaw przedsiębior-
czego oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Zdaniem organizatorów, tak 
zaproponowana formuła konkursu maksymalnie przybliża uczestników do rze-
czywistych warunków funkcjonowania biznesu i typowych problemów, z którymi 

10 www.wiadomosci24.pl/artykul/wmiksuj_sie_w_fundusze_europejskie_z_aip_52711.html, 
dostep 4.05.2012. 

11 http://sfbcc.org.pl/Działalność/Kongres_Najlepsze_Zajęcia_z_Przedsiębiorczości/, dostęp 
10.04. 2012. 
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spotykają się polscy przedsiębiorcy. Efektem projektu jest także inspiracja i osią-
ganie podstawowej wiedzy, dzięki czemu możliwe jest pokazanie, jak praktycz-
nie i ciekawie można realizować przedmiot uczący podstaw przedsiębiorczości 
w szkołach ponadgimnazjalnych12.

Innym przykładem jest organizowany corocznie od 2004 roku Konkurs 
na biznesplany, będący pierwszym projekt AIP, którego celem jest zachęcenie 
i motywowanie młodych osób do przemyślenia możliwości podjęcia własnej 
działalności gospodarczej oraz realizowania swoich pomysłów na biznes. For-
muła konkursu sprowadza się do przesłania pocztą elektroniczną skrótowego 
opisu planowanego przedsięwzięcia. Następnie pomysły są oceniane przez radę 
inkubatora i kapitułę konkursu. Najważniejszymi kryteriami oceny jest ich real-
ność i techniczna możliwość realizacji w ramach inkubatora, innowacyjność oraz 
koszty, jakie musi ponieść inkubator, by urzeczywistnić pomysł na własny biznes. 
Autorzy najlepiej ocenionych biznesplanów (maksymalnie sto osób) mogą roz-
począć prowadzenie firmy w wybranym inkubatorze, który zobowiązuje się do 
udostępnienia kompleksowego wsparcia potrzebnego do realizacji pomysłu. Naj-
lepsze projekty są honorowane nagrodami pieniężnymi na realizację biznesplanu: 
10 tys. zł za pierwsze miejsce, 5 tys. i 3 tys. zł odpowiednio za miejsce drugie 
i trzecie. Ponadto laureaci każdej edycji mogą liczyć na promocję swojego pro-
jektu w mediach oraz w ramach ogólnokrajowych i regionalnych konferencji13. 
Warto podkreślić, że konkurs jest także formą promocji wśród młodzieży zarówno 
idei przedsiębiorczości, jak i samej organizacji AIP. Zgłaszane pomysły są z roku 
na rok coraz bardziej profesjonalne i dotyczą uruchomiania firm opartych na naj-
nowszych technologiach i specjalistycznej wiedzy.

Zakończenie

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości są przykładem instytucji, które 
wspierają szeroko rozumianą przedsiębiorczość wśród młodych ludzi, ułatwia-
jącą realizację pomysłów biznesowych. Bez pomocy zewnętrznej nie byłyby 
one w stanie sprawnie funkcjonować na początku swojego istnienia. Wsparcie 
finansowe, techniczne, organizacyjne i doradcze ułatwia młodym ludziom start do 
samodzielnej działalności gospodarczej oraz motywuje ich do dalszego działania. 

12 www.najlepsze-zajecia.pl/, dostęp 14.04.2012. 
13 www.biznesplany.pl/, dostęp 28.03.2012.
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Przedstawione przykłady projektów pokazują, w jaki sposób inkubatory tworzą 
postawy przedsiębiorcze wśród swoich beneficjentów. Młodzi ludzie mają więc 
możliwość kształtowania cech, które ułatwią im odnalezienie się w rzeczywisto-
ści gospodarczej po zakończeniu współpracy z inkubatorem.
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ACADEMIC INCUBATORS OF ENTERPRISE 
AS A CONCEPT TO SUPPORT ENTREPRENEURSHIP

Summary

The article presents the Academic Incubators of Enterprise as an institution sup-
porting the business activity of young people, supporting them not only at the start of 
their own business, but also shaping entrepreneurial attributes. To prove this thesis, the 
author characterized the nature and importance of entrepreneurship and presentd the idea 
of incubators. Author discribed used forms and instruments of support aviable to young 
entrepreneurs. Examples of projects undertaken by Academic Incubators of Enterprise are 
also included in this article.
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Wprowadzenie

Badania nad aktywnością fizyczną dostarczają informacji na temat kondycji 
fizycznej społeczeństwa. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje na niewielką 
aktywność ludzi w różnym wieku. Liczne doniesienia z badań potwierdzają 
coraz większy wzrost jednej z poważniejszych chorób cywilizacyjnych, jaką jest 
otyłość. Według WHO Polska przoduje w Europie pod względem gwałtowno-
ści przyrostu liczby osób, u których stwierdza się nadwagę. Niewątpliwie jest 
to powiązane z małą aktywności fizyczną. Powszechnie wiadomo, że aktywność 
ruchowa wydłuża życie i pozwala w lepszej kondycji funkcjonować w okresie sta-
rości oraz pokonywać trudy dnia codziennego. Szeroko pojęta aktywność fizyczna 
powinna być wdrażana w życie każdego człowieka już od najmłodszych lat przez 
wyrabianie prozdrowotnych nawyków, począwszy od tak banalnych czynności, 
jak na przykład rezygnacja z jazdy windą i pokonanie trasy po schodach czy prze-
mierzanie danego odcinka rowerem, a nie samochodem. Przykłady można mno-
żyć, a w praktyce polega to na tym, aby dana forma ruchu spowodowała skurcze 
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mięśni, a wydatek energii przekroczył poziom energii spoczynkowej. Cytowana 
Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że osoby zdrowe w wieku od 18. do 65. 
roku życia powinny poddawać się umiarkowanej aktywności fizycznej 5 razy 
w tygodniu po 30 minut, a przy intensywnej aktywności – 3 razy w tygodniu przy-
najmniej po 20 minut. W aktywności tej należy również uwzględnić w programie 
tygodniowym ćwiczenia siłowe i wytrzymałościowe.

Badania dostarczają dowodów na to, że regularne uprawianie ćwiczeń fizycz-
nych należy do ważnych czynników poprawiających naszą sprawność fizyczną 
i zdrowie1. Stwierdza się, że ze względów zdrowotnych lepsza jest jakakolwiek 
aktywność fizyczna niż jej brak. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że służy 
ona zdrowiu wówczas, gdy jej intensywność, objętość i częstotliwość są dostoso-
wane do indywidualnych możliwości człowieka2.

Aktywność fizyczna odgrywa w naszym życiu ogromną rolę, niestety rzadko 
jest ona regularna. Większość zapomina, że tak zwany aktywny wypoczynek jest 
dla organizmu korzystniejszy niż wypoczynek bierny. Systematyczna aktywność 
ruchowa wpływa nie tylko na szczupłość ciała, lecz dzięki lepszemu dotlenieniu 
mózgu usprawnia pamięć i koncentrację. Szczególnie korzystny wpływ na zdro-
wie ma ruch na świeżym powietrzu, dlatego tak ważna jest edukacja w zakresie 
aktywności fizycznej. Obecnie w Polsce widoczna jest tendencja do ograniczania 
i zmniejszania liczby zajęć z wychowania fizycznego na ostatnim etapie edukacji, 
jakim są studia wyższe. Od wielu lat systematycznie zmniejszana jest liczba seme-
strów, w których prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego. Ostatecznie 
na większości uczelni w kraju zajęcia te ograniczono na studiach stacjonarnych 
do dwóch semestrów. 

1. Materiał i metody

Badania przeprowadzono wśród studentek w wieku 19–22 lata z Akade-
mii Wychowania Fizycznego, Wydziału Wychowania Fizycznego, oraz z ośmiu 
wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ankietę rozprowadzono 
wśród 335 studentek (90 z AWF i 245 z UP). Do analizy poziomu aktywności 

1 Z. Cendrowski, Pożądana norma aktywności ruchowej człowieka, „Lider” 2007, nr 196; 
Z. Żukowska, Potrzeby i styl życia człowieka wobec zagrożeń cywilizacyjnych i jego zdrowia, „Wy-
chowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1995, nr 3.

2 Z. Cendrowski, dz.cyt.; M. Brudnik, Zmieniający się status rodziców uczniów w szkole a fi-
zyczna edukacja, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2008, nr 8.
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fizycznej badanej grupy studentek wykorzystano metodę opartą na kwestiona-
riuszu ankiety. Badana grupa dokonała samooceny poziomu swojej aktywności 
fizycznej oraz form spędzania wolnego czasu. W kwestionariuszu zamieszczono 
pytania związane z aktywnością pozauczelnianą, rekreacyjną studentek w ciągu 
tygodnia nauki, weekendy i w czasie przerw wakacyjnych. Ankietowane studentki 
miały wybór spośród wielu dyscyplin sportowych, takich jak biegi, pływanie, gry 
zespołowe, taniec, aerobik, siłownia, spinning itp. Ankietę przeprowadzono ano-
nimowo. Pytania miały charakter zamknięty i półotwarty. W pytaniach półotwar-
tych możliwy był wybór odpowiedzi „inne”. W ankiecie respondentki zaznaczyły 
aktualną masę ciała i wysokość ciała. Na tej podstawie wyliczono wskaźnik Body 
Mass Index (BMI) badanych grup. Do analizy liczbowej i procentowej uzyska-
nych wyników wykorzystano program Statistica 11.

2. Analiza wyników

W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę somatyczną obu badanych grup. 
Studentki z Akademii Wychowania Fizycznego odznaczają się większą średnią 
masą ciała i jego wysokością. Naturalną konsekwencją jest więc wyższy średni 
wskaźnik BMI, wynoszący 21,92, niż studentki Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, mające ten wskaźnik na poziomie 21,19 przy różnicach statystycznie 
istotnych.

Tabela 1

Charakterystyka somatyczna badanych grup studentek 
Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Lp. Nazwa uczelni Liczebność 
grup (n)

Wiek 
badanych

Masa ciała 
(kg)

Wysokość 
ciała (cm) BMI

1. Akademia Wychowania 
Fizycznego 90 21,70

±0,86
65,83

±11,32
172,72
±9,49

21,92
±2,24

2. Uniwersytet 
Przyrodniczy 245 19,84

±0,90
61,50

±10,58
170,00
±7,89

21,19
±2,72

P = 0,0001 P = 0,001 P = 0,008 P = 0,02

Z analizy uzyskanych danych wynika, że 41,63% studentek z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu pochodzi ze wsi, a tylko 23,33% studentek z Akade-
mii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Różnice między badanymi grupami są 
statystycznie istotne (wykres 1).
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Wykres 1.  Miejsce zamieszkania studentek AWF i UP (%)

Źródło:  badania własne.

Na podstawie analizy poziomu wykształcenia rodziców badanych, którą 
przedstawiono na wykresie 2, stwierdzono, że matki studentek UP w większości 
mają wykształcenie wyższe (37,55%) i średnie (33,46%) natomiast matki studiu-
jących na AWF odwrotnie – średnie (45,55%) i wyższe (34,44%). W przypadku 
ojców badanych studentek w obu grupach odnotowano przewagę wykształce-
nia zawodowego, odpowiednio 37,77% na AWF i 42,45% na UP. Stwierdzone 
różnice na poziomie wyższego wykształcenia ojców nie są statystycznie istotne 
(wykres 3).
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Wykres 2.  Poziom wykształcenia matek studentek AWF i UP (%)

Źródło:  badania własne.
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Wykres 3.  Poziom wykształcenia ojców studentek AWF i UP (%)

Źródło:  badania własne.

Obie badane grupy zapytano o czas wolny w ciągu tygodnia nauki. Najwię-
cej studiujących na obu uczelniach stwierdziło, że czas ten obejmuje 3–4 godziny 
tygodniowo. Aż 40% studentek AWF dysponuje pięcioma godzinami czasu wol-
nego lub więcej (wykres 4).
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Wykres 4.  Czas wolny w ciągu tygodnia zajęć (%)

Źródło:  badania własne.

Spośród studiujących na AWF 44,44% studentek poświęca na naukę od jed-
nej do dwóch godzin tygodniowo. Jedną lub dwie godziny tygodniowo oraz trzy 
lub cztery godziny tygodniowo na naukę przeznacza 36,32% studentek UP. Staty-
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stycznie istotne różnice między badanymi grupami wykazano w przypadku osób, 
które na naukę poświęcają ponad 5 godzin tygodniowo (wykres 5).
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Wykres 5.  Czas poświęcany na naukę w ciągu tygodnia (%)

Źródło: badania własne.
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Wykres 6.  Czas poświęcany na aktywność fizyczną w ciągu tygodnia nauki (%)

Źródło:  badania własne.

Studentki AWF zdecydowanie więcej czasu poświęcają na różne formy 
aktywności fizycznej (1–2 godz. – 32,22%, 3–4 godz. – 32,22%, powyżej pię-
ciu godzin – aż 23,33%). Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu do jed-
nej godziny poświęca 40,82% badanych, od jednej do dwóch godzin deklaruje 
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42,44% kobiet i zaledwie 4,48% – powyżej pięciu godzin tygodniowo. Okazuje 
się, że charakter uczelni prawdopodobnie determinuje aktywność fizyczną, dekla-
rowaną przez ankietowane (wykres 6).

Na podstawie analizy wyników można stwierdzić, że obie badane grupy dys-
ponują podobnym poziomem czasu wolnego w ciągu weekendu, który wynosi 
około 60% (wykres 7). Aż 44,44% ankietowanych z AWF deklaruje od jednej 
do dwóch godzin spędzonych na nauce w weekend, a 32,25% studentek UP 
(wykres 8).
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Wykres 7. Czas wolny podczas weekendu (%)

Źródło:  badania własne.

0

10

20

30

40

50

do 1 h 1–2 h 3–4 h powy ej 5 h

AWF UP

Wykres 8. Czasu poświęcany na naukę w czasie weekendu (%)
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Ponad 44% ankietowanych studentek UP deklaruje, że zaledwie od jed-
nej do dwóch godzin poświęca na różne formy aktywności fizycznej. Studentki 
z AWF w Poznaniu odpowiedziały, że w 37,77% spędzają aktywnie czas wolny 
w trakcie weekendu – aż 14,44% przeznacza powyżej pięciu godzin na aktyw-
ność ruchową. Mimo bogatego programu zajęć ruchowych oferowanych przez 
Akademię Wychowania Fizycznego, studentki tej uczelni podejmują aktywność 
fizyczną również podczas weekendu (wykres 9).
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Wykres 9.  Czas podejmowania aktywności fizycznej w czasie weekendu (%)

Źródło:  badania własne.
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Dla badanej grupy kobiet studiujących na Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Poznaniu charakterystyczne jest, że podejmowana przez nie forma aktywno-
ści ruchowej w ciągu tygodnia dotyczy głównie zajęć muzyczno-ruchowych, 
w tym aerobik (29,26%) i taniec (10,43%). Studentki AWF chętniej podejmują 
aktywność fizyczną wymagającą lepszej kondycji fizycznej, na przykład bieganie 
(26,34%) oraz zespołowe gry sportowe (20,95%) – wykres 10.

O ile w ciągu weekendu studiujące na AWF podejmują taki sam rodzaj 
aktywności fizycznej jak w ciągu tygodnia nauki, o tyle 29% studentek z UP 
deklaruje udział w innych formach aktywności ruchowej, niewymienionych 
w ankiecie (wykres 11).
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Wykres 11.  Formy aktywności fizycznej w weekend (%)

Źródło:  badania własne.

Z analizy danych wynika, że widoczne są preferowane przez badane studentki 
rodzaje aktywności fizycznej w trakcie letniej przerwy wakacyjnej. Biegi, zespo-
łowe gry sportowe i jazda rowerem to podstawowe formy aktywności fizycznej 
studiujących na poznańskiej AWF i UP w Poznaniu (wykres 12).

Można stwierdzić, że w okresie zimowym głównymi formami aktywno-
ści ruchowej osób studiujących na AWF jest pływanie (15,88%), narciarstwo 
(13,52%), biegi (12,94%) oraz zespołowe gry sportowe (12,35%). Dla osób stu-
diujących na UP w Poznaniu są to: narciarstwo (16,62%), łyżwiarstwo (16,35%), 
aerobik (13,94%) i inne formy aktywności ruchowej (14,20%) – wykres 13.
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Wykres 12.  Rodzaj aktywności fizycznej podejmowanej latem (%)

Źródło:  badania własne.
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Wykres 13.  Formy podejmowanej aktywności fizycznej w okresie zimowym (%)

Źródło:  badania własne.

Fakt, że ponad połowa studentek z Akademii Wychowania Fizycznego upra-
wia lub trenuje jakąś dyscyplinę sportu, nie wydaje się zaskakujący. Zaledwie 
30% studentek z UP obecnie lub w przeszłości podało, że ma powiązanie ze spor-
tem (wykres 14).

Z badań wynika, że rodzaj uczelni wyższej, który obrały studiujące kobiety, 
może być czynnikiem motywującym do podejmowania aktywności fizycznej. 
Aktywny tryb życia prawdopodobnie jest stymulowany przez nauczycieli aka-
demickich, koleżanki i kolegów, których duży odsetek regularnie uczestniczy 



151Aktywność fizyczna na przykładzie studentek...

w treningach prowadzonych w klubach sportowych. Pochodzenie i rodzina w nie-
znacznym stopniu determinują uczestnictwo w aktywności fizycznej, co potwier-
dzają badania przeprowadzone przez innych autorów3. Charakter studiów na AWF 
promuje zdrowy styl życia, co prawdopodobnie ma duży wpływ na uczestnictwo 
studiujących w różnego rodzaju aktywności ruchowej. Spostrzeżenie to potwier-
dzają badania przeprowadzone wśród uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Spor-
towego w Poznaniu4. 

Zauważono, że mimo iż profil Uniwersytetu Przyrodniczego nie sprzyja 
podejmowaniu aktywności fizycznej, to studentki w miarę swoich możliwości 
chętnie podejmują aktywność w czasie wolnym. Wcześniejsze badania na tej 
uczelni udowodniły, że badane w większości przypadków chciałyby uczestniczyć 
w zorganizowanych zajęciach z wychowania fizycznego przez wszystkie lata stu-
diów, a nie tylko na dwóch pierwszych semestrach5.

3 Tamże.
4 J. Adrian, Aktywność fizyczna i sposób spędzania czasu wolnego w rodzinach uczniów szkoły 

sportowej, w: Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka, red. A. Kaiser, 
M. Sokołowski, Poznań 2010, s. 21–29.

5 A. Nowak, Aktywność fizyczna studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w: Aka-
demicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, red. E. Zadarko, Z. Barabasz, Uniwersytet Rzeszow-
ski, Rzeszów 2009, s. 109.
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Wykres 14.  Odsetek studentek uprawiających obecnie bądź w przeszłości sport wyczy-
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Źródło:  badania własne.
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Aktywność fizyczna podejmowana przez ludzi powinna być zgodna z zasadą: 
„moje zdrowie w moich rękach”6. Świadome podejmowanie aktywności fizycznej 
wiąże się z podnoszeniem stanu zdrowia psychofizycznego człowieka. Obecnie 
można zaobserwować tendencję do aktywnego spędzania czasu wolnego. Społe-
czeństwo zaczyna dostrzegać pozytywne aspekty zdrowego trybu życia, co wiąże 
się z podnoszeniem aktywności ruchowej i sposobem zdrowego odżywiania. 
Oprócz tradycyjnych form aktywności ruchowej (biegi, zespołowe gry sportowe, 
rower), wzrosło zainteresowanie nowymi formami aktywności, adresowanymi do 
ludzi o różnej kondycji i w różnym wieku. Do najczęściej wybieranych można 
zaliczyć nordic walking, spinning, jogę, pilates, aqua aerobik. Być może należy 
się zastanowić nad możliwością wprowadzenia innych form aktywności ruchowej 
w ramach obligatoryjnych zajęć z wychowania fizycznego na uczelniach wyż-
szych.

Zakończenie

Z przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące wnioski:
1. Do najczęściej podejmowanych form aktywności ruchowej w czasie wol-

nym w trakcie tygodnia nauki, weekendów oraz w czasie przerw wakacyjnych 
wśród studentek Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu należą bieganie, 
zespołowe gry sportowe, pływanie oraz narciarstwo w okresie zimowym.

2. Wśród studentek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu można zaob-
serwować różne formy aktywności fizycznej w zależności od okresu, w którym 
jest podejmowana ta aktywność, czyli w tygodniu nauki (aerobik), weekendy 
(taniec, inne), w czasie wakacji letnich (jazda na rowerze) czy zimowych (łyż-
wiarstwo, narciarstwo).

3. Studentki Akademii Wychowania Fizycznego poświęcają więcej czasu na 
aktywność fizyczną zarówno w tygodniu nauki jak i w weekendy w porównaniu 
ze studentkami z Uniwersytetu Przyrodniczego.

4. Studentki Uniwersytetu Przyrodniczego deklarują, że nauka zabiera im 
więcej wolnego czasu niż studentkom z AWF, zarówno w ciągu tygodnia nauki 
jak i w weekendy.

6 A. Krawański, Nauczyciele wychowania fizycznego w procesie społecznej edukacji prozdro-
wotnej, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1996, nr 2.
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5. Ponad 55% studentek Akademii Wychowania Fizycznego brało udział 
w zorganizowanych zajęciach sportowych lub nadal uczestniczy w procesie tre-
ningowym w klubach sportowych.
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PHYSICAL ACTIVITY OF FEMALE STUDENTS 
FROM POZNAN UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION 

AND POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCE

Summary

The research was carried out among students from Poznań University of Physical 
Education from Physical Education faculty and Poznań University of Life Science from 
eight faculties. The answers of 335 women, 90 of which from University of Physical Edu-
cation and 245 from Poznań University from Life Science were the subject of the analyses 
at the age between 19 and 23. The following study presents the results of the questionnaire 
research among the students. The analysed group was asked about their level of physi-
cal activities and the ways of spending free time at weekdays, weekends, summer and 
winter time. Students could choose a lot of kinds of sport activities, like running, swim-
ming, games, dancing, aerobic, gym, spinning, etc. The questionnaire was anonymous and 
there were open and half open questions. Students were also asked about their weight and 
height. At this base the Body Mass Index was defined. By the program of Statistica 11 the 
analysis were done.

The most popular sports activities among women from University of Physical Edu-
cation in their free time and weekdays were: running, sports games, swimming and skiing 
in winter time. Among women from Poznań University of Life Science we observed dif-
ferent forms of activities which depend on time, for example aerobic in weekdays, dancing 
at weekends, riding bikes in summer time and skiing and skating in winter. It was also 
observed that students from University of Physical Education spend more time on physi-
cal activities in weekdays and weekends contrary to students from Poznań University of 
Life Science. Women from the University of Life Science claim to spend more time on 
studying in weekdays and weekends than the students from University of Physical Educa-
tion. More than 55 % students from the University of Physical Education declare that they 
were or are still practicing some kind of sport.



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 725 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 98 2012

Agnieszka Piasecka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

PRZEDSIĘBIORCZA UCZELNIA 
JAKO WSPÓŁCZESNY MODEL SZKOŁY WYŻSZEJ*

Wprowadzenie

Zachodzące zmiany społeczne i gospodarcze mają duży wpływa na system 
szkolnictwa wyższego. Przekształcanie społeczeństwa przemysłowego w społe-
czeństwo wiedzy1 wymaga dostosowania uczelni do nowych warunków funk-
cjonowania. Podejmowane przez szkoły wyższe2 działania służą doskonaleniu 
pełnionych funkcji i budowaniu relacji z otoczeniem. Tradycyjne postrzeganie 
uczelni w kategorii „świątyni wiedzy” ustępuje miejsca współczesnemu mode-
lowi szkoły wyższej. 

Celem artykułu jest przedstawienie modelu uczelni przedsiębiorczej jako 
jednego z kilku ujęć nowoczesnej szkoły wyższej. 

1. Przesłanki zmian w systemie szkolnictwa wyższego

Szkolnictwo wyższe, będące jednym z elementów systemu edukacji, odgrywa 
ważną rolę w rozwoju społeczeństwa i gospodarki, ponieważ pełni następujące 
główne funkcje: 

*  Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
1 Społeczeństwo wiedzy tworzy społeczeństwo informacyjne wraz z gospodarką opartą na wie-

dzy. Szerzej zob. E. Skrzypek, Doskonalenie jako droga do doskonałości organizacji, w: Sposoby 
osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia – wyzwania teorii i praktyki, 
red. E. Skrzypek, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, Lublin 2006, t. 1, s. 51.

2 W niniejszej pracy autorka używa zamiennie pojęć: szkoła wyższa, uczelnia, uniwersytet, in-
stytucja akademicka, gdyż dla prowadzonych rozważań nie jest zasadne ich rozróżnienie. 



156 Agnieszka Piasecka

− prowadzenie badań naukowych, 
− kształcenie najwyżej kwalifikowanych zawodowo i intelektualnie człon-

ków społeczeństwa,
− rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej3. 
W budowaniu gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyj-

nego odpowiednio przetworzona informacja4 jest zasobem strategicznym, dlatego 
od szkół wyższych oczekuje się obecnie nie tylko tworzenia, aktualizowania 
i przekazywania wiedzy, ale również jej dostosowania do wymagań otoczenia. 
Szczególne znaczenie ma kategoria jakości, odnoszona do kształcenia studentów 
i badań naukowych.

Wyzwania stawiane uczelniom wynikają nie tylko ze zmiany w postrzeganiu 
roli i miejsca szkoły wyższej w społeczeństwie wiedzy, ale są skutkiem pewnych 
zjawisk i tendencji występujących w sektorze szkolnictwa wyższego. Należy tu 
między innymi wymienić5:

a) umasowienie kształcenia na poziomie wyższym: wzrost roli wiedzy 
w gospodarce wywołał większe zainteresowanie społeczeństwa kształce-
niem na poziomie wyższym, zaczęły powstawać nowe uczelnie, kilku-
krotny wzrost liczby studentów spowodował, że szkoły wyższe utraciły 
elitarny charakter; 

b) wzrost konkurencji między instytucjami akademickimi: pojawienie się 
nowych i już istniejące szkoły wyższe, zróżnicowane pod względem 
kształcenia na wielu kierunkach, trybów studiowania, formy własności, 
nasiliło konkurencję między uczelniami;

c) zmianę roli państwa wobec szkół wyższych: nowa rola państwa opiera się 
na partnerstwie w całej edukacji, państwo jest nie tylko „zaopatrzycielem” 

3 J. Beksiak, E. Chmielecka, A. Sulejewicz, Instytucjonalne warunki działania szkół wyższych, 
„Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 1993, nr 2, s. 15.

4 Informacja powinna być selekcjonowana pod kątem: jakości, ilości, aktualności i istotności. 
Szerzej zob. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 589–
590.

5 Szerzej zob. U. Teichler, B.M. Kem, Ku nowemu zbliżeniu relacji między szkolnictwem wyż-
szym a światem pracy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 1996, nr 7, s. 70–71; A.K. Koźmiński, Misje 
i strategie szkół wyższych, w: Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, red. J. Woźnicki, 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999, s. 240; Z. Markocki, Systemowe zmiany edukacyjne 
– kluczem do XXI wieku, w: Możliwości i bariery reform edukacyjnych na poziomie wyższym, red. 
M. Ochmański, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999, s. 33; K. Pa-
włowski, Internacjonalizacja a globalizacja we współczesnym szkolnictwie wyższym, „Organizacja 
i Kierowanie” 2005, nr 4, s. 2021. 
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uczelni, ale również doradcą, fundatorem i agencją monitorującą jej dzia-
łalność;

d) internacjonalizację działalności uczelni: proces globalizacji i swobodny 
przepływ pracowników na zagraniczne rynki pracy oznacza koniecz-
ność otworzenia się uczelni na współpracę ze szkołami z innych krajów 
w wymianie studentów i pracowników;

e) urynkowienie edukacji na poziomie wyższym: podejście to zakłada trak-
towanie edukacji jako usługi, studentów jako klientów, a uczelni jako 
przedsiębiorstwa.

Konsekwencją wymienionych tendencji i zmieniających się relacji między insty-
tucją akademicką a gospodarką i społeczeństwem jest pojawienie się koncepcji 
nowoczesnej szkoły wyższej. Z przeglądu literatury wynika jednak, że uczelnie 
mogą być postrzegane w ujęciu tradycyjnym i nowoczesnym. 

W podejściu tradycyjnym, wywodzącym się z koncepcji uniwersytetu Wil-
helma von Humboldta, szkoła wyższa charakteryzuje się nauczaniem opartym na 
działalności badawczej, wszechstronnym wykształceniem humanistycznym, swo-
bodą akademicką oraz obojętnością nauki wobec przemysłu6. Cechy te, związane 
z zasadami tradycji uniwersyteckiej, są następujące7:

a) jedność badań i nauczania, co oznacza kształcenie przez badanie (jedno-
czesne pełnienie funkcji nauczyciela akademickiego i badacza);

b) jedność wiedzy i wielość nauk;
c) duży stopień ogólności przekazywanej wiedzy – kształcenie kultury umysłu;
d) szeroka autonomia (wolność badań i nauczania, pluralizm myśli, wolność 

studiowania, samorządność uczelni).
Głównym wyróżnikiem tradycyjnego uniwersytetu jest prowadzenie badań 
naukowych w duchu pełnej wolności akademickiej, dlatego w podejściu tym 
szkoła wyższa była określana jako „organiczna spójnia samej nauki”8 lub „koino-
nia – wspólnota wartości i celów”, której spoiwem jest prawda9.

W nowoczesnym podejściu, w opozycji do tradycyjnego, podkreśla się zna-
czenie uczelni w procesie wytwarzania wiedzy służącej rozwiązywaniu konkret-

6 J. Jóźwiak, Model uczelni przedsiębiorczej a model tradycyjny – doświadczenia polskie, „Na-
uka i Szkolnictwo Wyższe” 2003, nr 21, s. 7–8.

7 B. Gola, Tradycja uniwersytecka wobec masowości wyższego wykształcenia i nacisków rynku 
pracy, w: Uniwersytet i wartości, red. J. Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 
2007, s. 168.

8 K.K. Przybycień, Hessenowska teoria uniwersytetu, w: Uniwersytet i wartości..., s. 183.
9 J. Goćkowski, Uniwersytet i tradycja w nauce, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków 1999, s. 51.
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nych problemów społecznych, ekonomicznych, przemysłowych. Zwraca się też 
uwagę na perspektywy zatrudnienia absolwentów oraz traktuje szkołę wyższą jako 
podmiot świadczący określone usługi edukacyjne na konkurencyjnym rynku10. 
W modelu tym istotne jest tworzenie relacji między szkołą a jej interesariuszami11. 
Można także powiedzieć, że współczesna uczelnia jest złożoną, instytucjonalną 
formą12, będącą połączeniem świątyni wiedzy z centrum doskonałości13. 

Według UNESCO, do głównych celów i wartości współczesnej szkoły wyż-
szej można zaliczyć następujące14:

a) wykształcenie wysoko wykwalifikowanych absolwentów i odpowiedzial-
nych obywateli, zdolnych sprostać potrzebom różnych dziedzin ludzkiej 
działalności dzięki odpowiednim kwalifikacjom;

b) umożliwienie elastycznego kształcenia na poziomie wyższym i kształ-
cenia ustawicznego, co umożliwia indywidualny rozwój i przygotowuje 
studentów do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie;

c) rozwijanie, tworzenie i upowszechnianie wiedzy przez prowadzenie badań 
i wytwarzanie wiedzy odpowiadającej zapotrzebowaniu społecznemu;

d) pomoc w zrozumieniu, interpretacji, zachowaniu oraz upowszechnianiu 
kultur narodowych, regionalnych i międzynarodowych;

e) wspomaganie rozwoju i kultywowania wartości społecznych przez prze-
kazywanie młodzieży wartości, które tworzą podstawy obywatelstwa;

f) wkład w rozwój i doskonalenie edukacji na wszystkich poziomach.
Aby zrealizować wymienione cele, współczesna szkoła wyższa powinna mieć 
cechy organizacji przedsiębiorczej, ale także opartej na wiedzy i społecznie odpo-
wiedzialnej. 

10 J. Jóźwiak, dz.cyt., s. 7–8. 
11 Do grona interesariuszy (stron zainteresowanych) szkoły wyższej należą: studenci, praco-

dawcy, rodzice, pracownicy szkoły, dostawcy wyrobów i usług, sektor szkół średnich, wizytatorzy 
i audytorzy, inne szkoły wyższe, społeczność lokalna, akcjonariusze i udziałowcy, rząd i instytucje 
kontroli, społeczeństwo, organizacje biznesowe i gospodarcze. Szerzej zob. J. Maciąg, Wzorzec 
jakości usługi edukacyjnej, „Problemy Jakości” 2005, nr 2, s. 24.

12 S. Magala, Trzy światy uniwersyteckiej społeczności (badacze, nauczyciele, obywatele), 
w: Uniwersytet, społeczeństwo, gospodarka, red. J. Chłopecki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły In-
formatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 7.

13 J. Woźnicki, Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego, Fundacja Rektorów 
Polskich, Warszawa 2007, za: K. Leja, Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu, w: Społeczna 
odpowiedzialność uczelni, red. K. Leja, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008, s. 62.

14 Światowa deklaracja UNESCO Szkolnictwo wyższe w XXI wieku: od wizji do działania, „Na-
uka i Szkolnictwo Wyższe” 1999, nr 14, s. 8.
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2. Uniwersytet przedsiębiorczy i jego wyróżniki

Model uczelni przedsiębiorczej jest wynikiem zastosowania podejścia ryn-
kowego do szkół wyższych. Założono w nim „otworzenie się” instytucji akademic-
kich na zewnątrz, dlatego tradycyjne funkcje uczelni, związane z kształceniem 
i prowadzeniem badań naukowych, uzupełniono o tak zwaną trzecią misję, okre-
ślaną jako zacieśnienie współpracy z podmiotami wchodzącymi w skład jego oto-
czenia15. Do podmiotów tych należy zaliczyć przede wszystkim rząd, społeczność 
lokalną, przedsiębiorstwa zatrudniające absolwentów i zlecające badania, studen-
tów uczelni i inne instytucje akademickie.

Zdaniem H. Etzkowitz, uczelnie przedsiębiorcze dążą do16:
a) kapitalizacji wiedzy;
b) współzależności z interesariuszami;
c) ewolucji struktur organizacyjnych pozwalających na niwelowanie napięć 

między współzależnością i niezależnością jednostek organizacyjnych 
szkoły oraz reakcją na zmiany zachodzące w otoczeniu.

P. Drucker zwrócił uwagę na to, że przedsiębiorczość uniwersytetów polega 
na poszukiwaniu zmian, reagowaniu na nie i wykorzystywaniu ich jako okazji17.

Przedsiębiorcza uczelnia podejmuje współpracę z przedsiębiorstwami i pań-
stwem, co sprawia, że jej funkcjonowanie opiera się na czterech filarach18:

a) przywództwie akademickim zdolnym do opracowania i implementacji 
strategii działania;

b) nadzorze nad prawidłowością wykorzystania zasobów uczelni;
c) zdolności uczelni do innowacji, czyli transferu technologii, patentów, 

tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości; 
d) etosie przedsiębiorczości w środowisku akademickim.
G. Neave i F. van Vught podkreślają, że przedsiębiorcza uczelnia powinna 

charakteryzować się19:

15 Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, Konferencja Rektorów Aka-
demickich Szkół Polskich, Warszawa 2009, s. 52.

16 K. Leja, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, Wydawnictwo Politechniki 
Gdańskiej, Gdańsk 2011, s. 39.

17 P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992, s. 36–37, za K. Leja, Kon-
cepcje..., s. 34.

18 Tamże, s. 40.
19 J. Jabłecka, Zmiany w systemach zarządzania uniwersytetami w wybranych krajach Europy, 

„Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 1998, nr 12, s. 35.
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a) zwiększeniem wpływu na decyzje szkół wyższych wszystkich stron zain-
teresowanych wynikami ich działalności;

b) silniejszym naciskiem na planowanie strategiczne, opracowanie misji 
i strategii działania;

c) adaptacją podejść i technik stosowanych w sektorze przedsiębiorstw do 
zarządzania uczelnią.

B. Clark wymienił pięć podstawowych cech uniwersytetu przedsiębior-
czego20:

a) wzmocnienie centrum sterującego, którego zadaniem jest poszukiwanie 
okazji do zmian i koordynacja oddolnych inicjatyw;

b) rozwój segmentów peryferyjnych, czyli jednostek organizacyjnych szkoły 
bezpośrednio współpracujących z otoczeniem;

c) dywersyfikacja źródeł finansowania – oprócz dotacji z budżetu i opłat za 
studia, będących głównymi przychodami uczelni, powinny one pozyski-
wać środki finansowe od samorządu lokalnego i biznesu;

d) stymulowanie tradycyjnego rdzenia akademickiego, czyli powstanie cen-
trów badawczych;

e) rozwijanie kultury przedsiębiorczości opartej jednocześnie na pielęgno-
waniu tradycji i budowaniu wizerunku na rynku.

Zdaniem R. Burnetta, uczelnia jest przedsiębiorcza wtedy, gdy tworzy wie-
dzę zarówno zgodnie z tak zwanym trybem 1 – bez udziału otoczenia, jak i try-
bem 2 – z aktywnym uczestniczeniem otoczenia (zob. tab. 1).

Tabela 1

Tworzenie wiedzy w uczelni

Wyszczególnienie Tryb 1 Tryb 2
Określanie i rozwiązywanie 
problemów

z perspektywy interesu 
społeczności akademickiej

z perspektywy możliwego 
zastosowania

Rozumienie wiedzy dyscyplinarność multidyscyplinarność 
Uporządkowanie jednorodność różnorodność
Organizacja hierarchiczna płaska
Struktura status quo otwartość na zmiany
Odpowiedzialność społeczna słaba silna
Kontrola jakości akademicka społeczna
Źródło: K. Leja, Koncepcje..., s. 36.

20 K. Leja, Koncepcje..., s. 41–45.
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Tryb 1 (mode 1) jest stosowany w tradycyjnych uczelniach, natomiast tryb 2 
(mode 2) – w nowoczesnych uczelniach.

M. Pluta-Olearnik podkreśla, że uczelnia przedsiębiorcza ma cztery nastę-
pujące atrybuty21:

a) orientację ekonomiczną, której wyrazem jest przyjęcie efektywności eko-
nomicznej za jeden z głównych celów działania szkoły wyższej;

b) orientację rynkową, oznaczająca, że mechanizm rynkowy jest ważnym 
kryterium decyzji podejmowanych w uczelni;

c) orientację innowacyjną;
d) orientację menedżerską, która jest realizowana przez wdrażanie systemów 

zarządzania uczelnią opartych na podejściu tradycyjnym, ale też zaczerp-
niętych z sektora przedsiębiorstw.

Oprócz modelu uczelni przedsiębiorczej w literaturze są też inne ujęcia współ-
czesnej szkoły wyższej (zob. tab. 2). Niektóre z nich, jak model uczelni zorien-
towanej na wiedzę czy odpowiedzialnej społecznie, mają wiele cech wspólnych 
z przedsiębiorczą uczelnią, inne, jak model uniwersytetu trzeciej generacji, zwracają 
uwagę na zupełnie inne aspekty zmian w funkcjonowaniu instytucji akademickiej. 

Tabela 2

Współczesne modele szkoły wyższej

Model szkoły 
wyższej Cechy charakterystyczne

1 2

Uczelnia 
społecznie 
odpowiedzialna

1. Odpowiedzialność szkoły wyższej wobec społeczeństwa dotyczy:
‒ kształcenia absolwentów spełniających oczekiwania pracodawców
‒ prowadzenia badań użytecznych społecznie
‒ tworzenia ścisłych związków ze społecznością biznesową i samorządową

2. Uczelnia odpowiedzialna jest organizacją służącą otoczeniu, co wymaga:
‒ określenia oczekiwań interesariuszy (biznes, sektor społeczny, rząd, 

społeczeństwo, studenci) przez kształtowanie relacji z nimi w aspekcie 
ekonomicznym, społecznym i etycznym

‒ działania regulatorów rozumianych jako zestaw zasad prowadzących 
do spełniania oczekiwań; regulatorami tymi są ramy prawne dotyczące 
szkolnictwa wyższego, rynek usług świadczonych przez uczelnię, presja 
społeczna związana m.in. z otwarciem europejskiego rynku szkolnictwa 
wyższego, samorządność akademicka

‒ posiadania zdolności adaptacyjnych, czyli stworzenia kultury organiza-
cyjnej sprzyjającej innowacyjności

21 M. Pluta-Olearnik, Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Difin, Warszawa 2009, 
s. 23–26.
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1 2

Uczelnia oparta 
na wiedzy

1. Uniwersytet tworzy wiedzę w celu:
‒ poszerzania granic wiedzy przez poznawanie zjawisk i praw przyrody
‒ opracowywania nowych produktów i technologii decydujących o przewa-

dze konkurencyjnej szkoły.
2. Misja uczelni składa się z trzech funkcji:
‒ kształcenia prowadzącego do uzyskania określonych efektów w postaci 

wiedzy, kompetencji i postaw, co wynika z krajowych ram kwalifikacji
‒ działalności badawczej w zakresie badań podstawowych i stosowanych 

realizowanych we współpracy z interesariuszami
‒ stosowania różnych form kształcenia przez całe życie wobec osób chcą-

cych się rozwijać oraz zacieśnianie współpracy z gospodarką w zakresie 
komercjalizacji badań

3. Doskonalenie wykorzystania zasobu wiedzy przez:
‒ silne i służebne przywództwo, którego celem jest m.in. harmonizacja 

działalności jednostek uczelni
‒ przestrzeganie wartości związanych z etosem akademickim, czyli prawdy, 

odpowiedzialności, rzetelności
‒ definiowanie konkretnych oczekiwań wobec pracowników
‒ wyzwalanie kreatywności w pracownikach poprzez kształtowanie kompe-

tencji, postaw i odpowiednią motywację do dzielenia się wiedzą

Uczelnia trzeciej 
generacji

1. Cel działania to komercjalizacja technologii (know-how)
2. Dwupłaszczyznowe kształcenie: elitarne kolegia dla utalentowanych studen-

tów oraz powszechnie dostępne programy nauczania
3. Niezależność od władzy państwowej (brak bezpośredniego finansowania 

uczelni z budżetu)
4. Reorganizacja uczelni – zastąpienie wydziałów wyspecjalizowanymi zespo-
łami tematycznymi o interdyscyplinarnym charakterze

5. Ocenianie jakości w systemie peer review
6. Traktowanie języka angielskiego jako podstawowego języka komunikacji
7. Dążenie do uzyskania statusu międzynarodowego centrum transferu 

technologii

Uczelnia 
obywatelska

1. Kształcenie na poziomie wyższym koncentruje się na nauczeniu obywateli, 
w jaki sposób podejmować słuszne (dobre) decyzje dla danej osoby, 
a priorytetem jest edukacja humanistyczna

2. Prowadzenie badań naukowych jest podporządkowane poszukiwaniom 
odpowiedzi na pytanie, co jest dobre, i jak to zastosować w praktyce, 
aby służyło danej osobie i całemu społeczeństwu

3. Uniwersytet służy budowaniu demokratycznego społeczeństwa, zatem 
powinien ograniczyć współpracę z przedsiębiorstwami i być finansowany 
ze środków publicznych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: K. Leja, Koncepcje..., s. 145–156, 169–174; Polskie 
szkolnictwo..., s. 52–53; K. Leja, Uniwersytet organizacją..., s. 62–69; J.G. Wissema, Tech-
nostarterzy, dlaczego i jak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, 
s. 43–60; A. Drapińska, Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyż-
szych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 42–43.
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Podsumowując, można stwierdzić, że koncepcja uczelni przedsiębiorczej 
opiera się na:

a) zorientowaniu na rynek w sferze kształcenia i prowadzenia badań, co 
oznacza postrzeganie uczelni w kategoriach przedsiębiorstwa świadczą-
cego usługi edukacyjne i badawcze swoim klientom; 

b) budowaniu relacji z interesariuszami, co wymaga określenia ich oczeki-
wań i wymagań;

c) profesjonalizacji zarządzania, przejawiającej się w stosowaniu wybranych 
narzędzi i metod zarządzania.

Zakończenie

Prezentacja modelu uczelni przedsiębiorczej nasuwa pytanie: czy i na ile 
polskie szkoły wyższe wdrożyły tę koncepcję? Odpowiedź jest zawarta w rapor-
tach na temat oceny stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Eksperci Banku Świa-
towego stwierdzają, że polskie „wyższe uczelnie z reguły wolą skupiać swoje 
wysiłki na edukacji akademickiej i badaniach podstawowych, nie zwracając więk-
szej uwagi ani na rynek pracy, ani na otoczenie biznesowe i innowacyjność”22 . 
Podobną opinię zawarto w raporcie OECD, którego autorzy uważają, że system 
szkolnictwa wyższego w Polsce charakteryzuje się zbytnią „akademickością” 
i nie reaguje skutecznie na zróżnicowane potrzeby gospodarki i społeczeństwa23. 
Nie zmienia to jednak faktu, że w działaniach polskich uczelni można dostrzec 
przejawy wdrażania koncepcji uniwersytetu przedsiębiorczego. Świadczą o tym 
następujące przykłady:

a) stosowanie zrównoważonej karty wyników jako narzędzia zarządzania 
koncentrującego się na ocenie efektywności24; 

b) wprowadzenie elementów rachunku kosztów działań do obliczania i prze-
prowadzania analizy kosztów kształcenia w uczelni25;

22 K. Leja, Koncepcje..., s. 142.
23 T. Luty, Przez pryzmat OECD, „Forum Akademickie” 2007, nr 11, s. 39.
24 Szerzej zob. K. Leja, Instytucja akademicka. Strategia, efektywność, jakość, Wydawnictwo 

Gdańskie Sp. z o.o., Gdańsk 2003, s. 93–147.
25 Szerzej zob. H. Miłosz, Analiza kosztów kształcenia w szkołach wyższych, Stowarzyszenie 

na rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy „Wspólnota Akademicka”, 
Legnica 2003, s. 53–72.
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c) realizacja projektów finansowanych z zewnątrz, których celem jest 
wzmocnienie praktycznych elementów nauczania przez podjęcie i prowa-
dzenie współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami26;

d) wdrażanie systemu zarządzania jakością opartego na wymaganiach normy 
ISO 900127;

e) tworzenie przedsiębiorstw typu spin-off zajmujących się komercjalizacją 
innowacji28;

f) zakładanie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości29.
Należy jednak podkreślić, że działalność obecnie funkcjonujących uczelni to 
pewna kombinacja podejścia tradycyjnego i współczesnych modelowych ujęć 
szkoły wyższej. 
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ENTERPRISING UNIVERSITY 
AS A MODERN MODEL OF ACADEMIC INSTITUTION

Summary

Occuring nowadays social and economic changes affect academic system. The tra-
ditional way of seeing academic institution is being replaced by modern approach. Within 
this approach several models of academic institutions can be distinguished. The article 
presents short characteristics of selected models, whereas the main emphasis is being put 
on the concept of enterprising school. Viewing academic institution as enterprising is 
based on: orientation on market in relation to education and research areas, establishing 
relationships with stakeholders, professionalization of management.
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EDUKACJA A KREOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
– WYZWANIE DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Wprowadzenie 

W przebiegu procesu transformacji gospodarki centralnie sterowanej w gos-
podarkę rynkową duże znaczenie ma przedsiębiorczość. Zdaniem M. Nowaka, 
„przedsiębiorczość to nowy, w społeczeństwach wychodzących z realnego socja-
lizmu, sposób myślenia i działania, to moralna i intelektualna wartość wyzwala-
jąca w jednostkach gotowość samodzielnego podejmowania aktywności, przede 
wszystkim gospodarczej i świadomego preferowania jej w miejsce dotychczaso-
wego korzystania z dóbr i usług dostarczanych przez państwo” 1. Umiejętność ta 
jest atutem w wykorzystaniu cech nowego systemu ekonomicznego do wprowa-
dzania pozytywnych zmian w poziomie życia społeczeństwa.

Negatywne skutki przemian systemowych w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej w postaci wysokiego bezrobocia spowodowały, iż ludzie w coraz 
większym stopniu zaczęli sobie uświadamiać, że ich los i warunki bytu zależą 
od własnej przedsiębiorczości2. Spowodowało to zmianę postaw polegającą na 
aktywnym poszukiwaniu pracy, przekwalifikowywaniu się (zdobywaniu nowego 
zawodu) lub podejmowaniu własnej działalności gospodarczej. Skłonność do 
podejmowania działalności na własne ryzyko (i tworzenie nowych miejsc pracy) 

1 M. Nowak, The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism, The Free Press, New York–Toron-
to 1993, s. XV.

2 Zob. V. Benacek, Small Businesses and Private Entreprenuership During Transition: the Case 
of Czech Republic, „Working Paper Series” 1994, No. 53; P. Davidsson, L. Lindmark, Ch. Olofsson, 
SMEs and Job Creation During a Recession and Recovery, w: Entreprenuership, Small and Medium-
-sized Enterprises and Macroeconomy, red. ZJ. Acs, Cambridge University Press, Cambridge 1999. 
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wzrasta wraz z poziomem doświadczenia i fachowej wiedzy przedsiębiorców, 
ale też zależy od klimatu społecznego i tworzenia warunków do rozwoju przed-
siębiorczości3. Decyzja o podejmowaniu działalności gospodarczej wiąże się 
z przekonaniem, że wielkość uzyskanej korzyści kompensuje koszty ryzyka nie-
powodzenia4. Szkoły wyższe odgrywają tu wyjątkową rolę. Otwarcie na biznes 
i wyzwalanie potencjału przedsiębiorczości własnych pracowników naukowych 
i studentów to coraz częściej nowa droga rozwoju szkół wyższych. 

1.  Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości 

W Polsce po 1989 nastąpił wyraźny wzrost przedsiębiorczości. Prawie sześ-
ciokrotnie wzrosła liczba małych i średnich przedsiębiorstw. Pomimo braku 
wsparcia państwa przedsiębiorcze jednostki podejmowały pracę na własny 
rachunek i tworzyły nowe miejsca pracy, nie oczekując pomocy i akceptując 
ryzyko. 

Przedsiębiorcze jednostki w pierwszej fazie transformacji w Polsce uzyski-
wały niewspółmiernie wysokie dochody do ponoszonych nakładów finansowych, 
czasu, zaangażowania itd. Drobni przedsiębiorcy nie musieli poszukiwać zysku 
za pomocą innowacji rynkowych, produktowych, marketingowych itp., gdyż 
luka technologiczna i zapóźnienie cywilizacyjne w pierwszej fazie transformacji 
pozwalały osiągać ponadprzeciętne zyski przez ekstensywne zagospodarowanie 
nisz rynkowych, imitacje o charakterze produktowym, technologicznym i orga-
nizacyjnym czy pośredniczenie w wymianie na nowych lub rozwijających się 
rynkach5. Należy zwrócić uwagę na liczne przypadki tak zwanej nieproduktywnej 
przedsiębiorczości, mającej związek z odkrywaniem i szybkim wykorzystywa-
niem luk prawnych, będących źródłem renty ekonomicznej6. Zjawisko pogoni za 

3 Ryzyko zmniejsza się wraz ze zmniejszaniem się kosztów działalności gospodarczej, w tym 
obciążenia podatkowego, kosztów kapitału obrotowego oraz inwestycyjnego, a także zwiększaniem 
się jego dostępności, i rozwojem rynków zbytu.

4 J. Witek, Households of the Self-Employed – a New Market Segment, w: Postmodern Society 
and Consumption Patterns from the Perspective of Social Sciences, Wilno 2005.

5 Zob. B. Klimczak, Instytucje publiczne i prywatne w procesie transformacji polskiej gospo-
darki, w: Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, red. A. Noga, Wydawnictwo 
PTE, Warszawa 2004, s. 59.

6 Według J.W. Baumola przedsiębiorczość nieproduktywna powstaje w wyniku zawłaszczania 
renty kosztem innych osób, zob. J.W. Baumol, Enterpreneurship: Productive, Unproductive and 
Destructive, „Journal of Political Economy” 1990, Vol. 98.
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rentą (rent-seeking), znane z gospodarki rozwiniętych krajów kapitalistycznych, 
pojawiło się również w krajach przechodzących transformację systemową (w tym 
w Polsce)7. Wówczas powstały dotychczas niespotykane możliwości przyspie-
szonej akumulacji kapitału dla osób wykorzystujących uprzywilejowany dostęp 
do ważnych informacji lub poruszających się w kręgu elity władzy8. Na początku 
nowego wieku sektor prywatny zaczął się normalizować, podejmując walkę 
o kapitał i rynki zbytu, podobnie jak to jest w społeczeństwach zachodnich9. 
Dotychczasowe zasoby przedsiębiorczych działań na ogół uległy wyczerpaniu, 
a XXI wiek stawia nowe wymagania. Konieczne są zatem zmiany warunków 
funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, które może ułatwić fakt, że 
najwięcej nowych firm tworzą osoby z coraz wyższym wykształceniem. Wśród 
uwarunkowań przedsiębiorczych zachowań w coraz większym stopniu należy 
uwzględnić następujące:

a) uwarunkowania edukacyjne (cechy związane z przedsiębiorczoś-
cią, które można i należy rozwijać w procesie socjalizacji, przez naukę 
w szkole, szkolenia na kursach itp.);

b)  uwarunkowania społeczne (w tym kulturowe10) – głównie związane 
z akceptowaniem właścicieli firm, czyli przełamywaniem przez lata 
narosłego krytycyzmu wobec indywidualnego, materialnego sukcesu 
ludzi tworzących prywatne firmy11;

7 M. Raczyński, Pogoń za rentą a transformacja systemowa w Polsce, „Ekonomista” 1998, 
nr 2–3.

8 B. Mróz, Nieformalne mechanizmy kształtowania się elit ekonomicznych w procesie transfor-
macji systemowej (na przykładzie Polski), w: Elity ekonomiczne – konsumpcja, rynek, marketing, 
red. T. Słaby, SGH, Warszawa 2005, s. 29–34.

9 Z badań prowadzonych w krajach anglosaskich dotyczących właścicieli małych firm (old mid-
dle class) wynika, że na ogół cechuje ich zachowawczość, brakuje motywacji, przedsiębiorczości 
i odwagi, ale też zwraca się uwagę, że na swej drodze grupa ta musi pokonać wiele przeciwności, 
takich jak radzić sobie z podatkami, nie przegrać z wielkimi koncernami czy nie ustępować silnym 
związkom zawodowym w przetargu o programy rządowe. W tej ostrej rywalizacji grupa ta może 
osiągnąć najwyżej środkową pozycję w hierarchii dochodów. Zob. J. Curran, R. Blackburn, Path of 
Enterprise. The Future of Small Business, Routledge, London 1991.

10 Na kulturowe źródła przedsiębiorczości i wagę klimatu społecznego wskazuje B. Berger, 
Współczesna kultura przedsiębiorczości, w: Kultura przedsiębiorczości, red. B. Berger, Oficyna 
Literatów „Rój”, Warszawa 1994, s. 23–3; T. Gruszecki, Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cedor, 
Warszawa 1994 (rozdz. Przedsiębiorczość – źródła i kontekst kulturowy), s. 89–111.

11 Zob. J. Witek, Elity małego biznesu – wybrane aspekty warunków życia, w: Elity ekonomiczne 
– konsumpcja, rynek marketing, red. T. Słaby, SGH, Warszawa 2005.
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c)  uwarunkowania ekonomiczne, czyli system przepisów regulujących 
powstawanie i funkcjonowanie prywatnych firm (w tym np. system podat-
kowy, kredytowanie, a raczej trudności z tym związane).

Rozwój przedsiębiorczości po 1989 roku można traktować jako proces, któ-
rego rozwój uzależniony jest zarówno od warunków zewnętrznych, wyznaczają-
cych możliwości i tempo rozwoju nowo tworzonych podmiotów gospodarczych12, 
jak i wewnętrznych predyspozycji psychofizycznych osób podejmujących dzia-
łalność gospodarczą, których efekty są weryfikowane przez rynek13. 

Podkreślając większe możliwości podejmowania pracy we własnej firmie, 
należy zwrócić uwagę nie tylko na uwarunkowania prawne tworzenia tych firm, 
ale również na warunki sprzyjające powstawaniu firm i ich działalności. Wyeks-
ponowana przez J.A. Schumpetera14 „kreatywna destrukcja” procesu upadania 
starych i rodzenia się nowych firm świadczy o sensie istnienia sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw przechodzących na coraz wyższy stopień rozwoju. 
Według G. Gildera, istotą systemu kapitalistycznego jest nieustanne powstawanie 
nowych przedsiębiorstw – aktywnych i innowacyjnych, ponieważ kapitalizm nie 
tyle jest kierowany niewidzialną ręką rynku, co widzialnymi działaniami przedsię-
biorców, którzy są skłonni podejmować ryzyko. W rozważaniach naukowych nad 
rozwojem firm zwraca się uwagę na rolę przedsiębiorcy w tym procesie. Bada-
nia potwierdzają pozytywne skorelowanie prawdopodobieństwa przetrwania 
firmy z cechami przedsiębiorcy, takimi jak wiek, wykształcenie, cechy osobo-
wościowe itp.15 Jak zatem rysuje się przyszłość małych prywatnych firm i ich 
właścicieli? Sądząc po przyczynach, które skłoniły ich do tworzenia podmiotów 
(potrzeba samorealizacji, swoboda działania, spełnienie zawodowych ambicji, 
chęć poprawy warunków życia własnego i rodziny przez uzyskanie wyższego 

12 Te aspekty rozwoju przedsiębiorczości opisuje W. Janasz, Przedsiębiorczość w świetle uwa-
runkowań działalności gospodarczej, w: Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie 
transformacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2004, oraz praktyczny przejaw przedsiębiorczości 
opisany w rozdz. II.

13 Zob. T. Domański, Uwarunkowania tworzenia małych przedsiębiorstw, Wydawnictwo UŁ, 
Łódź 1992.

14 Jednym z pierwszych ekonomistów, który wskazał na fundamentalne znaczenie przedsię-
biorcy, zachowania przedsiębiorcze oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju go-
spodarki rynkowej był J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960, tenże, 
Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995.

15 P. Preisendorfer, T. Voss, Organizational Morality of Small Firm: The Effects of Entrepreneu-
rial Age and Human Capital, „Organizational Studiem” 1990, No. 11, s. 107–129. 



171Edukacja a kreowanie przedsiębiorczości...

statusu materialnego)16, należy stwierdzić, że te silne motywacje mogą wpłynąć 
na osiągnięcie sukcesu i rozwoju firmy. 

Do pożądanych zachowań osób podejmujących działalność gospodarczą 
na własny rachunek należy zaliczyć innowacyjność, dynamikę działania, myśle-
nie przez pryzmat rozpoznanych warunków konkurencyjnych, podejmowanie 
wyzwań, gotowość do ponoszenia ryzyka, odpowiedzialność za skutki podjętych 
decyzji itp.17 Umiejętności te, co prawda, nie chronią przed porażką lecz mogą 
zwiększyć dynamikę przyrostu małych firm i zmniejszyć liczbę ich upadku, 
a ponadto, pokazują jak musi się zmienić stosunek do pracy osób podejmujących 
pracę we własnej firmie, by nie ponieść porażki. Dotyczy to szczególnie ludzi mło-
dych, którzy mają wyższe wykształcenie i chcą osiągnąć sukces, ale na ogół bra-
kuje im praktycznych umiejętności popartych wcześniejszym doświadczeniem. 

2.  Edukacja w kreowaniu przedsiębiorczości

Mając na uwadze dotychczasowe rozważania, można stwierdzić, że uczelnie 
wyższe powinny dostosować swoje programy edukacyjne do kształcenia umie-
jętności skutecznego i sprawnego monitorowania potrzeb rynku pracy w zakresie 
preferowa nych kompetencji oraz oceniania poziomu posiadanych kompetencji 
absolwentów różnych kie runków studiów.

Szkolnictwo wyższe pomaga studentom zna leźć drogę na rynek pracy. 
Powstają biura karier, doradztwo zawodowe, nawiązywana jest współpraca 
z potencjalnymi pracodawcami, kształcenie opiera się na kompetencjach i rozwi-
janiu za chowań przydatnych w pracy, tworzone są akademickie inkubatory przed-
siębiorczości. Być może dzięki tym działaniom powstanie sprawny system startu 
zawodowego studentów, gdyż ocena dotychczasowych przedsięwzięć nie jest zbyt 
wysoka. Przykładowo, młodzi biznesmeni działający w akademickich inkubato-
rach przedsiębiorczości uważają, że założenie i prowadzenie firmy w Polsce nie 
jest łatwe18. Ich zdaniem, wiąże się to nie tylko z ryzykiem, ale z tym, że uczelnie 

16 J. Witek, Kreowanie kapitału ludzkiego w środowisku właścicieli małych i średnich przedsię-
biorstw, w: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, red. J. Karwow-
ski, Szczecin 2005.

17 Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, SGH, Warszawa 1998, s. 117.
18 Badanie wśród przedsiębiorców z akademickich inkubatorów przedsiębiorczości przepro-

wadzono w ramach kampanii AIP i Business Centre Club (BCC) „Wspierajmy Młody Biznes” 
w 2006 r.
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nie przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej. Ocena ryzyka zało-
żenia firmy przez młodych przedsiębiorców w Polsce w skali od 1 do 10 wynio-
sła 7,4. Znacznie mniejsze ryzyko ponoszą młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają za 
granicę do pracy. Badanie wykazało też, że polskie uczelnie słabo przygotowują 
absolwentów do prowadzenia własnej firmy – średnia ocena – 2,4. Ankietowani 
twierdzili, że brakuje ćwiczeń praktycznych typu +case study+ i innych praktycz-
nych zajęć, tak jak na przykład w Holandii, gdzie na trzecim semestrze studiów 
ekonomicznych studenci muszą obowiązkowo prowadzić firmę w ramach inku-
batorów przedsiębiorczości. Zwracali też uwagę, że w Polsce przedsiębiorca nie 
jest najlepiej postrzegany – średnia ocena – 2,8. Sami oceniają polskiego przed-
siębiorcę pozytywnie (średnia ocena – 7,1).

Można zauważyć, że jedną z podstaw rozwoju przedsiębiorczości jest 
edukacja, która ma kształtować umiejętności i osobowość przyszłego przedsię-
biorcy. Szkoła wyższa musi zatem przejąć niektóre obowiązki państwa lub samo-
rządów, nawiązując współpracę z gospodarką i szybko reagując na zmieniające 
się jej potrzeby. W nowym modelu współpracy zakłada się, że szkoła wyższa 
powinna przyjąć odpowiedzialność za znalezienie dla absolwenta pierwszego 
miejsca zatrudnienia, jego usamodzielnienie się, monitorowanie rozwoju kariery. 
Oznacza to spojrzenie na studenta jak na przyszłego przedsiębiorcę i stworzenie 
mu wizji oraz narzędzi do przyszłej działalności gospodarczej. Zmiany w syste-
mie edukacji19 towarzyszą wielkim przekształceniom w gospodarce i na rynku 
pracy, lecz obydwa procesy zmian nie są zbyt dobrze do siebie dopasowane. 
Między uczelnią a rynkiem pracy powstało wiele problemów, które z trudem 
są identyfikowane i zbyt wolno rozwią zywane. Należy jednak zwrócić uwagę 
na cenne inicjatywy zacieśniania współpracy między naukowcami i przedsiębior-
cami z całej Europy i budowanie mostów między przemysłem a nauką. 

Uczelnie poszukują obecnie nowych form przygotowywania absolwentów 
do kariery zawodo wej. Ich inicjatywy wykraczają poza dotychczasowe, standar-
dowe kształcenie aka demickie: prowadzone zajęcia przygotowują do konku-
rencji na rynku pracy, uczą przedsiębiorczości, a także kształcą umiejętności 

19 Zmiana struktury absolwentów systemu szkolnego w okresie transformacji jest z historyczne-
go punktu widzenia wyjątkowa. O ile jeszcze w latach 80. XX w. absolwenci szkół zasadniczych 
zawodowych stanowili połowę absolwentów wchodzących na rynek pracy, o tyle obecnie sta-
nowią mniej niż 1/4; 55% absolwentów ma pełne wykształcenie średnie, w tym 10% policealne. 
Ponad 1/5 absolwentów legitymuje się wyższymi studiami. W latach 80. XX w. ich udział wyno-
sił zaledwie 8%.
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interpersonalne (soft skills), jak praca w zespole, przywództwo, negocjacje, 
zarządzanie zasobami ludzkimi.

Ośrodki akademickie odgrywają bardzo ważną rolę w społeczeństwie. 
Coraz częściej są postrzegane jako instytucje wpływające na wzrost ekonomiczny 
w regionie, kraju lub międzynarodowy. Jest to ważna zmiana, ponieważ do nie-
dawna misja uczelni wyższych sprowadzała się głównie do prowadzenia działal-
ności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Obecnie ośrodki akademickie chcąc 
być konkurencyjne na rynku usług edukacyjnych, muszą uczyć studentów przed-
siębiorczości oraz nawiązywać kontakty z przedsiębiorstwami i samorządami. 

Stymulowanie zachowań przedsiębiorczych za pomocą ośrodków akademi-
ckich tworzących przedsiębiorstwa spin-off są od dawna znane na przykład w Sta-
nach Zjednoczonych. Typowym przykładem jest Dolina Krzemowa. Tą drogą 
podążają również kraje europejskie, między innymi Belgia i Holandia. Współ-
praca nauki ze sferą gospodarki nie przynosi jednak oczekiwanych efektów ani 
w Polsce, ani w Europie. Tylko w USA współdziałanie to owocuje większymi 
sukcesami w gospodarce, dlatego warto zwrócić uwagę na ten wzorzec.

Możliwości działania na styku przedsiębiorstwa–świat nauki są ogromne. 
Przedsiębiorstwa, które chcą się rozwijać, wymagają wsparcia. Bez tego nawet nie 
będą wiedziały co tracą. Środowiska naukowe, które nie mają dostępu do biznesu, 
skazują się natomiast na stopniową alienację, a w konsekwencji na eliminację 
z rynku, ponieważ rynek usług edukacyjnych, będący poważną dziedziną gospo-
darki, musi nawiązać tego rodzaju kontakty. Konieczna jest zatem przynajmniej 
taka współpraca, która pozwoli określić obszary wzajemnego zainteresowania, 
zapotrzebowania na usługi i zlecenia oraz możliwości obu tych środowisk.

Rozwój gospodarek we współczesnym świecie w dużej mierze następuje 
dzięki wprowadzanym innowacjom. Silna gospodarka jest oparta na wdrażaniu 
innowacji procesowych, produktowych, marketingowych i organizacyjnych. 
Nowe produkty, usługi i technologie, zmiany organizacyjne i orientacje marketin-
gowe to efekt współpracy między nauką i biznesem. Trzecim podmiotem, który 
odgrywa istotną rolę w rozwoju innowacji, jest administracja, czyli jednostki rzą-
dowe i samorządowe. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że w Polsce wzrasta liczba przedsię-
biorstw, które poszukują innowacyjnych rozwiązań i chcą poszerzać wiedzę. 
Widoczny jest wzrost świadomości, że rozwój przedsiębiorstw zależy od podmio-
tów, które mają wiedzę i współpracują ze środowiskiem naukowym. Ważna jest 
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również rola administracji, która tworzy jednostki wsparcia typu agencje rozwoju 
regionalnego. 

W rozwoju współpracy w triadzie biznes–nauka–administracja pojawia się 
jednak wiele problemów. Oprócz barier finansowych, organizacyjnych i biu-
rokratycznych nadal duże znaczenie mają bariery informacyjne (ograniczona 
komunikacja między środowiskami) oraz świadomości (niedostrzeganie potrzeby 
współpracy). Pokonanie tych barier wymaga od zainteresowanych podmiotów 
podejmowanie działań edukacyjnych oraz promowanie współpracy biznesu 
z ośrodkami naukowymi i administracją przez organizowanie forów wymiany 
poglądów, paneli eksperckich, spotkań medialnych, szkoleń, warsztatów itd.

3. Nowa rola wyższych uczelni wobec wyzwań cywilizacyjnych

Z doświadczeń krajów rozwiniętych wynika, że tworzona wiedza powinna 
być jednocześnie weryfikowana pod względem przydatności praktycznej i prze-
kazywana zainteresowanym środowiskom, które będą ją mogłyby wykorzystać. 
W przeciwnym wypadku wiedza, która nie służy innym, jest bezużyteczna. Jest to 
o tyle ważne, że nowa rola wyższych uczelni ma polegać na tworzeniu i groma-
dzeniu wiedzy dotyczącej nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, 
metod i sposobów zarządzania, wzorów, norm i zachowań społecznych wyni-
kających z pojawiających się trendów rozwojowych, wśród których niezwykle 
istotny jest rozwój przedsiębiorczości oraz kierunku nowych form współpracy 
nauki i gospodarki. Niewątpliwie służy temu zacieśnianie współpracy z najbliż-
szym lokalnym środowiskiem, na przykład z lokalnymi instytucjami typu non 
profit, organizacjami gospodarczymi funkcjonującymi w danym regionie lub 
nawiązywanie kontaktów z konkurencyjnymi uczelniami. Wykorzystanie tech-
nicznych środków kształcenia umożliwia poszerzenie oferty uczelni i szybkiego 
jej przystosowania do potrzeb otoczenia, a także proponowanie różnorodnych 
jej form, odpowiedniejszych dla szeroko rozumianego środowiska akademic-
kiego. Dotychczasowy model szkoły wyższej, oparty na edukacji i badaniach 
naukowych (tzw. uniwersytet humboltowski), poszerzono o przygotowanie do 
przedsiębiorczości, rozumianej jako kształtowanie aktywnych zachowań, umoż-
liwiających samodzielne działanie na rynku (tzw. uniwersytet trzeciej generacji, 
przedsiębiorcza akademia), gdyż badania naukowe prowadzone na uczelniach 
wyższych w dużym stopniu wpływają na rozwój innowacji w różnych branżach 
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oraz są podstawą patentów przemysłowych20. W literaturze przedmiotu z zakresu 
innowacji przedstawiono wiele faktów potwierdzających udział uczelni wyższych 
w rozwoju innowacji i dowodzących interakcji między nauką a przemysłem21. 
Transfer wiedzy między uniwersytetem a przemysłem jest oparty na różnych 
mechanizmach, co pokazali P. D’Este i P. Patel, wymieniając te, które zaczy-
nają się od rekrutacji absolwentów uczelni wyższych, przez wymianę personelu, 
prowadzenie wspólnych badań, w tym także badań kontraktowych, konsultingu, 
patentów i publikacji, licencjonowania, firm typu spin-off, laboratoriów lub innych 
obiektów infrastruktury finansowanych przez firmy, a kończąc na kontaktach nie-
formalnych, takich jak spotkania lub konferencje22.

Z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębior-
czości wynika, że stopień rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, rozumianej 
jako prowadzenie własnych firm typu spin-off, spin-out jest znikomy23. Tylko 6% 
badanych prowadziło własną firmę (9% kadry naukowej i 2% studentów). Zale-
dwie 8% badanych było zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej 
w najbliższym roku, a w przyszłości – 40%. Studenci byli bardziej otwarci na 
wyzwania przedsiębiorczości i częściej deklarowali chęć założenia firmy (51%) 
niż pracownicy naukowi (31%). Na podstawie badań można mówić o małym 
potencjale i niskim zapotrzebowaniu uczelni na rozwój przedsiębiorczości akade-
mickiej, a intensywne działania ośrodków przedsiębiorczości akademickiej w celu 
stworzenia infrastruktury świadczy o tym, że zjawisko to jest obecnie w Polsce 
w początkowej fazie rozwoju, będącej poza głównym nurtem badawczo-dydak-
tycznym działalności, lecz w ścisłym z nim powiązaniu organizacyjnym i często 
lokalowym. Za modelowe inicjatywy tego typu można uznać przede wszystkim 
inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne i biura karier. Trzy czwarte 
osób prowadzących własną działalność gospodarczą w pełni zaakceptowało 
komercjalizację wyników prac badawczych, lecz zwróciło uwagę na związane 
z tym zagrożenia, polegające na przykład na wykorzystywaniu do prywatnych 
celów zaplecza sprzętowego uczelni. Aktywna rola uczelni wyższych w rozwoju 

20 S. Breschi, F. Lissoni, F. Montobbio, The Scientific Productivity of Academic Inventors: New 
Evidence from Italian Data, „Economics of Innovation and New Technology” 2007, Vol. 16, No. 2, 
s. 101–118. 

21 P. D’Este, P. Patel, University-Industry Linkages in the UK: What are the Factors Underlying 
the Variety of Interactions with Industry?, „Research Policy” 2007, Vol. 36, s. 1295–1313.

22 Tamże.
23 Przedsiębiorczość akademicka, raport z badania, PARP, Warszawa 2009.
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przedsiębiorczości akademickiej budzi zatem najmniej wątpliwości, choć jest 
jeszcze we wstępnej fazie instytucjonalizacji.

Biorąc pod uwagę przedsiębiorczość akademicką w innych krajach, można 
stwierdzić, że stymulowanie zachowań przedsiębiorczych za pomocą ośrodków 
akademickich tworzących przedsiębiorstwa spin-off znane jest od dawna. W USA 
jednym z celów uczelni wyższych (zaraz po badaniach i nauczaniu) jest „służenie 
społeczności”, z czym wiąże się długa tradycja zapoczątkowana Ustawą Morrilla 
(Morrill Act) w 1862 roku. Sprzyja ona zakładaniu uczelni państwowych, których 
długofalowy rozkwit i sukces był uzależniony od ich reagowania na potrzeby spo-
łeczności lokalnej24. Misję tę wzmocniono stopniowym wsparciem rządu.

Uczelnia wypełni swoje społeczne zadanie, jeżeli ewoluuje w kierunku orga-
nizacji służącej otoczeniu25. Organizacje przyszłości, a takimi są zapewne szkoły 
wyższe, muszą zaspokajać potrzeby społeczne, muszą tworzyć dobro publiczne, 
wreszcie poczuć się integralną częścią społeczeństwa. Dzięki relacjom ze światem 
biznesu uczelnia może zapewnić swoim absolwentom pracę często jeszcze przed 
ukończeniem przez nich studiów, uzyskać dodatkowe środki na prowadzenie 
działalności (np. na nowe wyposażenie sal i projekty badawcze) oraz zwiększyć 
wpływ na zjawiska zewnętrze Pozycja rynkowa organizacji przyszłości, a do tego 
miana pretendują wyższe uczelnie, będzie zasługą głównie osiągnięć intelektual-
nych, bo zmaleje znaczenie kapitału. 

Zakończenie

Mimo ilościowych i strukturalnych osiągnięć przed edukacją stoi kolejne, 
histo ryczne wyzwanie – poprawa jakości kształcenia, dostosowanego do 
potrzeb nowego rynku pracy w nowej gospodarce: usług, wysokiej wydajności, 
informa cji oraz opartej na wiedzy. Szkolnictwo wyższe podejmuje inicjatywy 
pomagające studentom zna leźć drogę na rynek pracy. Być może z tych pojedyn-
czych działań wykształci się sprawny system startu zawodowego studentów. 
Podsumowując, przedsiębiorczość akademicka jest bardzo ważnym elementem 
aktywności uczelni wyższej i jej społeczności. W dobie rozwoju idei gospodarki 

24 D. Mowery, R. Nelson, B. Sampat, A. Ziedonis, Ivory tower and industrial innovation. Uni-
versity-industry Technology Transfer Before and After the Bayh-Dole Act, Stanford Business Books, 
Stanford 2004, s. 11. 

25 J. Välimaa, D. Hoffman, Knowledge Society Discourse and Higher Education, Higher Educa-
tion 2008, No. 56.
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opartej na wiedzy misją ośrodków akademickich jest budowanie jak najszerszych 
relacji ze światem biznesu, rozwój nowoczesnych technologii oraz poszukiwanie 
dróg efektywnego transferu wiedzy do przemysłu. Mimo że firmy typu spin-off 
i spin-out oraz indywidualne inicjatywy członków społeczności akademickiej nie 
są odpowiedzią na takie globalne problemy, jak walka z bezrobociem lub potrzeby 
poszczególnych uczelni (poszukiwanie przychodów do budżetów ośrodków aka-
demickich), to ich wysoka wartość dla całego społeczeństwa i rola w gospodarce 
są niezaprzeczalne.
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EDUCATION AND ENTERPRISE CREATING 
– A CHALLENGE FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Summary

Higher Education Institutions play an exceptional role in shaping an educated society 
and creating enterprising behaviours, and thus the cooperation between such institutions 
and other companies is becoming significantly important. An academic enterprise ought 
to combine innovative ideas, resulting often from academic activity, and modus operandi 
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of the market. Academic enterprise development should rely on the use of knowledge, 
intellectual potential and the enthusiasm of academic milieu to create new business enti-
ties. Contemporary universities must move from their traditional research and teaching 
based roles. Because of the potential lying within individuals and technological base, uni-
versities are the best place for new ideas to evolve, ideas that can be used to set off new 
businesses.
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ZUR CONVERSION RATE OPTIMIZATION

Einleitung

Die drei Schlüsselfaktoren des Online Marketings sind die Akquise von 
Website-Besuchern (acquisition), diese zu der beabsichtigten Handlung zu bewe-
gen (conversion) und sie als Kunden zu binden (retention).1 2011 wurden weltweit 
77,75 Milliarden US-Dollar in Internetwerbung investiert, dies entspricht einem 
Anstieg von 16,5% gegenüber dem Jahr 2010. Für das Jahr 2014 werden weltweit 
118,94 Milliarden US-Dollar prognostiziert.2 2011 wurden allein in Deutschland 
5,736 Milliarden Euro für Online-Werbung ausgegeben, für 2012 werden 6,337 
Milliarden Euro prognostiziert.3 In Polen lagen die Ausgaben für Online-Werbung 
im Jahr 2010 bei umgerechnet 378 Millionen US-Dollar, für 2012 werden 511 
Millionen US-Dollar prognostiziert.4 Häufig steht diesen enormen Investitionen, 
die zu einem Großteil auf die Akquise von Website-Besuchern abzielen, jedoch 
nur eine sehr geringe Konversionsrate gegenüber. Im stationären E-Commerce in 
Deutschland liegt die durchschnittliche Konversionsrate bei ca. 0,7%, im Bereich 
Mobile Commerce nur bei ca. 0,3%. Von 100 Besuchern einer Webseite schließen 

1 T. Ash, Landing Page Optimization – The Definitive Guide to Testing and Tuning for Con-
versions, Indianapolis 2008, SYBEX-Verlag, S. 8.

2 ZenithOptimedia, Adspend Forecast, 2012.
3 Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., Online-Vermarkterkreis (OVK), Nielsen, 

OVK Online-Report 2012/01, S. 9.
4 ZenithOptimedia, Google Business Map 2010, S. 29.
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also durchschnittlich mehr als 99 den Kaufprozess nicht ab.5 Die Optimierung der 
Konversionsrate ist daher von großer unternehmerischer Relevanz und soll im 
Folgenden näher betrachtet werden. 

1.  Conversion Rate und Landing Page

Die Conversion Rate, dt. Konversions- oder Umwandlungsrate, ist eine 
Kennzahl der Werbewirkungsanalyse.6 Bezogen auf das World Wide Web 
berechnet sie sich aus der Anzahl der beabsichtigten Handlungen, beispielsweise 
dem Kauf eines Produkts, dividiert durch die Anzahl der Klicks.7 Die Konver-
sionsrate hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Dazu zählen beispielsweise 
ein glaubwürdiges Design, eine einfache Navigation, ein einprägsamer Slogan, 
am Kundennutzen orientierte Überschriften und Inhalte, eine bestmögliche Plat-
zierung der Inhalte, anspruchsvolle Fotos oder Grafiken (sog. Hero Shots) und 
Interaktivität.8 Ein weiterer wichtiger Faktor, die Gestaltung der Landing Page, 
wird häufig als Ursache niedriger Konversionsraten identifiziert und soll daher 
näher erläutert werden. Bei der Seite, die der Besucher als erstes öffnet, spielt eine 
zielgruppengerechte Gestaltung eine besonders große Rolle. So sind beispiels-
weise das Alter und die Computeraffinität der Zielgruppe zu berücksichtigen. Bei 
einer älteren Zielgruppe kommen z.B. der Schriftgröße und der Barrierefreiheit 
eine größere Bedeutung zu als bei einer jugendlichen Zielgruppe.9 Man spricht in 
diesem Zusammenhang von den „sieben Todsünden der Gestaltung einer Landing 
Page“. Dazu zählen zu viele Auswahlmöglichkeiten, visuelle Ablenkungen, nicht 
eingehaltene Versprechungen, zu viel Text, die unbegründete Aufforderung zur 
Angabe persönlicher Daten und ein Mangel an Vertrauen und Glaubwürdigkeit.10 
Auch unklare oder schlecht auffindbare Handlungsaufforderungen (Call to Action, 
CTA) können ein Problem zählen dazu. Der Besucher einer Website muss immer 

5 iBusiness, eTracker, Konversionsrate – Mobile Commerce vs. E-Commerce stationär, 2010.
6 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/conversion-rate.html, Zugriff am 8.04.2012 um 

16:20 Uhr.
7 T. Ash, op.cit., S. 14.
8 Andrew B. King, Website Optimization – Speed, Search Engine and Conversion Rate Secrets, 

1. Auflage, O’Reilly Media Inc., Sebastopol CA 2008, S. 112–127.
9 www.grafixx.at/ecommerce/konzeption-von-landingpages-teil-2, Zugriff am 25.04.2012 um 

14:40 Uhr.
10 T. Ash et al., Landing Page Optimization – The Definitive Guide to Testing and Tuning for 

Conversions, 2. Auflage, Indianapolis 2012, SYBEX-Verlag, S. 65–106.
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wieder an zentralen Stellen interaktive Buttons finden, die den Kaufimpuls auslö-
sen oder zu anderweitigen gewünschten Handlungen führen und die damit nötigen 
Kontaktinformationen beim Webseitenbetreiber hinterlassen. Der Ausstiegs- oder 
Abbruch-Button darf nicht fehlen, sollte aber im Vergleich zur eigentlichen Hand-
lungsaufforderung nicht überrepräsentiert sein. 

Mit zum Teil kostenlosen Werkzeugen wie z.B. Google Analytics11 oder 
Searchmetrics12 lassen sich u.a. die Konversionsrate und die Abbruchrate einer 
Seite analysieren. Weist eine bestimmte Seite eine niedrige Konversionsrate 
oder eine hohe Abbruchrate auf, müssen für eine zielgerichtete Optimierung 
die Schwachstellen identifiziert und behoben werden. Dazu eignen sich u.a. die 
Methoden des Loggings, des Eye Trackings und des Mouse Trackings, die im 
Folgenden beschrieben werden. 

2.  Tracking-Methoden 

Die Methoden des User Trackings dienen im Rahmen der Usability-For-
schung dazu, das Surfverhalten von Internetnutzern zu verfolgen und anhand der 
gewonnenen Daten gezielt Verbesserungen der eigenen Angebote vorzunehmen. 
Für kommerzielle Webseiten kann dies einen erheblichen Wettbewerbsvorteil 
bedeuten, da z.B. die Eintrittsseite in einen Online Shop, Seitensprünge, Abbrü-
che etc. untersucht und zur Optimierung der Seite genutzt werden können.13

2.1.  Logging

Unter dem Begriff Logging versteht man im Allgemeinen das Aufzeichnen 
bzw. Protokollieren der Aktionen eines Website-Besuchers. Logging-Verfahren 
lassen sich nach dem Ort, an dem das Protokoll gespeichert wird, unterscheiden. 
Beim serverseitigen Logging zeichnet der Web Server die Interaktionen zwischen 
dem Website-Besucher bzw. dem Browser seines Computers und dem Server auf. 
Auf diese Weise lassen sich z.B. die Klicks auf Links und Suchbegriffe in HTML-
Formularen speichern. Weiterhin werden die IP-Adresse, das Betriebssystem, die 
Zugriffszeit sowie Name und Version des Browsers gespeichert. Das Protokoll, 

11 www.google.com/intl/de/analytics/. 
12 www.searchmetrics.com/de/. 
13 Lindner, User Tracking – Anwendungsmöglichkeiten in der Usability-Forschung, GRIN Ver-

lag GmbH, München 2007, S. 3.
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das dabei generiert wird, wird häufig als „Transaction Log“ bezeichnet. Die Ana-
lyse dieser Transaction Logs ist eine weitverbreitete Methode. Jedoch sind die 
Daten, die damit erfasst werden können, sehr begrenzt. Es stehen nur die Informa-
tionen zur Verfügung, die der Website-Besucher über seinen Browser und seine 
Klicks auf Links übermittelt. Nicht erfasst wird z.B. die Reihenfolge, in der der 
Nutzer Formulare ausfüllt oder wenn er den Mauszeiger über Links bewegt ohne 
zu klicken. Weiterhin kann es nicht erfasst werden, wenn der Website-Besucher 
auf ein Element klickt, das gar nicht verlinkt ist oder aber die Webseite ausdruckt 
oder als Favorit bzw. Lesezeichen in seinem Browser speichert. Um jedoch die 
Beschränkungen des serverseitigen Loggings zu umgehen, nutzt man zu For-
schungszwecken häufig das clientseitige Logging. Dazu wird meist eine eigene 
Software oder eine Erweiterung des Browsers genutzt.14 

2.2.  Eye Tracking 

Beim Eye Tracking werden die Augen- bzw. Blickbewegungen der Proban-
den gemessen und aufgezeichnet. Es basiert auf der wissenschaftlichen Grund-
lage, dass die tatsächliche Aufmerksamkeit direkt mit der Augenbewegung 
korreliert. In der Blickbewegungsforschung wird versucht, Zusammenhänge zwi-
schen Augenbewegungen und neurologischen Verarbeitungsprozessen im Gehirn 
nachzuvollziehen. Durch eine Analyse der Anzahl und Dauer der Fixationen kann 
geklärt werden, ob sich der Nutzer aufmerksam mit einer Internetseite beschäftigt 
oder diese nur überfliegt. Es lassen sich mit Hilfe des Eye Trackings Aussagen 
darüber treffen, welche Bereiche einer Webseite wie oft und wie lange betrach-
tet werden und welche Elemente evtl. gar nicht wahrgenommen werden. Häufig 
wird das Eye Tracking in Kombination mit anderen Methoden angewandt, z.B. 
zusammen mit der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) oder der 
Elektroenzephalografie (EEG).15 Beim Eye Tracking werden zwei verschiedene 
Datentypen erhoben. Beim ersten Typ handelt es sich um die sog. Fixationen, 
d.h. die Fokussierung bestimmter Punkte (Ort und Dauer). Den zweiten Datentyp 
stellen die sog. Sakkaden dar, d.h. die Augenbewegungen von einer Fixation zur 
nächsten. Visualisieren lassen sich diese Daten durch Blickverdichtungen und 
Blickverläufe. Für Blickverdichtungen nutzt man z.B. Heatmaps, bei denen die 

14 Xin Fu, Evaluating Sources of Implicit Feedback for Web Search, Dissertation, The University 
of North Carolina at Chapel Hill, ProQuest, Chapel Hill 2007, S. 58–67.

15 R. Pispers, J. Dabrowski, Neuromarketing im Internet – Erfolgreiche und gehirngerechte Kun-
denansprache im E-Commerce, 1. Auflage, Haufe-Verlag, Freiburg 2011, S. 68–71.
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unterschiedlich wahrgenommenen Bereiche einer Webseite entsprechend farblich 
gekennzeichnet werden. Eine weitere verdichtende Methode zur Visualisierung 
sind Schlüssellochdarstellungen (gaze opacity), bei denen nicht oder schlecht wahr-
genommene Bereiche schwarz dargestellt werden. Weiterhin können bestimmte 
Bereiche vor der Durchführung des Experiments als Leistungsindikatoren festge-
legt werden, die bei der Analyse miteinander verglichen werden sollen. Anders 
als die verdichteten Darstellungen werden bei der Blickverlaufsanalyse (gaze 
plot) einzelne Datensätze visualisiert. Dabei werden Fixationen als Kreise und 
Sakkaden als Linien dargestellt. Dadurch lässt sich nachvollziehen, in welcher 
Reihenfolge die Elemente einer Webseite wahrgenommen werden. Die folgende 
Abbildung zeigt eine Blickverlaufsanalyse des Shopping-Portals eBay.de. 

Abbildung 1. Blickverlaufsanalyse eBay.de

Quelle: www.konversionskraft.de/hintergrunde/eyetracking-analyseverfahren-zur-usability-und-
konversionsoptimierung.html, Zugriff am 8.04.2012 um 16:45 Uhr.

Beim Eye Tracking geht es um die Erfassung der Aufmerksamkeit. Werden 
Bereiche einer Webseite schlecht oder gar nicht wahrgenommen, so werden diese 
von den Besuchern selten oder überhaupt nicht angeklickt. Das Eye Tracking eig-
net sich daher sehr gut zur Analyse der Schwachstellen einer Webseite, die im 
Zusammenhang mit niedrigen Konversionsraten stehen.16 

Zwar ist das Eye Tracking eine verlässliche Quelle, um die visuelle Auf-
merksamkeit zu studieren, aber es bedarf viel Erfahrung bei der Durchführung 

16 www.konversionskraft.de/hintergrunde/eyetracking-analyseverfahren-zur-usability-und-kon-
versionsoptimierung.html, Zugriff am 8.04.2012 um 16:45 Uhr. 
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und technischen Voraussetzungen, die mit nicht unerheblichen Kosten verbunden 
sind.17 Weiterhin muss dabei stets der Versuchsleiter anwesend sein und es kön-
nen nicht mehrere Versuche zeitgleich durchgeführt werden. Daher sollte man 
auch andere Verfahren in Erwägung ziehen, die einfacher, kostengünstiger und 
simultan von mehreren Probanden durchführbar sind.18 Dazu zählt z.B. das Mouse 
Tracking, das im Folgenden beschrieben wird. 

2.3.  Mouse Tracking

Unter Mouse-Tracking versteht man die Speicherung und Analyse von 
Mausbewegungen und Klicks der Besucher einer Webseite. Es wird dabei von 
der Überlegung ausgegangen, dass Besucher häufig die Maus als Lesehilfe nut-
zen und es somit eine große Deckung zwischen den Mausbewegungen und den 
wahrgenommenen Bereichen gibt. Zu diesem Thema gibt es unterschiedliche 
Auffassungen. Einige Forschungsergebnisse scheinen durch eine hohe Korrela-
tion der Eye Tracking- und Mouse Tracking-Ergebnisse zu belegen, dass es sich 
beim Mouse Tracking um ein verlässliches Messverfahren der Wahrnehmung 
bzw. Aufmerksamkeit handelt.19 Andere jedoch kommen zu einem gegenteiligen 
Ergebnis. Auf der Eye-Tracking-Konferenz „EyeTrackUX“ 2010 in Leuven prä-
sentierte Dr. Anna Aula, Senior User Experience Researcher bei Google, einige 
Daten zum Thema Mouse Tracking. Im Ergebnis war festzustellen, dass bei mehr 
als 80% der Websitenutzer kein Zusammenhang zwischen der Nutzung der Maus 
und den tatsächlichen Blickpunkten auf dem Bildschirm existiert.20 Die Analyse 
von Mausbewegungen wäre demzufolge weniger dazu geeignet, die Wahrneh-
mung des Website-Besuchers zu messen. Dennoch lassen sich anhand des Mouse 
Trackings einige interessante Informationen zur Optimierung einer Webseite 
gewinnen, beispielsweise wie häufig und wie weit der Nutzer scrollt, welche 
Links, Buttons oder unverlinkte Bereiche besonders oft angeklickt werden und 
in welcher Reihenfolge und Geschwindigkeit Nutzer die Felder von Formularen 
ausfüllen.21 Ein mögliches Analysewerkzeug zum Mouse Tracking ist „Mouse-

17 Mancas, Computational Attention Towards Attentive Computers, Presses universitaires de 
Louvain, Louvain-la-Neuve 2007, S. 97.

18 Xin Fu, op.cit., S. 74.
19 Mancas, op.cit., S. 102–103.
20 http://www.simpleusability.com/our-news/2011/01/mouse-eye-tracking-how-useful-is-it/, 

Zugriff am 7.04.2012 um 14:20 Uhr.
21 Krüger, Conversion Boosting mit Website Testing, 1. Auflage, Verlagsgruppe Hüthig-Jehle-

Rehm, Heidelberg et al. 2011, S. 131 ff.
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flow“, mit dem man sich Videos der Website-Besucher als Aufzeichnung oder 
sogar in Echtzeit ansehen kann. Alle Mausbewegungen, Klicks, Scrolls sowie 
gedrückte Tasten und Formular-Interaktionen werden gespeichert. Es wird auch 
erfasst, wenn der Mauszeiger über einen Link gehalten wird, ohne zu klicken 
(hover). Aus den Informationen über Klicks und Mausbewegungen werden Heat-
maps erstellt, anhand derer die Webseite analysiert werden kann. Implementiert 
wird es durch eine einzige Zeile JavaScript im Quelltext der Webseite.22 Insbe-
sondere kritische Stellen einer Webseite lassen sich somit detailliert analysieren, 
z.B. die Bestellseite eines Online Shops (Checkout). Wurde z.B. im Rahmen einer 
Conversion-Analyse mittels Google Analytics festgestellt, dass viele Besucher 
auf dieser Seite den Bestellvorgang abbrechen, lässt sich mittels Mouse Tracking 
erkennen, worauf dies zurückzuführen sein könnte. 

Eine Implementierung des Mouse Trackings mittels JavaScript bringt jedoch 
auch Probleme mit sich. Lässt ein Website-Besucher in seinem Browser kein 
JavaScript zu, so können seine Mausbewegungen nicht aufgezeichnet werden. 
Unterschiedlichen Quellen zufolge sind es jedoch nur 1 bis 3% der Internetnutzer, 
deren Browser kein JavaScript verwenden.23

Es gibt verschiedene weitere Methoden, die der Conversion Rate Optimie-
rung dienen können, z.B. das Remote Tracking, das Site Covering, das Lorem 
Ipsum Covering und das Restricted Focus Viewer-Verfahren. Diese sollen jedoch 
im Rahmen dieses Beitrags nicht näher thematisiert werden. 

Zusammenfassung

Im Rahmen dieses Beitrags wurden die Verfahren des Loggings, des Eye 
Trackings und des Mouse Trackings vorgestellt. Exemplarisch wurde gezeigt, dass 
zur Senkung der Abbruchrate einige elementare Grundsätze der Gestaltung einer 
Landing Page eingehalten werden sollten. Um zu eruieren, ob die Objekte einer 
Seite vom Betrachter optimal wahrgenommen werden, eignet sich das Eye Tra-
cking. Mit Hilfe eines solchen Verfahrens kann analysiert werden, ob die Objekte 
einer Seite richtig für den Fokus des Besuchers positioniert sind und ob die Call 

22 http://mouseflow.com/features, Zugriff am 6.04.2012 um 12:10 Uhr.
23 http://developer.yahoo.com/blogs/ydn/posts/2010/10/how-many-users-have-javascript-

disabled/, Zugriff am 24.04.2012 um 13:30 Uhr; http://visualrevenue.com/blog/2007/08/eu-and-us-
javascript-disabled-index.html, Zugriff am 24.04.2012 um 13:35 Uhr.
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for Action-Buttons effektiv gestaltet sind. Der Einsatz reiner Softwarewerkzeuge, 
wie z.B. Mouse Tracking, hilft bei der schnellen und kosteneffizienten Analyse 
von Webseiten. Werkzeuge wie Google Analytics in Verbindung mit einem 
Mouse Tracking-Tool ermöglichen eine Vielzahl von Optimierungsmaßnahmen, 
die zur gestalterischen Verbesserung einer Website führen. In letzter Konsequenz 
unterstützen diese Methoden das vordergründige Anliegen der Verbesserung der 
Conversion Rate.
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Abstrakt

Weltweit geben Unternehmen jedes Jahr Milliarden aus, um Besucher für ihre Web-
seiten zu akquirieren. Von den Website-Besuchern verlassen jedoch oft mehr als 99% 
die Seite, ohne die gewünschte Handlung auszuführen. Dies kann verschiedene Gründe 
haben, beispielsweise schlecht platzierte Handlungsaufforderungen, ablenkende grafische 
Elemente, zu viel Text oder ein Mangel an Glaubwürdigkeit. Die Optimierung der Conver-
sion Rate (CRO), d.h. z.B. die Anzahl der Käufer gemessen an den Besuchern eines On-
line Shops, ist daher von erheblicher wirtschaftlicher Relevanz. Eine solche Optimierung 
bedarf jedoch valider und präziser Tracking-Methoden, um erfolgreich sein zu können. 
Der folgende Beitrag zeigt, wie Logging, Eye Tracking und Mouse Tracking zur Conver-
sion Rate Optimization beitragen und somit Unternehmen zur Steigerung ihrer Umsätze 
verhelfen können. 

CONVERSION RATE OPTIMIZATION WITH TRACKING METHODS

Summary

The following article describes some methods to optimize the Conversion Rate. 
With the help of logging techniques such as Eye- and Mouse Tracking methods the cor-
rect shape of a landing page can be analyzed. Just to find out how the objects of a website 
are realized from a visitor one method is to use the Eye Tracking technique.  With such 
arrangement the way of views will be tracked, stored and can further on be analyzed. This 
helps to find out, weather relevant objects of a website are right positioned.  By right plac-
ing the call for action buttons at a functional location the bounce rate can be reduced. 
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Merely by using simple software tools like Mouse Tracking, a quick and effective 
analysis of a website can be archived. In combination with Google Analytics © and the 
recorded heat map of a Mouse Tracking session, a lot of optimizing measures can be done 
in order to optimize the shape of a website. 

Finally, the aim with all those methods is, to raise the “Click Through Rate” and 
increase the “Conversion Rate”. 

METODA ŚLEDZENIA KURSORA 
JAKO CZYNNIKA OPTYMALIZACJI DZIAŁAŃ

Streszczenie

W artykule została podjęta tematyka wzmacniania atrakcyjności stron internetowych 
poprzez śledzenia ruchów gałek ocznych (Eye tracking) i kursora (Mouse Tracking) na 
aktywnych już stronach internetowych. Autorzy prezentują podstawowe działania, które 
pozwalają obniżyć częstotliwość rezygnacji ze strony docelowej oraz zastosowania instru-
mentu Eye tracking dającego lepszą kontrolę umiejscowienia obiektów na stronie. Wy-
korzystanie takiego narzędzia oprogramowania jak śledzenie kursora (Mouse Tracking) 
wspiera, szybko i przy niskich nakładach finansowych, analizy stron internetowych. Na-
rzędzia takie jak Google Analytics w połączeniu z Mouse Tracking-Tool umożliwiają 
szeroko pojętą optymalizację działań, która prowadzi do jeszcze lepszego tworzenia stron 
internetowych.
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KULTURA ORGANIZACYJNA 
PRZEDSIĘBIORSTW INFORMATYCZNYCH W POLSCE 

Wprowadzenie

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa odgrywa ważną rolę w rozumieniu 
życia organizacyjnego i jest niekwestionowanym obszarem zarządzania organi-
zacją. Kultura organizacyjna „jest cechą charakterystyczną wszelkich organizacji, 
przez którą jednocześnie wyrażony jest ich indywidualizm i wyjątkowość”1. Może 
być też ujmowana jako „zbiór wspólnych spostrzeżeń, wartości, sądów i przypusz-
czeń, które określają, jak jednostki widzą rzeczywistość”2. „Tym samym człon-
kowie grupy mogą działać zgodnie z zasadami, które uważają za tak oczywiste 
i poprawne, że w niewielkim stopniu kwestionują je lub uświadamiają sobie ich 
podstawę lub uzasadnienia”3. J. Ferguson i J. Milliaman, analizując definicje war-
tości kulturowych, opisali je następująco: „Wartości organizacyjne mogą być albo 
formalne, albo nieformalne. W każdym przypadku wartości są w centrum kultury 
organizacyjnej oraz reprezentują poglądy filozoficzne, priorytety i poczucie celu 
w organizacji. W pewnym sensie wartości stanowią duszę organizacji i odzwier-
ciedlają poczucie duchowości. Jako takie, cel i wartości organizacji stanowią pod-
stawę dla praktyk w organizacji i kontekst, w którym pracownicy myślą, działają 
i podejmują decyzje. (…) Wartości kulturowe to unikatowy zestaw szerokich 

1 A. Furnham, B. Gunter, Corporate Assessment. Auditing a Company’s Personality, Routledge, 
London 1993, s. 67–68.

2 C. Boraiko, T. Beardsley, E. Wright, Accident Investigations. One Element of an Effective 
Safety Culture, „Safety Management” 2008, September, s. 26.

3 M.T.L. Fleury, Organizational culture and the renewal of competences, „Brazilian Admini-
stration Review” 2009, Vol. 6, No. 1, s. 4.
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przekonań i pomysłów organizacyjnych, które z natury mają wpływ na postawy 
i zachowania pracowników w celu osiągnięcia większych instytucjonalnych i spo-
łecznych celów, jak również promowania osiągnięć pracowników”4. 

Sposób postrzegania rzeczywistości wpływa na konkretną wobec niej 
postawę kulturową pracowników. E. Hilgard nazwał postawą „pozytywne bądź 
negatywne ustosunkowanie się do pewnego przedmiotu, pojęcia lub sytuacji, 
jak również gotowość do reagowania w pewien z góry określony sposób na te 
przedmioty, pojęcia lub sytuacje”5. M. Brown twierdzi, że postawa kulturowa to 
„trwała predyspozycja psychiczna człowieka do określonych sposobów reagowa-
nia na określone rodzaje bodźców”6. Z kolei P. Zimbardo i M. Leippe zdefinio-
wali postawę jako „wartościujące nastawienie wobec dowolnego obiektu”7.

Podsumowując, kulturę można zdefiniować jako „zbiór przesłań dotyczą-
cych sposobu działania i funkcjonowania ludzi w danej organizacji”8. Znajomość 
tych przesłań, wyrażających się w wartościach kulturowych i postaw, pozwala 
diagnozować kulturę organizacyjną i kształtować ją w pożądany sposób. W gospo-
darce wiedzy i informacji kształtowanie kultury organizacyjnej, która ma sprzyjać 
przedsiębiorczości, jest szczególnie ważne. Pomimo zainteresowania zjawiskiem 
kultury nadal są luki w zakresie diagnozy polskich przedsiębiorstw, a szczególnie 
interesująca może być jej identyfikacja w jednym z wiodących sektorów zaawan-
sowanych technologii i lidera przedsiębiorczości – w sektorze informatycznym.

1.  Metodyka badań

Celem badań było postawienie diagnozy istniejącej kultury organizacyjnej, 
aby znajomość tę wykorzystać do kształtowania kultury w kierunku przedsiębior-
czości. Badaniami objęto reprezentatywną próbę przedsiębiorstw działających 
w branży informatycznej w Polsce. Według Raportu na temat rynku IT w Pol-

4 J. Ferguson, J. Milliman, Creating Effective Core. Organizational Value: A Spiritual Leader-
ship Approach, „International Journal of Public Administration” 2008, Vol. 31, s. 441.

5 E.R. Hilgard, Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1971, s. 73.
6 J.A.C. Brown, Społeczna psychologia przemysłu, Warszawa 1962, za Cz. Sikorski, Kultura 

organizacyjna instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990, s. 13.
7 P.G. Zimbardo, M.R. Leippe, Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Wydawnic-

two Zysk i S-ka, Poznań 2004, s. 51.
8 S. Harrison, Przyzwoitość w zarządzaniu. Jak małe gesty budują wielkie firmy, Oficyna a Wol-

ters Kluwer business, Kraków 2008, s. 88.
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sce opracowanego przez Polską Agencję Inwestycji Zagranicznych wynika, że 
w 2010 roku na terytorium Polski działało około 11 tys. firm należących do tego 
sektora9. Wśród nich było 70 dużych firm (zatrudniających powyżej 250 osób), 
1100 średnich (51–249 pracowników) oraz 9830 małych (11–50 pracowników). 
Próbę reprezentatywną stanowiło jedno duże przedsiębiorstwo, 10 przedsiębiorstw 
średnich oraz 90 przedsiębiorstw małych. Dobór próby badawczej miał charakter 
celowy. O wyrażenie opinii na temat badanych aspektów kultury organizacyjnej 
poproszono 415 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz specja-
listów. Badania przeprowadzono w 2011 roku. Dla uzyskania możliwie obiektyw-
nych wyników badań wykorzystano następujące metody badawcze: 

a) studia literatury naukowej, które umożliwiły identyfikację postaw kultu-
rowych sprzyjających przedsiębiorczości;

b) badania ilościowe oparte na badaniach ankietowych.

2.  Wyniki badań

Wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań wzorów kulturowych 
wskazują na antyhumanizm, merytokrację, demokrację, współpracę, rozwój oraz 
uzależnienie jako główne wartości kulturowe w przedsiębiorstwach branży infor-
matycznej w Polsce. System wartości badanych kierowników i ekspertów repre-
zentuje poglądy, priorytety i poczucie celu w organizacji odzwierciedlający:

a) merytokrację, wskazującą na osoby o wysokich kompetencjach, osiąg-
nięciach, wiedzy, wysiłku do pełnienia ważnych funkcji w organizacji 
– 62,47%;

b) uzależnienie sposobu myślenia i działania pracowników od innych osób 
i przepisów – 58,86%;

c) demokrację, gwarantującą pełne uczestnictwo w życiu organizacji wszyst-
kim pracownikom – 57,35%;

d) współpracę, afirmującą wchodzenie w relacje z innymi ludźmi dla osiąg-
nięcia celów organizacji – 53,73%;

e) rozwój, wyrażający potrzebę zmian i wynikającej z niej aktywności pra-
cowników – 52,17%;

9 R. Szajewski, Pomoc dla inwestorów, www.paiz.gov.pl/sektory/it, dostęp 23.05.2010.
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f) antyhumanizm, głoszący, że najważniejsze są cele, zadania i sposoby ich 
osiągania, człowiek zaś jest jednym z zasobów służących ich osiągnięciu 
– 50,78%; 

Z analizy wzorów kulturowych wynika także, że badane organizacje charak-
teryzują się następującymi postawami: 

‒ statusem opartym na osiągnięciach – 62,47%, 
‒ niską tolerancją niepewności – 58,86%,
‒ niskim kontekstem komunikacyjnym – 57,83%, 
‒ małym dystansem wobec władzy – 57,35%, 
‒ otwartością na kontakty z otoczeniem – 54,76%,
‒ konserwatyzmem – 53,49%,
‒ kolektywizmem – 52,71%.
‒ nastawieniem na zadania – 50,78%. 

Uzyskane wyniki zaprezentowano na rysunku 1.
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Rysunek 1.  Kultura organizacyjna badanych przedsiębiorstw (%) 

Źródło:  opracowanie własne. 
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W badaniach humanizm wyrażała postawa orientacji na ludzi. Aby ją zdiag-
nozować, respondenci odnieśli się do zagadnień dotyczących postrzegania osoby 
dobrego kierownika, mierników sukcesu organizacji oraz głównego celu orga-
nizacji. Postrzegając dobrego kierownika jako osobę służącą dobrą radą i stwa-
rzającą poczucie bezpieczeństwa, badani wykazali silną postawę nastawienia na 
ludzi. Już zdecydowanie słabiej respondenci ocenili troskę o relacje międzyludz-
kie. Kierownicy i specjaliści określali sukces organizacji za pomocą wskaźników 
ekonomiczno-finansowych. Orientację przedsiębiorstwa podsumowali jako zada-
niową, z naciskiem na indywidualne zadania i wyniki. 

W ocenie większości respondentów (50,78%) kultura badanych organiza-
cji jest zorientowana na zadania. Nie jest to zresztą odosobniony wynik badań, 
gdyż wielu badaczy określa kulturę organizacyjną polskich przedsiębiorstw jako 
zorientowaną na zadania.

Demokracje opisano w badaniach przez postawę małego dystansu wobec 
władzy. Do analizy tej postawy wykorzystano następujące zagadnienia: relacje 
między kierownikiem a podwładnymi, poziom dystansu, akceptacja nierówno-
ści przez pracowników, konflikt na tle władzy. Podsumowując uzyskane wyniki, 
można stwierdzić mały dystans w relacjach między przełożonym a podwład-
nym, brak konfliktu wynikającego z różnicy pod względem posiadanej władzy, 
częste kontakty kierownika z podwładnymi, partycypacyjne podejmowanie 
decyzji. Są to wyróżniki postawy małego dystansu wobec władzy. Jedynym 
aspektem wskazującym na duży dystans władzy była silna akceptacja nierówno-
ści i hierarchii w organizacji. Może to wynikać częściowo z faktu, że większość 
respondentów stanowili kierownicy, oraz z doświadczeń pracowników w tra-
dycyjnych organizacjach. Zdaniem większości respondentów (57,35%), kultura 
organizacyjna badanych przedsiębiorstw charakteryzuje się małym dystansem 
wobec władzy. 

Kolejną badaną wartością był status oparty na osiągnięciach. Respondenci 
scharakteryzowali tę postawę za pomocą kryterium pozycji i awansu pracownika 
oraz kryterium szacunku wobec kierownika. Wyniki badań wskazały na wiele 
przejawów merytokratycznego myślenia w organizacjach. Odzwierciedleniem 
myśli o sprawowaniu władzy przez ludzi najlepiej do tego przygotowanych 
jest awansowanie ludzi na podstawie ich wiedzy, kompetencji i rozwoju. Rolę 
osiągnięć potwierdziło także odrzucenie stażu pracy jako kryterium awansu oraz 
szacunku wynikającego z zajmowanego miejsca w hierarchii organizacyjnej. 
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Większość respondentów (62,47%) oceniła kulturę organizacji jako promującą 
status na podstawie osiągnięć. Takie wyniki badań niewątpliwie są związane ze 
specyfiką branży informatycznej, która swój rozwój opiera na wysokich kompe-
tencjach pracowników. 

Wolność w badaniach wyrażała postawa wysokiej tolerancji niepewności. 
Do zdiagnozowania tej postawy wykorzystano stopień formalizacji, skłonność 
do ryzyka, kary za nieprzestrzeganie przepisów, miejsce strategii. Wyniki badań 
w większym stopniu wykazały przejawy niskiej tolerancji niepewności niż sła-
bej skłonności do unikania niepewności. Wniosek ten nie jest odosobniony, gdyż 
znaczna większość badaczy kultury organizacyjnej w polskich przedsiębiorstwach 
uzyskała takie same wyniki. Wśród badanych zagadnień respondenci wskazali na 
wysoki poziom sformalizowania struktury organizacyjnej i procedur decyzyjnych. 
Skłonność pracowników do podejmowania ryzyka ocenili na niskim poziomie. 
Za częstą praktykę uznali karanie pracowników za nieprzestrzeganie przepisów. 
Na niską tolerancję niepewności wskazało jedynie skupienie uwagi kierownictwa 
głównie na planowaniu strategicznym. Jest to jednak podyktowane dynamicznym 
rozwojem i dużą konkurencyjnością branży informatycznej. Ostatecznie więk-
szość respondentów (58,86%) uznała, że kultura organizacyjna badanych organi-
zacji charakteryzuje się niską tolerancją niepewności.

Wartość kulturową, jaką jest współpraca, identyfikowano przez dwie postawy 
kulturowe – kolektywizm i otwartość na kontakty z otoczeniem. Badanie postawy 
kolektywizmu oparto na relacji między pracownikami, kierowaniu się interesem 
indywidualnym/grupowym w pracy, pracy grupowej oraz indywidualnych/grupo-
wych decyzjach. Wymiar kolektywizm – indywidualizm jest jednym z najbardziej 
dyskusyjnych w polskich organizacjach. Potwierdziły to także wyniki niniejszych 
badań. Preferowanie pracy zespołowej, unikanie konfliktów, dążenie do harmonii 
i odpowiedzialności za współpracowników wynikają z systemu myślenia obra-
zującego wartość, jaką jest współpraca, i opisującego jej postawy kolektywizmu. 
Kierowanie się przez pracowników własnym interesem oraz wysoka ocena indy-
widualnego podejścia do rozwiązywania problemów wskazuje na postawę indy-
widualizmu. Zdaniem 52,71% respondentów, badane organizacje charakteryzuje 
w większym stopniu kolektywizm niż indywidualizm.

Diagnozę postawy kulturowej przejawiającą się w otwartości na kontakty 
z otoczeniem oparto na odniesieniu się respondentów do kwestii priorytetowego 
traktowania spraw wewnętrznych/relacji z otoczeniem, tolerancji oraz iden-
tyfikacji pracowników z organizacją. Podsumowując uzyskane wyniki badań, 
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można stwierdzić, że współpraca jest dla badanych ważną wartością, a wyraża się 
w postawie otwartości na kontakty z otoczeniem. Kierownicy i eksperci wysoko 
ocenili tolerancję i szacunek wobec tego, co odmienne. Dostrzegali koncentra-
cję uwagi na sytuacjach w otoczeniu oraz szczególne traktowanie podmiotów 
w otoczeniu. Badane osoby mocno identyfikowały się z organizacją, co charak-
teryzuje postawę orientacji na sprawy wewnętrzne. W ogólnej ocenie większość 
respondentów (54,76%) uznała, że przeważają postawy otwartości na kontakty 
z otoczeniem. 

Kolejna wartość kulturowa – rozwój – była diagnozowana przez dwie 
postawy: proinnowacyjność i niski kontekst komunikacyjny. Badanie postawy 
proinnowacyjności oparto na następujących zagadnieniach: potrzebie stabiliza-
cji, postrzeganiu zmian, roli tradycji, ambicji pracowników. Wyniki wskazują 
na występowanie przejawów zarówno proinnowacyjności i konserwatyzmu. 
O proinnowacyjności świadczy niska pozycja tradycji w podejmowaniu decyzji 
i działaniach oraz wysokie ambicje i samoocena pracowników, chęć rozwijania 
się. Bardzo duża potrzeba bezpieczeństwa i stabilizacji w pracy oraz postrzeganie 
zmian jako zagrożenia stabilizacji świadczą o postawie konserwatywnej. Osta-
tecznie 53,49% kierowników i specjalistów badanych organizacji charakteryzuje 
konserwatyzm, a nie proinnowacyjność.

Niski kontekst komunikacyjny kierownicy i specjaliści ocenili na podstawie 
charakteru komunikowania się, roli kontekstu rozmowy, mówienia wprost, roli 
intuicji w rozmowie. Respondenci stwierdzili, że w ich przedsiębiorstwach komu-
nikowanie się ma charakter bezpośredni i otwarty – bezpośrednio wypowiada się 
myśli, bez konieczności analizowania kontekstu rozmowy i używania intuicji do 
interpretacji wypowiedzi. Większość kierowników i specjalistów (57,83%) oce-
niło kulturę organizacji jako niskokontekstową.

Zakończenie

Podsumowując wyniki badań wartości i postaw kulturowych, można sfor-
mułować kilka spostrzeżeń. Kultura organizacyjna badanych organizacji jest mie-
szanką różnych wartości kulturowych i opisujących je postaw. Wzorce myślenia 
odzwierciedlają głównie demokrację, merytokrację, rozwój, współpracę, antyhu-
manizm i uzależnienie. Postawy kulturowe wynikają z małego dystansu wobec 
władzy, statusu opartego na osiągnięciach, niskiego kontekstu komunikacyjnego, 
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kolektywizmu, otwartości na kontakty z otoczeniem, nastawienia na zadania, 
konserwatyzmu oraz niskiej tolerancji niepewności. 

Oceniana kultura organizacyjna najogólniej sprzyja przedsiębiorczości, 
przez którą rozumie się „zachowanie człowieka lub organizacji polegające na 
poszukiwaniu i stosowaniu nowych rozwiązań wymagających więcej energii, 
inicjatywy i pomysłowości oraz umiejętnego oszacowania koniecznych nakła-
dów (czasu, wysiłku, środków) i możliwych do osiągnięcia korzyści w obszarze 
występujących ograniczeń i możliwości, a także skłonność do brania na siebie 
ryzyka i odpowiedzialności za swoje decyzje i działania”10.

„Przedsiębiorczość jest indywidualną cechą ludzkiej osobowości, wyróżnia-
jącej się inteligencją, innowacyjnością, umiejętnością dostrzegania uwarunkowań 
i związków zachodzących między zjawiskami gospodarczymi i zdolnością do 
organizowania działalności handlowej, przemysłowej i usługowej zapewniającej 
przewagę dochodów nad kosztami ich uzyskania. Przedsiębiorczość jest nowator-
stwem polegającym na poszukiwaniu odmienności w porównaniu z tym, co robią 
inni, znajdowaniu bardziej skutecznych sposobów działania na rynku, dających 
wyższą użyteczność produktów i usług oraz większą efektywność gospodarowa-
nia. Jest ona ze swej natury działalnością konkurencyjną w stosunku do postępo-
wania innych przedsiębiorstw”11. Zachowanie przedsiębiorcze jest więc osobistą 
skłonnością człowieka do działania, uzależnioną od jego cech osobowościowych, 
posiadanej wiedzy, umiejętności i sprawności umysłowej. Człowiek przedsiębior-
czy wyróżnia się zatem:

a) cechami osobowościowymi, takimi jak otwartość, stanowczość, aktyw-
ność, energiczność, sprawność, skuteczność;

b) umiejętnościami działania, przewidywania, rozwiązywania, usprawnia-
nia, uzgadniania, decydowania;

c) działaniami polegającymi na wykazywaniu inicjatywy, poszukiwaniu 
dobrych rozwiązań, dostosowywaniu postępowania do zmian, podej-
mowaniu ryzykownych przedsięwzięć, uniezależnianiu się od innych, 
szukaniu nowych rozwiązań, wykorzystywaniu możliwości, ponoszeniu 
odpowiedzialności za działania, przekonywaniu innych.

Aby skłonić członków organizacji do działań przedsiębiorczych, zdaniem 
B. Glinki i S. Gudkova „trzeba przede wszystkim zadbać o stworzenie dobrego 

10 J. Musiałkiewicz, Podstawy przedsiębiorczości, Wydawnictwo Ekonomik, Warszawa 2002, 
s. 14.

11 K. Fabiańska, Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986, s. 28.
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projektu organizacji i wyeliminowanie barier, które w sposób naturalny pojawiły 
się wraz ze wzrostem organizacji”12. Kadra kierownicza powinna zatem podejmo-
wać działania, w których:

‒ strategia zawiera odniesienie do innowacyjności,
‒ struktura organizacyjna jest elastyczna,
‒ system planowania i kontroli jest elastyczny,
‒ procesy i powiązania poziome są ukierunkowane na całe zadanie, pro-

jekt,
‒ zarządzanie personelem i systemy wynagradzania pobudzają postawę 

przedsiębiorczości pracowników,
‒ kultura organizacyjna cechuje się traktowaniem wiedzy jako głównego 

czynnika wytwórczego, otwartością na nowe pomysły, zaufaniem, zaan-
gażowaniem, twórczością i innowacyjnością.

Działania te powinny doprowadzić do ukształtowania się organizacji przedsię-
biorczej, którą w opinii A. Koźmińskiego i D. Jemielniaka opisują takie cechy, 
jak: rozwój, zmienność, kapitał ludzki i wiedza, spontaniczność, wielofunkcyj-
ność, inicjatywa i wiedza13.

Uzyskane wyniki badań w dużym stopniu odzwierciedlają wymienione cechy 
przedsiębiorczości. Wśród nich wartość kulturowa, jaką jest rozwój i postawa 
proinnowacyjności, szczególnie uwidacznia przedsiębiorczość pracowników 
branży informatycznej. W jej promowaniu należy położyć nacisk na poszukiwa-
nie i wykorzystywanie nowych możliwości i rozwiązań, potrzebę osobistego roz-
woju, osiągnięć i samokontroli, zmiany, krytyczny stosunek do formalnych reguł 
organizacyjnych, skłonność do ryzyka, pełnienie różnych funkcji społecznych 
w organizacji, a odrzucać tradycję, stabilność i przeszłość. 

Postawa proinnowacyjna jest skorelowana z wysoką tolerancją niepewności, 
statusem opartym na osiągnięciach oraz małym dystansem wobec władzy. Ozna-
cza to, że w badanych firmach rozwój przedsiębiorczej postawy pracowników 
branży IT jest wspierany małym dystansem wobec władzy oraz statusem opar-
tym na osiągnięciach, a jednocześnie ograniczany przez niską tolerancję niepew-
ności. Upowszechnianie małego dystansu wobec władzy powinno być wsparte 
częstymi kontaktami kierowników z podwładnymi, uwzględnianiem ich opinii 

12 B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 
2011, s. 239.

13 A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa 2008, s. 398–400.
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przy podejmowaniu decyzji, dzieleniem się z nimi informacjami, ograniczaniem 
konfliktów na tle władzy, małym dystansem przełożonych wobec podwładnych, 
tłumaczeniem nierówności i hierarchii ze względu na przypisane role organiza-
cyjne. Wspieranie natomiast przedsiębiorczości przez status oparty na osiągnię-
ciach powinien być wzmacniany systemem oceny i awansowania, według którego 
pozycja pracownika i kierownika w organizacji zależy od jego wiedzy, kompeten-
cji i rozwoju. Chcąc zminimalizować negatywny wpływ niskiej tolerancji niepew-
ności na postawę przedsiębiorczą pracowników branży informatycznej, należały 
promować relatywizm i empiryzm, możliwość popełniania błędów, skłonność 
do ryzyka, odmienność zdań, konstruktywny charakter konfliktów, niski stopień 
formalizacji, pozytywne patrzenie w przyszłość. Oprócz wymienionych działań 
budowania przedsiębiorczej kultury organizacyjnej M.H. Morris i D.F. Kuratka 
dodaje14:

− rzeczywiste zaangażowanie zarządu w pobudzanie innowacji,
− uznanie innowacji za krytyczny czynnik długookresowego powodzenia,
− włączenie takich pojęć jak innowacje czy twórczość do misji i głównych 

wartości firmy,
− otwartość na nowe pomysły (także pochodzące z zewnątrz),
− projektowanie formalnych programów tworzenia nowych pomysłów,
− ogólne przyzwolenie na działania innowacyjne i wsparcie dla nich,
− zaprojektowanie systemu wynagradzania i premiowania wspierającego 

kreatywność i innowacyjne pomysły,
− budowanie zaufania i otwartości w relacjach między pracownikami,
− tworzenie twórczej atmosfery – w pracy musi być czas na rozmowy i pracę 

nad pomysłami. 
Kształtowanie kultury organizacyjnej jest trudne z powodu jej złożoności. 

Kulturę można formować, lecz nie da się jej w pełni kontrolować, a określenie 
kultury pożądanej w warunkach dużej zmienności otoczenia może być obar-
czone dużym ryzykiem. Ponadto proces ten jest silnie skorelowany z innymi 
obszarami i narzędziami zarządzania, co jeszcze bardziej komplikuje jego 
efekt. Mimo to, z praktycznego punktu widzenia konieczne jest poszukiwanie 
sposobów kształtowania takiej kultury organizacyjnej, która będzie wspoma-
gała efektywność działań organizacji, w tym przez formowanie świadomości 
i postaw przedsiębiorczości. Wymaga to nie tylko uwzględnienia istniejących 

14 M.H. Morris, D.F. Kuratko, Corporate Enterpreneuship. Enterpreneurial Development within 
Organizations, Thompson South-Western, Mason 2002, s. 126–127.
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uwarunkowań kulturowych w implementacji odpowiednich rozwiązań opera-
cyjnych, ale oznacza również potrzebę kształtowania odpowiednich wartości 
i postaw kulturowych.
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ORGANIZATIONAL CULTURE 
OF INFORMATION TECHNOLOGY COMPANIES IN POLAND

Summary

The article presents the diagnose of organizational culture of information technology 
companies in Poland. The research was held among 415 respondents in 101 enterprises. 
The identification of existing values and patterns of behavior are very important for or-
ganizational success and are used for initiative culture implementation. 
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UWARUNKOWANIA WZROSTU INNOWACYJNOŚCI 
W WYBRANYCH REGIONACH 

EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ*

Wprowadzenie

Zmiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i w prowadzonej przez 
nie działalności gospodarczej są coraz bardziej dynamiczne. Mają one wymiar 
terytorialny, który do niedawna był niedoceniany, lecz obecnie szybko zyskuje 
na znaczeniu. Wzrasta rola regionu jako swoistego systemu społeczno-gospodar-
czego, który jest dziś źródłem wiedzy oraz miejscem kształtowania mechanizmów 
tworzenia i rozprzestrzeniania nowych rozwiązań technologicznych. Innowacje 
i innowacyjność mają swój terytorialny wymiar i są uzależnione od złożonych 
uwarunkowań regionalnych i lokalnych: działań samorządów terytorialnych, 
szkół wyższych, przedsiębiorstw, instytucji finansowych i okołobiznesowych. 
Mobilizacja regionalnych zasobów, zwłaszcza kapitału ludzkiego i społecznego, 
celem wprowadzania innowacji jest głównym elementem budowania środowisk 
i systemów innowacyjnych, które sprzyjają procesom rozwojowym. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, że źródła przewagi rozwojowej poszczególnych regio-
nów znacznie się różnią od siebie. Każdy region charakteryzuje się określonymi 
zasobami, ma swoje mocne i słabe strony, które wynikają z kompetencji miesz-
kańców, położenia geograficznego i geopolitycznego, historii, tradycji gospodar-
czych i innych okoliczności. W związku z tym nie można jednoznacznie wskazać 

* Praca finansowana ze środków na naukę w latach 2010–2012 jako projekt badawczy 
nr NN114241838.
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na czynniki i uwarunkowania, które w każdym regionie gwarantują osiągnięcie 
zamierzonego celu.

W krajach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) wspomniane środowiska 
i systemy znajdują się z reguły we wczesnych fazach rozwoju, a ich regiony dzieli 
od regionów Europy Zachodniej duży dystans w osiągnięciach innowacyjnych. 
Jest to związane między innymi z dziedzictwem tak zwanej epoki realnego socja-
lizmu. Państwa postkomunistyczne mogły rozpocząć transformację swoich insty-
tucji badawczych i rozwojowych dopiero na początku 1990 roku. Ich działalność 
innowacyjna jest nie tylko słabo rozwinięta, lecz nadal mało znana, zwłaszcza 
na poziomie regionalnym. Doświadczenia innych państw EŚW, pomimo pew-
nej wspólnoty losów, są u nas prawie nieznane, a mogłyby być źródłem cennych 
informacji do doskonalenia polityki regionalnej i innowacyjnej.

W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego 
w następujących województwach: kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, 
oraz na Litwie i Łotwie. Celem badania było między innymi określenie znaczenia 
innowacyjności w rozwoju regionalnym oraz zidentyfikowanie czynników, barier 
i najbardziej pożądanych działań dla wzrostu innowacyjności w tych regionach.

1.  Czynniki innowacyjności w ujęciu mezoekonomicznym

Innowacyjność i tempo jej wzrostu są uzależnione od wielu czynników. Pro-
ces ten jest na tyle zróżnicowany, że w wielu przypadkach trudno jednoznacznie 
stwierdzić, które czynniki są siłami sprawczymi. Zmiany zachodzące w regionach 
są powodowane przez różnego typu czynniki, o innej sile oddziaływania. 

Uwarunkowania innowacyjności regionalnej obejmują szeroki katalog ele-
mentów. Wynika to z faktu, że jest ona określana przez innowacyjność podmiotów 
wchodzących w skład systemu regionalnego. Wyznaczenie poziomu innowacyj-
ności regionu wiąże się z ustaleniem innowacyjności zlokalizowanych w nim 
przedsiębiorstw, poziomu kapitału społecznego i ludzkiego, innowacyjności 
i przedsiębiorczości władz publicznych oraz potencjału badawczo-rozwojowego. 
Złożony charakter innowacyjności regionu wynika z faktu, że jest ona procesem, 
w który oprócz przedsiębiorstw angażują się także różnorodne instytucje i orga-
nizacje (parki i inkubatory technologiczne, władze regionalne, instytucje otocze-
nia biznesu, banki i in.). Innowacje są efektem współdziałania tych wszystkich 
podmiotów, dlatego innowacyjność regionu jest określana jako ,,zdolności całego 
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układu społecznego, gospodarczego i instytucjonalnego do tworzenia, absorpcji 
i rozprzestrzeniania innowacji”1. Do zidentyfikowania czynników innowacyj-
ności na płaszczyźnie regionalnej niezbędna jest zatem kompleksowa i wielo-
płaszczyznowa analiza wszystkich podmiotów zaangażowanych w tworzenie 
innowacji. 

Uwarunkowania innowacyjności regionalnej można podzielić na dwie 
grupy: wewnętrzne i zewnętrzne. Uwarunkowania wewnętrzne, które oddziałują 
na możliwość powstania efektów synergii, obejmują między innymi2:

a) publiczne instytuty badawcze, centra wiedzy, uczelnie wyższe, usługi 
konsultingowe związane z zarządzaniem wiedzą i doradztwem w procesie 
wdrażania innowacji;

b) specyficzne relacje wewnątrz regionu – interakcje między nauką a prze-
mysłem, siecią informacyjną, instytucjami edukacji, finansów oraz relacje 
między sektorem komercyjnym a sektorem publicznym, w tym władzami 
administracyjnymi;

c) specyficzne relacje między przedsiębiorstwami działającymi w regionie;
d) sieci wzajemnie powiązanych instytucji edukacji i szkoleń, sektora B + R, 

doradztwa technologicznego, zarządzania, finansów, kapitału ryzyka, 
przedsiębiorstw i władz lokalnych.

Grupa uwarunkowań zewnętrznych obejmuje czynniki o charakterze makro-
ekonomicznym, które wynikają z różnego rodzaju rozwiązań ustrojowych, kul-
turowych, prawnych, instytucjonalnych na zewnątrz regionu, w tym z założeń 
prowadzonej polityki gospodarczej państwa. 

Analizując przedstawione uwarunkowania, należy zwrócić uwagę, że naj-
ważniejszym ich elementem jest człowiek. To on napędza innowacje, od jego 
świadomości, wykształcenia, kultury, zaangażowania i wiedzy zależy skala pro-
cesów innowacyjnych, przestrzenny zasięg, tempo, sposób przebiegu i efekty3. 
Odzwierciedleniem roli człowieka w procesach innowacyjnych i rozwojowych 

1 A. Olechnicka, Innowacyjność polskich regionów, w: Polska regionalna i lokalna w świetle 
badań EUROREG-u, red. G. Gorzelak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, s. 55.

2 W.M. Gaczek, Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regio-
nu, w: Innowacje w rozwoju regionu, red. W.M. Gaczek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 
Poznań 2005, s. 26–27.

3 J.W. Komorowski, Uwarunkowania innowacyjności w przestrzeni miast i regionów, w: Inno-
wacje..., s. 46.
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jest znaczenie przypisywane kapitałowi ludzkiemu i społecznemu4. Kapitał 
ludzki odnosi się do umiejętności, w tym także do przedsiębiorczości poszcze-
gólnych ludzi. Na jego jakość wpływają cechy mentalne i fizyczne, takie jak stan 
zdrowia, wiedza, zdolność do kreatywności i współdziałania oraz motywacja5. 
Jest on utożsamiany z takimi wartościami, jak kompetentność, przedsiębior-
czość, umiejętność kreatywnego myślenia i zdolność do podejmowania zmian 
i aktywnego zaangażowania6. Kapitał ludzki jest tworzony przez edukację i zdo-
bywanie praktycznej wiedzy podczas pracy zawodowej. Kapitał społeczny jest 
natomiast utożsamiany z zaufaniem i zdolnością do współpracy jednostek spo-
łecznych funkcjonujących na danym terytorium. Wpływ kapitału społecznego 
na rozwój wzrasta wraz z obniżaniem poziomu agregacji terytorialnej. Ozna-
cza to, że będzie większe w regionie niż na przykład w całym kraju7. Ponadto 
region oddziałuje na pobudzanie kapitału społecznego z dużą siłą, jest bowiem 
odpowiednim podłożem kształtowania i rozwoju kapitału społecznego, gdzie 
regularne kontakty, jako jeden z warunków budowy zaufania, mogą być przez 
cały czas podtrzymywane. Aby wpływać na rozbudowę kapitału społecznego, 
w regionach należy wdrażać zasady uczenia się oraz rozwijać infrastrukturę pro-
dukcyjną i kapitał ludzki. 

Przedstawiona klasyfikacja nie wyczerpuje wszystkich uwarunkowań inno-
wacyjności w regionach. Jest wiele innych zestawień, ponieważ innowacje są pro-
cesem sprzężonym, obejmującym wiele działań od momentu powstania idei aż do 
uzyskania wymiernych korzyści. 

4 Kolejnym czynnikiem, będącym determinantą innowacyjności regionalnej, powiązanym z ka-
pitałem ludzkim i społecznym jest kreatywność. Oznacza proces tworzenia idei, ekspresji i form, 
polegający zarówno na nowym podejściu do istniejących problemów, jak i reinterpretowaniu rze-
czywistości i poszukiwaniu nowych możliwości. Potencjał kreatywny jednostek w zależności od ist-
niejących relacji społecznych (poziomu kapitału ludzkiego) oraz norm kulturowych może uzyskać 
wzmocnienie i stać się podstawą wzmożonej innowacyjności lub przyczyniać się do zmarnotrawie-
nia potencjału jednostkowego i sprzyjać antyinnowacyjności. Zob. Innowacyjność 2010, PARP, 
Warszawa 2010, s. 74. 

5 K. Malik, Rozwój kapitału ludzkiego przez realizację koncepcji sustainable development w wy-
miarze regionalnym, w: Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekono-
miczne, red. K. Heffner, K. Malik, Instytut Śląski, Opole 2005, s. 89.

6 Z. Przygodzki, Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju, w: Wiedza, innowacyjność, przed-
siębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2004, s. 96.

7 J. Łobocki, Znaczenie kapitału społecznego w budowie konkurencyjności regionu, w: Zarzą-
dzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej, red. A. Klasik, Biu-
letyn KPZK PAN, z. 208, Warszawa 2003, s. 35. 
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2. Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego 
w świetle badania ankietowego8 

Badania jakościowe umożliwiają poznanie opinii lokalnych społeczności 
w większym stopniu niż w przypadku badań ilościowych. W związku z tym prze-
prowadzono takie badania dla rozpoznania znaczenia i uwarunkowań innowacyj-
ności oraz przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym. Objęto nimi mieszkańców 
dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego9 oraz 
Litwy i Łotwy. Te dwa kraje bałtyckie są traktowane w nomenklaturze Euro-
statu jako regiony NUTS 2, odpowiadające polskim województwom. Włączono 
je do analizy, by zidentyfikować ich doświadczenia w omawianym zakresie, które 
w polskich warunkach są mało znane. Dzięki temu uzyskano interesującą bazę 
porównawczą, pewien punkt odniesienia, który pozwolił na pogłębioną ocenę. 
Celem badania było określenie znaczenia innowacyjności i przedsiębiorczości 
w regionalnych procesach rozwojowych, zidentyfikowanie czynników stymulują-
cych i barier, a także działań niezbędnych do dalszego rozwoju tych zjawisk. Bada-
nie przeprowadzono w 2011 roku wśród mieszkańców wymienionych regionów 
metodą ankietową. Formularze ankiety przekazano mieszkańcom wytypowanych 
regionów za pośrednictwem ankieterów – pracowników naukowych i studentów. 
W rezultacie otrzymano 1093 wypełnione formularze (450 w województwie 
kujawsko-pomorskim, 274 w województwie warmińsko-mazurskim oraz 255 na 
Litwie i 114 na Łotwie). W wyniku badania okazało się, że respondenci bardzo 
różnie określali wpływ innowacyjności na rozwój społeczno-gospodarczy regionu 
(zob. tab. 1).

We wszystkich analizowanych regionach NUTS 2 największy odsetek odpo-
wiedzi uzyskało znaczne oddziaływanie innowacyjności i przedsiębiorczości na 
rozwój regionu. Najwyższy udział tego typu odpowiedzi uzyskały Łotwa i Litwa. 

8 Przedstawione w artykule wyniki badania ankietowego są częścią projektu badawczego 
nr NN 114241838, w którym analizowano innowacyjność i przedsiębiorczość jako czynniki roz-
woju regionalnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponieważ w projekcie tym innowacyjność 
traktowano jako funkcję przedsiębiorczości i są to procesy ze sobą wzajemnie powiązane, w tab. 1, 
2 i 3 ujęto je łącznie. 

9 Efektywność polskiego systemu innowacji zdecydowanie różni się in minus od osiągnięć uzy-
skiwanych w większości krajów Unii Europejskiej. Polskie województwa w regionalnym rankingu 
innowacyjności (2009 r.) na ogół miały najniższy poziom innowacyjności wśród regionów NUTS 2 
UE. W najsłabszej grupie tzw. niskich innowatorów znalazło się 11 województw (w tym kujawsko-
-pomorskie i warmińsko-mazurskie). Nasuwają się więc pytania: dlaczego poziom innowacyjności 
jest tak niski i jak mieszkańcy postrzegają znaczenie innowacyjności w rozwoju swojego regionu. 
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Przeciwnego zdania było od 7,1% na Litwie do aż 42,7% respondentów w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim, którzy ocenili badany wpływ jako niewielki. 
Znaczna część mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (26,9%) dość 
sceptycznie wypowiedziała się na temat analizowanych zależności. Uzasadnie-
niem tych odpowiedzi może być fakt, że województwa te charakteryzują się nie-
zbyt rozwiniętym środowiskiem gospodarczym, które zazwyczaj jest nośnikiem 
innowacyjności i przedsiębiorczości. W konsekwencji ankietowani nie dostrze-
gali rzeczywistego ich znaczenia dla poziomu zatrudnienia i jakości infrastruktury 
w regionie. 

Tabela 1

Identyfikacja zależności między przedsiębiorczością, innowacyjnością 
a rozwojem społeczno-gospodarczym regionu (% ogółu odpowiedzi)

Wyszczególnienie
Polska

Litwa Łotwa
kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie

W bardzo dużym stopniu 15,3 16,4 44,3 29,8
W dużym stopniu 56,0 40,1 48,2 57,9
W niewielkim stopniu 26,9 42,7 7,1 12,3
Nie ma znaczenia 0,7 0,8 0,4 0,0
Brak odpowiedzi 1,1 0,0 0,0 0,0
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Ciekawych wniosków dostarczyła analiza czynników stymulujących przed-
siębiorczość i innowacyjność w badanych regionach (zob. tab. 2). Respondentów 
poproszono o określenie znaczenia poszczególnych czynników. Okazało się, że 
uwarunkowania, które istotnie i bardzo istotnie (ocena 3 i 4) wpływają na inno-
wacyjność w regionie, są zbieżne we wszystkich czterech badanych jednostkach. 
Do czynników tych należą: dostępność środków wsparcia UE, możliwość pod-
wyższania kwalifikacji zawodowych oraz współpraca międzynarodowa (w tym 
międzyregionalna i transgraniczna)10. Środki wsparcia z UE dotyczą głównie fun-
duszy strukturalnych i funduszu spójności, które są dostępne w ramach polityki 
spójności Wspólnoty. Pozwalają one, zwłaszcza w okresie kryzysu finansowego, 
utrzymać wysokie tempo inwestycji, co z kolei korzystnie wpływa na wzrost 
gospodarczy. Polska w latach 2007–2013 miała w ramach polityki spójności do 

10 Jedynym elementem, który miał największe znaczenie tylko na Litwie, była dobrze rozwinięta 
infrastruktura techniczna. W pozostałych trzech regionach była istotną barierę we wzroście innowa-
cyjności. Zagadnienie barier innowacyjności poruszono w dalszej części artykułu.



211Uwarunkowania wzrostu innowacyjności w wybranych regionach...
Ta

be
la

 2

Zn
ac

ze
ni

e 
cz

yn
ni

kó
w

 st
ym

ul
uj
ąc

yc
h 

pr
ze

ds
ię

bi
or

cz
oś
ć 

i i
nn

ow
ac

yj
no
ść

 w
 w

yb
ra

ny
ch

 re
gi

on
ac

h 
(%

 o
dp

ow
ie

dz
i)

W
ys

zc
ze

gó
ln

ie
ni

e

Po
ls

ka
Li

tw
a

Ło
tw

a
ku

ja
w

sk
o-

po
m

or
sk

ie
w

ar
m

iń
sk

o-
m

az
ur

sk
ie

0
1

2
3

4
0

1
2

3
4

0
1

2
3

4
0

1
2

3
4

W
ys

ok
i p

oz
io

m
 sp

oł
ec

zn
o-

go
sp

od
ar

cz
eg

o 
ro

zw
oj

u 
re

gi
on

u
4,

0
17

,1
37

,1
27

,6
14

,0
9,

1
21

,9
39

,1
18

,2
11

,7
8,

6
17

,3
29

25
,1

20
5,

3
34

,2
27

,2
25

,4
7,

9

D
ob

rz
e 

ro
zw

in
ię

ta
 in

fr
as

tru
kt

ur
a 

te
ch

ni
cz

na
 (d

os
tę

pn
oś
ć 

ko
m

un
ik

ac
yj

na
, 

dr
og

i, 
si

eć
 e

ne
rg

et
yc

zn
a,

 w
od

no
-k

an
al

iz
ac

yj
na

 i 
te

le
fo

ni
cz

na
, t

er
en

y 
in

w
es

ty
cy

jn
e)

2,
4

14
,0

29
,6

35
,3

18
,7

7,
7

22
,6

23
,0

23
,7

23
,0

2,
7

7,
8

21
,2

31
,8

36
,5

5,
3

21
,1

28
,9

31
,6

13
,2

Tr
ad

yc
je

 p
rz

ed
si
ęb

io
rc

zo
śc

i i
 in

no
w

ac
yj

no
śc

i w
 re

gi
on

ie
4,

4
25

,1
43

,1
22

,7
4,

4
4,

0
25

,2
42

,3
21

,5
6,

9
2,

7
16

,1
38

,4
26

,3
16

,5
6,

1
29

,8
38

,6
16

,7
8,

8

Pr
ze

ds
ię

w
zi
ęc

ia
 st

ym
ul

uj
ąc

e 
pr

ze
ds

ię
bi

or
cz

oś
ć 

i i
nn

ow
ac

yj
no
ść

 w
 re

gi
o-

ni
e 

po
de

jm
ow

an
e 

pr
ze

z 
or

ga
ny

 rz
ąd

ow
e

2,
2

14
,7

43
,1

29
,8

10
,0

4,
0

19
,7

36
,9

29
,9

9,
5

16
,9

26
,3

22
20

,4
14

,5
7,

9
20

,2
40

,4
21

,1
10

,5

Pr
ze

ds
ię

w
zi
ęc

ia
 st

ym
ul

uj
ąc

e 
pr

ze
ds

ię
bi

or
cz

oś
ć 

i i
nn

ow
ac

yj
no
ść

 w
 re

gi
o-

ni
e 

po
de

jm
ow

an
e 

pr
ze

z 
or

ga
ny

 sa
m

or
zą

du
 te

ry
to

ria
ln

eg
o

2,
7

15
,8

32
,4

35
,8

13
,3

4,
7

16
,4

32
,8

34
,3

11
,7

10
,2

24
,7

35
,7

20
9,

4
6,

1
22

,8
40

,4
19

,3
11

,4

W
sp

ół
pr

ac
a 

m
ię

dz
yn

ar
od

ow
a 

(w
 ty

m
 m

ię
dz

yr
eg

io
na

ln
a 

i t
ra

ns
gr

an
ic

zn
a)

2,
0

10
,4

25
,8

39
,8

21
,6

4,
0

17
,9

29
,2

28
,8

20
,1

2,
7

16
,5

28
,6

27
,5

24
,7

0,
9

12
,3

29
,8

39
,5

17
,5

U
ła

tw
ie

ni
a 

zw
ią

za
ne

 z
 z

ak
ła

da
ni

em
 n

ow
yc

h 
pr

ze
ds

ię
bi

or
st

w
 (u

pr
os

zc
ze

-
ni

e 
pr

oc
ed

ur
 a

dm
in

is
tra

cy
jn

yc
h)

3,
8

14
,9

26
,4

26
,4

28
,4

6,
6

15
,7

29
,9

27
,4

20
,4

12
,9

24
,7

30
,2

17
,6

14
,5

7,
9

27
,2

31
,6

17
,5

15
,8

D
os

tę
p 

po
dm

io
tó

w
 g

os
po

da
rc

zy
ch

 d
o 

kr
ed

yt
ów

0,
9

9,
6

32
,2

33
,1

24
,0

5,
8

15
,0

31
,8

28
,5

19
,0

12
,5

25
,1

29
19

,2
14

,1
2,

6
21

,9
29

,8
25

,4
20

,2

D
zi

ał
al

no
ść

 n
au

ko
w

o-
ba

da
w

cz
a 

w
 re

gi
on

ie
 o

ra
z 

w
sp

ół
pr

ac
a 

m
ię

dz
y 

sf
er

am
i n

au
ki

 i 
pr

ak
ty

ki
4,

7
13

,8
29

,1
36

,0
16

,4
10

,2
17

,5
35

,0
22

,6
14

,6
11

,4
27

,5
37

,6
17

,3
6,

3
7,

9
14

,9
39

,5
26

,3
11

,4

D
zi

ał
al

no
ść

 iz
b 

ha
nd

lo
w

o-
pr

ze
m

ys
ło

w
yc

h,
 re

gi
on

al
ny

ch
 i 

lo
ka

ln
yc

h 
st

ow
ar

zy
sz

eń
 o

 c
ha

ra
kt

er
ze

 g
os

po
da

rc
zy

m
, a

ge
nc

ji 
ro

zw
oj

u 
re

gi
on

al
ne

go
, 

pa
rk

ów
 p

rz
em

ys
ło

w
yc

h,
 p

ar
kó

w
 te

ch
no

lo
gi

cz
ny

ch
 i 

in
ku

ba
to

ró
w

 p
rz

ed
-

si
ęb

io
rc

zo
śc

i i
tp

.

3,
3

19
,9

33
,6

31
,2

11
,8

10
,8

22
,1

34
,3

24
,5

8,
4

11
,2

27
,8

36
,9

16
,1

8
5,

7
24

,6
36

,8
24

,6
8,

3

D
zi

ał
al

no
ść

 n
a 

te
re

ni
e 

re
gi

on
u 

po
dm

io
tó

w
 z

 u
dz

ia
łe

m
 k

ap
ita
łu

 
za

gr
an

ic
zn

eg
o

3,
3

13
,1

34
,4

35
,1

13
,8

5,
8

18
,2

32
,1

30
,7

13
,1

5,
9

21
,6

35
,7

22
,7

14
,1

5,
3

25
,4

31
,6

28
,9

8,
8

D
os

tę
pn

oś
ć 
śr

od
kó

w
 w

sp
ar

ci
a 

U
E

0,
7

2,
9

14
,4

30
,2

51
,1

2,
2

7,
3

20
,4

29
,2

40
,9

6,
7

16
,9

30
,2

28
,2

18
3,

5
14

30
,7

33
,3

18
,4

M
oż

liw
oś

ci
 p

od
w

yż
sz

an
ia

 k
w

al
ifi

ka
cj

i z
aw

od
ow

yc
h

1,
3

6,
4

22
,0

38
,9

31
,3

3,
3

11
,3

23
,0

39
,8

22
,6

7,
5

14
,9

32
,5

27
,1

18
3,

5
14

26
,3

39
,5

16
,7

D
os

tę
pn

oś
ć 

po
m

oc
y 

in
fo

rm
ac

yj
ne

j, 
do

ra
dc

ze
j, 

ko
ns

ul
ta

cy
jn

ej
 it

p.
1,

8
11

,8
30

,0
35

,8
20

,2
4,

7
13

,1
32

,8
34

,3
15

,0
4,

7
20

,8
34

,1
27

,5
12

,9
5,

3
15

,8
36

28
,9

14

O
dp

ow
ie

dn
ie

 p
ro

gr
am

y 
ed

uk
ac

yj
ne

 w
 śr

od
ka

ch
 m

as
ow

eg
o 

pr
ze

ka
zu

4,
7

18
,2

34
,2

27
,1

15
,3

6,
9

18
,2

35
,8

25
,2

13
,9

6,
3

22
36

,1
23

,9
11

,8
4,

4
19

,3
42

,1
18

,4
15

,8

W
yż

sz
e 

w
yk

sz
ta
łc

en
ie

 m
ie

sz
ka
ńc

ów
 re

gi
on

u
2,

7
11

,8
33

,3
32

,9
18

,4
5,

5
16

,8
33

,6
28

,8
15

,3
7,

5
16

,1
31

,8
26

,3
18

,4
7,

9
15

,8
41

,2
21

,9
13

,2

In
ne

0,
0

0,
4

0,
4

0,
4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
4

0,
0

1,
2

1,
2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

U
w

ag
a:

 r
es

po
nd

en
tó

w
 p

op
ro

sz
on

o 
o 

oc
en
ę 

cz
yn

ni
kó

w
 s

ty
m

ul
uj
ąc

yc
h 

w
 s

ka
li 

od
 0

 –
 c

zy
nn

ik
 n

ie
is

to
tn

y,
 d

o 
4 

– 
cz

yn
ni

k 
ba

rd
zo

 is
to

tn
y.

 R
es

po
nd

en
ci

 m
og

li 
po

da
ć 

w
ię

ce
j n

iż
 je

de
n 

w
ar

ia
nt

 
od

po
w

ie
dz

i, 
dl

at
eg

o 
pr

oc
en

ty
 n

ie
 su

m
uj
ą 

si
ę 

do
 1

00
.

Źr
ód
ło

: o
pr

ac
ow

an
ie

 w
ła

sn
e 

na
 p

od
st

aw
ie

 b
ad

ań
 a

nk
ie

to
w

yc
h.



212 Mariusz Czupich

dyspozycji 67,3 mld euro, Litwa – 6,9 mld euro, natomiast Łotwa – 4,6 mld euro. 
Umożliwia to wspieranie procesów innowacyjnych i rozwojowych na dotychczas 
niespotykaną skalę. Najwidoczniej samorządy terytorialne i pozostałe organizacje 
regionalne, w tym przedsiębiorstwa, efektywnie wykorzystują omawiane fundu-
sze, ponieważ respondenci dostrzegli pozytywny wpływ tych działań na innowa-
cyjność. 

Kolejny, istotny czynnik – możliwość podwyższania kwalifikacji zawodo-
wych – także jest związany z dostępnością środków UE. Nowe możliwości wzro-
stu kapitału ludzkiego są związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Jego celem jest podniesienie potencjału adaptacyjnego pracowników, 
wzrost poziomu umiejętności praktycznych i wykształcenia. Opinia ankietowa-
nych na temat istotności rozwoju zawodowego wpisuje się w ideę kształcenia usta-
wicznego i oznacza wzrost świadomości w tym zakresie11. Potrzeba ustawicznego 
kształcenia jest przypisywana głównie absolwentom i osobom w wieku średnim12. 
Charakteryzują się oni większą otwartością na nowe technologie i świadomością 
konieczności uzupełniania swojej wiedzy13. Obecnie, gdy szybko przemija zapo-
trzebowanie na konkretne zawody, zjawisko utraty kwalifikacji jest coraz częściej 
widoczne. Co więcej, w Europie można zauważyć postępujący proces starzenia 
się ludności, co jeszcze bardziej wzmaga konieczność aktualizowania swoich 
kompetencji. 

Trzecim, najistotniejszym czynnikiem stymulowania innowacyjności jest 
współpraca na poziomie międzyregionalnym i międzynarodowym Jest to istotne 
z punktu widzenia dziedzictwa minionej epoki, jakim obdarzone są analizowane 
regiony. Systemy innowacyjne w Polsce, na Litwie i Łotwie mają wiele słabości, 
a ich rozwój hamuje wiele barier. Ich źródeł należy upatrywać w kilkudziesię-
ciu latach funkcjonowania mechanizmów gospodarki realnego socjalizmu, gdy 

11 Dotychczas w Polsce, na Łotwie i Litwie zainteresowanie uczestnictwem w kształceniu usta-
wicznym było znikome – udział osób w wieku 25–64 lata uczestniczących w kursach i szkoleniach 
w 2009 r. mieścił się w granicach 5% ogólnej liczby ludności. Zob. Eurostat, http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

12 W Polsce widoczny jest wzrost zatrudnienia wśród osób w wieku 55–64 lata (z 26,1% w 2004 r. 
do 34,0% w 2010 r.). Było to spowodowane faktem, że mniej osób wchodzi na rynek pracy, niż 
z niego ubywa, dlatego popyt na pracowników po 50. roku życia będzie wciąż wzrastał. W tym 
kontekście duże znaczenie ma uczestnictwo w sukcesywnych szkoleniach. Zob. Wydłużenie wieku 
emerytalnego zmieni rynek pracy. W jaki sposób?, ,,Gazeta Prawna” z 1.12.2011.

13 T. Kowalewski, Meandry teoretyczne i organizacyjne kształcenia ustawicznego, w: Kapitał 
ludzki i społeczny w procesie kształcenia ustawicznego w świetle badań, red. T. Popławski, J. Trusz-
kowska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży, Łomża 2010, 
s. 8.
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innowacyjność była w głębokiej sprzeczności z logiką owego modelu zarządzania 
gospodarką14. Jedną z głównych typów barier z poprzedniej epoki jest świado-
mość kulturowa. Jest ona związana z brakiem zaufania społecznego, świadomo-
ści posługiwania się stereotypami i niską akceptacją społeczną innowacyjnych 
postaw15. Powoduje negatywne konsekwencje w postaci nikłego partnerstwa 
i wzajemnej współpracy. Wskazanie przez respondentów na konieczność współ-
pracy dla podnoszenia poziomu innowacyjności jest dobrą podstawą wymiany 
doświadczeń i wzajemnej pomocy. 

Czynniki innowacyjności regionalnej mogą oddziaływać w dwojaki spo-
sób. Z jednej strony ich wpływ może mieć dodatnie, stymulujące oddziaływanie, 
a z drugiej – niekorzystne. W drugim przypadku czynniki te są określane mianem 
barier, które uniemożliwiają zainicjowanie lub kontynuację procesów innowa-
cyjnych. Znaczenie barier ograniczających przedsiębiorczość i innowacyjność 
przedstawiono w tabeli 3. Zidentyfikowano bariery uznane za istotne lub bardzo 
istotne (ocena 3 i 4) we wszystkich badanych regionach. Dla przejrzystości ana-
lizy przyjęto ich podział według następującego schematu:

a) bariery regionalne: słabo rozwinięta infrastruktura techniczna (z wyjąt-
kiem Litwy), niski poziom społeczno-gospodarczego rozwoju regionu, 
brak lub niedostateczna skala przedsięwzięć proinnowacyjnych podejmo-
wanych przez organy samorządu terytorialnego;

b) bariery krajowe: brak lub niedostateczna skala przedsięwzięć proinno-
wacyjnych podejmowanych przez organy rządowe, utrudnienia związane 
z zakładaniem nowych przedsiębiorstw; utrudniony dostęp podmiotów 
gospodarczych do kredytów.

Bariery regionalne są związane głównie z niską efektywnością działań samorzą-
dów terytorialnych. W literaturze przedmiotu podkreśla się fakt, że innowacje 
w rozwoju regionalnym odgrywają tym ważniejszą rolę, im większa jest aktyw-
ność wszystkich uczestników procesu innowacyjnego. Główne zadanie do speł-
nienia mają regionalne władze samorządowe, które powinny być moderatorem 
w tym układzie.

Regionalne władze tworzą warunki do realizacji procesu innowacji. Są odpo-
wiedzialne między innymi za promowanie struktur badawczych, ich subsydiowa-
nie, zakładanie parków technologicznych, tworzenie spin-offs (przedsiębiorstw 

14 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, red. 
K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010, s. 30.

15 Por. tamże, s. 39–41.
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odpryskowych), przyciąganie przemysłu wysokiej technologii oraz zagwaranto-
wanie odpowiedniego poziomu infrastruktury. Okazuje się, że działania te w ana-
lizowanych regionach nie są efektywnie realizowane.

Bariery krajowe to wypadkowa działań rządu w sferze przedsiębiorczo-
ści i innowacyjności. Dotyczy to zwłaszcza prowadzonej polityki gospodarczej 
(procedury zakładania działalności gospodarczej) oraz polityki innowacyjnej 
(działalność państwowych instytutów badawczych, wsparcie instytucji okołobi-
znesowych). Należy także zwrócić uwagę, że wspomniana polityka determinuje 
rozwój gospodarczy całego kraju, co wpływa na warunki udzielanych kredytów 
przez instytucje finansowe. Utrudniony dostęp przedsiębiorstw do kredytów to 
według ankietowanych spore utrudnienie we wdrażaniu innowacyjności. Wiąże 
się to z tym, że podejmowanie działalności gospodarczej o innowacyjnym cha-
rakterze jest obarczone dużym ryzykiem. Jest to główną przeszkodą w dostępie 
do kredytów bankowych. Brak środków finansowych jest najczęstszą bolączką 
przedsiębiorców nastawionych na komercjalizację wynalazków i wprowadzenie 
nowych technologii. Najważniejsze jest zatem dostosowanie oferty finansowej do 
potrzeb przedsiębiorców. Pożądane są między innymi kredyty technologiczne lub 
dostęp do funduszy wysokiego ryzyka. 

Odpowiadając na kolejne pytanie, respondenci wybrali najbardziej pożą-
dane działania wspierające rozwój innowacyjności w regionie (zob. tab. 4). Oka-
zało się, że we wszystkich analizowanych regionach za najważniejsze uznano 
ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorstw podejmujących działania innowacyjne. 
Za wyjątkowo istotne uznali je mieszkańcy Litwy i Łotwy (ok. 62% wskazań). 
Co ciekawe, w Polsce postulowana redukcja podatków powinna dotyczyć głów-
nie szczebla centralnego, ponieważ ulgi w podatkach lokalnych nie były zbyt 
pożądanym instrumentem wspierania innowacyjności (13,3% wskazań w woj. 
kujawsko-pomorskim i 9,4% w woj. warmińsko-mazurskim). Na drugim miej-
scu pod względem wskazań na Litwie i Łotwie znalazł się postulat organizowa-
nia specjalnych stref ekonomicznych. W polskich województwach działanie to 
zostało wskazane przez mniejszą grupę respondentów, chociaż w województwie 
kujawsko-pomorskim około 1/3 ankietowanych uznało to działanie za pożądane 
dla rozwoju innowacyjności. Może to wynikać z wpływu na gospodarkę oddziału 
pomorskiej strefy ekonomicznej w podtoruńskich Łysomicach, gdzie powstały 
zakłady firmy z branży elektronicznej, między innymi Sharp, Orion i Sumika.
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Tabela 4

Identyfikacja pożądanych działań na rzecz rozwoju innowacyjności w regionie 
(% odpowiedzi)

Wyszczególnienie
Polska

Litwa Łotwakujawsko-
-pomorskie

warmińsko-
-mazurskie

Jakie działania wspierające rozwój innowacyjności w regionie są najbardziej pożądane 
przez lokalną społeczność?

Uproszenie procedur związanych z wprowa-
dzaniem innowacji 12,7 10,7 31,8 21,9

Ulgi w podatkach lokalnych 13,3   9,4 27,1 31,6
Ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorstw reali-
zujących działania innowacyjne 54,0 44,7 62,0 61,4

Organizowanie specjalnych stref 
ekonomicznych 33,3 17,9 36,5 44,7

Rozwój instytucji otoczenia biznesu wspiera-
jących rozwój innowacyjności 47,3 34,0 35,7 21,1

Organizowanie powiązań między sferami 
nauki i praktyki 43,3 27,5 29,4 43,9

Inwestycje w infrastrukturę techniczną 11,3   8,6 10,2 15,8
Działania na rzecz pozyskiwania kapitału 
zagranicznego   8,4   5,3 24,7 10,5

Promocja regionu jako atrakcyjnego miejsca 
prowadzenia działalności innowacyjnej 25,6 28,3 29,8 20,2

Ułatwienia w ubieganiu się o środki finan-
sowe z UE 37,6 33,4 12,9 27,2

Uwaga: respondenci mogli wskazać więcej niż jeden wariant odpowiedzi, dlatego procenty nie sumują się 
do 100.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Na czołowych miejscach pod względem istotności znalazło się instytucjo-
nalne wsparcie działalności innowacyjnej (ok. 35% respondentów z woj. war-
mińsko-mazurskiego i Litwy oraz ponad 47% z woj. kujawsko-pomorskiego). 
Warto odnotować stosunkowo niską popularność takiego rozwiązania na Łotwie 
(21,1%). Prawdopodobnie działalności instytucji okołobiznesowych nie postrze-
gano jako efektywnej bądź nie rozwinęły się jeszcze na tyle, by dotrzeć do świa-
domości mieszkańców. 

W opinii respondentów istotne były ułatwienia w ubieganiu się o środki 
finansowe z UE (ok. 38% odpowiedzi w woj. kujawsko-pomorskim, 34% w woj. 
warmińsko-mazurskim oraz 27% na Łotwie). Dotyczą one głównie instytu-
cji regionalnych dysponujących środkami z unijnych funduszy, czyli w Polsce 
– urzędów marszałkowskich, które określają warunki korzystania z regionalnych 
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programów operacyjnych. Wyjątkiem była Litwa, gdzie działanie to nie było zbyt 
pożądane (ok. 13% odpowiedzi). Może to oznaczać, że litewskie uwarunkowania 
pozyskiwania środków z UE nie są barierą dla podmiotów regionalnych.

Zaskakujący jest fakt, że tylko około 10–15% respondentów uznało inwe-
stycje infrastrukturalne za sprzyjające rozwojowi innowacyjności. Jest to o tyle 
trudne do wytłumaczenia, że, z wyjątkiem mieszkańców Litwy, większość bada-
nych z pozostałych regionów zwróciła uwagę na słabo rozwiniętą infrastruk-
turę techniczną, która jest bardzo istotną barierą wzrostu innowacyjności (zob. 
tab. 3). 

Respondenci z polskich województw i Łotwy najrzadziej wymieniali działa-
nia na rzecz pozyskiwania kapitału zagranicznego (8,4% w woj. kujawsko-pomor-
skim, 5,3% w woj. warmińsko-mazurskim, 10,5% na Łotwie). Mogło to wynikać 
z negatywnych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw 
zagranicznych w regionach. Ponadto może oznaczać, że według respondentów 
rozwój innowacyjności powinien być wspierany głównie przez lokalne podmioty 
gospodarcze. Wiąże się to z oparciem procesów rozwojowych na czynnikach 
endogenicznych, charakterystycznych dla rozwoju lokalnego. Należy więc poło-
żyć nacisk na lokalną współpracę podmiotów zaangażowanych w komercjalizację 
wiedzy z uwzględnieniem kultury i tradycji specyficznej dla danego obszaru. 

Zakończenie

Z przedstawionej w artykule analizy wynika, że innowacje mają swój tery-
torialny wymiar i są uzależnione od złożonych uwarunkowań regionalnych. Uwa-
runkowania te w bardzo zróżnicowany sposób wpływają na systemy innowacyjne 
w Polsce oraz na Litwie i Łotwie. Na podstawie przeprowadzonych badań ankie-
towych można sformułować następujące wnioski:

1. Ankietowani mieszkańcy Litwy i Łotwy w większym stopniu niż respon-
denci z polskich województw dostrzegali duży wpływ innowacyjności na rozwój 
ich regionu. Przyczyną może być większe zainteresowanie władz regionalnych 
i przedsiębiorstw u naszych wschodnich sąsiadów wdrażaniem projektów pro-
innowacyjnych, które realnie wpłynęły na przykład na stan zatrudnienia czy infra-
struktury technicznej. Drugą możliwą przyczyną może być niski poziom rozwoju 
gospodarczego w polskich województwach i przez to mniejsze możliwości wdra-
żania procesów innowacyjnych.
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2. Respondenci ze wszystkich czterech badanych regionów NUTS 2 podali 
takie same czynniki stymulujące innowacyjność. Są to: dostępność środków 
wsparcia z UE, możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz współ-
praca międzynarodowa, w tym międzyregionalna. Czynniki te są na ogół zwią-
zane z wykorzystaniem funduszy unijnych w ramach polityki spójności. Oznacza 
to, że wpływ tej polityki na innowacyjność regionalną był oceniany bardzo pozy-
tywnie.

3. Do największych barier ograniczających innowacyjność w badanych 
regionach zaliczono:

a) w regionach – słabo rozwiniętą infrastrukturę techniczną (z wyjątkiem 
Litwy), niski poziom społeczno-gospodarczego rozwoju regionu, brak lub 
niedostateczną skalę przedsięwzięć proinnowacyjnych podejmowanych 
przez organy samorządu terytorialnego;

b)  w kraju – brak lub niedostateczna skala przedsięwzięć proinnowacyjnych 
podejmowanych przez organy rządowe, utrudnienia związane z zakłada-
niem nowych przedsiębiorstw; utrudniony dostęp podmiotów gospodar-
czych do kredytów. 

Głównym powodem niskiej innowacyjności były więc nieodpowiednie dzia-
łania samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za powstałe bariery regio-
nalne oraz organów rządowych, które przez prowadzoną politykę gospodarczą 
i innowacyjną tworzą bariery krajowe.

4. We wszystkich analizowanych regionach za najbardziej pożądane działanie 
na rzecz rozwoju innowacyjności w regionie ankietowani uznali ulgi inwestycyjne 
dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Najmniej pożądane były przedsięwzięcia na 
rzecz pozyskiwania kapitału zagranicznego (z wyjątkiem Litwy). Oznacza to, że 
respondenci upatrywali źródeł innowacyjności regionalnej w już funkcjonujących 
podmiotach gospodarczych lub w tych, które mogłyby powstać na danym obsza-
rze. Może to świadczyć o ,,uśpionym” regionalnym potencjale innowacyjnym, 
a więc głównie o zasobach ludzkich otwartych na wprowadzanie zmian.
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CONDITIONS FOR THE GROWTH OF INNOVATIVENESS 
IN SELECTED REGIONS OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Summary

Innovation characteristics of separate regions differ significantly from each other. 
Each of them has different potentials, specific economic activity, and absorption capabili-
ties of new solutions, both in companies and administration. They depend largely on hu-
man capital. Therefore, it is interesting how people perceive the role of innovation in the 
development of their regions.

The paper presents results of a innovation survey conducted among residents of 
Kujawsko-Pomorskie, Warmia and Mazury Province, Lithuania and Latvia. Particular 
emphasis is placed on identifying factors, barriers and the importance of innovation in the 
development of these regions.
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Wprowadzenie

Niewiele polskich firm może prowadzić działalność innowacyjną w izola-
cji, ponieważ jej efektywność zależy od liczby i rodzaju interakcji z instytucjami 
funkcjonującymi w ich otoczeniu. Interakcje te można rozpatrywać z perspektywy 
współpracy (kooperacji poziomej i pionowej) oraz koncentracji przestrzennej 
współpracujących podmiotów. Szczególnie ważnym aspektem aktywności inno-
wacyjnej jest współpraca innowacyjna przedsiębiorstw w układach regionalnych. 
Ponieważ prowadzi do specjalizacji działalności innowacyjnej oraz ograniczenia 
kosztów przeprowadzonych transakcji wraz ze wzrostem zaufania do kooperują-
cych stron1. Relacje kooperacyjne mogą być pionowe (dostawca–producent–użyt-
kownik) lub poziome (konkurujące firmy), które z punktu widzenia regionu mają 
większe znaczenie dla podziału prac innowacyjnych2. Współpraca innowacyjna 
przedsiębiorstw jest zdeterminowana przez rozbudowany zbiór uwarunkowań 
zewnętrznych i wewnętrznych, które rozpatruje się w kategorii stymulatorów 

1 M. Fritsch, Co-operation in Regional Innovation Systems, „Regional Studies” 2001, No. 35.4, 
s. 298.

2 M.P. Feldman, The Geography of Innovation, Kluwer, Boston 1994; D.B. Audretsch, 
M.P. Feldman, R & D spillovers and the geography of innovation and production, „American Eco-
nomic Review” 1996, No. 86, s. 630–640; A. Świadek, Regionalne systemy innowacji w Polsce, 
Difin, Warszawa 2011, s. 83.
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i hamulców. W teoriach wzrostu gospodarczego szczególną uwagę zwraca się na 
kryterium źródła pochodzenia tych uwarunkowań, dzieląc je na uwarunkowania 
endo- i egzogeniczne. Jeżeli przyczyną wzrostu są czynniki znajdujące się wewnątrz 
badanego obiektu (regionu, państwa), mowa jest o czynnikach endogenicznych, 
a gdy czynniki zlokalizowane poza badanym obiektem – o uwarunkowaniach egzo-
genicznych. Do zasobów wewnętrznych najczęściej zalicza się zasoby rzeczowe, 
kapitałowe i ludzkie, doświadczenia i umiejętności zapewniające zdolność do 
absorpcji i zastosowania innowacji oraz zdobywania przewagi konkurencyjnej na 
rynku3. W większości opracowań zwraca się uwagę na aspekty ludzkie i sferę zarzą-
dzania, natomiast drugoplanową rolę w badaniach odgrywają czynniki rzeczowe 
i finansowe. W takich krajach jak Polska, czynniki o charakterze infrastruktural-
nym często są jednak podstawowym hamulcem działalności innowacyjnej przed-
siębiorstw, którego wyeliminowanie powoduje, że pozostałe ograniczenia łatwiej 
jest zidentyfikować4. Uwarunkowania zewnętrzne odnoszą się do bezpośredniego 
otoczenia przedsiębiorstw. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć powiązania 
rynkowe i pozarynkowe z partnerami firmy będącymi dla niej zewnętrznymi źród-
łami informacji, technologii oraz doradztwa. Uwarunkowania te dotyczą zatem: 

‒ dostawców, odbiorców, konkurentów, 
‒ instytucji sfery nauki i techniki, 
‒ instytucji wspierających i pośredniczących5. 
Głównym celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań mających zna-

czenie w nawiązaniu współpracy innowacyjnej między przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi z Polski południowo-zachodniej a dostawcami i konkurentami oraz 
takimi instytucjami, jak jednostki PAN, szkoły wyższe, krajowe i zagraniczne 
jednostki badawczo-rozwojowe oraz odbiorcy. Hipotezą prowadzonych badań 
jest twierdzenie, że współpracę innowacyjną między przedsiębiorstwami przemy-
słowymi z Polski południowo-zachodniej a dostawcami i konkurentami stymulują 
czynniki endogeniczne, a w przypadku współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw 
przemysłowych z jednostkami PAN, szkołami wyższymi, krajowymi i zagranicz-
nymi jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz odbiorcami – czynnikami stymu-
lującymi są czynniki egzogeniczne. 

3 B. Dobiegała-Korona, Strategia rozwoju Polski a innowacyjność, „Gospodarka Narodowa” 
1996, nr 5, s. 13.

4 A. Świadek, dz.cyt., s. 75.
5 E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łudzkiego, Łódź 1999, s. 37.
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1.  Metodyczne uwarunkowania badań 

Obliczenia oparto na rachunku prawdopodobieństwa. Gdy zmienna zależna 
osiąga wartości dychotomiczne, nie można zastosować powszechnie wykorzy-
stywanej w zjawiskach ilościowych regresji wielorakiej, lecz trzeba sięgnąć po 
regresję logistyczną. Jej zaletą jest fakt, że interpretacja wyników jest podobna do 
interpretacji stosowanej w klasycznej regresji. W obu odmianach regresji sposób 
doboru zmiennych i testowanie hipotez są podobne.

W modelach o zmiennych dychotomicznych oczekiwana wartość zmiennej 
zależnej może być interpretowana jako warunkowe prawdopodobieństwo wystą-
pienia danego zdarzenia przy ustalonych wartościach zmiennych niezależnych. 

W badaniach uwzględniono następujące zmienne niezależne:
‒ charakter własności przedsiębiorstwa w podziale na przedsiębiorstwa kra-

jowe, zagraniczne i mieszane, 
‒ zasięg sprzedaży z podziałem na rynek lokalny, regionalny, krajowy 

i międzynarodowy,
‒ odległość od dostawcy, odbiorcy i konkurenta.

Jako zmienne zależne przyjęto współpracę z dostawcami, konkurentami, jednost-
kami PAN, szkołami wyższymi, krajowymi i zagranicznymi jednostkami badaw-
czo-rozwojowymi i odbiorcami.

Obliczenia przeprowadzono za pomocą oprogramowania Statistica. W tabe-
lach zaprezentowano tylko modele, których parametry spełniają kryterium istot-
ności. Przeprowadzone analizy mają charakter statyczny i obejmują trzy lata. 
Okres ten jest zgodny ze standardami metodologicznymi wykorzystywanymi 
w badaniach nad innowacjami prowadzonymi w krajach OECD6. 

2.  Charakterystyka próby badawczej

Próba badawcza obejmowała 1037 przedsiębiorstw przemysłowych z woje-
wództw lubuskiego i dolnośląskiego. Ich wielkość i strukturę, ze względu na 
podjętą współpracę innowacyjną, przedstawiono w tabeli 1. Z danych w niej 
zawartych wynika, że w obu regionach współpracę innowacyjną nawiązało 499 
podmiotów, czyli około 48% wszystkich badanych. W rozbiciu na regiony udział 

6 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, 
Paryż 2005.
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ten kształtował się na zbliżonym poziomie. Pozostałe 538 podmiotów, czyli 52%, 
nie wykazało tej formy kooperacji. 

Tabela 1

Struktura przebadanych przedsiębiorstw przemysłowych 
z województw lubuskiego i dolnośląskiego, ze względu na podjętą współpracę

Lp. Przedsiębiorstwa Liczba Struktura (%)
Województwo lubuskie

1. Współpracujące innowacyjnie 268  49
2. Nie współpracujące innowacyjnie 277  51

Razem 545 100
Województwo dolnośląskie

1. Współpracujące innowacyjnie 231  47
2. Niewspółpracujące innowacyjnie 261  53

Razem 492 100
Źródło:  opracowanie własne.

W tabeli 2 przedstawiono źródło pochodzenia kapitału w przedsiębiorstwach 
współpracujących innowacyjnie na terenie Polski południowo-zachodniej.

Tabela 2

Struktura współpracujących przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim 
ze względu na źródło pochodzenia kapitału

Lp. Źródło pochodzenia kapitału Liczba Struktura (%)
Województwo lubuskie

1. Krajowe 191  72
2. Mieszane  44  16
3. Zagraniczne  33  12

Razem 268 100
Województwo dolnośląskie

1. Krajowe 190  82
2. Mieszane  24  10
3. Zagraniczne  17  8

Razem 231 100
Źródło:  opracowanie własne.

Zdecydowana większość współpracujących w zakresie innowacji przed-
siębiorstw przemysłowych z Polski południowo-zachodniej ma pochodzenie 
krajowe. Ich udział w badanej grupie przedsiębiorstw, w zależności od regionu, 
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kształtował się na poziomie od 72% do 82%. Łączny udział pozostałych grup 
przedsiębiorstw ze względu na źródło pochodzenia kapitału kształtował się na 
poziomie 18% w województwie dolnośląskim i 28% w województwie lubuskim.

3.  Wpływ rodzaju własności przedsiębiorstwa na współpracę innowacyjną 
przedsiębiorstw przemysłowych w województwach lubuskim 
i dolnośląskim

Modele statystycznie istotne, obrazujące wpływ rodzaju własności przed-
siębiorstwa na współpracę innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z woje-
wództwa lubuskiego, przedstawiono w tabeli 3. Wynika z niej, że krajowa 
własność przedsiębiorstwa stymuluje nawiązanie współpracy innowacyjnej tylko 
z dostawcami. Przedsiębiorstwa, które mają zagranicznych właścicieli, nie są 
zainteresowane nawiązaniem współpracy z dostawcami. Krajowa własność przed-
siębiorstwa nie sprzyja nawiązaniu współpracy innowacyjnej z zagranicznymi 
jednostkami badawczo-rozwojowymi i odbiorcami. Jest to szczególnie widoczne 
w przypadku współpracy z zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi. 
Prawdopodobieństwo nawiązania współpracy innowacyjnej między przedsiębior-
stwami przemysłowymi będącymi własnością osób innych niż w stu procentach 
krajowych z zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi jest czterokrot-

Tabela 3

Wpływ charakteru własności przedsiębiorstwa na współpracę innowacyjną 
przedsiębiorstw przemysłowych w województwie lubuskim w latach 2008–2010

Współpraca
Własność krajowa Własność zagraniczna

BłSt T P1 P2 BłSt T P1 P2

Z dostawcami
+0,60x – 0,08 –0,61x + 0,44

0,17 3,46 0,70 0,47 0,21 –2,92 0,43 0,67
Z zagranicznymi jednostkami 
badawczo-rozwojowymi

–0,73x – 1,42
–

0,31 –2,36 0,02 0,08

Z odbiorcami
–0,35x + 0,25

–
0,17 –2,02 0,46 0,60

BłSt – błąd standardowy.
T – statystyka T-studenta.
P1 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w badanej grupie przedsiębiorstw.
P2 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w pozostałych grupach przedsiębiorstw.

Źródło: opracowanie własne.
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nie wyższe niż prawdopodobieństwo nawiązania współpracy przez przedsiębior-
stwa przemysłowe będące własnością tylko osób krajowych.

Tabela 4

Wpływ charakteru własności przedsiębiorstwa na współpracę innowacyjną 
przedsiębiorstw przemysłowych w województwie dolnośląskim w latach 2008–2010

Współpraca
Własność krajowa Własność zagraniczna

BłSt T P1 P2 BłSt T P1 P2

Ze szkołami wyższymi
–0,71x – 0,55 +0,62x – 1,17

0,24 –2,94 0,11 0,29 0,29 2,13 0,29 0,12

Z odbiorcami
–0,46x + 0,48

–
0,22 –2,07 0,51 0,68

Źródło:  opracowanie własne.

W tabeli 4 przedstawiono modele statystycznie istotne, obrazujące wpływ 
rodzaju własności przedsiębiorstwa na współpracę innowacyjną przedsiębiorstw 
przemysłowych z województwa dolnośląskiego. Wynika z niej, że krajowa włas-
ność przedsiębiorstw przemysłowych w województwie dolnośląskim negatywnie 
wpływa na nawiązanie współpracy innowacyjnej ze szkołami wyższymi i odbior-
cami, natomiast przedsiębiorstwa, które mają zagranicznych właścicieli, chętnie 
podejmują współpracę ze szkołami wyższymi. Prawdopodobieństwo nawiązania 
współpracy innowacyjnej przez przedsiębiorstwa przemysłowe będące własnoś-
cią osób zagranicznych ze szkołami wyższymi jest ponad dwa razy wyższe niż 
w przypadku szkół wyższych z podmiotami, które w całości nie należą do osób 
zagranicznych. 

4.  Wpływ odległości od uczestników łańcucha dostaw na współpracę 
innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z województwa lubuskiego

Badając wpływ odległości od uczestników łańcucha dostaw przedsiębiorstw 
przemysłowych na współpracę innowacyjną, analizie poddano:

‒ zasięg sprzedaży przedsiębiorstw,
‒ odległość od konkurenta,
‒ odległość od dostawcy,
‒ odległość od odbiorcy.
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Uzyskane modele, statystycznie istotne, obrazujące współpracę innowacyjną 
przedsiębiorstw przemysłowych z dostawcami i konkurentami, przedstawiono 
w tabeli 5. Wynika z niej, że przedsiębiorstwa przemysłowe z województwa 
lubuskiego współpracują w zakresie innowacyjności ze swoimi dostawcami, jeśli 
zasięg sprzedaży jest regionalny, odbiorcy są regionalni, a konkurenci lokalni. 
Jeżeli zasięg sprzedaży jest międzynarodowy, konkurenci i odbiorcy również są 
zlokalizowani poza granicami kraju, zdecydowanie negatywnie wpływa to na 
nawiązanie współpracy innowacyjnej z dostawcami. Na kooperację innowacyjną 
z konkurentami źle oddziałuje posiadanie dostawcy i konkurenta poza granicami 
kraju.

Tabela 5

Wpływ zasięgu sprzedaży oraz odległości od konkurentów i dostawców 
na współpracę innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych województwa lubuskiego 

w latach 2008–2010

Podmioty 
współpracujące

BłSt T P1 P2 BłSt T P1 P2 BłSt T P1 P2

zasięg lokalny zasięg regionalny zasięg zagraniczny

Dostawca 
Zasięg sprzedaży

+0,60x + 0,24 –0,62x + 0,61
0,23 2,60 0,80 0,60 0,16 –3,89 0,50 0,73

Dostawca 
Odległość od konkurenta

+0,40x + 0,18 –0,99x + 0,40
0,16 2,47 0,72 0,57 0,33 –3,05 0,28 0,66

Konkurent
Odległość od dostawcy

–0,99x – 0,90
0,44 –2,23 0,03 0,18

Dostawca 
Odległość od odbiorcy

+0,46x + 0,23 –0,63x + 0,47
0,19 2,38 0,75 0,59 0,19 –3,25 0,43 0,68

Konkurent
–0,92x – 0,86

0,33 –2,76 0,04 0,20
Źródło:  opracowanie własne.

Odmienne tendencje można zauważyć, gdy pod uwagę bierze się współpracę 
innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z województwa lubuskiego z innymi 
podmiotami niż dostawcy i konkurenci, co przedstawiono w tabeli 6. Największe 
prawdopodobieństwo nawiązania współpracy innowacyjnej występuje pomiędzy 
przedsiębiorstwami przemysłowymi i ich odbiorcami, jeśli przedsiębiorstwa te 
mają dostawców zlokalizowanych poza granicami kraju. Służy temu również 
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posiadanie międzynarodowego zasięgu sprzedaży i odbiorców zlokalizowanych 
poza granicami kraju. 

Tabela 6

Wpływ zasięgu sprzedaży oraz odległości od innych podmiotów niż dostawcy 
i konkurenci na współpracę innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych 

województwa lubuskiego w latach 2008–2010

Podmioty 
współpracujące

BłSt T P1 P2 BłSt T P1 P2 BłSt T P1 P2

zasięg lokalny zasięg krajowy zasięg zagraniczny

Zagraniczna JBR 
Zasięg sprzedaży

+1,02x – 2,49
0,40 2,56 0,07 0,01

Odbiorca
–0,39x + 0,08 +0,48x – 0,20

0,19 –2,07 0,38 0,53 0,16 3,09 0,61 0,42

Jednostka PAN
Odległość od konkurenta

+1,04x – 2,26
0,45 2,30 0,11 0,01

Szkoła wyższa
–0,59x – 0,1,32 +1,23x – 1,66

0,28 –2,08 0,03 0,09 0,33 3,69 0,33 0,05

Zagraniczna JBR
+0,70x – 2,07

0,31 2,25 0,08 0,02

Szkoła wyższa
Odległość od dostawcy

+0,70x – 1,63
0,29 2,45 0,18 0,05

Odbiorca
+0,62x – 0,08

0,24 2,56 0,71 0,47

Krajowa JBR
Odległość od odbiorcy

+0,61x – 1,34
0,21 2,91 0,23 0,09

Odbiorca
+0,45x – 0,09

0,20 2,30 0,64 0,47
Źródło:  opracowanie własne.

Podobne warunki spełniają przedsiębiorstwa przemysłowe z województwa 
lubuskiego, które współpracują przy innowacyjności ze szkołami wyższymi. 
Sprzyja temu posiadanie przez przedsiębiorstwa konkurentów i dostawców zlo-
kalizowanych poza granicami kraju. Zdecydowanie negatywnie na współpracę 
w zakresie innowacyjności ze szkołami wyższymi wpływa natomiast posiadanie 
przez przedsiębiorstwa przemysłowe konkurentów zlokalizowanych lokalnie.

Na współpracę przedsiębiorstw przemysłowych z województwa lubuskiego 
z jednostkami PAN wpływają konkurenci zlokalizowani poza granicami kraju. 
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Prawdopodobieństwo nawiązania takiej współpracy wynosi 11% i jest 11-krotnie 
wyższe niż prawdopodobieństwo współpracy między jednostkami PAN a pod-
miotami mającymi konkurentów zlokalizowanych wewnątrz danego kraju.

Nieco odmiennie wygląda współpraca innowacyjna między przedsiębior-
stwami przemysłowymi z województwa lubuskiego a jednostkami badawczo-
-rozwojowymi (krajowymi lub zagranicznymi). Jej nawiązaniu sprzyja sprzedaż 
o zasięgu międzynarodowym oraz posiadanie konkurentów i odbiorców przynaj-
mniej na skalę krajową.

5.  Wpływ odległości od uczestników łańcucha dostaw na współpracę 
w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych 
z województwa dolnośląskiego

W województwie dolnośląskim również można wyróżnić dwie grupy pod-
miotów, które odmiennie nawiązują współpracę innowacyjną w zależności od 
odległości od kooperanta i zasięgu sprzedaży. Do pierwszej grupy można zali-
czyć dostawców i konkurentów, do drugiej – odbiorów, szkoły wyższe i jed-
nostki badawczo-rozwojowe. Uzyskane modele istotne statystycznie i obrazujące 
współpracę przedsiębiorstw przemysłowych z dostawcami i konkurentami przed-
stawiono w tabeli 7. Wynika z niej, że współpracy w zakresie innowacyjności 

Tabela 7

Wpływ odległości od uczestników sieci na współpracę innowacyjną z dostawcami i kon-
kurentami przedsiębiorstw przemysłowych województwa dolnośląskiego 

w latach 2008–2010

Podmioty 
współpracujące

BłSt T P1 P2 BłSt T P1 P2 BłSt T P1 P2

zasięg lokalny zasięg regionalny zasięg krajowy
Odległość od konkurenta

Dostawca
+0,39x + 0,13

0,18 2,20 0,70 0,55
Odległość od dostawcy

Konkurent
+0,60x – 1,73

0,30 1,97 0,13 0,04
Odległość od odbiorcy

Dostawca
+0,43x + 0,17 –0,35x + 0,39

0,20 2,14 0,72 0,57 0,17 –1,99 0,49 0,65
Źródło:  opracowanie własne.
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przedsiębiorstw przemysłowych z dostawcą sprzyja posiadanie konkurenta na 
skalę lokalną lub odbiorcy na skalę regionalną, natomiast zdecydowanie nega-
tywny wpływ ma posiadanie odbiorców zlokalizowanych poza województwem 
dolnośląskim. Nawiązaniu takiej współpracy z konkurentami sprzyja posiadanie 
lokalnych dostawców. 

W tabeli 8 przedstawiono modele statystycznie istotne, a obrazujące współ-
pracę w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych z drugą grupą 
podmiotów, czyli z odbiorcami, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-roz-
wojowymi. Wynika z niej, że nawiązaniu współpracy innowacyjnej z odbiorcami 
sprzyja posiadanie przez przedsiębiorstwa sprzedaży o zasięgu międzynarodo-
wym oraz konkurentów, dostawców i odbiorców zlokalizowanych poza granicami 
kraju. Zdecydowanie negatywnie wpływa natomiast posiadanie przez przedsię-
biorstwa przemysłowe sprzedaży o zasięgu ograniczonym do granic regionu oraz 
konkurenta, dostawcy lub odbiorcy na skalę regionalną.

Tabela 8

Wpływ zasięgu sprzedaży i odległości od uczestników sieci współpracy 
na współpracę innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych 

z województwa dolnośląskiego w latach 2008–2010

Podmiot
współpracujący

BłSt T P1 P2 BłSt T P1 P2 BłSt T P1 P2

zasięg lokalny zasięg regionalny zasięg międzynarodowy
Zasięg sprzedaży

Odbiorca
–0,87x + 0,22 +0,46x – 0,11

0,25 –3,54 0,26 0,58 0,17 2,72 0,64 0,46
Odległość od konkurenta

Szkoła wyższa
+0,91x – 1,19

0,32 2,83 0,39 0,12

Krajowy JBR
–0,61x – 0,87

0,24 –2,57 0,07 0,19

Odbiorca
–0,40x + 0,21 +0,66x – 0,07

0,18 –2,16 0,42 0,58 0,20 3,37 0,72 0,47
Odległość od dostawcy

Odbiorca
–0,40x + 0,21 +0,66x – 0,02

0,18 –2,16 0,42 0,58 0,23 2,89 0,74 0,49
Odległość od odbiorcy

Szkoła wyższa
–0,66x – 0,96

0,30 –2,24 0,05 0,17

Odbiorca
–0,41x + 0,20 +0,54x – 0,01

0,19 –2,16 0,41 0,58 0,21 2,55 0,70 0,49
Źródło:  opracowanie własne.
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Nawiązaniu współpracy ze szkołami wyższymi sprzyja posiadanie konku-
renta zlokalizowanego poza granicami kraju. Wówczas prawdopodobieństwo 
współpracy innowacyjnej wynosi 39% i jest ponad trzykrotnie wyższe w porów-
naniu z prawdopodobieństwem nawiązania współpracy innowacyjnej przez 
przedsiębiorstwa przemysłowe mające konkurentów zlokalizowanych w grani-
cach kraju. 

Na współpracę innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych ze szkołami 
wyższymi negatywnie wpływa posiadanie odbiorcy zlokalizowanego w woje-
wództwie dolnośląskim. Prawdopodobieństwo współpracy między przedsiębior-
stwem, które ma odbiorców zlokalizowanych w regionie ze szkołami wyższymi, 
wynosi 0,05 i jest ponad trzykrotnie niższe niż prawdopodobieństwo nawiązania 
współpracy innowacyjnej przez przedsiębiorstwa, które mają odbiorców zlokali-
zowanych w kraju lub za granicą. Innymi słowy, niewielka odległość od odbiorcy 
zdecydowanie niekorzystnie wpływa na współpracę innowacyjną ze szkołami 
wyższymi.

Ostatni model w tabeli 8 przedstawia wpływ konkurenta zlokalizowanego 
lokalnie na współpracę innowacyjną z krajową jednostką badawczo-rozwo-
jową. Można stwierdzić, że niewielka, lokalna skala nie sprzyja nawiązywaniu 
współpracy innowacyjnej. Szanse współpracy innowacyjnej z krajową jednostką 
badawczo-rozwojową przedsiębiorstw mających konkurentów na skalę lokalną 
wynosi 7% i jest ponad dwukrotnie niższe niż prawdopodobieństwo współpracy 
między przedsiębiorstwami mającymi konkurentów na skalę regionalną, krajową 
lub międzynarodową.

Zakończenie

Badania przeprowadzono na próbie 1037 przedsiębiorstw przemysłowych 
z województw lubuskiego i dolnośląskiego. Z grupy tej współpracę innowacyjną 
nawiązało około 48% przedsiębiorstw. Z punktu widzenia źródła pochodzenia 
kapitału najwięcej przedsiębiorstw miało kapitał krajowy. 

Podmioty współpracujące innowacyjnie z przedsiębiorstwami przemysło-
wymi z Polski południowo-zachodniej można podzielić na dwie grupy. Do pierw-
szej grupy należą dostawcy i konkurenci, a do drugiej odbiorcy, szkoły wyższe, 
jednostki PAN oraz krajowe i zagraniczne jednostki badawczo-rozwojowe. 
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W przypadku współpracy przedsiębiorstw przemysłowych z podmiotami 
zaliczanymi do pierwszej grupy sprawowanie kontroli nad przedsiębiorstwem 
wyłącznie przez osoby krajowe pozytywnie wpływa na nawiązanie współpracy 
innowacyjnej. Jeżeli przedsiębiorstwa przemysłowe pochodzą spoza granic kraju, 
negatywnie wpływa to na nawiązanie współpracy z dostawcami. Na współpracę 
innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z dostawcami pozytywnie wpływa 
również:

a) posiadanie przez przedsiębiorstwa przemysłowe konkurenta na skalę 
lokalną, co potwierdzają modele statystycznie istotne uzyskane dla obu 
regionów; 

b) posiadanie przez przedsiębiorstwo przemysłowe odbiorców zlokalizowa-
nych w skali regionalnej, co również potwierdzają modele statystycznie 
istotne uzyskane dla obu regionów;

c) posiadanie przez przedsiębiorstwo przemysłowe regionalnego zasięgu 
sprzedaży, co również potwierdza model statystycznie istotny uzyskany 
dla regionu lubuskiego.

Na współpracę przedsiębiorstw przemysłowych z dostawcami negatywnie 
wpływa:

a) posiadanie przez przedsiębiorstwo przemysłowe odbiorcy zlokalizowa-
nego poza granicami kraju, co potwierdzają modele statystycznie istotne 
uzyskane dla obu regionów;

b) posiadanie przez przedsiębiorstwa przemysłowe konkurenta zlokalizo-
wanego poza granicami kraju, co potwierdza model statystycznie istotny 
uzyskany dla regionu lubuskiego;

c) posiadanie przez przedsiębiorstwo przemysłowe międzynarodowego 
zasięgu sprzedaży, co potwierdza model statystycznie istotny uzyskany 
dla regionu lubuskiego.

W przypadku współpracy przedsiębiorstw przemysłowych z drugą grupą 
podmiotów, posiadanie wyłącznie krajowego kapitału negatywnie wpływa na 
nawiązanie współpracy z omawianymi podmiotami. Jest to szczególnie widoczne 
w przypadku współpracy przedsiębiorstw przemysłowych z województwa dolno-
śląskiego ze szkołami wyższymi. Posiadanie kapitału zagranicznego przez przed-
siębiorstwa przemysłowe z województwa dolnośląskiego pozytywnie wpływa na 
nawiązanie współpracy ze szkołami wyższymi. Posiadanie przez przedsiębiorstwa 
przemysłowe wyłącznie kapitału krajowego negatywnie wpływa na nawiązanie 
współpracy innowacyjnej z odbiorcami. Jest to widoczne na terenie obu badanych 
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województw. Negatywny wpływ kapitału krajowego przedsiębiorstw przemysło-
wych widoczny jest również w przypadku próby nawiązania współpracy z zagra-
nicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi. 

Na współpracę innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych ze swoimi 
odbiorcami pozytywnie wpływa również:

a) posiadanie przez przedsiębiorstwo przemysłowe sprzedaży o międzyna-
rodowym zasięgu, co potwierdzają modele statystycznie istotne uzyskane 
dla obu regionów;

b) posiadanie przez przedsiębiorstwo przemysłowe dostawcy zlokalizowa-
nego poza granicami kraju, co potwierdzają modele statystycznie istotne 
uzyskane dla obu regionów;

c) posiadanie przez przedsiębiorstwo przemysłowe odbiorcy zlokalizowa-
nego poza granicami kraju, co potwierdzają modele statystycznie istotne 
uzyskane dla obu regionów;

d) posiadanie przez przedsiębiorstwa przemysłowe konkurenta zagranicz-
nego, co potwierdza model statystycznie istotny uzyskany dla regionu 
dolnośląskiego.

Na współpracę innowacyjną ze swoimi odbiorcami negatywnie wpływa:
a) posiadanie przez przedsiębiorstwo przemysłowe sprzedaży o lokalnym 

lub regionalnym zasięgu, co potwierdzają modele statystycznie istotne 
uzyskane dla obu regionów;

b) posiadanie przez przedsiębiorstwo przemysłowe dostawcy zlokalizowa-
nego w skali regionalnej, co potwierdza model statystycznie istotny uzy-
skany dla regionu dolnośląskiego;

c) posiadanie przez przedsiębiorstwo przemysłowe odbiorcy zlokalizowa-
nego w skali regionalnej, co potwierdza model statystycznie istotny uzy-
skany dla regionu dolnośląskiego;

d) posiadanie przez przedsiębiorstwa przemysłowe konkurenta zlokalizo-
wanego w skali regionalnej, co potwierdza model statystycznie istotny 
uzyskany dla regionu dolnośląskiego;

Na współpracę innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z Polski połu-
dniowo-zachodniej ze szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi 
oraz jednostkami PAN pozytywnie wpływa:

a) posiadanie przez przedsiębiorstwo przemysłowe sprzedaży o międzyna-
rodowym zasięgu, co potwierdza model statystycznie istotny dla regionu 
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lubuskiego w kontekście współpracy z zagraniczną jednostką badawczo-
-rozwojową;

b) posiadanie przez przedsiębiorstwo przemysłowe konkurenta zlokalizowa-
nego poza granicami kraju, co potwierdzają modele statystycznie istotne:
‒ dla współpracy ze szkołami wyższymi w województwach dolnośląskim 

i lubuskim,
‒ dla współpracy z jednostkami PAN w województwie lubuskim;

c)  posiadanie przez przedsiębiorstwo przemysłowe dostawcy zlokalizowa-
nego poza granicami kraju, co potwierdza model statystycznie istotny 
uzyskany w województwie lubuskim w kontekście współpracy ze szko-
łami wyższymi.

Na współpracę innowacyjną ze szkołami wyższymi i jednostkami badaw-
czo-rozwojowymi negatywnie wpływa:

a)  posiadanie przez przedsiębiorstwo przemysłowe konkurenta zlokalizowa-
nego w skali lokalnej, co potwierdzają modele statystycznie istotne:
‒ dla współpracy ze szkołami wyższymi w województwie lubuskim,
‒ dla współpracy z krajowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi 

w województwie dolnośląskim;
b)  posiadanie przez przedsiębiorstwo przemysłowe odbiorcy zlokalizowa-

nego w skali regionalnej, co potwierdza model statystycznie istotny uzy-
skany dla województwa dolnośląskiego.
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ENDOGENOUS AND EXOGENOUS VARIABLES DEFINING 
AN INNOVATIVE COLLABORATION BETWEEN INDUSTRIAL 

ENTERPRISES IN SOUTH-WESTERN POLAND IN 2008–2010.

Summary

The aim of this study is to determine the influence of some endogenous and exog-
enous variables on the cooperation of industrial enterprises in the south-western Poland.

Analysis of the impact of the distance between the institutions forming the innova-
tive network shows that the collaborating institutions can be divided into two different 
groups. The first group includes suppliers and competitors, while the second group con-
sists of customers, universities and national research and development units.

A short distance between industrial enterprises and institutions from the first group 
helps in initiating the innovation cooperation. Whereas a far distance is the variable which 
helps in initiating a innovative collaboration between industrial enterprises and institu-
tions from the other group. 
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RECHTLICHE ÜBERLEGUNGEN

1.  Einleitung

1.1  Entwicklung des Handels im Internet

Das Internet wurde in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem nicht mehr 
wegzudenkenden Bestandteil der menschlichen Kommunikation. Der Anteil der 
Internetnutzer in Deutschland betrug im Jahr 2011 74,7% der Gesamtbevöl-
kerung, 2,7% mehr als im Jahr 2010. Die Zunahme verteilt sich auf alle Alters-
gruppen, insbesondere steigt sie aber bei den 50ig bis 59ig-Jährigen stetig an.1 
In Polen lag der Anteil der Internetnutzer 2010 bei 17,9 Millionen, d.s. ca. 
46,5% der Gesamtbevölkerung.2 2011 waren 55% der polnischen Internetnutzer 
mehrmals täglich online, weitere 31% einmal täglich.3 Im Februar 2012 lag die 
durchschnittliche Dauer der Internetznutzung in Deutschland bei monatlich 26,5 
Stunden pro Person, in Polen bei 30,6 Stunden.4

Die Nutzung des Internets verfolgt dabei das Ziel, sich über verschiedene 
Interessensgebiete zu informieren, Musik zu hören, Videos anzusehen und Bank-
geschäfte zu erledigen. Vor allem aber auch, sich im Internet über Waren und 
Dienstleistungen zu informieren sowie diese zu erwerben.5 Die im Internet 

1 Initiative D21, TNS Infratest, (N)Onliner Atlas 2011, S. 10.
2 comScore, State of the Internet, 2010, S. 4.
3 Gallup Organisation, Flash Eurobarometer Nr. 313, 2011, S. 7.
4 comScore, Pressemitteilung vom 12.04.2012.
5 Gittenberger et al., KMU Forschung Austria, Wirtschaftskammer Österreich, Einzelhandel im 

Internet, Wien 2011, S. 22.
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angebotenen Leistungen nehmen dabei ein breites Spektrum ein, sie reichen von 
der Möglichkeit des Software-Downloads über die Buchung von Reisen bis zum 
Ankauf von Waren jeglicher Art. In Deutschland wurde 2011 im Internet-Einzel-
handel ein Umsatz von 26,1 Milliarden Euro erzielt, für 2012 wird ein Zuwachs 
um mehr als 13% auf 29,5 Milliarden Euro erwartet.6 In Polen lag der Umsatz 
im Online-Einzelhandel 2010 bei 3,37 Milliarden Euro. Mit einem erwarteten 
Zuwachs von 33% auf 4,51 Milliarden Euro wird für Polen das europaweit stär-
kste Wachstum im Online-Handel prognostiziert. Polnische Online-Käufer kauf-
ten 2010 durchschnittlich 16 Artikel im Internet.7 Die führende Produktkategorie 
im B2C E-Commerce in Polen war 2010 „Bekleidung und Sportartikel“, gefolgt 
von der Kategorie „Haushaltswaren“. Fast 30% der Gesamtbevölkerung Polens 
schlossen 2010 Kaufverträge im Internet ab, vor allem bei den führenden B2C 
Online Shops wie allegro.pl, neo24.pl und electro.pl.8 

Abgesehen von der gelegentlich bestehenden Schwierigkeit, die Leistung 
rechtlich als Dienstleistung, als Miete oder als Kauf einzuordnen, ergeben sich aus 
dem Medium Internet zahlreiche Fragen, die rechtlich bewertet und gelöst wer-
den müssen. So stellt sich die Frage nach dem Vertragsabschluss, den zugrunde 
liegenden Vertrags- und Geschäftsbedingungen, der Haftung bei Schäden 
und Mangelhaftigkeit der Leistung oder Ware, dem anzuwendenden Recht, 
der Möglichkeit der gerichtlichen Inanspruchnahme des Vertragspartners und 
nach dem Schutz der im Internet verwendeten Daten. Dies sind zwar Fragen, die 
auch bei jedem schriftlichen oder mündlichen Vertrag außerhalb des Internets 
bestehen, im Internet bekommen sie aber zusätzliche Relevanz aus der Tatsache, 
dass der Geschäftspartner nicht real „greifbar“ ist, sondern nur „virtuell“ über die 
Internetadresse auftritt. Insbesondere beim mittelbaren Vertrieb, der sich eines 
„Portals“ zum Anbieten seiner Leistungen oder Waren bedient, ist der Provider 
des Portals nicht mit dem eigentlichen Anbieter der Ware oder Dienstleistung 
ident. Zunehmend werden auch soziale Netzwerke (Social Media) wie Facebook 
dazu genutzt, Waren oder Leistungen zu bewerben und zu vertreiben.

Diese Problematik zwang den Gesetzgeber, auf die Besonderheiten des 
Internets durch gesetzliche Regelungen zu reagieren. Im Hinblick auf die Mög-
lichkeit, mittels Internet über Grenzen und Länder hinweg zu kommunizieren, 
mussten vor allem in der Europäischen Union gemeinsame Regelungen gefunden 

6 Handelsverband Deutschland (HDE), E-Commerce-Umsatz, 2012.
7 Euromonitor; Eurostat; Kelkoo; OECD, CRR-Report 2010, 2011.
8 yStats.com GmbH & Co. KG, Poland B2C E-Commerce Report 2011, Hamburg 2011.
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werden. Diese erfolgte vor allem durch Richtlinien der gesetzgebenden Organe 
der Europäischen Union, ergänzt durch die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs. Da Richtlinien der Umsetzung in den einzelnen Mitgliedsländern 
bedürfen, entwickelten sich unterschiedliche Rechtsgrundlagen in den einzelnen 
Mitgliedsländern, die jedoch in den wesentlichen Punkten übereinstimmen, da sie 
auf einheitlichen Zielvorgaben beruhen.

Im Folgenden sollen einige grundsätzliche rechtliche Fragen angesprochen 
und ihre Lösung unter Heranziehung der Rechtsgrundlagen des deutschen Rechts 
dargestellt werden. Im Hinblick auf die gemeinsamen europarechtlichen Grundla-
gen kann angenommen werden, dass die polnische Rechtslage in weiten Bereichen 
der deutschen ähnlich sein wird. Eine konkrete Prüfung der Unterschiede in ein-
zelnen Punkten könnte einer weiteren Untersuchung vorbehalten sein.

1.2. Vor- und Nachteile des Handels im Internet

Der Handel im Internet bietet viele Vorteile sowohl für den Händler als auch 
für den Abnehmer von Waren und Dienstleistungen. Er ist allerdings auch mit 
Nachteilen verbunden, die sich aus der Art dieser Vertriebsform ergeben. Diese 
Nachteile sind es vor allem, die einen besonderen Schutz des Verbrauchers9 durch 
rechtliche Vorgaben und Beschränkungen erfordern.10

1.2.1. Vorteile

Der sprunghafte Anstieg des Handels im Internet hängt vor allem mit den 
Vorteilen, die sich dabei bieten, zusammen. Für den Besteller (Kunden) einer 
Ware oder Dienstleistung zählt das breite Angebot, der rasche Vergleich mit 
anderen Anbietern, die Zeit- und Ortsungebundenheit und die Anonymität 
des Geschäftsabschlusses, der manchmal günstigere Preis, die Zeitersparnis, 
die Möglichkeit des – meist formlosen – Rücktritts vom Vertrag, die Art der 
Zahlungsabwicklung, die Lieferzeiten, die Zustellung der Ware sowie auch ein 
gewisser Unterhaltungswert. 

9 Den Begriff des Verbrauchers regelt § 13 BGB: „Verbraucher ist jede natürliche Person, die 
ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstän-
digen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.“ Im Unterschied dazu ist der Begriff des 
Unternehmers im § 14 BGB wie folgt definiert: „Unternehmer ist eine natürliche oder juristische 
Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Aus-
übung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.“

10 Vgl. Punkt 2.
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Abbildung 1.  Gründe für den Einkauf im Internet

Quelle:  IFES, Österreichische Nationalbank (OeNB)-Zahlungskartenumfrage, 2006.

Abbildung 2.  Ziele des Internetauftritts von KMU

Quelle:  Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, Elektronischer Geschäftsverkehr in 
Mittelstand und Handwerk, 2009, S. 30.
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Eine österreichische Erhebung kommt zu folgendem Ergebnis über die 
Gründe für den Einkauf im Internet. 

Für den Händler bedeutet der Handel im Internet einen nahezu grenzenlosen 
Geschäftsbereich mit einer großen Zahl von Kunden und der Möglichkeit, neue 
Kunden zu gewinnen und an sich zu binden, eine Steigerung seiner Bekanntheit 
und eine Verbesserung seines Images, zusätzliche Absatzkanäle, eine Steigerung 
seines Umsatzes und seiner Produktivität, Einsparungen in den Personalkosten, 
geringere Kosten für Geschäfts- und Büroräumlichkeiten und eine weniger auf-
wendige Lagerhaltung, da die Zulieferungen mit den eigenen Lieferanten „just in 
time“ vereinbart werden. Die Ziele, die deutsche KMU mit ihrem Internetauftritt 
verfolgen, sind in der folgenden Abbildung dargestellt. 

1.2.2. Nachteile

Die Nachteile für den Besteller (Kunden) im Internethandel bestehen 
vor allem darin, dass sein Vertragspartner ihm nicht real, sondern anonym 
(virtuell) gegenüber steht, er vielleicht auch gar nicht weiß, wie er ihn identifi-
zieren und beurteilen kann (web site credibility).11 Dies gilt auch für die Ware 
oder Dienstleistung, die er nur virtuell sehen und einschätzen, nicht aber real 
prüfen kann. Beide Nachteile werden vor allem dann relevant, wenn die Ware 
oder Dienstleistung nicht oder mangelhaft geliefert wird. Vielen Bestellern fehlt 
auch die sach- und fachgerechte Beratung beim Einkauf. Dazu kommt der Auf-
wand der möglichen Rücksendung von Waren, auch wenn die Transportko-
sten vom Händler übernommen werden müssen, und die Unsicherheit, ob eine 
bereits im Voraus zu leistende Zahlung auch tatsächlich zurückerstattet wird. 
Der Umstand, dass es immer wieder Anbietern gelingt, die Vorteile des Internet 
für betrügerischen Handlungen zu nutzen, führt dazu, dass zu den tatsächlichen 
Nachteilen noch eine starke Verunsicherung der Besteller kommt. Sie wissen 
auch nicht, wie sorgfältig ihr Vertragspartner mit ihren Daten, insbesondere den 
Bankdaten, umgeht, ob er sie für sich oder andere weiter verwendet und welcher 
Nachteil ihnen daraus entstehen kann. Auch das Wechselkursrisiko sowie mög-
liche zusätzliche Gebühren oder Zölle bei Bestellungen im Ausland können den 
Preis erhöhen.12 Diese Unsicherheit könnte durch die gesetzliche Verankerung 

11 Gittenberger et al., KMU Forschung Austria, Wirtschaftskammer Österreich, Einzelhandel im 
Internet, Wien 2007, S. 126.

12 Ibidem, S. 128.
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eines Gütezeichens (Euro-Labels) beseitigt werden, das geprüften Anbietern im 
Internet verliehen wird.13

Für den Händler ergeben sich die Nachteile im Internethandel aus der 
notwendigen Pflege einer entsprechenden Internetseite, dem Vorhalten einer 
gewissen Logistik, die eine schnelle Abwicklung des Vertrages gewährleistet, 
den hohen Versandkosten, aus der rechtlichen Möglichkeit des Bestellers, bereits 
geschlossenen Verträge rückgängig zu machen sowie der Kosten für die Rück-
abwicklung des Vertrages. In Deutschland wird durchschnittlich jeder siebte 
online bestellte Artikel zurückgeschickt.14 Weitere Nachteile sind die Möglichkeit 
des Bestellers, die bereits zugesagte Zahlung zurückzurufen, die fehlende Mög-
lichkeit, die rechtlichen Grundlagen eines Vertragsabschlusses im Internet ein-
zuschätzen. Gründe für eine gänzlich fehlende Internetpräsenz von KMU zeigt 
die folgende Grafik. 
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Abbildung 3. Gründe für die fehlende Internet-Präsenz von KMU in Deutschland

Quelle: Psyma Research & Consulting, telegate AG, Mittelstand und Werbung 2011 (Teil 2), Seite 5.

13 In Kooperation nationaler Händler mit Handels- und Wirtschaftskammern werden derzeit be-
reits sog. Euro-Labels verliehen, wie etwa das Euro-Label Germany, das Euro-Label Poland, das 
Euro-Label Österreich; auf ihren Websites können geprüfte Internetshops gesucht werden; Näheres 
dazu unter http://euro-label.com. 

14 DIHK, Trusted Shops, Umfrage zur Praxis des Widerrufs im Fernabsatz, 2010, www.dihk.
de/ressourcen/downloads/umfrage_widerrufsrecht.pdf. 
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In Polen benennen die Betreiber von Online-Shops die hohen Versand-
kosten als Hauptgrund für das langsame Wachstum von E-Commerce im B2C-
Bereich.15

2.  Rechtliche Grundlagen

2.1. Europarechtliche Grundlagen

Die aus dem Internethandel möglichen Gefahren und Nachteile, insbesondere 
für die Verbraucher, bewogen die Gesetzgeber auf europarechtlicher Grundlage, 
Vorgaben zu erstellen, die diese Gefahren und Nachteile verhindern, zumindest 
aber beschränken sollen. Die Mitgliedsstaaten waren gezwungen, soweit sie 
nicht bereits aus eigenem die Notwendigkeit entsprechender Regelungen sahen, 
die europarechtlichen Vorgaben einzuhalten bzw. in eigene rechtliche Normen 
umzusetzen. Damit entstanden in wesentlichen Punkten übereinstimmende 
Regelungen in allen Mitgliedsländern der Europäischen Union für Verträge 
im Internet zwischen Unternehmen (business to business – B2B) und für Ver-
träge zwischen Unternehmen und Verbrauchern (business to consumer – B2C), 
denen im Hinblick auf den Verbraucherschutz stärkere Bedeutung zukommt. 

Die europarechtlichen Vorgaben erfolgten dabei in Form von Richtlinien16, 
die für die Mitgliedsstaaten nur hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich 
sind, die Umsetzung in innerstaatliches Recht ist dem einzelnen Mitgliedsstaat 
überlassen.17 Die darauf beruhenden Normen der Mitgliedsländer stimmen daher 
in den wesentlichen Punkten überein, in den Details können sie allerdings diffe-
rieren, so etwa bei der Länge der Frist für den Widerruf von im Internet abge-

15 yStats.com GmbH & Co. KG, Poland B2C E-Commerce Report 2011, Hamburg 2011.
16 Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den 

Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz; Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistun-
gen an Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 
97/7/EG und 98/27/EG; Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 
Dezember 1999 über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen; Richt-
linie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte 
rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs, im Binnenmarkt.

17 Art. 288 AEUV.
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schlossenen Verträgen, da die Richtlinie hier nur eine Mindestfrist von sieben 
Werktagen vorgibt.18

2.2.  Rechtliche Grundlagen in der Bundesrepublik Deutschland

In der Bundesrepublik Deutschland finden sich Normen mit Bezug zum 
Handel im Internet je nach dem Regelungsbereich in verschiedenen Gesetzen.

2.2.1. Vertragsrecht

Die Normen, die den Vertragsabschluss, den Inhalt des Vertrages, die 
Möglichkeit der Auflösung und Beendigung eines Vertrages sowie die Fol-
gen eines nicht oder schlecht erfüllten Vertrages regeln, finden sich vor allem 
im Bürgerlichen Gesetzbuch – BGB sowie im Einführungsgesetz zum BGB 
– EGBGB. Die allgemeinen Regeln werden dabei – zumeist als Folge der Umset-
zung einer europarechtlichen Richtlinie – ergänzt durch besondere Bestimmungen 
zu den Fernabsatzverträgen19 und zum elektronischen Geschäftsverkehr.20

Im Einzelnen handelt es sich um Informations-/Unterrichtungspflichten, 
das Erfordernis technischer Hilfestellungen und die Möglichkeit des Wider-
rufs eines bereits abgeschlossenen Vertrages bzw. der Rückgabe der Ware. Diese 

18 Richtlinie 97/7/EG; in den einzelnen Mitgliedstaaten differieren die Widerrufsfristen zwischen 
7 Tagen in Frankreich, Irland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Slowakei, Spanien und Österreich, 
8 Tagen in Ungarn, 10 Tagen in Griechenland, Italien und Polen, sowie 14 Tagen in Belgien, Däne-
mark, Deutschland, Estland, Finnland, Lettland, Portugal, Schweden, Tschechien, Zypern; Trusted 
Shops GmbH, www.shopbetreiber-recht.de/unterschiedliche -widerrufsfristen-in-europa/. 

19 § 312b Abs. 1 BGB: „Fernabsatzverträge sind Verträge über die Lieferung von Waren oder 
über die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienstleistungen, die zwischen ei-
nem Unternehmer und einem Verbraucher unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommuni-
kationsmitteln abgeschlossen werden, es sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines 
für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt. Finanzdienstlei-
stungen im Sinne des Satzes 1 sind Bankdienstleistungen sowie Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit einer Kreditgewährung, Versicherung, Altersversorgung von Einzelpersonen, Geldanlage 
oder Zahlung.“

20 § 312g Abs. 1 BGB: „Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses eines Ver-
trags über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen eines Tele- oder 
Mediendienstes (Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr), hat er dem Kunden angemessene, 
wirksame und zugängliche technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe der Kunde 
Eingabefehler vor Abgabe seiner Bestellung erkennen und berichtigen kann, die in Artikel 246 § 3 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Informationen rechtzeitig vor 
Abgabe von dessen Bestellung klar und verständlich mitzuteilen, den Zugang von dessen Bestel-
lung unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen und die Möglichkeit zu verschaffen, die 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Vertragsschluss 
abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu speichern. (…).“
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Schutzbestimmungen für die Verbraucher finden sich in den nachfolgenden 
Bestimmungen:

1. Vertragsabschluss. Dem Umstand entsprechend, dass sich bei einem 
Vertrag im Internet die Vertragspartner nicht persönlich kennen, sieht der Gesetz-
geber eine Reihe von Informationspflichten vor, die bei Fernabsatzverträgen vor 
Vertragsschluss einzuhalten sind.21 So sind etwa die Identität einschließlich der 
Eintragung im öffentlichen Unternehmensregister, die ladungsfähige Anschrift, 
die wesentlichen Merkmale der Ware, der Gesamtpreis, allfällige Liefer- und Ver-
sandkosten sowie das Bestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts bekanntzu-
geben.22 Die Anbieterkennzeichnung, insbesondere durch ein Impressum, sieht 
das Telemediengesetz – TMG für Anbieter von Telediensten vor.23

Der Vertragsabschluss selbst kommt in der Regel zustande, indem der 
Internetanbieter das Angebot des Kunden, eine bestimmte Ware kaufen oder eine 
Dienstleistung in Anspruch nehmen zu wollen, annimmt.24 Der Kunde bestellt 
und gibt damit sein Angebot ab, der Unternehmer nimmt die Bestellung an.25 
Die Vertragsbestimmungen einschließlich allgemeiner Geschäftsbedingungen 
sind dem Verbraucher vom Unternehmer spätestens bis zur Erfüllung des Ver-
trages (Warenlieferung) in Textform26 zur Verfügung zu stellen27, der Zugang der 
Bestellung ist unverzüglich auf elektronischem Weg zu bestätigen.28

Neben den Informationen muss der Internetanbieter dem Kunden auch tech-
nische Mittel zur Verfügung stellen, sodass der Kunde Eingabefehler vor Abgabe 
seiner Bestellung erkennen und berichtigen kann. Der Verbraucher muss die Mög-

21 § 312c BGB.
22 Art. 246 § 1 und 2 EGBGB; nach dem am 2.03.2012 vom Bundestag beschlossenen „Geset-

zesentwurf zur Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum besseren Schutz der Verbraucherinnen 
und Verbraucher vor Kostenfallen im elektronischen Geschäftsverkehr“ sind die Unternehmer künf-
tig verpflichtet, im elektronischen Geschäftsverkehr die wesentlichen Vertragsinformationen unmit-
telbar – in einem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang, also nicht durch einen Link – bevor 
eine Bestellung abgegeben wurde, klar und verständlich in hervorgehobener Weise zur Verfügung 
zu stellen, § 312g Abs. 2 BGB in der Fassung des Gesetzesentwurfs.

23 § 5 TMG, Einzelheiten siehe Hoeren, Internet- und Kommunikationsrecht, S. 236 ff.
24 Die Darstellung und Bewerbung der Ware im Internet stellt noch kein bindendes Angebot des 

Händlers im Sinne des § 145 BGB dar.
25 Dies gilt in Deutschland auch für sog. Internet-Auktionen, BGH 3.11.2004, VIII ZR 375/03.
26 § 126b BGB: „Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss die Erklärung in einer Ur-

kunde oder auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, 
die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Na-
mensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden.“

27 Art. 246 § 2 EGBGB.
28 § 312g BGB.
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lichkeit erlangen, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in wiedergabefähiger 
Form zu speichern.29

2. Widerrufs- und Rückgaberecht. Dem Umstand entsprechend, dass bei 
einem Vertragsabschluss im Internet die angebotene Ware nicht geprüft werden 
kann, sieht der Gesetzgeber ein Widerrufs- und Rückgaberecht30 vor, über 
das der Unternehmer den Verbraucher zu belehren hat31 und das den Verbrau-
cher berechtigt, innerhalb von 14 Tagen32 seine Vertragserklärung ohne Angabe 
von Gründen in Textform33 zu widerrufen bzw. die Ware zurückzugeben.34 Die 
Widerrufs- und Rückgabebelehrung muss deutlich gestaltet sein. Wenn das in der 
Anlage 1 und 2 zum EGBG aufgenommene Muster einer Widerrufs- und 
Rückgabebelehrung verwendet wird, ist anzunehmen, dass die Belehrung ord-
nungsgemäß erfolgt ist.35

Die Kosten und die Gefahr für die Zustellung36 und die Rücksendung der 
Ware trägt auch im Fall eines Widerrufs der Unternehmer, der diese Kosten 
allerdings dem Verbraucher vertraglich auferlegen kann, wenn der Preis der Ware 
40,00 € nicht übersteigt.37 Für die Wertminderung der Sache hat hingegen der 
Verbraucher aufzukommen, wenn durch die bestimmungsgemäße Ingebrauch-
nahme der Sache eine Verschlechterung eingetreten ist.38

29 § 312g BGB; Nach der oben – Anm 25 – genannten Gesetzesnovelle 2012 ist die Bestellsitua-
tion so zu gestalten, dass der Verbraucher mit seiner Bestellung ausdrücklich bestätigt, dass er sich 
zu einer Zahlung verpflichtet. Erfolgt dies über eine Schaltfläche (Button), muss diese Schaltfläche 
gut lesbar und mit den Wörtern „zahlungspflichtig bestellen“ oder einer entsprechenden eindeutigen 
Formulierung beschriftet sein, § 312g Abs. 3 BGB in der Fassung des Gesetzesentwurfs. Nur wenn 
dies geschehen ist, kommt es zum Vertragsabschluss, § 312g Abs. 4 BGB in der Fassung des Geset-
zesentwurfs.

30 § 312d BGB.
31 § 360 Abs. 1 BGB.
32 Fristbeginn ab ordnungsgemäßer Belehrung über das Widerrufsrecht; Verlängerung der Wi-

derrufsfrist bei nicht ordnungsgemäßer Widerrufsbelehrung bis zu sechs Monaten; „ewiges“ Wider-
rufsrecht bei nicht ordnungsgemäßer Belehrung, § 355 Abs. 4 BGB; in Polen maximal 3 Monate, 
vgl. Deutsch-Polnisches Verbraucherinformationszentrum, Rechtlicher Reiseführer für deutsche 
Verbraucher in Polen, www.konsument–info.eu/de. 

33 § 126b BGB.
34 § 355 BGB.
35 § 360 Abs. 3 BGB.
36 BGH 7.7.2010, VIII ZR 268/07.
37 § 357 BGB.
38 § 357 Abs. 3 BGB, dies gilt allerdings nicht, wenn etwa ein Wasserbett „Las Vegas“ zu Prüf-

zwecken mit Wasser gefüllt und drei Tage lang benutzt wird, BGH 3.11.2010, VIII ZR 337/09.
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3. Allgemeine Geschäftsbedingungen. Wie bei anderen Verträgen kön-
nen auch bei im Internet geschlossenen Verträgen allgemeine Geschäftsbedin-
gungen, die für eine Vielzahl von Verträgen Bedingungen vorformulieren, 
verwendet werden.39 Für sie gelten die allgemeinen Vorschriften über die Einbe-
ziehung und inhaltliche Geltung von allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die 
wirksame Einbeziehung in den Vertrag erfolgt durch entsprechenden Hinweis, 
durch Ermöglichung der Kenntnisnahme und durch Einverständnis des Vertrags-
partners, hier des Internetkunden.40 Ihre Geltung wird daran gemessen, ob ihre 
Klauseln den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen41, insbesondere, ob sie ver-
botene Klauseln, etwa gänzliche Haftungsausschlüsse oder Einschränkungen von 
Mängelansprüchen enthalten.42 

4. Haftung für Schäden und Mangelhaftigkeit der Ware oder Leistung. 
Wie auch bei Kauf- und Werkverträgen allgemein bestehen bei im Internet 
geschlossenen Verträgen bei der Lieferung von mangelhafter, falscher oder 
unvollständiger Ware43 oder Werkleistung44 Ansprüche auf Mängelhaftung.45 
Sie geben das Recht auf Nacherfüllung46, auf Rücktritt vom Vertrag47, auf Preis-
minderung48 sowie auf Ersatz der Mängelfolgeschäden oder der vergeblichen 
Aufwendung.49

5. Durchsetzung von Ansprüchen (anzuwendendes Recht). Soweit es 
sich bei den Internethändlern um Unternehmen im Inland handelt, ergeben sich 
für die Durchsetzung von Ansprüchen aus Internetverträgen dieselben Schwie-
rigkeiten, wie sie auch bei anderen Verträgen entstehen können. Die besonderen 
Gegebenheiten im Internet ziehen allerdings immer wieder Personen an, die durch 
betrügerische Machenschaften zu schnellem Geld kommen möchten. Dies gelingt 
ihnen auch häufig, da es oft lange dauert, bis ein sich in der Anonymität des 
Internet versteckender Betrüger ausgeforscht und verurteilt werden kann. Häufig 

39 § 305 Abs. 1 BGB.
40 § 305 Abs. 2 BGB.
41 § 305c, 307 BGB.
42 § 308, 309 BGB.
43 § 434 BGB.
44 § 633 BGB.
45 § 437 bzw. 634 BGB.
46 § 439 bzw. 635 BGB.
47 § 323, 440 bzw. 636 BGB.
48 § 441 bzw. 638 BGB.
49 § 284 BGB.
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sind die Beträge, um die die einzelnen Verbraucher geschädigt wurden, zu gering, 
um selbst Verfolgungsmaßnahmen auf sich zu nehmen. In einem solchen Fall ist 
angezeigt, etwa über einen Verbraucherschutzverband Unterlassungsklagen nach 
dem Unterlassungsklagengesetz – UKlaG einzubringen.

Schwierig kann es vor allem werden, wenn sich der Internetanbieter im 
Ausland befindet. Dann stellt sich insbesondere die Frage, welches Recht zur 
Anwendung kommt und wo geklagt werden kann. Die Vereinbarung des anzuwen-
denden Rechts, auch in allgemeinen Geschäftsbedingungen, könnte Unklarheiten 
verhindern und sicherstellen, dass inländisches Recht zur Anwendung kommt. 
Geschieht dies nicht, muss nach dem Internationalen Privatrecht der stärkste 
Anknüpfungspunkt aus dem Geschäft für das anzuwendende Recht herangezogen 
werden.50 Richtet sich ein Internet-Angebot klar an deutsche Verbraucher, gelten 
in der Regel die deutschen Schutzvorschriften.51

2.2.2. Wettbewerbsrecht 

Neben den Bestimmungen zum Vertragsrecht kommt auch dem Wettbe-
werbsrecht, in Deutschland dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
– UWG, beim Handel im Internet Bedeutung zu. Es enthält Regelungen, die Ver-
braucher, Unternehmer und die Allgemeinheit vor unlauteren Handlungen im 
Wettbewerb schützen sollen, etwa vor unrichtigen oder unvollständigen Preisan-
gaben.52 Betrügerische Internetanbieter versuchen immer wieder, den Kunden 
ein kostenloses Angebot vorzutäuschen, geben nur in versteckten Fußnoten die 
Preise an, die durch Abschluss des Vertrages bezahlt werden müssen.53 Besondere 
Bedeutung kommt auch § 7 UWG zu, der unzumutbare Belästigungen, etwa 
durch unerbetene E-Mails, verbietet.

Der Mitbewerber kann nach dem UWG Unterlassungs-, Beseitigungs- und 
Schadensersatzansprüche geltend machen. Die Verbraucher können Ansprüche 

50 Einzelheiten dazu bei Moritz, Dreier, Rechtshandbuch zum E-Commerce, Seite 353 ff.; Bei 
einem internationalen Kauf zwischen Kaufleuten könnte auch das UN-Kaufrecht zur Anwendung 
kommen, wenn sich die Niederlassung der Vertragsparteien in „Vertragsstaaten“ befindet, die das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf – CISG, 
United Nations Convention on Contracts for the international Sale of Goods – bestätigt haben. 

51 Dr. Katarzyna Trietz, Deutsch-Polnisches Verbraucherinformationszentrum, www.konsu-
ment-info.eu/de/presseinformationen. 

52 die als Verstoß gegen die Preisangabenverordnung (PAngV), welche die ordnungsgemäße 
Preisauszeichnung vorsieht, nach § 4 11 UWG eine unlautere Handlung darstellen, BGH 16.7.2009, 
I ZR 140/07.

53 Oberlandesgericht Frankfurt am Main, 4.12.2008, 6 U 186/07.
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nur über Verbraucherschutzorganisationen einklagen. Bei einer großen Anzahl 
geschädigter Verbraucher besteht auch die Möglichkeit der „Gewinnabschöp-
fung“.54

2.2.3. Sonstige Rechtsgrundlagen 

Aktueller Streitpunkt zum Internet ist die Frage, ob und inwieweit der Urhe-
ber- und Markenschutz gelten soll, oder ob nicht alles, was im Internet verfügbar 
ist, von allen kostenlos genutzt werden kann. Hier geht es meist um die Downloads 
im Musik- und Filmbereich. Aber auch die Frage, wer welche und wie viele Daten 
von den Internetnutzern speichern kann, für welchen Zeitraum und zu welchem 
Zweck, ist nicht nur für die Internetnutzer, sondern für die gesamte Internetindu-
strie als mögliche relevante Einnahmequelle von Interesse.

Urheberschutz bietet in Deutschland das Urheberrechtsgesetz – UrhG55, 
Markenschutz das Markengesetz – MarkenG56, Datenschutz das Daten-
schutzgesetz57. Die Preisgabe individueller Daten, etwa Name, Geburtsdatum 
oder Bankkonto, ist bei Verträgen im Internet besonders brisant, da sie damit 
einem unbekannten Vertragspartner in die Hände gelangen. Ob und wie diese 
Daten vom Vertragspartner weiterverwendet oder weitergegeben werden, entzieht 
sich jeder Kenntnis. Dem Datenschutz kommt daher im Internethandel besondere 
Bedeutung zu. Das Signaturgesetz soll hingegen eine zuverlässige – und den 
Erfordernissen der Schriftform entsprechende – Unterschrift im elektronischen 
Verkehr gewährleisten.

3.  Social Media

Vor allem die Werbung für Produkte und Dienstleistungen verlagert sich 
immer mehr in den Bereich der „Social Media“. Bereits 73,7% der deutschen 
Unternehmen nutzen Social Media Marketing. Dabei werden folgende Aktivi-
täten durchgeführt.58

54 § 10 UWG, der erzielte Gewinn kommt dem Staat zugute.
55 Näheres dazu bei Hoeren, Internet- und Kommunikationsrecht, S. 89 ff.
56 Näheres dazu bei Hoeren, Internet- und Kommunikationsrecht, S. 24 ff., der dazu auch auf 

Fragen des Domainrechts eingeht.
57 Näheres dazu bei Hoeren, Internet- und Kommunikationsrecht, S. 337 ff.
58 Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., Einsatz von Social Media in Unternehmen, 

2011.
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Abbildung 4. Social Media Aktivitäten von Unternehmen in Deutschland

Die Unternehmen verfolgen mit ihren Social Media Aktivitäten folgende 
Interessen.59

16,1% der deutschen Internetnutzer schreiben im Internet aktiv Beiträge 
zu Produkten oder Dienstleistungen von Marken/Unternehmen/Online-Shops. 
45,7% lesen derartige Informationsquellen, bleiben aber passiv.60 Vom März 
2010 bis März 2012 stieg die Anzahl der aktiven polnischsprachigen Beteiligten 
an der Online-Enzyklopädie Wikipedia von 21.516 um 24,5% auf 26.782.61 Im 
Juni 2011 gab es in Polen 12,03 Millionen aktive Nutzer sozialer Netzwerke im 

59 Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., Einsatz von Social Media in Unternehmen, 
2011, S. 10.

60 ECC-Shopmonitor Spezial Juli 2010.
61 E. Zachte, Wikimedia, Wikipedia-Statistik 2012.
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Internet, in Deutschland 18,81%.62 In Polen sind 8.259.520 Nutzer bei Facebook 
angemeldet, dies entspricht 36,79% der polnischen Internetnutzer und 21,47% 
der Gesamtbevölkerung des Landes. Die am stärksten vertretene Gruppe der pol-
nischen Facebook-Nutzer ist die der 18 bis 24-jährigen (32%), gefolgt von den 
25 bis 34-jährigen (28%). 52% der polnischen Facebook-Nutzer sind weiblich, 
48% männlich. Die beliebteste polnische Facebook-Seite ist die des Online-Shops 
Allegro.63 Zwischen April 2010 und April 2011 stiegen die Facebook-Nutzerzah-
len in Polen um 170,7% Prozent (die weltweit sechstgrößte Wachstumsrate).64

Zur Verwendung sozialer Netzwerke zu Zwecken des Kundenbeziehungs-
managements (Social-CRM) kann man über die Schnittstelle „Facebook Open 
Graph Protocol“ auf die Kundendaten zugreifen, eigene Anwendungen (sog. 
Apps) programmieren sowie Anwendungen in das eigene Portal integrieren, bei-

62 Global Web Index, Map of Social Networking, 2011.
63 socialbakers.com/facebook-statistics/poland.
64 Facebook API, Facebook-Nutzerzahlen, 2011.

Abbildung 5. Gründe für Social Media Aktivitäten in Unternehmen
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spielsweise den „Like-Button“ oder eine Kommentarfunktion. Auch in sozialen 
Netzwerken sind jedoch die unter Punkt 2 genannten Schutzgesetze, insbesondere 
das Bundesdatenschutzgesetz zu beachten. Kundendaten dürfen erst dann freige-
geben werden, wenn der Nutzer dem ausdrücklich zugestimmt hat.65 Im Übrigen 
sind auch für den gesamten Social Media-Bereich die allgemeinen rechtlichen 
Voraussetzungen zu beachten.66

4.  Ausblick

Bill Gates, Gründer des Software-Konzerns Microsoft, soll bereits 1994 
gesagt haben: „Der elektronische Marktplatz wird unsere Kultur ebenso verän-
dern wie Gutenbergs Druckerpresse die Welt des Mittelalters.“ Die steigende Zahl 
der im Internet geschlossenen Verträge mag für manche Unternehmen wie ein 
Fluch der Technik erscheinen, der ihre Grundlagen zerstört. Die Möglichkeiten 
des Internets bieten aber auch kleinen und mittleren Unternehmen in Regionen, 
die keine große Bevölkerungsdichte aufweisen, die Chance, national und interna-
tional Geschäfte abzuschließen. Mit geschickter Werbung, etwa in den sozialen 
Medien, kann es gelingen, auch regionale Produkte oder Dienstleistungen einer 
breiten Käuferschicht nahe zu bringen.

Nicht nur junge Käufer nutzen vermehrt die Möglichkeiten des Internets zum 
Erwerb von Waren und Leistungen, immer mehr ältere Menschen verlieren ihre 
Scheu vor der Nutzung von Computern. Insbesondere jene, die in ihrer Mobilität 
eingeschränkt sind, können mit Hilfe des Internets auf eine breite Produkt- und 
Leistungspalette zugreifen. Die rasche Zunahme der Umsätze im Internet wird 
sich daher auch in naher Zukunft noch steigern. 

Aber auch die Vielfalt der im Internet angebotenen Produkte wird sich erhö-
hen. Entrepreneurs sind in der Lage, ihre neuen Ideen schneller an die Kunden 
heranzubringen ohne das Risiko einer schlechten Geschäftslage oder hoher Büro- 
und Personalkosten auf sich nehmen zu müssen. Allerdings wird auch im Internet 
nicht jede neue Geschäftsidee zu einem erfolgreichen Unternehmen führen. Wich-
tig wird sein, dass das Unternehmen kontinuierlich seriös und verlässlich agiert, 
mangelfreie Waren oder Leistungen liefert und das Bezahlsystem ordnungsgemäß 

65 ibusiness.de/members/aktuell/db/906036sh.993621sh.html, Artikel vom 27.02.2012.
66 Vgl. Punkt 2.
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abwickelt – so wie dies auch im Geschäftsverkehr außerhalb des Internets der Fall 
sein sollte. 
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Zusammenfassung

Der Handel im Internet steigt ständig. Er bietet auch kleinen und mittleren Unter-
nehmen die Chance, ihre Produkte überregional zu verkaufen. Dieser Handel ist allerdings 
auch mit Risiken verbunden. Die Anonymität der Vertragspartner verlockt zum Miss-
brauch. Der Gesetzgeber sah sich daher gezwungen, verbindliche Regelungen zu treffen, 
sowohl in der Europäischen Union als in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Die Kenntnis 
dieser gesetzlichen Bestimmungen ist sowohl für den Händler als auch den Kunden von 
wesentlicher Bedeutung. Die nachfolgende Darstellung soll einen kurzen Überblick über 
die Regelungen in Deutschland geben..
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SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET

Streszczenie

Sprzedaż internetowa ciągle wzrasta, oferując małym i średnim przedsiębiorstwom 
możliwość ponadregionalnej sprzedaży produktów. Taka forma sprzedaży jest również 
obarczona ryzykiem. Anonimowość partnerów sprzyja bowiem nieuczciwym praktykom. 
Z tego powodu ustawodawca czuje się zobowiązany do stworzenia reguł obowiązujących 
zarówno w Unii Europejskiej, jak i w poszczególnych krajach członkowskich. Powinny 
się z nim zapoznać zarówno podmioty oferujące swoje wyroby, jak i klienci. W artykule 
przedstawiono krótki przegląd reguł obowiązujących w tym zakresie w Niemczech.

BUSINESS VIA INTERNET

Summary

Business via Internet is growing. It opens opportunities also for small businesses to 
sell their goods almost worldwide. But internet has ist own risks. The anonymity of the 
contracting partners leads to misuse and fraud. Therefore the national lawmakers and the 
lawmakers of the European Union had to take measures. Knowing this rules is important 
for the owners of small businesses as well as for their customers. A short presentation of 
the internet-law in Germany should provide a fast overlook.
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PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE 
W ŚWIETLE ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH 

I KOMUNIKACYJNYCH

Wprowadzenie

Celem artykułu jest przedstawienie najpopularniejszych e-usług, które 
w ciągu najbliższych pięciu lat będą charakteryzowały się największym potencja-
łem rozwojowym, oferując jednocześnie obecnym i przyszłym przedsiębiorcom 
największe możliwości w prowadzeniu e-biznesu.

Przedsiębiorczość polegająca na powoływaniu do życia przedsięwzię-
cia biznesowego opartego na e-usługach doskonale wpasowuje się w definicję 
przedsiębiorczości H.H. Stevensona, M.J. Robertsa i H.J. Grousebecka, zgodnie 
z którą przedsiębiorczość to proces polegający na dążeniu do wykorzystania oka-
zji i zaspokojenia swoich potrzeb przez stosowanie innowacji bez względu na 
posiadane zasoby1. 

Innowacje na rynku technologii informacyjnych i komunikacyjnych stwa-
rzają olbrzymie możliwości rozwoju małych firm, ponieważ angażują stosunkowo 
niski kapitał. Aby prowadzić sklep lub portal internetowy wystarczy ponieść 
jednorazowy koszt na zakup komputera/laptopa, miesięczną opłatę za dostęp do 
Internetu i roczną opłatę za korzystanie z serwera. Z wyjątkiem drogich i spe-
cjalistycznych aplikacji stworzenie portalu w większości rodzajów e-usług może 
być oparte na darmowych lub bardzo tanich aplikacjach sieciowych. Przykładem 
jest oprogramowanie Open Source typu CMS (Content Management System − 

1 H.H. Stevenson, M.J. Roberts, H.J. Grousebeck, New Business Ventures and the Enterpreneur, 
Irwin Homewood, Illinois 1989.
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system zarządzania treścią). Aplikacje te na ogół nie wymagają dobrej znajomości 
programowania, a niektóre wręcz żadnej. Najprostszym rozwiązaniem są kreatory 
www i portale społecznościowe. Rejestracja domen (nazw stron internetowych) 
jest bardzo prosta i mało kosztowna. W Polsce usługi takie świadczą między 
innymi www.home.pl, www.nazwa.pl, www.kei.pl, www.az.pl.

1.  Przedsiębiorczość Polaków w świetle badań

W okresie od października 2011 roku do kwietnia 2012 roku przeprowa-
dzono badanie ankietowe, którego celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: 
jaki procent Polaków myślał kiedykolwiek o założeniu i prowadzeniu własnej 
działalności gospodarczej i co ewentualnie zadecydowało o tym, że działalności 
tej nie podjęto?

W badaniu wzięły udział 1034 osoby pełnoletnie z terenu całej Polski, miesz-
kające w miastach (94%) i na wsi (6%). Wśród ankietowanych 76% stanowiły 
kobiety, a 24% – mężczyźni. Na pytanie: czy kiedykolwiek myślał/a Pan/Pani 
o założeniu własnej firmy? negatywnej odpowiedzi udzieliło zaledwie 21 osób 
na 1034, czyli 2% badanych. Można zatem stwierdzić, że 98% pełnoletnich Pola-
ków myślało i brało pod uwagę prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 
Wśród ankietowanych, którzy odpowiedzieli pozytywnie na pytanie (1013), były 
osoby, które: 

‒ myślały o założeniu własnej działalności, ale nigdy jej nie podjęły – 911 
(90%),

‒ myślały o założeniu działalności, podjęły ją i nadal prowadzą – 38 (4%),
‒ myślały o założeniu własnej działalności, podjęły ją, ale już nie prowadzą 

– 64 (6%).
Osoby, które myślały o założeniu własnej firmy, ale nigdy nie podjęły się jej 

prowadzenia, podały następujące czynniki hamujące ich przed tą decyzją:
‒ stabilizacja związana z pracą najemną (na zasadzie umowy o pracę),
‒ brak odpowiedniego kapitału finansowego na uruchomienie działalności,
‒ zbyt duża biurokracja w urzędach i instytucjach państwowych,
‒ zbyt wysokie składki na ubezpieczenie społeczne,
‒ obawa przed niepowodzeniem,
‒ brak skłonności do podejmowania ryzyka,
‒ brak odwagi,
‒ brak potrzeby niezależności.
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Badani mogli wybrać kilka odpowiedzi, dlatego uszeregowano je od najczęściej 
pojawiających się do najrzadziej. Na uwagę zasługuje fakt, że większość ankie-
towanych jako główny czynnik niepodjęcia własnej działalności gospodarczej 
uznała potrzebę stabilizacji związaną z pracą najemną. Jest ona dużo silniejsza 
niż potrzeba niezależności. Polacy zdecydowanie bardziej wolą pracować u kogoś 
niż na własny rachunek, co z całą pewnością wiąże się z mniejszym ryzykiem 
i większą ilością czasu wolnego dla siebie i rodziny. 

Jako drugi czynnik ankietowani wymienili brak odpowiedniego kapitału 
finansowego na uruchomienie działalności. Należy dodać, że nadal mało osób 
ma wiedzę na temat pozyskiwania dotacji unijnych na działalność gospodarczą, 
a wiele osób, które chciałyby uzyskać wsparcie z UE, nie może ze względu na 
zbyt mało elastyczne przepisy. Jednym z nim jest na przykład obowiązek posia-
dania na własność lokalu, w którym będzie prowadzona działalność, natomiast 
wiele firm jest najemcą, co wyklucza z ubiegania się o unijne wsparcie.

Trzecim czynnikiem wskazywanym przez badanych jest zbyt duża biuro-
kracja w urzędach i instytucjach państwowych. Polscy urzędnicy wymagają od 
przedsiębiorców składania licznych deklaracji i zaświadczeń w formie papierowej, 
które często mają bardzo krótki termin ważności. Na przykład w przypadku ubie-
gania się o dotacje z UE wymagane są od przedsiębiorców zaświadczeń z urzędu 
skarbowego i ZUS, przy czym są one ważne jedynie trzy miesiące. Do dzisiaj nie 
funkcjonuje w Polsce w pełni cyfrowa administracja państwowa. Wielu spraw 
urzędowych nie można załatwić przez Internet.

Niezwykle ważnym czynnikiem hamującym przedsiębiorczość w Polsce 
są zbyt wysokie składki na ZUS. Wśród pozostałych, mniej ważnych zdaniem 
badanych czynników, znalazły się cechy osobowościowe często uwarunkowane 
genetycznie, takie jak strach przed niepowodzeniem, brak skłonności do podej-
mowania ryzyka, brak odwagi, brak potrzeby niezależności. Wraz z rozwojem 
sektora usług oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych przed poten-
cjalnymi i już funkcjonującymi na rynku przedsiębiorcami rysują się zupełnie 
nowe możliwości.

2. Rozwój sektora usług

Z prognoz ekonomicznych wynika, że do 2015 roku w krajach Unii Euro-
pejskiej liczba pracujących może zwiększyć się o 13 mln osób. Zarówno w Euro-
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pie, jak i w Polsce nastąpi redukcja etatów w rolnictwie – w UE średnio o 20%, 
a w kraju nawet o 27%.W państwach Unii Europejskiej przemysł zanotuje nie-
znaczny, bo 1,3% spadek zatrudnionych. W Polsce produkcja przemysłowa wciąż 
odgrywa główną rolę – do 2015 roku liczba pracujących w tym sektorze zwięk-
szy się o około 17%. Podobne wzrosty wystąpią w branży budowlanej. Niemniej 
przyszłość należy do sektora usług – w 27 krajach UE zatrudnienie w usługach 
rynkowych zwiększy się o 20%, a w Polsce nawet o 30%. Z punktu widzenia per-
spektyw rozwoju przedsiębiorczości prognozowany wzrost zatrudnienia w usłu-
gach powinien być sygnałem dla obecnych i potencjalnych przedsiębiorców, gdzie 
należy szukać szans rynkowych i gdzie w najbliższych latach przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza mikro i małe, będą mogły czerpać korzyści. Najlepsze perspektywy 
rozwoju przedsiębiorstw rysują się w branżach związanych z Internetem, tech-
nologiami informatycznymi i teleinformacyjnymi. Są to najbardziej dynamicznie 
ewoluujące dziedziny, bez których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie więk-
szości przedsiębiorstw. Tam obecnie powstaje najwięcej miejsc pracy, kształtują 
się nowe zawody i specjalności. Era informacji wywołuje także zmiany w sposo-
bie funkcjonowania przedsiębiorstw. Wraz ze wzrostem potrzeb użytkowników 
Internetu urządzenia, za których pomocą korzystają oni z sieci, w ciągu ostatnich 
pięciu lat uległy zdecydowanej ewolucji. 

              
    grafika MS DOS                         grafika Windows 95                        grafika 3D    

  

                       
       desktop                        laptop                     netbook                    tablet                   smartfon   

Rysunek 1.  Ewolucja grafiki komputerowej i interfejsu użytkownika

Źródło:  opracowanie własne.
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Najważniejszą zmianą jest zmniejszenie rozmiaru ekranu interfejsu oraz 
rozpowszechnienie ekranów dotykowych. Rozwój dotyczy również grafiki kom-
puterowej. Od tekstu pisanego w systemie DOS grafika ewoluowała do poziomu 
3D. Technologie informacyjne i komunikacyjne stwarzają obecnie olbrzymie 
możliwości rozwoju tak zwanej przedsiębiorczości internetowej. Za niezwykle 
ważne czynniki należy uznać stosunkowo niskie koszty założenia i prowadzenia 
takiej działalności oraz duży popyt na e-usługi i dużą podaż sprzętu telekomuni-
kacyjnego. Trzeba podkreślić, że jest to również skutek silnej konkurencji mię-
dzy producentami urządzeń mobilnych, głównie takich, jak smartfony i tablety. 
Urządzenia te wypierają obecnie z rynku zwykłe telefony i są dzisiaj substytutem 
tradycyjnego peceta, natomiast ich stosunkowo niska cena zwiększa popyt. 

Mówiąc o rynku usług elektronicznych, należy podkreślić, że jest pewna 
grupa usług wyłączonych z usług elektronicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 roku usługa elektro-
niczna to „usługa świadczona w sposób zautomatyzowany przez użycie techno-
logii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych 
sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jedno-
czesnej obecności stron w tej samej lokalizacji”2. Z definicji e-usługi wyłączone 
są jednak pewne usługi, które szczegółowo wymieniono w rozporządzeniu, na 
przykład usługi telekomunikacyjne i świadczone przez prawników.

3. Tendencje w e-usługach

Analizując popyt na usługi elektroniczne, należy zwrócić szczególną uwagę 
na usługi świadczone przez sieci mobilne. Tempo rozwoju mobilnego Internetu 
i transmisji danych w sieciach komórkowych jest zdecydowanie szybsze niż prze-
widywano we wszystkich prognozach. Według analityków w najbliższych latach 
nie należy oczekiwać spowolnienia wzrostu. W roku 2010 w sieciach komórko-
wych na całym świecie przesyłano średnio 237 petabajtów3 danych miesięcznie, 
to jest o 159% więcej niż w 2009 roku. 

2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udziela-
nia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia 
i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007–2013, DzU 2009, nr 153, poz. 956, z późn. zm.

3 Petabajt (skrót PB) – jednostka używana w informatyce oznaczająca biliard (1015) bajtów. 
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Rysunek 2.  Prognozowany miesięczny przesył danych w sieciach komórkowych w tysią-
cach terabajtów

Źródło:  CISCO VNI Mobile.

Firma Cisco prognozuje, że do 2015 roku przesył danych za pomocą sieci 
mobilnych powiększy się 26-krotnie w stosunku do 2010 roku. Amerykański ope-
rator AT & T oczekuje, że w ciągu pierwszych pięciu tygodni 2015 roku jego 
klienci prześlą tyle danych, ile w całym 2012 roku. Z kolei firma badawcza Wise-
Harbor wbrew temu, co prognozuje Cisco i AT & T, przewiduje, że do 2025 
roku transmisja danych w sieciach mobilnych na świecie wzrośnie 1000-krotnie 
w porównaniu z 2010 rokiem.

Według analityków firmy Cisco, już w 2015 roku jeden smartfon będzie 
wykorzystywał średnio 1,3 GB danych miesięcznie, 16 razy więcej niż w 2010 
roku. Smartfony i modemy umożliwiające dostęp do mobilnego Internetu z lapto-
pów będą w ciągu najbliższych pięciu lat motorem napędowym wzrostu transmisji 
danych. Jeden smartfon zużywa obecnie tyle danych, ile 96 zwykłych telefonów 
komórkowych, natomiast jeden tablet tyle, ile 122 komórki. 

Sprzedaż telefonów komórkowych w najbliższych latach będzie systema-
tycznie rosła. Motorem napędowym są smartfony i tanie telefony. W roku 2010 
sprzedano na świecie około 300 mln smartfonów, to jest o ponad 70% więcej niż 
rok wcześniej. 

Przewiduje się, że w 2012 roku sprzedaż smartfonów wyniesie około 
600 mln sztuk, natomiast w 2015 roku wzrośnie o prawie 100% w stosunku do 
2012 roku. Wśród producentów smartfonów największy wzrost sprzedaży w 2011 

*  prognoza
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roku w stosunku do 2010 roku odnotował koreański Samsung (o prawie 200%) 
i tajwański HTC (dawniej High Tech Computer Corporation) (o 100%).

Pierwsza tendencja: wzrost prędkości sieci z perspektywą zerowego 
czasu oczekiwania. 

W ciągu zaledwie dwudziestu lat przepustowość sieci zwiększyła się prawe 
tysiąckrotnie – od modemu telefonicznego do łącza światłowodowego, a mimo 
to użytkownicy ciągle domagają się większej prędkości transferu. W przyszło-
ści prędkość sieci nie będzie jednak mierzona w odniesieniu do przepustowości 
wymaganej przez daną usługę, ale czasem oczekiwania przez użytkownika na 
odpowiedź sieci. Zerowy czas oczekiwania to nowy paradygmat, który ukształ-
tuje dalszy rozwój Internetu. 

Druga tendencja: gwarancja dostępności multimediów wzmocnionych 
przez technologie rzeczywistości rozszerzonej. 

W miarę rozwoju Internetu zmieniała się jego treść – od tekstu, przez obrazy 
i dźwięki, do wysokiej jakości filmów i multimediów nowej generacji, takie jak 
technika 3D, jakość HD. Wszystkie te typy multimediów będą coraz łatwiej 
dostępne i szeroko stosowane zarówno e-handlu, e-marketingu, jak i usługach 
społecznościowych i mediach.

Trzecia tendencja: łatwy i natychmiastowy dostęp do wszechobecnego 
Internetu.

W ciągu dwudziestu lat liczba użytkowników Internetu stacjonarnego doszła 
do 2 mld, lecz wystarczyło jedynie 5 lat, by liczba użytkowników Internetu mobil-
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Rysunek 3.  Sprzedaż smartfonów na świecie w mln sztuk z podziałem na systemy opera-
cyjne

Źródło:  Gartner.
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nego osiągnęła poziom 1 mld – dwa razy szybciej niż w przypadku Internetu sta-
cjonarnego. Dzięki coraz większej dostępności smartfonów i Internetu mobilnego 
użytkownicy mogą być online „zawsze i wszędzie”. 

Czwarta tendencja: uczestniczenie w społecznościach. 
Kładąc nacisk na społeczny aspekt Internetu, serwisy społecznościowe w pew-

nym stopniu odpowiadają na potrzeby emocjonalne użytkowników przez umożli-
wienie im dzielenia się informacjami z innymi ludźmi. Fenomen ten wskazuje na 
to, że usługi społecznościowe powinny być ważnymi funkcjami zarówno serwi-
sów przeznaczonych dla konsumentów, jak i aplikacji biznesowych.

3.  E-usługi z największym potencjałem rozwoju

Dzięki narzędziom, takim jak na przykład Google Analytics, można dokony-
wać analityki internetowej, która umożliwia dokładny wgląd w ruch w witrynach 
internetowych. Na tej podstawie można prognozować popyt na poszczególne 
tematy i usługi świadczone w sieci. W ciągu najbliższych pięciu lat największy 
potencjał rozwoju będą mieć następujące usługi internetowe:

a) raporty i analiza: 
‒ raportowanie wejść na witrynę,
‒ raporty/newslettery na temat nowości w określonej dziedzinie, 
‒ serwis z geograficznymi raportami statystycznymi, 
‒ ranking najpopularniejszych stron internetowych; 

b) finanse: 
‒ pożyczki społecznościowe,
‒ wsparcie zarządzania finansami osobistymi, 
‒ porównywanie usług finansowych; 

c) komunikacja i społeczność:
‒ dzielenie się wiedzą,  
‒ tworzenie i dzielenie się notatkami na temat zawartości stron www, 
‒ zapisywanie i współdzielenie łączy do stron internetowych, 
‒ aplikacja rekomendująca czytelnikom blogów inne blogi o podobnej 

tematyce, 
‒ przeglądanie grup dyskusyjnych, 
‒ serwisy społecznościowe, 
‒ geolokalizacja, 
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‒ tworzenie i udostępnianie aplikacji dla użytkowników serwisów spo-
łecznościowych, 

‒ tworzenie e-drzew genealogicznych; 
d) informacje:
‒ gazeta online, 
‒ usługa dziennikarstwa obywatelskiego za pośrednictwem platform 

komunikacyjnych, 
‒ usługa subskrypcji treści, 
‒ serwis tematyczny (wortal); 

e) reklama i marketing:
‒ reklama kontekstowa, 
‒ śledzenie i zarządzanie e-mailowymi kampaniami reklamowymi, 
‒ reklama wideo, 
‒ reklama w serwisach społecznościowych (social marketing), 
‒ reklama afiliacyjna; 

f) zarządzanie czasem:
‒ zarządzanie projektami online, 
‒ sieciowy kalendarz, 
‒ sieciowe listy zadań; 

g) edukacja:
‒ prowadzenie szkoleń e-learning, 
‒ dostarczanie multimedialnych materiałów edukacyjnych, 
‒ usługa tworzenia i udostępniania screencastów, 
‒ słowniki online, 
‒ tłumaczenie tekstów online; 

h) praca: 
‒ katalog ofert pracy,
‒ wspomaganie rekrutacji pracowników; 

i) zdrowie:
‒ baza wiedzy o symptomach chorób, 
‒ porady i testy sprawności online, 
‒ porady i testy sprawności online, 
‒ prezentacja ocen służby zdrowia;

j) hosting/pliki: 
‒ usługa zarządzania hostingiem, serwerami oraz kontami e-mail, 
‒ usługa publicznego udostępniania plików,  
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‒ generator stron internetowych, 
‒ usługa udostępniania albumów zdjęć w sieci,  
‒ platforma publikowania i oceny dowolnych treści, 
‒ platforma publikacji dokumentów; 

k) handel:
‒ internetowy integrator produktów i usług dla dostawców,
‒ e-usługa wyceniająca strony internetowe, 
‒ porównywanie cen produktów w różnych sklepach, 
‒ grupowe zakupy,  
‒ wsparcie sprzedaży na serwisach aukcyjnych,
‒ wsparcie kupna na serwisach aukcyjnych,
‒ usługa doboru ubrań na podstawie zdjęć, 
‒ wyszukiwanie prezentów na specjalne okazje; 

l) rozrywka:
‒ wysyłanie e-kartek na specjalne okazje, 
‒ dostarczanie wiadomości na temat życia popularnych osobistości, 
‒ usługa dostarczania zabawnych filmów, zdjęć, 
‒ usługa udostępniania humorystycznego komiksu, 
‒ usługa dostępu do gier społecznościowych; 

ł) radio i telewizja:
‒ usługa dystrybucji i sprzedaży filmów, reportaży, wywiadów, 
‒ usługa współtworzenia własnej telewizji online,
‒ promocja kraju przez telewizję internetową, 
‒ zamawianie wybranych utworów muzycznych na antenie radia,
‒ katalog utworów muzycznych; 

m) turystyka:
‒ elektroniczny przewodnik po mieście, 
‒ elektroniczne mapy pogodowe, 
‒ elektroniczne mapy ze zdjęciami, 
‒ optymalizator trasy przejazdu. 
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4.  Wsparcie biznesu w zakresie e-usług środkami pochodzącymi 
z Unii Europejskiej

W Polsce na lata 2007–2013 przewidziano 85,6 mld euro w ramach realizacji 
tak zwanych programów operacyjnych. Jednym z nich jest Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka (PO IG), na który przeznaczono 9,7 mld euro. W pro-
gramie tym wyróżniono osiem tak zwanych osi priorytetowych, czyli osiem grup 
działań ukierunkowanych na wspieranie różnych rodzajów przedsiębiorczości. 
Oś numer 8 to Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospo-
darki, w której ramach zaplanowano dwa źródła dofinansowania firm:

a) dotacje dla e-usług, oznaczone jako działanie 8.1. Wspieranie działalności 
gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej;

b) wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, oznaczone jako 
działanie 8.2.

W latach 2007–2013 na działanie 8.1 zaplanowano 390 mln euro, a na dzia-
łanie 8.2 – 460 mln euro4.

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z funduszy na e-biznes, powinien 
przede wszystkim sprawdzić, czy jego firma spełnia kryteria formalne oraz czy 
projekt, który chce dofinansować, spełnia kryteria merytoryczne zawarte w opi-
sach do poszczególnych działań. Dokładne opisy wymagań, dokumenty konkur-
sowe, instrukcje i terminy konkursów znajdują się na stronach Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości5.

Zakończenie

Główną tendencją w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce są usługi elektro-
niczne. Większość e-usług, bez względu na obszar działalności, będzie się przesu-
wać w stronę użytkowników Internetu dostarczanego przez operatorów telefonii 
mobilnej. Wynika to z dużej konkurencji między producentami urządzeń mobil-
nych, głównie takich jak smartfony i tablety. Urządzenia te wypierają zwykłe 
telefony, dlatego potencjalni i obecni przedsiębiorcy mają olbrzymie szanse na 
rynku e-usług.

4 www.poig.gov.pl, dostęp 21.02.2012.
5 www.parp.gov.pl, dostęp 23.02.2012..
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PERSPECTIVES FOR DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP 
IN THE VIEW OF DEVELOPMENTS IN INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Summary

The main trend of development of entrepreneurship in Poland is the development 
of electronic services. Most e-services, regardless of area of   operations, will move in the 
direction of Internet users supplied by mobile operators. This is due to fierce competition 
between manufacturers of mobile devices, especially such as smartphones and tablets. 
These devices are replacing conventional phones, so the potential and current entrepre-
neurs are huge market opportunities for e-services.
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INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
JAKO SIŁA NAPĘDOWA ROZWOJU GOSPODARKI

Wprowadzenie

Aktywność innowacyjna podejmowana przez współczesnych menedżerów 
w warunkach kryzysu gospodarczego jest ważnym elementem ich przewagi 
konkurencyjnej oraz sukcesu. Każde przedsiębiorstwo, które chce się rozwijać, 
potrzebuje innowacji – nowych produktów, usług, technologii. Przedsiębiorczość 
innowacyjna wiąże się zatem z wprowadzaniem czegoś nowego, nowatorstwem, 
reformą, ulepszaniem. Jest niezbędna do wzrostu konkurencyjności całej gospo-
darki, a tym samym do wzrostu gospodarczego i podniesienia poziomu życia spo-
łeczeństwa. Nie bez znaczenia jest zdefiniowanie istoty i przejawów aktywności 
innowacyjnej, ukazanie innowacji w roli czynnika przewagi konkurencyjnej oraz 
czynników warunkujących aktywność innowacyjną przedsiębiorców. Poznanie 
przyczyn sukcesu innowacyjnych przedsiębiorców sprowadza się bowiem do 
analizy ich cech osobowych, postaw czy zachowań. 

1. Istota innowacyjności

Innowacyjność, określana jako proces przebiegający w czasie, niebędący 
pojedynczym zdarzeniem, lecz zespołem działań, których początkiem jest koncep-
cja, a końcem praktyczne zastosowanie, staje się współcześnie coraz ważniejszym 
źródłem wzrostu gospodarek. Postrzega się ją jako „siłę napędową współczesnej 
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gospodarki, przemieniającą pomysły i wiedzę w produkty i usługi”1. Mohanbir 
Sawhney, Robert Wolcott i Ingo Arroniz proponują usystematyzowane podej-
ście do innowacyjności w biznesie, które może występować na 12 następujących 
płaszczyznach2:

− oferta – nowe wyroby lub usługi,
− platforma – pochodne oferty oparte na rekonfigurowaniu składowych,
− rozwiązania – integracja ofert, tak aby spotkały się z uznaniem klientów,
− klienci – niezaspokojone potrzeby lub nowe segmenty rynku,
− doświadczenie klientów – przeprojektowanie kontaktu z klientami i inter-

akcji,
− dyskontowanie wartości – przedefiniowanie modelu biznesu i tego, jak 

generowany jest zysk,
− procesy – poprawa wydajności i efektywności,
− struktura organizacyjna – zmiana zakresów lub struktur,
− łańcuch dostaw – zmiany dotyczące źródeł dostaw i realizacji zamówień,
− obecność – nowe kanały dystrybucji lub sprzedaży,
− marka – poprawa wizerunku lub repozycjonowanie,
− networking – stworzenie kompleksowych ofert z wykorzystaniem sieci.

Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego można przyjąć, że innowacyjność 
jest cechą firm lub gospodarek, która oznacza zdolność do tworzenia i wdraża-
nia innowacji oraz ich przyswajania, a ponadto zaangażowanie w zdobywanie 
zasobów i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w tych procesach3. Inno-
wacyjność przedsiębiorstw jest obecnie jedną z podstawowych determinant ich 
rozwoju, rozwoju danego regionu i gospodarki w skali całego kraju.

Do czynników sprzyjających innowacyjności przedsiębiorstwa można zali-
czyć następujące4:

‒ wymianę towarową z zagranicą,
‒ eksport i import licencji,
‒ wymianę dokumentacji technicznej nieobjętej umowami licencyjnymi,

1 Competing in the Global Economy: The Innovation Challenge, Department of Trade and In-
dustry, London 2003.

2 Zob. J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynko-
wych i organizacyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 84.

3 Zob. P. Niedzielski, J. Markiewicz, K. Rychlik, T. Rzewuski, Innowacyjność w działalności 
przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 86.

4 Zob. J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsię-
biorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 165.
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‒ świadczenie usług podmiotom zagranicznym lub przez podmiot zagra-
niczny,

‒ prowadzenie prac badawczo-rozwojowych za granicą, wspólne przedsię-
wzięcia B + R z podmiotami zagranicznymi,

‒ kształcenie kadr za granicą lub przez obcych specjalistów, zatrudnienie 
obcych pracowników oraz staże i praktyki zawodowe lub osobiste kon-
takty ze specjalistami zagranicznymi,

‒ różne formy współpracy w produkcji z partnerami zagranicznymi,
‒ tworzenie wspólnych przedsiębiorstw,
‒ podejmowanie zagranicznych inwestycji bezpośrednich.
Za mocne strony innowacyjności polskiej gospodarki można uznać między 

innymi zaawansowane badania w niektórych dziedzinach wysokiej technologii, 
potencjał innowacyjny przedsiębiorstw, wiedzę na temat nowych technologii, świa-
domość konieczności jej komercyjnego wykorzystania, dużą liczbę organizacji 
działających na rzecz innowacyjności (edukacja, szkolenia, transfer technologii). 
Wśród słabych stron dostrzec można „nieumiejętność identyfikacji rynkowych 
bodźców i przesłanek rozwoju. Patrzenie na innowacyjność wyłącznie przez 
pryzmat konieczności współzawodnictwa rynkowego, bez zwracania uwagi na 
przesłanki leżące po stronie nabywców, doprowadzić może do generowania 
i wdrażania rozwiązań innowacyjnych, które nie przyczynią się do poprawy 
relacji z finalnymi nabywcami, stając się jedynie zbędnym ciężarem niepotrzeb-
nie obciążającym budżet państwa”5. W każdym przedsiębiorstwie innowacyj-
ności przypisuje się szczególne znaczenie. Innowacyjność buduje wizerunek 
czołowej i rozwojowej firmy. Innowacyjności nie da się uniknąć, jest potrzebna, 
a dążenie do niej wydaje się być jak najbardziej uzasadnione. Każde przedsię-
biorstwo powinno mieć jednak świadomość tego, że bycie nieustannie liderem 
innowacyjności w danej branży jest niemożliwe i należy liczyć się z zagrożeniami 
wynikającymi z podejmowania nadmiernego wysiłku w celu osiągnięcie pozy-
cji innowatora. Na innowacyjność oprócz mechanizmu rynkowego ma wpływ 
wiele innych czynników podnoszących sprawność innowacyjną lub wstrzymu-
jących realizację określonych projektów. O czynnikach tych napisano w dalszej 
części. 

5 R. Nowacki, M.W. Staniewski, Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
Difin, Warszawa 2010, s. 67. 
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2. Przedsiębiorczość jako aktywność innowacyjna

Ścisłe zdefiniowanie przedsiębiorczości i działania przedsiębiorczego jest 
niezwykle trudne6. Wynika to z tego, że „przedsiębiorczość” jest pojęciem wie-
loznacznym, często używanym na określenie różnych rzeczy i rozpatrywanym 
przez ludzi z odmiennych perspektyw. Definiując przedsiębiorczość, zwraca się 
uwagę na różne aspekty tego pojęcia. Może być ono rozpatrywane jako cecha 
(postawa, sposób zachowania, orientacja) osób lub organizacji, działanie osoby 
lub organizacji, jako proces lub sposób (styl) zarządzania7. Postawa człowieka 
wyraża jego nastawienie, swoisty stosunek do samego siebie, innych ludzi i podej-
mowanych działań. Przedsiębiorczość jako postawa to gotowość człowieka do 
„podejmowania nowych działań lub rozszerzania dotychczasowych i dążenia 
do osiągania złożonych – zwykle zwiększonych – korzyści materialnych, które 
prowadzą do odczuwalnego wzrostu uzyskiwanych zysków (dochodów) oraz 
poprawy warunków życia i pracy”8. Gotowość ta jest warunkowana określonymi 
cechami, którymi powinien charakteryzować się człowiek, aby mógł przejawiać 
przedsiębiorczą inicjatywę. Przedsiębiorczość w sensie określonego działania 
sprowadza się do aktywności człowieka lub organizacji, zmiany istniejącego stanu 
rzeczy. Można zatem przyjąć, że przedsiębiorczość jest „specyficznym rodzajem 
aktywności człowieka, określonym zachowaniem, umiejętnością wykorzystania 
pomysłów, nadarzających się okazji niedostrzeganych lub bagatelizowanych 
przez innych”9. Jest formą aktywności, której celem jest tworzenie nowych war-
tości, dóbr i usług. Przedsiębiorczość może dotyczyć jakości i sposobu działania. 
Oznacza to, że takie działanie ma ducha przedsiębiorczego10. Przedsiębiorczość 
jako sposób działania wymaga przestrzegania takich reguł, jak: chłonność i otwar-
tość organizacji na innowacje; systematyczny pomiar efektywności wdrażanych 

6 Zob. J. Górzyńska, K. Szatkowski, W. Grzybowski, Podstawy teorii przedsiębiorczości 
i zarządzania przedsiębiorstwem, Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA w Zamościu, Zamość 
1999, s. 11. 

7 Por. T. Kraśnicka, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, s. 67. 

8 A.P. Wiatrak, Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, w: Uwarunkowania rozwoju 
przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, red K. Jaremczuk, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg 
2003, s. 26. 

9 Zob. T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, War-
szawa 2010, s. 37.

10 Por. S. Sudoł, Przedsiębiorczość – jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, w: Uwarun-
kowania przedsiębiorczości – różnorodność i zmienność, red. K. Jaremczuk, Wydawnictwo PWSZ, 
Tarnobrzeg 2008, s. 30.
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innowacji; podejmowanie konkretnych działań dotyczących struktury organiza-
cyjnej, obsady stanowisk, zasad kierowania zespołami pracowników, systemu 
płac i nagród oraz unikanie rzeczy, których nie należy robić w zarządzaniu przed-
siębiorczym11. W tym rozumieniu przedsiębiorczość jest określoną koncepcją 
i praktyką działania. Procesowe ujęcie przedsiębiorczości jest bardzo popularne 
w literaturze przedmiotu. Podkreśla się w nim istnienie kolejno następujących po 
sobie faz, które są ukierunkowane na realizację określonego pomysłu innowacyj-
nego z uwzględnieniem ryzyka związanego z wprowadzeniem go w życie12. Zda-
niem S.A. Witkowskiego proces ten składa się z przedsiębiorczej determinacji do 
osiągania celów, możliwości poszukiwania, rozpoznawania, oceny i eksploracji13. 
Przedsiębiorczość jako proces ma dwa aspekty: podażowy, obejmujący charakte-
rystykę postaw, wartości i preferencji przedsiębiorcy, oraz popytowy, obejmujący 
problemy ekonomiczne. Można uznać, że przedsiębiorcze cechy, postawy i dzia-
łania człowieka czy organizacji są urzeczywistniane w procesie przedsiębiorczym. 
Ostatnie z wymienionych podejść do problemu przedsiębiorczości łączy się ze 
sposobem pełnienia funkcji kierowniczej. Jest to dość jednostronne podejście, 
ponieważ przedsiębiorczy mogą być także pracownicy wykonawczy, którzy nie 
podejmują decyzji kierowniczych.

Funkcjonalną cechą przedsiębiorczości jest zmiana. Osoby przedsiębiorcze 
obserwują zmiany zachodzące w otoczeniu i odpowiednio reagują na nie, poszu-
kują nowych rynków, produktów i usług przez wdrażanie nowych rozwiązań. 
Przedsiębiorczość utożsamiana jest z działaniem opartym na celowej inwencji. 
Jej wyrazem jest tak zwana aktywność innowacyjna, rozumiana jako „zbiór 
postaw i działań prowadzący do tworzenia i rozwoju potencjału innowacyjnego, 
dynamizowania procesów innowacyjnych pomiędzy ponoszonymi nakładami 
i uzyskiwanymi efektami, a także do poprawy relacji z klientem”14. Owe postawy 
i działania prowadzą do „twórczej destrukcji” burzenia stanu równowagi mię-
dzy głównymi siłami rynkowymi15. Innowacyjność przedsiębiorstw polega zatem 

11 Por. P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, 
s. 163. 

12 Zob. T. Piecuch, dz.cyt., s. 41–44.
13 Por. S.A. Witkowski, Psychologiczne predyktory przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość 

innowacyjna, red. A. Strzałecki, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academi-
ca”, Warszawa 2011, s. 25.

14 L. Białoń, Aktywność innowacyjna organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2008, 
s. 15.

15 Por. A. Domurat, Przedsiębiorczość a kreatywność i innowacyjność, w: Przedsiębiorczość 
innowacyjna..., s. 94.
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na wykraczaniu poza typowe zadania i praktyki rutynowe przedsiębiorstwa, na 
aktywnym poszukiwaniu możliwości i okazji rynkowych. „Twórcza destruk-
cja” w rozumieniu J. Schumpetera oznacza działalność polegającą na tworzeniu 
nowych kombinacji czynników produkcji, wprowadzaniu nowych wyrobów, 
wchodzeniu na nowe rynki, pozyskiwaniu nowych źródeł zaopatrzenia, opraco-
waniu i wdrażaniu nowych technologii, metod bardziej efektywnych rozwiązań 
w zakresie struktur organizacyjnych16. Aktywność innowacyjna może zatem prze-
jawiać się w podejmowaniu różnorodnych działań, mających zarówno charakter 
technologiczny, jak i nietechnologiczny. Jest ona przeciwieństwem działalności 
konwencjonalnej, uporządkowanej, nieskorej do zmiany. Gotowość do zmiany, 
otwartość, nastawienie na sukces to podstawowe cechy innowacyjnego działania. 
Przedsiębiorczość innowacyjna jest zatem nie tylko „inteligentną aktywnością” 
przebiegającą na wysokim poziomie motywacyjnym, ale także typem „kreatyw-
nej orientacji” w świecie biznesu17.

3.  Wybrane determinanty rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej

Sprowadzając przedsiębiorczość innowacyjną do zachowania się ludzi, 
można wyodrębnić dwie różne grupy czynników, które warunkują zachowania 
przedsiębiorcze: 

‒ potrzeby działania i rozwijania zachowań przedsiębiorczych,
‒ cechy osobowości ludzi, które mogą sprzyjać tym działaniom bądź je 

utrudniać18.
Różne potrzeby znajdują odzwierciedlenie w przyjętych celach i dążeniach 

przedsiębiorców, a także w ich zachowaniach i skutkach tej aktywności. Mogą to 
być motywy zarówno pozytywne, jak i negatywne, z których te pierwsze w szcze-
gólny sposób determinują rozwój i kształtowanie zachowań innowacyjnych. Zda-
niem T. Piecuch, w działalności przedsiębiorcy ważną rolę odgrywa motyw zysku, 
potrzeba niezależności, osiągnięć, dominacji, władzy i samorealizacji19. Do tej 
grupy motywów ponadto można zaliczyć nowy start i związane z nim plany, ocze-

16 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104. 
17 Por. M. Stasiakiewicz, Interakcyjne ujęcie przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość innowa-

cyjna..., s. 83.
18 Zob. T. Piecuch, dz.cyt., s. 40.
19 Tamże, s. 65–69.
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kiwania na sukces, otwarcie nowych możliwości, ciekawość, dostrzeżenie intere-
sujących okoliczności i podjęcie próby ich wykorzystania, dążenie do poprawy 
własnego losu oraz realizacji własnych pragnień i marzeń20. Spośród wymienio-
nych motywów dążenie przedsiębiorcy do samorealizacji w szczególny sposób 
wyzwala jego kreatywność i innowacyjność. Jest dążeniem człowieka do wyko-
rzystania własnych możliwości i osiągnięcia pełnego rozwoju. Potrzeba samorea-
lizacji jest ściśle związana z potrzebą osiągnięć. Pozwala na uzyskanie satysfakcji 
z wykonywanej pracy, urzeczywistnienia własnych planów i osiągnięcia okre-
ślonych celów. Przedsiębiorca, który odnosi sukcesy, utwierdza się w poczuciu 
własnej wartości, nabywa pewności siebie, zyskuje prestiż i szacunek otoczenia. 
Są to bez wątpienia czynniki, które wyzwalają chęć podejmowania działalności 
innowacyjnej. Wpływają bowiem na zachowania innowacyjne przedsiębiorców. 
Mogą wyrażać się we wprowadzaniu nowych technologii i technik wytwarzania, 
nowych rodzajów produktów bądź zmianie istniejącego asortymentu (innowacyj-
ność ekonomiczna); dążeniu do współpracy organizacyjnej i tworzenia więzi mię-
dzy poszczególnymi pracownikami zespołu i grupami interesu (innowacyjność 
społeczna); w przeprowadzaniu zmian w organizacji i zarządzaniu w celu lep-
szego ich funkcjonowania, zdobycia nowych rynków i poszukiwania tak zwanych 
nisz rynkowych21. Innowacyjne zachowania przedsiębiorcze są ściśle związane 
z postawami przedsiębiorców, które wpływają na nie i je warunkują. Postawy 
te łączą się z predyspozycjami osobowościowymi do podejmowania działalności 
innowacyjnej. Zdaniem E. Scheina, można mówić o przedsiębiorczej osobowo-
ści. Przedsiębiorca ma bowiem specyficzne cechy, do których można zaliczyć: 
„zdolność rozpoznawania możliwości rynkowych, entuzjastyczną postawę przy 
realizacji pomysłów, zdolność do zdobywania i praktycznego wykorzystania 
wiedzy niezbędnej do realizacji podjętych zamierzeń, potrzebę bycia właścicie-
lem (współwłaścicielem) firmy oraz niechęć do podejmowania pracy u kogoś”22. 
Cechy te z pewnością sprzyjają osiąganiu sukcesów w podejmowanej działalności 
gospodarczej oraz są źródłem kreatywności i innowacyjności. Kreatywność jest 
traktowana jako pozytywna cecha osobowości. Kreatywne osoby charakteryzuje 

20 J. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010, 
s. 52.

21 L. Kaliszczak, Motywy i uwarunkowania działań przedsiębiorczych, w: Uwarunkowania roz-
woju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia..., s. 82.

22 Cyt. za J. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, dz.cyt., s. 38.
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otwartość poznawcza23, która oznacza między innymi łatwość asymilowania 
nowych informacji, potrzebę nowości, tolerancję wieloznaczności, dostrzeganie 
wielu sposobów rozwiązania problemu, skłonność do poznawania nowych osób, 
miejsc i sytuacji. Cecha ta jest odpowiedzią na zmienność współczesnych warun-
ków, pozwala radzić sobie w dzisiejszym świecie.

W rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej nie bez znaczenia są umiejętno-
ści osób, które podejmują te działania. M. Dworczyk i R. Szlasa zwracają uwagę 
na następujące umiejętności, które są niezbędne do podejmowania innowacyjnej 
działalności: 

a) umiejętność określania zapotrzebowania na innowacje produktowe, pro-
cesowe i organizacyjno-ekonomiczne;

b) umiejętność przygotowania zbioru przedsięwzięć i jego optymalizacji 
przez kierownictwo (np. planowanie środków rzeczowych, finansowych, 
kadrowych, przedsięwzięć realizowanych własnymi siłami i we współ-
pracy, planowanie w czasie oraz określanie skutków rzeczowych, organi-
zacyjnych i ekonomicznych dla przedsiębiorstwa);

c) umiejętność kierowania realizacją poszczególnych przedsięwzięć;
d) umiejętność projektowania rozwiązań innowacyjnych;
e) umiejętność wdrażania projektów innowacyjnych i środków technicznych 

do produkcji oraz innowacyjnych wyrobów do systemów innowacyjnych 
finalnych użytkowników – klientów;

f) umiejętność zwiększania potencjału badawczo-rozwojowego i informa-
cyjnego;

g) umiejętność zwiększania innowacyjnego potencjału kadrowego i jego 
wykorzystania między innymi poprzez odpowiedni dobór kadry i jej 
struktury zawodowej oraz jej awansowanie;

h) umiejętność zapewnienia potencjału technicznego projektowania, ekspe-
rymentowania, prototypowania;

i) umiejętność zapewnienia środków finansowych na działalność innowa-
cyjną i odpowiednie gospodarowanie nimi;

j) umiejętność wykorzystania potencjału innowacyjnego załogi24.

23 Por. A. Chybicka, Psychologia twórczości grupowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 
2006, s. 103–105.

24 Por. M. Dworczyk, R. Szlasa, Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost kon-
kurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, 
s. 177–180.
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Działalność innowacyjna przedsiębiorców uwarunkowana jest wieloma 
czynnikami. Nie sposób nie wspomnieć tu o czynnikach otoczenia zewnętrznego, 
zarówno bliższego (np. rynek odbiorców, dostawcy, rynek siły roboczej, konkuren-
cja), jak i dalszego (uwarunkowania formalne, polityczno prawne, ekonomiczne 
czy społeczno-kulturowe)25. Owa aktywność jest jednak w dużym stopniu zdeter-
minowana czynnikami zależnymi od przedsiębiorstwa, które tworzą i kształtują 
bezpośrednie otoczenie innowatora, ułatwiając i stymulując jego postawę, bądź 
utrudniając jego działalność i hamując zainteresowanie wdrażaniem innowacji. 
Decydującą rolę odgrywają tu wewnętrzne procesy, które zachodzą w psychice 
ludzi, obejmujące predyspozycje motywacyjne i twórczą aktywność. 

4.  Innowacje – czynnik przewagi konkurencyjnej

Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw wymuszają 
zmianę w postrzeganiu czynników warunkujących konkurencyjność poszczegól-
nych gospodarek. Jednym z głównych czynników kształtujących konkurencyj-
ność jest innowacyjność. Wynika to z następujących przesłanek26:

‒ innowacyjność ma zawsze charakter dynamiczny i twórczy, zawiera ele-
ment nowości,

‒ innowacyjność oddziałuje na ogólną efektywność firmy przez powiązania 
z innymi zasobami przedsiębiorstwa,

‒ innowacje silnie oddziałują na kreowanie popytu.
Przedsiębiorstwa mikro i małe zdobywają przewagę innowacyjną dzięki na 

przykład:
‒ mniej sformalizowanym, bardziej elastycznym strukturom zarządzania,
‒ mniejszej biurokracji i ograniczeniom administracyjnym,
‒ posiadaniu nowszej technologii.
Duże przedsiębiorstwa przewagę innowacyjną osiągają dzięki:
‒ korzystniejszym warunkom prowadzenia badań i prac nad rozwojem pro-

duktów (możliwość redukcji kosztów),
‒ lepszemu wyposażeniu i możliwości testowania wyrobu,

25 Zob. A. Zych, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania 
przedsiębiorczości – różnorodność i zmienność..., s. 612–614.

26 T. Ball-Woźniak, Innowacyjność w kształtowaniu przedsiębiorstw, w: Zarządzanie przed-
siębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, red. 
M. Juchniewicz, UW-M, Olsztyn 2006, s. 78.
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‒ korzystniejszym warunkom wprowadzania produktu na rynek,
‒ inwestycjom w badania marketingowe i działania promocyjne.

Zakończenie

Wartości i zachowania promujące innowacyjność powinny być rozwijane 
i podtrzymywane. Prowadzenie działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach 
oraz efektywne ich wdrażanie może być jednym z narzędzi wzrostu ich wartości 
oraz umocnienia pozycji konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa, dążąc do uzyskania 
przewagi konkurencyjnej na rynku, muszą dokonywać indywidualnych wyborów 
narzędzi i określać proporcje, w jakich będą one stosowane do budowania ich 
przewagi konkurencyjnej. Obecnie, na co warto zwrócić uwagę, coraz więcej 
innowacji jest rezultatem wspólnej działalności przedsiębiorstw, zarówno tych 
o charakterze produkcyjnym, jak i handlowym. Innowacje i innowacyjność należy 
więc postrzegać jako obszerny i wewnętrznie złożony zestaw środków do podno-
szenia sprawności gospodarowania, budowania silnych pozycji konkurencyjnych 
oraz uzyskiwania ekonomicznych korzyści przez przedsiębiorstwa, gospodarki 
narodowe i społeczeństwa.
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INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP 
AS A DRIVING FORCE OF ECONOMY DEVELOPMENT

 Summary

Innovative activity undertaken by contemporary managers In economic crisis condi-
tions constitutes an import an element of their competitive advantage and success. Each 
company, in order to develop, needs innovation – new products, services, technologies. 
Innovative entrepreneurship is thus linked to an introduction of something new, original-
ity, a reform, an improvement. It is indispensable for ensuring the growth of the whole 
economy’s competitiveness, and thus economic growth and the increase of the society’s 
life standard. Last but not least, it is important to define the core and symptoms of the 
innovative activity, to show innovation as a competitive advantage factor and factors 
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conditioning entrepreneurs’ innovative activity. Recognition of the causes of innovative 
entrepreneurs’ success comes down to the analysis of their personality traits, attitudes or 
behaviours. 
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Wprowadzenie

We współczesnej gospodarce warunki działania przedsiębiorstw na pozio-
mie mezoekonomicznym determinują takie czynniki, jak stale zmieniające się 
i złożone otoczenie, nasilona konkurencja, coraz krótszy cykl życia wyrobów 
i technologii, szybkie tworzenie oraz przepływ wiedzy i informacji. Czynniki te 
zmuszają podmioty gospodarcze do zmiany strategii rozwoju. Podstawą osiąg-
nięcia przewagi konkurencyjnej jest tworzenie i wykorzystywanie nowoczesnych 
technologii w produkcji i organizacji. Przedsiębiorcy rywalizują więc nie tylko 
o swą obecną pozycję rynkową, ale przede wszystkim o przyszłość1. Wymaga to 
od nich wykazania się innowacyjnością i zdolnością do przewidywania zmian, 
posiadania lub uzyskania dostępu do wiedzy, technologii, umiejętności, kompe-
tencji i infrastruktury, które są niezbędne do tworzenia nowych rozwiązań. 

Przedsiębiorstwa bardzo rzadko dysponują wszystkimi niezbędnymi zaso-
bami, co skłania je do podejmowania współpracy w poszukiwaniu innowacji 
w ramach sieci partnerów regionalnych, czyli przedsiębiorstw z tego samego lub 
innych sektorów (niekiedy współpracują z aktualnymi lub potencjalnymi kon-
kurentami), uczelni i instytucji badawczych, instytucji rozwoju gospodarczego, 
ośrodków wspierających przedsiębiorczość i transfer technologii, a także władz 

1 G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999, 
s. 148–164; Y. Doz, G. Hamel, Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpra-
cę, Helion, Gliwice 2006, s. 21–27. 
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samorządowych2. Sieć instytucji sektora prywatnego i publicznego, współdzia-
łających ze sobą w celu tworzenia importu, modyfikacji i rozpowszechniania 
nowych technologii, jest nazywana systemem innowacyjnym. Jego podmioty 
dzięki współpracy oraz trwałym lub doraźnym powiązaniom, komunikacji i koor-
dynacji w sieci mogą tworzyć innowacje i przyczyniać się do ich dyfuzji3. 

Od końca lat 90. XX wieku w krajach wysoko rozwiniętych, a także w Polsce, 
systemy innowacyjne rozpatruje się przede wszystkim w aspekcie regionalnym4. 
Podkreśla się, że trwałe podstawy konkurencyjności i innowacyjności w regionie 
zapewni jedynie wykorzystanie zasobów i potencjału środowisk lokalnych do rea-
lizacji wspólnego celu – poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 
regionu i jej uczestników5. Potwierdzają to także zagraniczne doświadczenia we 
wspieraniu powiązań sieciowych w regionach krajów „starej Unii” uznawanych 
za liderów innowacji (Finlandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec)6. Specyfika regionu 
i jego zasobów, a także charakterystyka lokalnego, socjoekonomicznego środowi-
ska powodują, że w zasadzie każdy region ma odmienny, regionalny system inno-
wacyjny, pomimo posiadania standardowych składowych elementów. Wpływa 
to także na różną efektywność działania regionalnych systemów innowacyjnych 
w poszczególnych częściach kraju. Innowacyjność regionalnych przedsiębiorstw 
zależy od jakości powiązań wszystkich uczestników procesów innowacyjnych, 
zwłaszcza przedsiębiorstw między sobą, a także z instytucjami sektora nauki 
i badań w regionie oraz poza nim. Interakcje między nimi są niezbędne do wystą-

2 M. Dogson, Strategic Research Partnerships: their Role, and Some Issues of Measuring their 
Extent and Outcomes – Experiences from Europe and Asia, Proceedings from an National Science 
Foundation, Arlington, „Division of Science Resources Studiem” 2001.

3 M. Klepka, W kierunku regionalnych systemów innowacji – polskie i europejskie przykłady 
tworzenia struktur sieciowych na poziomie regionów, BPM Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 
2006, s. 4.

4 Koncepcja regionalnych systemów innowacyjnych powstała pod koniec lat 90. ubiegłego wie-
ku. Jej założenia można znaleźć w pracy S. Cooke, K. Morgan, The Associational Economy: Firms, 
Regions and Innovation, Oxford University Press, Oxford 1998.

5 Zagadnienie to znalazło wyraz w tzw. endogenicznych teoriach wzrostu. Założono w nich, że 
o wzroście decyduje aktywizacja potencjału wewnętrznego regionu, który określają jego zasoby. Uak-
tywnienie to następuje przez ograniczanie barier wzrostu (w wyniku inwestycji publicznych i prywat-
nych), wykorzystanie atutów regionu oraz konkurencyjnych i dynamicznie rozwijających się branż 
regionu. Pomocne w tym także jest inicjowanie powiązań kooperacyjnych w ramach struktur klastro-
wych, które prowadzą do integracji produkcji i konsumpcji.

6 Problem ten został zaprezentowany przez autorkę w monografii I. Łącka, Współpraca techno-
logiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu in-
nowacyjności polskiej gospodarki, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2011, s. 45–56.
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pienia efektów synergii w wyniku współpracy przedsiębiorstw, sfery badawczo-
-rozwojowej i instytucji pośredniczących w transferze wiedzy i innowacji.

1.  Pojęcie i istota regionalnego systemu innowacji

Regionalny system innowacji można zdefiniować jako zbiór różnych regio-
nalnych podmiotów uczestniczących i wpływających na procesy innowacji, które 
wchodzą w powiązania (relacje) na konkretnym terytorium. Prowadzi to do zwięk-
szenia zdolności absorbcji i dyfuzji innowacji w regionie7. Jest to sieć społeczna 
i publiczno-prywatna partnerów regionalnych należących do sfery przemysłu, sek-
tora nauki i badań, organów władzy publicznej, instytucji finansowych i doradczych 
oraz ośrodków wsparcia przedsiębiorczości i innowacji (rys. 1).

We wszystkich regionach najważniejszymi uczestnikami systemu innowacji są 
przedsiębiorstwa (tworzą innowacje i są odbiorcami nowych rozwiązań), ich stra-
tegie rozwoju (w tym innowacyjne) oraz sposób, w jaki organizują proces produk-
cyjny i innowacyjny. Bardzo ważną rolę odgrywają także instytucje tworzące kanały 
dostępu do zewnętrznych źródeł wiedzy. Szczególne znaczenie mają małe i średnie 
firmy jako środowisko innowacyjne wymagające wsparcia, a w branżach tradycyj-
nych i nowoczesnych technologii są nie tylko kreatorami innowacji i ich odbior-
cami, ale także beneficjentami funkcjonowania regionalnego systemu innowacji. 
Dzięki niemu i powstających w nim interakcji następuje rozwój małych i średnich 
podmiotów gospodarczych, a to przyczynia się do rozwoju pozostałych uczestników 
procesów innowacyjnych oraz zwiększa aktywność gospodarczą i konkurencyjność 
regionu.

Przedsiębiorstwa stają się bardziej innowacyjne, a ich liczba rośnie wraz ze 
wzrostem w regionie ich powiązań z innymi przedsiębiorstwami oraz z: 

a)  instytucjami sektora nauki i badań – zajmują się produkcją i dystrybucją wie-
dzy (publiczne i prywatne uczelnie, instytuty badawcze, centra badawczo-roz-
wojowe, instytuty PAN, laboratoria);

b)  centrami innowacji i transferu technologii – wspierają kontakty nauki 
i gospodarki, uczestniczą w procesie transferu technologii i komercjalizacji 
wiedzy, wspomagają przedsiębiorczość akademicką;

7 Regionalny system innowacyjny, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. 
K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005, s. 142.
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c)  parkami technologicznymi i naukowymi oraz inkubatorami technologicz-
nymi tworzącymi przestrzeń dla powstawania i funkcjonowania przed-
siębiorstw nastawionych na rozwój produktów i metod wytwarzania 
w branżach high-tech oraz optymalne warunki do kontaktów naukowców 
z przedsiębiorcami i transferu technologii;

d)  instytucjami finansującymi działalność innowacyjną – funduszami seed 
capital, venture capital, business angels;

e)  agencjami rozwoju regionalnego, izbami i stowarzyszeniami gospodar-
czymi, fundacjami i stowarzyszeniami regionalnymi;

f)  firmami konsultingowymi;
g)  władzami regionalnymi i samorządowymi.
Wymienione podmioty wraz z przedsiębiorstwami tworzą pięć komplemen-

tarnych podsystemów: produkcyjno-usługowy, naukowo-badawczy, instytucjo-
nalny, finansowy i społeczno-kulturowy. Cały system powiązań jest obecnie coraz 
bardziej otwarty i elastyczny. Relacje między uczestnikami procesów innowacyj-
nych w regionie cechuje dynamiczność. Ulegają one nieustanym przemianom, 
a poszczególne podmioty i instytucje oraz cały system podlegają stałemu pro-
cesowi uczenia się. Innowacyjność regionu i efektywność regionalnego systemu 
innowacji jest uwarunkowana stanem rozwoju poszczególnych podsystemów 
i powiązań między nimi.

2.  Determinanty efektywności regionalnego systemu innowacji

Rozwój innowacyjności regionu, a w konsekwencji wzrost aktywności 
gospodarczej i przedsiębiorczości na danym terytorium, zależy od stopnia roz-
woju poszczególnych elementów systemu innowacji oraz powiązań między nimi, 
a także od ich charakteru (formalne, nieformalne, rzadkie, częste, przypadkowe) 
i trwałości. 

Pierwszy element regionalnego systemu innowacji, czyli podsystem produk-
cyjno-usługowy, tworzą przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność produk-
cyjną, usługową i technologiczną, ponoszą wydatki na działalność innowacyjną 
i badawczo-rozwojową, dokonują wdrożeń i komercjalizują innowacje, przekształ-
cają wiedzę i nowe rozwiązania w rynkowe produkty i usługi. Z doświadczeń 
krajów rozwiniętych wynika, że regiony, w których występuje wiele innowa-
cyjnych przedsiębiorców (zwłaszcza z sektora MŚP), są bardziej innowacyjne. 
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W regionie innowacje wdrażają także duże przedsiębiorstwa i korporacje mię-
dzynarodowe, lecz są one w luźny sposób powiązane z regionalnym systemem 
transferu technologii i komercjalizacji wiedzy8. Niestety, w Polsce coraz większe 
znaczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych i wdrażaniu innowacji 
mają duże i liczące się na rynku przedsiębiorstwa, często notowane na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie; małe i średnie przedsiębiorstwa nie są 
zbyt innowacyjne. 

Z badań A. Świadka wynika, że im większa jest koncentracja przedsiębiorstw 
różnych technologii (niskich, średnich, średniowysokich i wysokich technologii) 
na danym terytorium, tym wyższy poziom innowacyjności osiąga region. Z badań 
tych wynika również, że na wzrost innowacyjności regionu wpływają takie czyn-
niki, jak rosnąca liczba MŚP w regionie oraz rosnący udział przedsiębiorstw wyso-
kich technologii w regionie (zwiększają się wówczas nakłady na badania i rozwój 
w regionie oraz następuje intensyfikacja prac badawczo-rozwojowych)9.

O skuteczności regionalnego systemu innowacji decyduje także stan rozwoju 
podsystemu naukowo-badawczego oraz jego interakcje z pozostałymi elemen-
tami. W skład tego podsystemu wchodzą uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, 
instytuty badawcze, centra badawcze, działy rozwojowe przedsiębiorstw i samo-
dzielne laboratoria. Podmioty te prowadzą badania podstawowe, stosowane 
i prace rozwojowe. Dostarczają pozostałym uczestnikom procesów innowacyj-
nych i przedsiębiorczych idei, pomysłów, wynalazków, rozwiązań technologicz-
nych, organizacyjnych itp. Niektóre z nich oprócz badań prowadzą działalność 
edukacyjną, szkoleniową i doradczą. Za pośrednictwem kształcenia ustawicznego 
wpływają na poprawę kwalifikacji kadr w regionie. 

Badania autorki dowodzą także, że możliwości innowacyjne regionu i jego 
przedsiębiorstw determinuje w tym przypadku liczba i potencjał uczelni wyższych 
i instytutów badawczych w danym regionie oraz ich oferta technologiczna. Podaż 

8 Z polskich doświadczeń wynika, że tego typu podmioty są w zasadzie samowystarczalne w re-
alizacji swoich strategii innowacyjnych (dysponują zapleczem B + R i kompetentnymi kadrami). 
Intensywniej niż MŚP wykorzystują innowacje jako czynniki rozwoju i uznają je za katalizato-
ry postępu technologicznego. Ostatnio coraz częściej zauważa się także nawiązywanie przez nie 
współpracy z MŚP oraz publicznym sektorem nauki i badań, co wynika z charakteru współczesnych 
technologii i rosnących kosztów procesów innowacyjnych. Por. Rekomendacje zmian w polskim 
systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, 
Warszawa 2010, s. 13.

9 A. Świadek, Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w polskim przemyśle, 
Rozprawy i Studia t. (DCCXL) 666, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szcze-
cin 2007.
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technologii ze strony tych podmiotów i jej korelacja z popytem na nowe rozwią-
zania ze strony gospodarki to podstawowy warunek współpracy technologicznej 
między sektorem nauki i sektorem przedsiębiorstw oraz powstawania powiązań 
w regionalnym systemie innowacyjnym. Czynnikami sprzyjającymi transferowi 
wiedzy i komercjalizacji technologii ze świata nauki do gospodarki są również: 
skuteczny marketing nauki i właściwy przepływ informacji między jednostkami 
naukowymi i badawczymi a przedsiębiorstwami oraz wykorzystanie kontaktów 
naukowców z profesjonalnymi instytucjami transferu wiedzy i komercjalizacji 
technologii10. Efektywność działania tego podsystemu jest wyższa wówczas, gdy 
prace badawczo-rozwojowe są realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami, 
a podaż oferty technologicznej, doradczej i szkoleniowej odpowiada popytowi 
zgłaszanemu przez regionalne podmioty gospodarcze. Regiony, w których wystę-
puje duża liczba podmiotów tego podsystemu (skupionych z reguły w aglomera-
cjach), charakteryzują się większą liczbą powiązań przedsiębiorstw z sektorem 
B + R oraz lepszej jakości kapitałem ludzkim (o wyższym poziomie wykształ-
cenia, wykazującym działania proprzedsiębiorcze i innowacyjne). Wszystko to 
przyczynia się do osiągania przez region wyższych wskaźników innowacyjności.

Przebieg procesów innowacyjnych w regionie jest wspomagany przez dzia-
łanie podmiotów z trzeciego podsystemu – instytucjonalnego. Obejmuje on takie 
instytucje, jak ośrodki innowacji, na przykład parki i inkubatory technologiczne, 
centra transferu technologii, preinkubatory lub inkubatory akademickie. Podmioty 
te przygotowują różnego typu formy wsparcia procesów innowacyjnych i świadczą 
usługi proinnowacyjne, które są kierowane do obecnych i przyszłych przedsiębior-
ców oraz naukowców11. Działalność takich instytucji jest całkowicie lub częściowo 
finansowana przez państwo lub władze regionalne, co pozwala oferować im swe 
usługi po cenach znacznie niższych niż rynkowe. W podsystemie tym ujmuje się 
także komercyjnie działających rynkowych dostawców usług doradczych, szkole-
niowych i informacyjnych. Ich usługi, niezbędne do realizacji procesów transferu 
i komercjalizacji technologii, są wyceniane jednak według zasad rynkowych. Eks-
perci podkreślają, że usługi wsparcia muszą odpowiadać wymaganiom lokalnych 
przedsiębiorstw, a podstawą współpracy powinno stać się zaufanie12. 

10 I. Łącka, Współpraca technologiczna...
11 Ośrodki innowacji w Polsce, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005.
12 M. Mackiewicz, Instrumenty wspierania powiązań nauka–biznes w świetle teorii, w: Transfer 

wiedzy z nauki do biznesu. Doświadczenia regionu Mazowsze, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydaw-
nicza SGH, Warszawa 2007, s. 48–49.
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Wymienione podmioty powinny świadczyć uczestnikom procesów innowa-
cyjnych następujące usługi:

– dostarczać wiedzę i umiejętności związane z oceną potencjału innowacyj-
nego, wyceną technologii zgodnie z zasadami zarządzania technologią, 

– inicjować sieć współpracy między przedsiębiorcami, naukowcami i innymi 
uczestnikami procesów innowacyjnych,

– prowadzić pomoc doradczą, techniczną i lokalową, 
– wspomagać transfer i komercjalizację nowych technologii, 
– inspirować powstawanie gron (klastrów) regionalnych,
– wspomagać przedsiębiorczość akademicką i powstawanie spółek spin-off.
Badania nad funkcjonowaniem w Polsce ośrodków innowacji i przedsiębior-

czości ujawniły międzyregionalne dysproporcje w rozkładzie tego typu instytucji 
w kraju oraz zróżnicowanie efektywności ich funkcjonowania13. Współpraca tech-
nologiczna w Polsce w ramach regionalnego systemu innowacji jest utrudniona 
między innymi z powodu niewłaściwego funkcjonowania ośrodków innowacji 
i przedsiębiorczości, co wynika z następujących uwarunkowań:

a)  zbyt mało rozwiniętych usług doradczych z zakresu innowacji (marketin-
gowych, prawnych, z dziedziny zarządzania firmą i technologią) – więk-
szość podmiotów koncentruje się na świadczeniu usług finansowych;

b) dominacji ośrodków wsparcia przedsiębiorczości – niewiele instytucji 
zajmuje się wspomaganiem działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;

c) niestabilności funkcjonowania, która jest skutkiem finansowania projektów 
unijnych – wiele organizacji nie dysponuje innymi źródłami finansowania 
i nie potrafi pozyskiwać ich w ramach działalności komercyjnej;

d) niedostosowania większości oferty instytucji wsparcia innowacji i przed-
siębiorczości do potrzeb MŚP;

e) niedostatecznych kwalifikacji i umiejętności kadry ośrodków innowacji 
i transferu technologii, dużej rotacji ich pracowników oraz ich niewiel-
kiego doświadczenia w transferze technologii i organizowania współpracy 
technologicznej między uczestnikami procesów innowacyjnych;

13 P. Głodek i in., Ośrodki innowacji w Polsce. Analiza krajowych instytucji wspierających 
innowacyjność i transfer technologii, PARP, Warszawa 2005. Bariery funkcjonowania w Polsce 
ośrodków innowacji oraz rekomendacje działań zwiększających ich efektywność przedstawiono 
w opracowaniu I. Łącka, Wspieranie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy jako determi-
nanta wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie, Zeszyty Naukowe 
Kolegium Gospodarki Światowej SGH nr 32, Warszawa 2011, s. 278–279.
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f) braku odpowiedniego systemu komunikacji między instytucjami wspar-
cia innowacji, naukowcami, przedsiębiorcami oraz niechęci tych dwóch 
ostatnich podmiotów do współpracy;

g) małej podaży technologii i innowacji, a także niedostosowania jej do zapo-
trzebowania przedsiębiorców (wykazujących małą skłonność do działań 
innowacyjnych i do współpracy w tym zakresie).

Tylko część ośrodków innowacji i transferu technologii właściwie pełni 
swoje zadania i ciągle doskonali umiejętności kadry. Instytucje te stale się roz-
wijają i zwiększają zasięg oddziaływania, a także internalizują swoją działalność. 
Z reguły są to podmioty o kilkunastoletniej historii, skutecznie łączące publiczne 
i prywatne źródła finansowania, dysponujące profesjonalnie przygotowaną kadrą, 
występujące w regionach wysoko uprzemysłowionych, ze znaczną koncentracją 
przemysłu i silnymi ośrodkami akademickimi. 

Kolejnym elementem regionalnego systemu innowacji jest podsystem finan-
sowy. Obejmuje on podmioty i instrumenty finansowe ułatwiające tworzenie inno-
wacji i transfer technologii do gospodarki. Uczestnicy procesów innowacyjnych, 
przede wszystkim przedsiębiorcy, mogą wykorzystywać ofertę wyspecjalizowa-
nych funduszy finansowania innowacji, na przykład funduszy seed capital (kapi-
tału zalążkowego), venture capital (kapitału wysokiego ryzyka) i business angel 
(aniołów biznesu). Przedsiębiorcy poszukujący zewnętrznych źródeł finansowa-
nia, a niedysponujący odpowiednim zabezpieczeniem mogą skorzystać z oferty 
funduszy gwarancji i poręczeń kredytowych. Instytucje te przygotowują specjalne 
instrumenty finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, charakteryzujących się 
wysokim stopniem ryzyka i niepewności. Jest to alternatywa dla działalności ban-
ków, które ze względu na specyfikę przedsięwzięć innowacyjnych nie chcą się 
angażować w finansowanie innowacji. 

Niestety, podsystem finansowy nie jest jeszcze odpowiednio rozwinięty 
w Polsce. Z jednej strony wynika to z małej liczby wyspecjalizowanych fundu-
szy finansowania innowacji (występujących przeważnie w dużych aglomeracjach 
i wysoko uprzemysłowionych regionach), a z drugiej strony ze zbyt małej liczby 
potencjalnych przedsięwzięć innowacyjnych, które mogłyby sfinansować te fun-
dusze (zwłaszcza w sektorach high-tech). Potwierdzają to także dane statystyczne 
GUS z zakresu nauki i techniki w 2009 roku. Najrzadziej wykorzystywanym 
źródłem finansowania nakładów na działalność innowacyjną w polskich przedsię-
biorstwach przemysłowych były wówczas środki pochodzące z funduszy kapitału 
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ryzyka. W sektorze usług w 2009 roku (ostatnie dostępne dane) nie finansowano 
działalności innowacyjnej środkami z tego źródła14. 

Ostatnim elementem regionalnego systemu innowacji jest podsystem spo-
łeczno-kulturowy. Jest on determinowany przez charakterystyczne i specyficzne 
dla danego regionu cechy kulturowe (np. tradycję, historię), systemy wartości, 
formy i kanały komunikacji, poziom zaufania i akceptacji współpracy, mentalność 
ludzi, poziom wykształcenia i skłonność społeczności do kształcenia ustawicz-
nego. Podsystem ten to układ specyficznych sposobów zachowań oraz niepowta-
rzalnych cech kulturowych i strukturalnych danego terytorium15. Wymienione 
cechy społeczności regionu wpływają na wielkość i jakość kapitału społecznego, 
niezbędnego do budowania powiązań (w tym sieci innowacyjnych) w regionie.

3.  Zróżnicowanie potencjału powiązań w regionalnych systemach 
innowacji w Polsce

Badania nad innowacyjnością polskiej gospodarki i jej przedsiębiorstw 
prowadzone przez GUS16 ujawniają istotne różnice międzyregionalne w pozio-
mie innowacyjności i współpracy między podmiotami podczas prowadzenia 
działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Ze względu na ograniczone 
ramy artykułu zdecydowano się wykazać znaczenie potencjału innowacyjnego 
regionu i silnych powiązań uczestników procesów innowacyjnych dla wzrostu 
innowacyjności regionu tylko na podstawie wybranych wskaźników z zakresu 
nauki i techniki oraz działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Wykorzystano 
niektóre wskaźniki charakteryzujące sektor badawczo-rozwojowy i działalność 
innowacyjną przedsiębiorstw w poszczególnych województwach oraz współpracę 
w działalności innowacyjnej. Wśród nich znalazły się następujące: liczba instytu-
cji naukowych i badawczych w województwie, liczba zatrudnionych w tym sekto-
rze, wartość nakładów na B + R na jednego zatrudnionego, nakłady na działalność 
innowacyjną przedsiębiorstw, udział przedsiębiorstw wysokiej i średniowysokiej 
techniki w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego, udział 

14 Nauka i technika w 2009 r., GUS, Warszawa 2011, s. 373, 449–451.
15 Innowacje i transfer technologii..., s. 143.
16 Badania te prowadzono z wykorzystaniem międzynarodowej metodologii Oslo Manual, stoso-

wanej przez OECD i Eurostat, oraz wielu wskaźników innowacyjności i społeczeństwa informacyj-
nego. Por. Nauka i technika w 2009 r...; Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw w latach 
2008–2010, GUS, Warszawa 2012.
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przychodów ze sprzedaży produktów przedsiębiorstw wysokiej i średniowysokiej 
techniki w przychodach ogółem przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego, 
udział przedsiębiorstw współpracujących w działalności innowacyjnej w procen-
tach przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, udział przedsiębiorstw współpra-
cujących w ramach klastrów w zakresie działalności innowacyjnej w procentach 
przedsiębiorstw współpracujących w działalności innowacyjnej w poszczegól-
nych województwach17.

Analizując wielkość wymienionych wskaźników, można wyciągnąć nastę-
pujące wnioski: liderami większości wskaźników są województwa: mazowieckie, 
śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie i małopolskie. W regionach 
tych znajduje się najwięcej jednostek badawczo-rozwojowych (spośród 1157 
w 2009 r.). Pod tym względem największy wskaźnik w 2009 roku uzyskało woje-
wództwo mazowieckie (335), a następnie śląskie (130), wielkopolskie (112), 
dolnośląskie (99) i małopolskie (94). Najmniejsza liczba jednostek badawczo-
rozwojowych w 2009 roku występowała w województwach opolskim (16), świę-
tokrzyskim (18), lubuskim (19) i zachodniopomorskim (20). 

Zatrudnienie w działalności B + R w 2009 roku wykazywało silne zróżnicowa-
nie regionalne. Wyraźnie widać przewagę województwa mazowieckiego, w którym 
28,0% było zatrudnionych w działalności B + R. Wśród nich pracownicy naukowo-
-badawczy stanowili 26,4% badaczy w Polsce. Kolejne miejsca w tej kategorii zaj-
mowały województwa: małopolskie (11,5%), wielkopolskie (10,7%), śląskie (9,3%) 
i dolnośląskie (7,1%).

Kolejny wskaźnik: wartość nakładów na prace B + R przypadająca na jed-
nego zatrudnionego, osiągnął największą wielkość w województwach wielkopol-
skim i mazowieckim, a najmniejszą w województwach podlaskim i lubuskim. 
W województwie mazowieckim wydatkowano najwięcej środków budżetowych 
na prace B + R na jednego zatrudnionego (w regionie było najwięcej publicznych 
jednostek B + R). Województwa podlaskie i lubuskie charakteryzowały się naj-
mniejszą wartością budżetowych nakładów na tę działalność. 

Badając nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemy-
słowych ogółem i według poszczególnych rodzajów działalności w ujęciu regio-
nalnym, po raz kolejny dostrzeżono przewagę województwa mazowieckiego, 
w którym nakłady ogółem przedsiębiorstw na działalność innowacyjną wyniosły 
w 2009 roku 5 151,7 mln zł, co stanowiło 22,7% nakładów ogółem w całej Pol-

17 Dane dotyczące wskaźników pochodzą z opracowań GUS Nauka i technika w 2008 r...; Nauka 
i technika w 2009 r...; Działalność innowacyjna...
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sce. Na kolejnym miejscu znalazły się województwa: śląskie z nakładami ogółem 
na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w wysokości 3 518,6 mln zł (15,5% 
wszystkich nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną), łódz-
kie (2 099,4 mln zł, tj. 9,3%), dolnośląskie (1 569, 9 mln zł; 6,9%) i małopol-
skie (1 085,7 mln zł, 4,8%). Najgorsze wskaźniki pod tym względem osiągnęły 
takie województwa, jak: podlaskie (1,3%), zachodniopomorskie (1,3%), lubuskie 
(1,5%), świętokrzyskie (1,6%) i opolskie (1,7%). 

Największe znaczenie w tworzeniu i wdrażaniu innowacji mają w Polsce 
duże przedsiębiorstwa, o silnej pozycji konkurencyjnej, zlokalizowane w regionach 
o dużej koncentracji przemysłu, wysokiej i średniowysokiej oraz średnioniskiej 
technice, dużym wskaźniku zatrudnienia w działalności badawczo-rozwojowej. 
W ujęciu regionalnym dominują firmy zlokalizowane w województwie mazo-
wieckim i śląskim. Najmniej firm zaangażowanych w działalność innowacyjną 
funkcjonuje na terenie województwa podlaskiego18. 

Kolejny wskaźnik innowacyjności: udział podmiotów wysokiej i średniowy-
sokiej techniki, ponownie potwierdza silne zróżnicowanie regionalne możliwości 
innowacyjnych oraz potencjalnych powiązań uczestników procesów innowacyjnych. 
Największy udział takich przedsiębiorstw (większy niż średnia krajowa wynosząca 
16,6%) był w województwach: śląskim (21,3%), dolnośląskim (21,1%), mazowie-
ckim (20,6%), podkarpackim (18,0%) oraz pomorskim (17,1%). W regionach tych 
także odnotowano największy udział produkcji sprzedanej z wysokiej i średniowy-
sokiej techniki w produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego (np. w woje-
wództwie dolnośląskim wskaźnik ten wynosił 61,1%, a w śląskim – 51,1%).

Oceniając możliwości innowacyjne regionów i ich podmiotów, należy ustalić 
także, jaki jest stopień współpracy różnych podmiotów w działalności innowacyj-
nej w poszczególnych województwach. Można tu wykorzystać taki wskaźnik, jak 
udział przedsiębiorstw współpracujących w działalności innowacyjnej w procencie 
przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w trzyletnim okresie badawczym, na przy-
kład w latach 2008–2010. Z takich porównań wynika, że w regionach o mniejszych 
możliwościach innowacyjnych przedsiębiorstw i większych barierach innowacyj-
ności stojących przed firmami (zwłaszcza z sektora MŚP) więcej przedsiębiorstw 
nawiązuje współpracę z różnymi partnerami. Międzyregionalne różnice pod tym 
względem dotyczą także firm przemysłowych i usługowych. Współpraca w działal-
ności innowacyjnej, nawet w ramach klastrów regionalnych, wymaga jednak dosyć 

18 Rynek B + R w Polsce. Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, PAIiIZ, 
Texand, Warszawa 2011, s. 16–17.
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rozwiniętego potencjału przedsiębiorczości w danym regionie oraz odpowied-
niego systemu wsparcia. Z danych GUS wynika, że w latach 2008–2010 najwięcej 
przedsiębiorstw przemysłowych współpracowało w działalności innowacyjnej na 
terenie województwa opolskiego (39,5% aktywnych innowacyjnie firm) i dolno-
śląskiego (39,5%). Najmniejsze wartości wskaźnik ten miał w województwie war-
mińsko-mazurskim (26,6%). Analizując wskaźnik współpracy dla przedsiębiorstw 
usługowych, można stwierdzić, że uzyskał on inny wynik. Wśród przedsiębiorstw 
usługowych najczęściej współpracowały przedsiębiorstwa w województwie podla-
skim (40,5%), a najrzadziej – w opolskim (13,3%).

Brakuje szczegółowych danych dotyczących instytucji partnerskich w działal-
ności innowacyjnej w ujęciu regionalnym. Na podstawie informacji GUS dla Pol-
ski, dotyczących podmiotów, z którymi przedsiębiorstwa podejmują współpracę 
w działalności innowacyjnej, można wnioskować o zachowaniu się podmiotów 
w regionach. Wśród partnerów współpracy znajdują się (wraz z odsetkiem firm 
aktywnych innowacyjnie, które z nimi współpracują):

a)  dostawcy wyposażenia i materiałów, komponentów i oprogramowania 
– 29,7% firm przemysłowych i 39,6% przedsiębiorstw usługowych;

b)  przedsiębiorstwa z tej samej grupy przedsiębiorstw – 19,6% firm przemy-
słowych i 23,7% podmiotów usługowych;

c)  klienci – 15,7% przedsiębiorstw przemysłowych i 13,2% usługodawców;
d)  instytucje badawcze – 11,4% przedsiębiorstw przemysłowych i 3% usłu-

gowych;
e)  szkoły wyższe – 11,1% firm przemysłowych i 4,8% podmiotów usługo-

wych;
f)  firmy konsultingowe, laboratoria komercyjne i prywatne – 7,8% podmio-

tów z przemysłu i 8,4% przedsiębiorstw usługowych;
g)  konsultanci i inne przedsiębiorstwa z tej samej działalności – 3,2% firm 

przemysłowych i 6,2% usługowych;
h)  placówki naukowe PAN – 0,9% przedsiębiorstw przemysłowych i 0,1% 

usługowych;
i)  zagraniczne publiczne instytuty badawcze – 0,6% firm przemysłu i 1,1% 

przedsiębiorstw usługowych.
Od kilku lat współpraca w działalności innowacyjnej w polskich regionach 

następuje nie tylko w ramach związków bilateralnych, ale także przez więzi 
wielostronne i wielopodmiotowe. Niekiedy są one oparte na strukturach klastro-
wych. W ujęciu regionalnym największy odsetek przedsiębiorstw przemysło-
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wych współpracujących w klastrach podczas realizacji działalności innowacyjnej 
zaobserwowano w latach 2008–2010 w województwie podkarpackim (20,5%), 
a najmniejszy w województwie świętokrzyskim (5,1%). Wśród przedsiębiorstw 
usługowych udział ten był najwyższy w województwie śląskim (44,4%), a najniż-
szy w łódzkim (4,5%).

Zakończenie

Stan i możliwości rozwojowe regionalnego systemu innowacji na danym 
terytorium, regionalna zdolność pokonywania przez podmioty gospodarcze 
barier współpracy i budowania powiązań między uczestnikami sieci innowacji 
oraz wykorzystywania mikro-, mezo- i makroekonomicznych narzędzi polityki 
innowacyjnej określają możliwości wzrostu innowacyjności podmiotów z sektora 
przedsiębiorstw i sektora B + R. Czynniki te wpływają także na innowacyjność 
danego regionu. 

Analiza kształtowania wybranych wskaźników innowacyjności w poszcze-
gólnych regionach w Polsce ujawnia znaczne różnice w tym zakresie. Pozwala 
wnioskować, że jest to rezultatem zróżnicowanych warunków prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, w tym działalności badawczo-rozwojowej i innowacyj-
nej w Polsce na poziomie mezoekonomicznym. Różnice dotyczą stanu rozwoju 
regionalnych systemów innowacji i ich podsystemów, potencjału innowacyjnego 
województw oraz efektywności stosowanych przez poprzednie lata narzędzi poli-
tyki innowacyjnej (dawniej polityki naukowo-technicznej) w danym regionie. 
Uzyskane wyniki wskazują na silną polaryzację możliwości regionalnych syste-
mów innowacyjnych i słabe powiązania uczestników procesów innowacyjnych 
w większości regionów.

Literatura

Cooke S., Morgan K., The Associational Economy: Firms, Regions and Innovation, 
Oxford University Press, Oxford 1998.

Dogson M., Strategic Research Partnerships: their Role, and Some Issues of Measuring 
their Extent and Outcomes – Experiences from Europe and Asia, Proceedings from 
an National Science Foundation, Arlington, „Division of Science Resources Stu-
diem” 2001.



295Powiązania w regionalnym systemie innowacji...

Doz Y., Hamel G., Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę, 
Helion, Gliwice 2006. 

Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw w latach 2008–2010, GUS, Warszawa 
2012.

Głodek P. i in., Ośrodki innowacji w Polsce. Analiza krajowych instytucji wspierających 
innowacyjność i transfer technologii, PARP, Warszawa 2005. 

Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 
1999.

Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 
2005.

Klepka M., W kierunku regionalnych systemów innowacji – polskie i europejskie przy-
kłady tworzenia struktur sieciowych na poziomie regionów, BPM Politechniki 
Szczecińskiej, Szczecin 2006.

Łącka I., Wspieranie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy jako determinanta 
wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie, Zeszyty 
Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH nr 32, Warszawa 2011.

Łącka I., Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsię-
biorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, Wydawnictwo 
Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 
Szczecin 2011.

Mackiewicz M., Instrumenty wspierania powiązań nauka–biznes w świetle teorii, w: Trans-
fer wiedzy z nauki do biznesu. Doświadczenia regionu Mazowsze, red. M.A. Weresa, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.

Nauka i technika w 2009 r., GUS, Warszawa 2011.
Ośrodki innowacji w Polsce, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005.
Regionalny system innowacyjny, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. 

K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005.
Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, 

red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
Rynek B + R w Polsce. Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, 

PAIiIZ, Texand, Warszawa 2011.
Świadek A., Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w polskim prze-

myśle, Rozprawy i Studia t. (DCCXL) 666, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2007.



296 Irena Łącka

THE LINKAGES IN THE REGIONAL INNOVATION SYSTEM 
AS A FACTOR OF GROWTH OF INNOVATIVENESS IN THE MESOSCALE

Summary

The article discusses the regional innovation system as a space for creating inno-
vation and entrepreneurship. The authoress points to the essential role of interactions 
and feedbacks between the elements of that system in increasing innovativeness and the 
number of regional enterprises. She specifies the determinants of growth of the regional 
innovation potential. Using selected indicators of innovativeness of regions in Poland, the 
authoress compares the effectiveness of regional innovation systems in Poland.
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Wprowadzenie

Postęp w technologii zapoczątkowany w XX wieku stał się ważnym czynni-
kiem rozwoju wszystkich sfer działalności społeczeństwa. Jednym z najważniej-
szych produktów technologicznych stwarzających nowe perspektywy okazał się 
Internet, który zmniejsza znaczenie czasu i przestrzeni jako czynników charakte-
rystycznych dla różnych procesów i systemów społeczno-ekonomicznych. 

W okresie dynamicznych zmian w gospodarce Internet ma także duży wpływ 
na rozwój społeczności lokalnych i regionów. Nowoczesne rozwiązania z zakresu 
technologii informacyjnych sprzyjają rozkwitowi przedsiębiorczości. Między 
technologiami informacyjnymi i przedsiębiorczością powstały i umacniają się 
ścisłe relacje korzystne dla systemów społeczno-gospodarczych. 

Celem artykułu jest przedstawienie czynników sprzyjających rozwojowi 
przedsiębiorczości, w tym internetowej, uwarunkowań wykorzystania Internetu 
do rozwoju przedsiębiorczości w regionie i społecznościach lokalnych, a ponadto 
korzyści płynących z zastosowania Internetu w obsłudze klientów różnych insty-
tucji. Uwzględniono aspekty teoretyczne, a zwłaszcza problematykę dotyczącą 
modeli i metod, w tym także wypracowanych w ramach e-biznesu, ekonomiki 
informacji, ekonomiki informatyki i ekonomiki przedsiębiorstwa. Przedstawiono 
również propozycje działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na skalę regio-
nalną i lokalną. 
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1.  Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym

Osiągnięcie sukcesów przez współczesne społeczeństwo zależy od dosto-
sowania się do bardzo dynamicznych i ulegającym ciągłym zmianom warunków 
charakteryzujących konkurencyjny rynek. Powodzenie w tej sytuacji poszcze-
gólnych organizacji, grup organizacji i różnych struktur społecznych w znacznej 
mierze zależy od przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczość jest kategorią wielowymiarową, wyjaśnianą za pomocą 
różnych zmiennych1. Głównym czynnikiem sprawczym do podejmowania przed-
siębiorczości jest zmiana innowacyjna – tworzenie i wprowadzanie na rynek 
nowych dóbr i technologii oraz towarzysząca im restrukturyzacja systemów 
organizacji2. Wykorzystanie przedsiębiorczości należy traktować jako szansę na 
sukces podmiotów społeczno-gospodarczych działających w warunkach silnej 
konkurencji oraz szybko zmieniających się warunków. Charakterystyczne dla tej 
sytuacji jest podejmowanie próby wykorzystania innowacyjności. 

Innowacyjność powszechnie uważa się za determinantę gospodarczo-spo-
łecznego rozwoju przedsiębiorstw i państw3. Podobnie jak konkurencyjność inno-
wacyjność należy do immanentnych atrybutów przedsiębiorstwa i jest sytuowana 
w grupie cech, które nie wynikają z określonych relacji między przedsiębiorstwem 
a jego otoczeniem, jest konieczna do prowadzenia działalności, ponieważ warun-
kuje zdolność do funkcjonowania, przetrwania, rozwoju i odniesienia sukcesu 
w trudnej, konkurencyjnej rzeczywistości4. Przedsiębiorczość, a w szczególności 
innowacyjność, zaliczane są do zbioru cech decydujących o powodzeniu dzia-
łających podmiotów, o przetrwaniu i rozwoju, a w przypadku przedsiębiorstw 
– kształtowaniu ich wartości. 

Innowacyjność oraz informacje wraz z technologiami informacyjnymi, 
oprócz między innymi produktów, jakości, badań i rozwoju, zalicza się do czyn-
ników wewnętrznych decydujących o wartości firmy5. Różnorodność dostępnych 

1 W. Janasz, Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań działalności gospodarczej, w: Innowa-
cje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2004, s. 28.

2 Tamże, s. 10.
3 K. Bachnik, Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej, 

w: Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, SGH, Warszawa 2006, s. 13.
4 R. Nowacki, Zarządzanie – konkurencyjność – innowacje, w: Innowacyjność w zarządzaniu 

a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Nowacki, Difin, Warszawa 2010, s. 27–28. 
5 M. Marcinkowska, Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła 

wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dopiegało-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006, s. 205.
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środków do osiągnięcia celów przez poszczególne podmioty zwiększa efek-
tywność działania oraz sprzyja lepszemu zaspokajaniu potrzeb indywidualnych 
i zbiorowych. 

Przedsiębiorczość można uznać za cechę wyższych form zorganizowanego 
działania. W tej sytuacji uzasadnione jest zwrócenie uwagi na aspekty: podmio-
towy, działania i atrybutowy. W aspekcie podmiotowym dotyczy określonego 
typu podmiotów, czyli podejmujących nowe wyzwania w różnych dziedzinach 
życia społecznego, w tym zwłaszcza w działalności gospodarczej. W aspekcie 
działania (dynamiki) chodzi o szczególny sposób aktywności, czyli taki, który 
w realizacji zadań umożliwia wyprzedzanie innych podmiotów, a w działaniach 
nad schematyzmem górują pomysłowość i niekonwencjonalne podejście. 

Atrybutowe znaczenie przedsiębiorczości odnosi się do właściwości, którą 
można analizować na różne sposoby, jednak chodzi tu o pewien spójny zespół 
cech, które powodują skuteczniejszą realizację nowatorskich działań. Przedsiębior-
czość jest często odnoszona do przedsiębiorstw traktowanych jako główne ogniwa 
gospodarki, a w tym kontekście również w aspekcie uwarunkowań sprzyjających 
rozwojowi lub hamujących przedsiębiorczość. Czynniki kształtujące konkurencyj-
ność przedsiębiorstwa można podzielić na podstawie ich kryteriów na:

a) ze względu na charakter rynkowości:
‒ czynniki o charakterze rynkowym, a wśród nich za podstawowe można 

uznać: wielkość oferty rynkowej, cenę dóbr, warunki sprzedaży,
‒ czynniki o charakterze pozarynkowym, wśród których za najważniej-

szy można uznać postęp techniczny;
b) ze względu na charakter podejmowania decyzji:
‒ czynniki konkurencyjności o charakterze zewnętrznym, wśród których 

za podstawowe można uznać normy techniczne, ekologiczne, prawne,
‒ czynniki konkurencyjności o charakterze wewnętrznym, wśród których 

za najistotniejsze można uznać charakter własności przedsiębiorstw, 
system organizacji i zarządzania, marketing, a w szczególności public 
relations, kwalifikacje pracowników, w szczególności kadry produk-
cyjnej i menedżerskiej przedsiębiorstwa, decyzje produkcyjne, w tym 
decyzje o wielkości produkcji i zwiększonym z tym poziomem kosz-
tów6.

6 H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawni-
ctwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002, s. 130–131.
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Przedsiębiorstwo jako organizacja i instytucja gospodarki dzięki swej aktyw-
ności dokonuje innowacji w postaci nowych produktów, technologii, nowych 
rynków zbytu oraz organizacji produkcji i sprzedaży7. Przykład firm pokazuje, 
jak istotne jest wykorzystanie przedsiębiorczości w bieżącym działaniu i rozwoju 
podmiotów dostosowujących się do współczesnych warunków działania. 

2.  Istota przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym i lokalnym

Wspomaganie przedsiębiorczości jest niezbędną determinantą rozwoju w róż-
nych strukturach społeczno-gospodarczych, między innymi struktur o zasięgu 
krajowym, regionalnym i lokalnym. Dodatkową okolicznością sprzyjającą może 
być korzystanie z doświadczeń międzynarodowych i wsparcia udzielanego przez 
organizacje międzynarodowe, co powinno ułatwić wybór najlepszych rozwią-
zań. 

Jest wiele czynników warunkujących przedsiębiorczość we współczesnych 
organizacjach. Dla społeczności poszczególnych regionów i środowisk lokalnych 
źródłem poprawy warunków życia w coraz większym stopniu są działania dyna-
miczne i obliczone na szybkie wykorzystanie szans dzięki własnej inicjatywie, 
nowatorskiemu nastawieniu, podnoszeniu skuteczności działania, dbaniu o odpo-
wiednie środki finansowe z różnych źródeł. Dla regionów i społeczności lokal-
nych oznacza to konieczność konkurowania z innymi podmiotami. 

Nastawienie na przedsiębiorczość, szukanie nowych szans przez innowa-
cyjne podejście i adaptowanie nowych rozwiązań wspomagających gospodarkę, 
administrację, kulturę, działalność socjalną i inne sfery życia mieszkańców 
regionów i społeczności lokalnej są niezbędne do poprawy sytuacji rodzin, 
przedsiębiorstw i instytucji objętych zasięgiem działania jednostki samorządu 
terytorialnego. Ogromne znaczenie mają tu uwarunkowania zależne od otocze-
nia. Z tego należy wysnuć także wniosek, że szanse poszczególnych organizacji 
i struktur społecznych wymagają badania i kształtowania za pomocą właściwych 
metod i środków. 

Dynamizm w rozwoju przedsiębiorczości jest związany głównie z tymi 
czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego, które dominują w gospodarce 
światowej i wyznaczają kierunki rozwoju cywilizacyjnego. Dla współczesnego 

7 A. Noga, Teoria przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009, s. 148.
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społeczeństwa charakterystyczne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii 
informacyjnych. 

Gospodarka związana z nowoczesnymi technologiami będzie odgrywać 
w najbliższych latach ogromne znaczenie. Świadczy o tym między innymi prze-
widywany wzrost nakładów. Według danych publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny w 2010 roku w Polsce wydatki na technologie informacyjne 
wyniosły 1,7% PKB, natomiast na technologie telekomunikacyjne – 2,8% PKB. 
Zakłada się, że w 2015 roku wielkości te powinny się kształtować na poziomie 
8,5% PKB8. Technologie informacyjne w coraz większym stopniu oddziałują na 
gospodarkę, administrację i inne sfery, będące przedmiotem zainteresowania spo-
łeczności lokalnych w poszczególnych regionach. Małe społeczności mogą się 
również włączać w dynamicznie rozwijającą się formę, określaną mianem gospo-
darki elektronicznej. 

Gospodarka elektroniczna obejmuje wymianę produktów i usług, transfer 
funduszy w publicznych i prywatnych sieciach cyfrowych, różnorodne rodzaje 
interakcji biznesowych, a także pełni takie funkcje, jak marketing, rekrutacja 
pracowników9, badanie otoczenia i pozyskiwanie zasobów wiedzy z zasobów 
internetowych. Sprzyjającym czynnikiem będzie szybka transmisja danych w In-
ternecie.

3.  Przedsiębiorczość elektroniczna w rozwoju regionów 
i społeczności lokalnych

Wraz z upowszechnieniem Internetu w gospodarce pojawiło się nowe zjawi-
sko, nazywane przedsiębiorczością internetową, którą traktuje się jako odmianę 
tradycyjnej działalności realizowanej teraz za pomocą nowych narzędzi i modeli 
biznesowych. W gospodarce elektronicznej nowy porządek gospodarczy, reguły 
przedsiębiorczości oraz technologie pozostają ze sobą w ścisłych relacjach, wza-
jemnie się przenikają i warunkują, w tych warunkach kształtują się nowe relacje 
między organizacją a jej otoczeniem10. 

8 www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_SRK_03042012.xls, dostęp 14.04.2012.
9 C.M. Olszak, K. Ziemba, Modele systemów gospodarki elektronicznej, w: Strategie i modele 

gospodarki cyfrowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 207, s. 41.
10 Tamże, s. 42. 
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W internetowym modelu prowadzenia biznesu w podstawowych relacjach 
charakterystycznych dla takiej formy gospodarki pojawiają się przedsiębiorstwa 
(oznaczane symbolem B), klienci (C), pracownicy (E), instytucje samorządowe 
i państwowe (G), obywatele (A), ale także aplikacje internetowe wynajmowane 
firmom za pośrednictwem Internetu. Przyjął się pewien schemat skrótów na ozna-
czanie poszczególnych schematów relacji, na przykład B2B, czyli relacja przed-
siębiorstwo–przedsiębiorstwo, B2C, czyli relacje biznes–klient itd. 

Oprócz przedsiębiorstw udział w biznesie elektronicznym, w tym inter-
netowym, mają również struktury związane z jednostkami samorządowymi, na 
szczeblu regionalnym i lokalnym. Relacje gospodarcze są jednym z głównych 
sposobów realizacji zadań przez te jednostki. Wpisują się w większy zbiór czyn-
ników, na które wpływ wywierają programy i przedsięwzięcia z zakresu rozwoju 
społecznego, w tym także przez ustawową informatyzację instytucji państwo-
wych i samorządowych. Warto zwrócić uwagę na oddziaływanie tych struktur na 
formy rozwoju przedsiębiorczości przez tworzenie warunków do innowacyjnego 
podejścia w różnych sferach społecznej aktywności. 

4.  Czynniki regionalne i lokalne w rozwoju przedsiębiorczości

Wykorzystaniu przedsiębiorczości, także tej wspomaganej informatycznie, 
sprzyjają różne czynniki. Wpływ na efektywność gospodarowania organizacji 
mają czynniki wewnętrzne oraz, co należy podkreślić, otoczenie. W gospodarce 
nasyconej informacją i wiedzą w skali makro i mikro występują szczególne 
uwarunkowania w działaniu systemów społeczno-gospodarczych. Współczesne 
organizacje, ale również gospodarstwa domowe, mają kontakt praktycznie z oto-
czeniem globalnym, w którym przenika się wiele sfer.

Jak zauważa Z. Olesiński, w charakterystyce otoczenia globalnego uwzględ-
nia się następujące sfery: polityczną, ekonomiczną, regulacyjną, demograficzną, 
społeczno-kulturową, technologiczną, międzynarodową, w której uwzględnia się 
stosunki między państwami11. Czynniki zewnętrzne, oprócz czynników wewnętrz-
nych, kształtują warunki do rozwoju przedsiębiorczości w strukturach lokalnych, 
wyznaczają okoliczności, do których muszą się dostosować mieszkańcy i organi-
zacje.

11 Z. Olesiński, Zarządzanie w regionie, Polska – Europa – świat, Difin, Warszawa 2005, 
s. 24–25.
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Jak wynika na przykład z badań nad wpływem sektora informacyjnego na 
wielkość PKB per capita i zróżnicowaniem w tym względzie, konieczne jest 
podejmowanie wielu następujących działań:

a) dla zwiększenia oddziaływania sektora informacyjnego na PKB sektorom 
wpływającym na PKB należy zapewnić dostęp do infrastruktury informa-
cyjnej, mass mediów, telekomunikacji i technologii informacyjnej; narzę-
dzia muszą być wykorzystywane efektywnie,

b) należy uwzględniać rozmiar sektora informacyjnego, mierzony na przy-
kład zatrudnieniem,

c) należy uwzględnić charakter siły roboczej, stopień analfabetyzmu, liczbę 
osób uczęszczających do szkół w danym państwie,

d) na sprawną informatyzację wpływa nie tylko rozmiar sektora informacyj-
nego, ale i jego produktywność12.

Determinanty związane z otoczeniem są na tyle istotne dla przedsiębior-
czości w strukturach regionalnych i lokalnych, że wymagają wielokierunkowych 
badań. Lista podjętych problemów jest bardzo długa, obejmuje bowiem między 
innymi zagadnienia przedsiębiorczości w gospodarce, administracji samorządo-
wej, kulturze, a nawet pomocy społecznej. Instytucje regionalne i lokalne, wyko-
nujące zadania na rzecz społeczeństwa, nie tylko wchodzą w relacje biznesowe 
z różnymi przedsiębiorstwami, ale również mają wpływ na warunki działania 
podmiotów. Ponadto instytucje te powinny być nastawione na innowacyjność. 

Przedsiębiorczość w gospodarce jest w dużej mierze uzależniona od sku-
teczności władz danego szczebla, także władz regionalnych, w przygotowywaniu 
sprzyjających warunków dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
które często decydują o potencjale gospodarczym regionów. Usuwanie barier 
zakłócających działalność przedsiębiorców wpływa na lepsze wykorzystanie 
zasobów dostępnych na danym obszarze i poprawia warunki życia społeczeństwa. 
Dla stabilizacji roli sektora MŚP oraz budowania jego przewagi konkurencyjnej 
konieczne jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju innowacyjności, wprowa-
dzania zmian w produktach, organizacji oraz rozwiązaniach technologicznych, 
a do tego nieodzowne jest wsparcie przez władze samorządowe i państwowe13. 

12 D.T. Dziuba, Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 
2000, s. 77.

13 A. Kamińska, Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, 
Warszawa 2011, s. 114.
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We współczesnej gospodarce sposób funkcjonowania podmiotów gospodarczych 
uwarunkowany jest między innymi przez rynek.

W teorii przedsiębiorstwa słusznie przyjęto, że sam rynek jest dobrem „rzad-
kim”, przestał też być uważany za bezpłatne miejsce transakcji, a w dodatku się 
okazało, że do jego prawidłowego funkcjonowania konieczne są liczne instytu-
cje finansowe i kulturowe14. W ujęciu systemowym otoczenie przedsiębiorstwa 
określa możliwość realizacji przedsiębiorczości. Ekonomia i dziedziny pokrewne 
dostarczają miar do oceny i badania kształtowania się efektywności. Przedsię-
biorstwo i sposób funkcjonowania o charakterze przedsiębiorczym są tak trwałe, 
jak długo przedsiębiorstwo-system jest w stanie kształtować korzystne relacje 
zewnętrzne (z otoczeniem) i wewnętrzne. Otoczenie natomiast może być różnie 
nastawione do organizacji. Jego główną cechą jest wysoka konkurencyjność. 
Uwarunkowania lokalne i regionalne mogą mieć duży wpływ na rozwój przedsię-
biorczości oraz warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, a w efekcie 
na poprawę warunków życia społeczeństwa. System instytucji oddziałujących na 
regiony i społeczności lokalne dostarcza wielu instrumentów do kształtowania 
rozwoju społeczno-gospodarczego przez właściwą politykę. 

Polityka regionalna to świadoma i celowa działalność podmiotów publicz-
nych kształtujących rozwój społeczno-gospodarczy województw, a jej celem jest 
wykorzystanie endogenicznych warunków poszczególnych województw oraz 
przezwyciężenie zagrożeń dla rozwoju. Związana jest z integrowaniem zaso-
bów i zdolnością do pobudzania i wzmacniania czynników wzrostu w układzie 
terytorialnym oraz korygowania identyfikowanych przestrzennie dysfunkcji, 
które wynikają z naturalnych (spontanicznych) procesów rozwojowych, w celu 
regulowania poziomu zróżnicowań regionalnych15. Oczekiwania wobec poli-
tyki regionalnej doskonale oddają założenia przyjęte przez Radę Ministrów RP 
w Krajowej strategii rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary 
wiejskie (KSRR). Na uwagę zasługują w niej takie cele, jak kreowanie wzrostu, 
zwiększanie zatrudnienia i spójności, z uwzględnieniem stymulowania konkuren-
cyjności na skalę regionalną, krajową i międzynarodową, a także wspomaganie 
rozprzestrzeniania procesów rozwoju z ośrodków najszybciej rozwijających się 

14 T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2002, s. 31.

15 www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/strony/glowna.aspx?M=T, dostęp 
20.05.2012.
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na pozostałe obszary kraju16. Wspieranie przedsiębiorczości w ramach różnych 
struktur społecznych wymaga korzystania z uprawnień przypisanych tym struktu-
rom i uwzględnienia ujętych w ich ramach zadań.

Region jako jednostka terytorialnej organizacji umożliwia kształtowanie 
warunków do rozwoju przedsiębiorczości na stosunkowo dużym obszarze, więk-
szym niż województwo i dla większej liczby ludności. W tym przypadku nie-
zmiernie ważne jest w szczególności:

a) podejmowanie inicjatyw integracji z innymi, większymi strukturami 
o podobnym charakterze;

b) pobudzanie aktywności gospodarczej przez pozyskiwanie inwestorów, 
inicjowanie i rozbudowę infrastruktury niezbędnej dla nowoczesnych 
przedsiębiorstw; w warunkach polskich samorządów dotyczy to między 
innymi sieci drogowej, ale również sieci teleinformatycznych, i to nie 
tylko w aspekcie technologicznym, ale w warstwie usług i zasobów infor-
macyjnych dostarczanych użytkownikom;

c) uwzględnianie rozmiaru sektora informacyjnego, mierzonego na przykład 
liczbą zatrudnionych; 

d) podnoszenie konkurencyjności podmiotów gospodarczych, zwłaszcza 
z sektora nowoczesnych technologii; 

e) wspieranie inicjatyw związanych z nowoczesnym wykorzystaniem lokal-
nych zasobów i walorów środowiska, w tym inicjatyw z zakresu interne-
towej promocji, która może być bardzo skuteczna i relatywnie tania. 

Uzupełnieniem polityki na szczeblu regionalnym powinno być zapewnianie 
odpowiednich warunków w strukturach lokalnych. Klasyczny model rozwoju 
lokalnego obejmuje:

‒ tworzenie odpowiednich instytucji,
‒ rozwój alternatywnych produkcji i usług, podnoszenie kwalifikacji siły 

roboczej,
‒ poszukiwanie rynków zbytu,
‒ transfer i dyfuzje technologii, doskonalenie technologii w istniejących 

zakładach oraz usprawnianie organizacji gospodarczych,

16 www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/ksrr_2010_2020/Strony/default.
aspx, dostęp 20.05.2012.
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‒ materialne, organizacyjne, technologiczne i ekonomiczne wspieranie ini-
cjatyw na rzecz wykorzystania lokalnych zasobów17.

Bardzo ważna jest identyfikacja obszarów, które są uzależnione od rozwoju 
przedsiębiorczości i podjęcie następujących przedsięwzięć:

a) rozwój telekomunikacji;
b) dbałość o ład przestrzenny, w tym przygotowanie planów zagospodaro-

wania przestrzennego;
c) wspieranie rozwoju umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii 

informacyjnych u jak najliczniejszej grupy mieszkańców – od uczniów aż 
do ludności w wieku emerytalnym, a tym samym ograniczanie czynnika 
wykluczenia cyfrowego, kształtowanie postaw konsumenckich, obywa-
telskich, wytwórczych i społecznych nowej generacji;

d) zapewnienie komunikacji przez sieci komputerowe z organami admini-
stracji lokalnej;

e) twórcze podejście do badania możliwości internetowego wspomagania 
realizacji zadań lokalnych instytucji w takich obszarach, jak edukacja, 
ochrona zdrowia, rozwój kulturalny, ochrona środowiska itd.; 

f) wspieranie przedsiębiorczości, a zwłaszcza promowanie podmiotów 
nastawionych na gospodarkę innowacyjną i wiedzy;

g) wspieranie lokalnych inicjatyw związanych z promocją w Internecie.
Lokalne społeczności można wspomagać różnymi przedsięwzięciami na 

rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Podmioty gospodarcze zyskują nowe szanse 
kształtowania efektywności gospodarowania, poprawy swoich wyników eko-
nomiczno-finansowych, skutecznego funkcjonowania na rynku daleko wykra-
czającym poza najbliższe otoczenie, praktycznie nawet na rynku globalnym. 
Jednocześnie instytucje regionalne i lokalne mają lepsze możliwości realizacji 
swojej misji. Sprawdzają się rozwiązania w komunikacji, obsłudze finansowej 
transakcji, dlatego też ogromne znaczenie ma bankowość elektroniczna. W kon-
taktach z administracją dla przedsiębiorców, ale także dla innych podmiotów, 
ważne są oszczędność czasu i upraszczanie procedur. 

Struktury regionalne i lokalne mogą mieć duży wpływ na rozwój przed-
siębiorczości, która jest nie tylko charakterystyczną właściwością działalności 
przedsiębiorców, ale też niezbędna w regionalnych i lokalnych instytucjach oto-
czenia biznesowego. Powinni to odczuć również obywatele zainteresowani lep-

17 A.K. Piacecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2009, s. 322. 
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szą obsługą przez administrację działającą na danym terytorium. Rola instytucji 
powinna być uznana za szczególną, ponieważ ma ogromne znaczenie regulacyjne, 
a to powinno być dostosowane do złożoności i dynamiki procesów. 

Zakończenie

Współczesne systemy społeczno-gospodarcze osiągają swoje cele tym sku-
tecznej, im wyższy jest stopień przedsiębiorczości, a w szczególności poziom 
innowacyjności. Sukces przedsiębiorczości zależy od wielu uwarunkowań regio-
nalnych, lokalnych, ale także od instytucji państwowych i międzynarodowych. 
Wobec ograniczoności środków liczy się siła konkurencyjna, szybkość reakcji 
na zachodzące zmiany i racjonalne gospodarowanie dostępnymi środkami. Dla 
regionów najważniejsze jest właściwe rozpoznanie własnych potrzeb i dobieranie 
nowoczesnych środków realizacji zadań z zakresu przedsiębiorczości.

Współczesne tendencje pokazują, że niezbędne są korzystanie z nowoczes-
nych technologii i rozwój gospodarki elektronicznej. Dzięki temu zmniejsza się 
znaczenie czasu i przestrzeni, co umożliwia podmiotom zlokalizowanym daleko 
od centrów gospodarczych działanie na większych rynkach, w tym na rynku świa-
towym. Instytucje regionalne i lokalne powinny zadbać o przygotowanie material-
nej i instytucjonalnej infrastruktury wchodzącej w skład przestrzeni gospodarczej 
i społecznej. 
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ENTREPRENEURSHIP AND THE INTERNET ECONOMY 
AS FACTORS ASSISTED THE DEVELOPMENT OF THE REGION

Summary

The article presents various aspects of entrepreneurship, including web entrepre-
neurship, the role of web portals supporting entrepreneurship, determinants of the use 
of the Internet in business development in local and regional communities. In the paper 
also presented the benefits to consumers arising from the use of the Internet. In addition 
to the practical aspects of the issues raised regarding the models and methods, including 
methods developed in the economics of information, economics of information technol-
ogy and e-business.
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AKTYWNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA 
W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

Wprowadzenie 

Znaczenie prac badawczych i rozwojowych w podmiotach prowadzących 
działalność gospodarczą jest bezdyskusyjne. W pracach autorów krajowych 
i zagranicznych w tej sprawie uzyskano pełny consensus. Wydaje się jednak, że 
podejmując tę problematykę, warto zwrócić uwagę na dwa aspekty, które powinny 
być przedmiotem dalszych badań. Pierwszym zagadnieniem jest oddzielenie roli, 
jaką odgrywają działania w zakresie B + R w przypadku innowacyjności tech-
nologicznej opartej na innowacjach procesowych i produktowych od innowa-
cyjności nietechnologicznej, w której innowatorzy opierają się na innowacjach 
o „krótszym rodowodzie”, na przykład innowacje organizacyjne i innowacje 
marketingowe. Drugim aspektem jest zróżnicowanie roli B + R w zależności od 
profilu prowadzonej działalności (przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe) oraz 
specyfiki działalności (podmioty gospodarcze, organizacje non profit, jednostki 
samorządu terytorialnego). Uzyskanie informacji na ten temat może być istotne 
z punktu widzenia przedsiębiorców, ponieważ mogą otrzymywać narzędzia do 
zastosowania w określonych sytuacjach.

W artykule podjęto próbę przeanalizowania aktywności badawczo-rozwo-
jowej jako jednego z potencjalnych czynników warunkujących wzrost wartości 
danego podmiotu dla jego interesariuszy. Szczególną uwagę zwrócono na relacje 
między aktywnością B + R (mierzoną poziomem nakładów na zakończone prace 
rozwojowe) a globalną oceną danej spółki. Badaniem objęto przedsiębiorstwa 
będące laureatami corocznej nagrody „Diamenty Forbesa 2011”, które odnoto-
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wały w ciągu ostatnich trzech lat największy wzrost wartości. Postawiono pytanie, 
czy spółki osiągające najwyższy wzrost wartości, cechuje jednocześnie wysoka 
aktywność w badaniach i rozwoju. 

1.  Prace badawczo-rozwojowe a wzrost innowacyjności 

Z prowadzonej w literaturze dyskusji dotyczącej roli B + R w rozwoju poje-
dynczych przedsiębiorstw i gospodarek wynika, że pomimo coraz większego 
nacisku na rozwój innowacyjności organizacyjnej, aktywność w zakresie B + R 
pozostanie przez długi okres jedną z ważniejszych determinant wzrostu inno-
wacyjności. Przykładowo, E. Enkel, O. Gassmann i H. Chesbrough szczególną 
wagę przywiązują do relacji między rozwojem B + R a rozwojem nowego rodzaju 
innowacji, jakim jest innowacja otwarta1. Wraz z rozwojem otwartych innowacji 
podkreśla się konieczność współpracy w zakresie B + R, w tym między innymi 
odejścia od klasycznych prac prowadzonych wewnątrz danego przedsiębiorstwa 
na rzecz współpracy i pozyskiwania ich wyników spoza danej organizacji. Można 
to uznać za rozwinięcie idei nie tylko otwartej innowacji, ale również koncepcji 
otwartych badań i rozwoju, gdzie efekt synergii uzyskiwany jest przez połączenie 
wewnętrznych prac B + R z wynikami pozyskiwanymi z innych organizacji, przy-
kładowo jednostek wyspecjalizowanych w takiej działalności. Cytowani autorzy 
podkreślają jednak, że w działalności biznesowej nie można opierać się jedynie 
na innowacji otwartej, ponieważ wymaga ona również korzystania z innowacji 
wytworzonych wewnątrz przedsiębiorstw. Głównym czynnikiem sukcesu może 
być zatem, według nich, znalezienie właściwej równowagi między innowacją 
otwartą i innowacją „zamkniętą”2. Analizując koncepcję innowacji otwartej oraz 
towarzyszącego jej modelu otwartych B + R, warto również zwrócić uwagę na 
umiejscowienie aktywności B + R w poszczególnych modelach innowacji rozwi-
janych w ubiegłych latach (tab. 1).

Analizując rozwój poszczególnych modeli innowacji w aspekcie znaczenia 
prac B + R, warto zwrócić uwagę na następujące zjawiska:

1 E. Enkel, O. Gassmann, H. Chesbrough, Open R & D and Open Innovation: Exploting the 
Phenomenon, „R & D Management” 4/2009, No. 39, 4, s. 311.

2 Tamże, s. 312.
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a) odejście od układu linearnego, z systemem „pchania”, do dynamicznego 
modelu systemowego, w którym poszczególne jego elementy pozostają ze 
sobą w ciągłej interakcji;

b) rozszerzenie granic prac B + R poza pojedyncze przedsiębiorstwo na 
rzecz koncepcji otwartych B + R, w których ich wyniki są otrzymywane 
w danym podmiocie gospodarczym, ale również kupowane w wyniku 
prowadzonej z innymi organizacjami współpracy w tym zakresie; 

c) potencjalny wzrost innowacyjności, który odbywa się przez połączenie 
wdrażania innowacji zamkniętych z innowacjami otwartymi, co pozwala 
nie tylko na optymalne wykorzystywanie potencjału danego przedsiębior-
stwa, ale również na korzystanie z zasobów oferowanych przez inne pod-
mioty. 

Ponadto, warto zwrócić uwagę na specyfikę procesu badań i rozwoju jako poten-
cjalnej determinanty zróżnicowania efektów wdrażania innowacji. Interesujące 
obserwacje można odnaleźć w artykule Management styles in industrial R & D 
organisations, gdzie wyodrębniono: eksperyment i eksploatację jako dwa pod-
stawowe rodzaje aktywności w zakresie B + R3, oraz trzy typy samego procesu: 
dominujący projekt (dominant design), oparty na nauce (science based) oraz high 
tech. 

Tabela 1

Badania i rozwój w wybranych modelach innowacji

Model innowacji Umiejscowienie aktywności B + R
Model liniowy 
(linear model)

działalność B + R jako bezpośrednia stymulanta rozwoju

Model łańcuchowy 
(chain-linked model)

‒ innowacja rozpatrywana w układzie łańcuchowym
‒ obustronne połączenia między B + R a obszarami modelu (projektowa-

nie i testy, rynek i dystrybucja, potencjalny rynek, wynalazczość)
Źródło:  opracowanie na podstawie: S. Kline, N. Rosenberg, An Overview of Innovation, the Positi-

ve Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth, „The National Academy 
of Science”, s. 286, 289.

Z badań cyklicznych Komisji Europejskiej i Eurostatu wynika, że w gospo-
darkach cechujących się najwyższym poziomem innowacyjności mierzonym 
wartością wskaźnika Summary Innovation Index (SII) najwięcej środków na dzia-

3 Bilans Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych Lubartów SA za okres 2009–2010, Monitor Pol-
ski B nr 1943, poz. 10625; nr 2099, poz. 11285, s. 62.
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łalność B + R przeznaczają zarówno rząd, jak i przedsiębiorstwa. Z tego punktu 
widzenia państwa europejskie można sklasyfikować w trzech głównych grupach, 
które przedstawiono w tabeli 2. Wynika z niej, że do pierwszej grupy państw 
(o wydatkach na badania i rozwój przekraczających 2%) zaliczono Szwecję, 
Niemcy i Finlandię, czyli kraje, które są systematycznie klasyfikowane w grupie 
państw o najwyższym poziomie innowacyjności– innovation leaders.

2.  Intensywność prac B + R w przedsiębiorstwie a wzrost jego wartości 

Z analizy wybranych aspektów wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw 
wynika pytanie o relację między kształtowaniem się poziomu nakładów ponoszo-
nych przez dany podmiot na działalność badawczą a wzrostem jego wartości. 

W kolejnym punkcie artykułu podjęto próbę zbadania, czy spółki cechujące 
się najbardziej dynamicznym wzrostem równie intensywnie inwestują w B + R, 
czy zależy to od sektora, w którym przedsiębiorstwo prowadzi działalność. Ana-
lizą objęto przedsiębiorstwa zakwalifikowane do nagrody „Diamenty Forbesa 
2011”. Były to spółki o najwyższym przeciętnym rocznym wzroście wartości, 
na poziomie przekraczającym 15%. Prowadzona corocznie analiza jest oparta na 
metodologii opracowanej przez „Dun & Bradstreet”, a dane pozyskiwano bez-
pośrednio ze sprawozdań finansowych badanych przedsiębiorstw. Przedsiębior-
stwa kwalifikowano na podstawie uzyskiwanych przychodów w trzech grupach: 
1) 5–50 mln zł; 2) 50–250 mln zł; 3) powyżej 250 mln zł4. Dodatkowo tworzono 

4 Materiały źródłowe Forbes, www.forbes.pl/diamentyforbes, dostęp 13.05.2011.

Tabela 2

Gospodarki europejskie a poziom nakładów na badania i rozwój

Poziom wydatków 
na B + R (% PKB) Kraje

Powyżej 2 Szwecja, Finlandia, Islandia, Austria, Dania, Niemcy, Francja, Szwajcaria
1–2 Belgia, Wielka Brytania, Holandia, Norwegia, Czechy, Luksemburg, 

Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy, Rosja, Słowenia, Estonia
Poniżej 1 Węgry, Litwa, Chorwacja, Turcja, Malta, Łotwa, Polska, Grecja, Rumu-

nia, Bułgaria, Słowacja, Cypr
Źrodło:  Science, Technology and innovation in Europe, Eurostat, Komisja Europejska, Brussels 

2010, s. 25.
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ranking ogólnopolski i województw5. Badane podmioty musiały spełnić określone 
warunki: 1) dodatni wynik finansowy; 2) wysoka rentowność i płynność bieżąca 
(EBIT, ROA); 3) niezaleganie z płatnościami.

Tabela 3

Przekrój sektorowy spółek sklasyfikowanych jako „Diamenty Forbesa 2011”

Sektor reprezentowany przez spółkę Liczba przedsiębiorstw
Sektory produkcyjne

Spożywczy 18
Lekki 3
Drzewny 1
Chemiczny 5
Farmaceutyczny 3
Tworzyw sztucznych 1
Paliwowy 3
Budownictwo 23
Materiałów budowlanych 5
Metalowy 1
Motoryzacyjny 8
Energetyka 10
Surowcowy 2

Sektory usługowe
Inwestycje 3
Informatyka 6
Handel 35
Media 3
Doradztwo 2
Usługi logistyczne 5
Hotele i restauracje 1
Transport 2
Inne* 1

* Mennica Polska SA.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Domu Maklerskiego PKO BP 
oraz listy rankingowej Forbes „Diamenty Forbes 2011”.

Najpierw spółki sklasyfikowano według przynależności sektorów. Zgod-
nie z klasyfikacją Głównego Urzędu Statystycznego wyróżniono: 1) rolnictwo, 
łowiectwo i leśnictwo; 2) przemysł; 3) usługi rynkowe; 4) usługi nierynkowe6. 

5 Z klasyfikacji wyeliminowano podmioty finansowe.
6 Materiały źródłowe, GUS, www.stat.gov.pl, dostęp 1.10.2012.
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Na potrzeby badania przedstawionego w niniejszym artykule przyjęto podział 
sektorów na produkcyjne i usługowe7. Na liście rankingu „Diamentów Forbesa 
2011” znalazły się 142 spółki. Sektory reprezentowane przez poszczególne 
spółki przedstawiono w tabeli 3. Na uwagę zasługuje fakt, że na liście spółek 
o najwyższym wzroście wartości w badanym okresie zabrakło przedsiębiorstw 
reprezentujących sektor deweloperów oraz elektromaszynowy. Jednej spółki 
nie uwzględniono w tabeli, ponieważ prowadziła działalność w różnych bran-
żach8. Spośród spółek z sektorów produkcyjnych najliczniej reprezentowane były 
z branży budownictwa, spożywczej, energetycznej i motoryzacyjnej, a spośród 
podmiotów prowadzących działalność usługową ponad 60% zajmowało się hand-
lem (hurtowym lub detalicznym).

Warto także zwrócić uwagę na to, do jakich sektorów należały spółki o naj-
wyższym wzroście wartości, które w rankingu „Diamenty Forbesa 2011” znalazły 
się na najwyższych pozycjach (tab. 4, wykres 1).

Tabela 4

Sektory reprezentowane przez spółki o najwyższym wzroście wartości

Pozycja 
w ran-
kingu

Nazwa spółki Sektor Liczba 
punktów*

1 2 3 4

1. NDI inwestycje 20
2. Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. energetyka 19
3. Porr SA budownictwo 18
4. Heilit + Woerner Budowlana Sp. z o.o. budownictwo 17
5. Lurgi SA inwestycje 16
6. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA energetyka 15
7. Farmutil SA spożywczy 14
8. Unibep SA budownictwo 13
9. IBM Polska Sp. z o.o. informatyka 12

10. Eurovia Polska SA budownictwo 11
11. Lubelski Węgiel Bogdanka SA surowcowy 10
12. Drogbud Sp. z o.o. budownictwo 9
13. Strabag Sp. z o.o. budownictwo 8
14. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA energetyka 7

7 Dla porównania, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyróżnia się trzy głów-
ne działy, w których grupowane są spółki: przemysłowy, usługowy i finansowy (PKO BP, Dom 
Maklerski, materiały źródłowe). 

8 Spółka prowadziła działalność w następujących sektorach: informatyka, hotele i restauracje, 
paliwa, produkcja mebli, handel hurtowy.
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1 2 3 4

15. Elektrobudowa SA budownictwo 6
16. Eletrownia Rybnik SA energetyka 5
17. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów SA budownictwo 4
18. Piotr i Paweł SA handel 3
19. Berger Bau Polska Sp. z o.o. budownictwo 2
20. Mostostal Warszawa SA budownictwo 1

* W celu wyłonienia sektorów, z których pochodziły spółki o najwyższym wzroście wartości, będą-
ce liderami rankingu, każdej kolejnej sklasyfikowanej spółce przyznawano liczbę punktów mniejszą 
o 1 w stosunku do podmiotu z wyższego miejsca. Spółce z pierwszego miejsca w rankingu przyzna-
no 20 pkt, z miejsca drugiego – 19 pkt, z dwudziestego miejsca – 1 pkt.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie listy spółek „Diamenty Forbes 2011”. 
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Wykres 1.  Klasyfikacja sektorów o najwyższym wzroście wartości z pierwszej dwu-
dziestki rankingu „Diamenty Forbesa 2011” na podstawie liczby uzyskanych 
punktów

Źródło:  opracowanie własne.

Analizując strukturę spółek, które zajęły pierwszych 20 miejsc w cytowanym 
rankingu, warto zwrócić uwagę na następujące fakty. Na maksimum 210 punktów 
możliwych do uzyskania spółki produkcyjne uzyskały 159 punktów, a podmioty 
z sektorów o charakterze usługowym – 51 punktów. Spośród przedsiębiorstw 
z sektorów przemysłowych 89 punktów uzyskały firmy budowlane, 46 punktów 
– spółki energetyczne, 14 punktów – przedsiębiorstwa z sektora spożywczego, 
a 10 punktów – podmioty z sektora surowcowego. Warto zwrócić uwagę, że 
w pierwszej dwudziestce spółek o najwyższym wzroście wartości nie znalazły się 
podmioty z sektorów metalowego, paliwowego, motoryzacyjnego, chemicznego, 
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lekkiego, drzewnego, farmaceutycznego czy materiałów budowlanych. Wyniki 
te są w pewnym stopniu zbieżne z rezultatami całościowego rankingu, w którym 
z tych sektorów pochodziło tylko 5 podmiotów. 

Analiza sektorowa przedsiębiorstw ujętych w rankingu wskazuje na istotny 
udział w nim spółek usługowych. Podmioty te uzyskały łącznie 4134 punkty, 
natomiast podmioty z sektorów produkcyjnych – 5877 punktów. Struktura taka 
świadczyć może o tym, że „środek ciężkości” związany ze źródłami wartości 
i przewagą konkurencyjną powoli przesuwa się od sektorów produkcyjnych do 
usługowych. Warto również zastanowić się nad źródłami innowacyjności tych 
podmiotów. Jest to interesujące dlatego, że spółki usługowe nie mogą w tak dużym 
stopniu stymulować wzrostu innowacyjności przez innowacje technologiczne, jak 
podmioty produkcyjne. Oznacza to, że na wartość i innowacyjność mają wpływ 
inne czynniki. 

Warto również przeanalizować liczbę punktów uzyskiwanych przez spółki 
poszczególnych sektorów (produkcyjnych i usługowych), które uzyskiwały 
przychody powyżej 250 mln zł9. Ponad połowę łącznej liczby punktów uzyska-
nych przez podmioty prowadzące działalność produkcyjną wypracowały spółki 
z dwóch sektorów: budownictwa i przemysłu spożywczego, co z pewnością 
świadczy o ich dużym potencjale rozwojowym. Biorąc pod uwagę obecność na 
rynku kapitałowym, można stwierdzić, że 75% spółek nie notowano na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie10.

Analizą objęto również 20 pierwszych przedsiębiorstw z pierwszej grupy 
rankingu (osiągających przychody powyżej 250 mln zł). Było to podyktowane 
tym, że w przypadku większych podmiotów jest duże prawdopodobieństwo 
wyższej aktywności w obszarze B + R. Badaniami objęto lata 2008–201011. 
W pierwszym etapie badania podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy w przed-
siębiorstwach tych odnotowano nakłady na prace rozwojowe. Wyniki przedsta-
wiono w tabeli 5.

9 Z liczby 142 podmiotów wykluczono 1 spółkę prowadzącą działalność w kilku sektorach 
(między innymi: informatyka, hotele i restauracje, paliwa, produkcja mebli, handel hurtowy). Punk-
ty przyznawane w sekwencji malejącej: 141 punktów za 1 miejsce w rankingu, 1 punkt za ostatnie 
miejsce w rankingu.

10 Stan na 1.11.2011 r.
11 W przypadku uzyskania dostępu do danych pokazano również koszty prac rozwojowych 

i strukturę pozycji bilansowej „wartości niematerialne i prawne” dla lat wcześniejszych.
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Tabela 5

Aktywność spółek w dziedzinie badań i rozwoju

Pozycja 
w ran-
kingu

Nazwa spółki Koszty zakończonych prac B + R
wartości niematerialne i prawne* i ich specyfika

1 2 3

Przedsiębiorstwa produkcyjne 
2. Energa Elektrownie Stra-

szyn Sp. z o.o.
W pozycji wnip przeważała pozycja wartość firmy

3. Porr SA Koszty zakończonych prac B + R na 31.12.2009 r. 
– 2 041,64 zł; na 31.12.2008 r. – 13 514,16 zł

4. Heilit + Woerner Budow-
lana Sp. z o.o.

W latach 2008–2009 spółka nie poniosła kosztów 
na wytworzenie lub zakup wnip; w 2007 r. wnip wyniosły 
344,58 zł

6. Zespół Elektrowni Pąt-
nów-Adamów-Konin SA

W pozycji wnip przeważały inne wartości niematerialne 
i prawne

7. Farmutil SA W pozycji wnip przeważała pozycja wartość firmy
8. Unibep SA Brak kosztów zakończonych prac B + R w latach 

2007–2010; w pozycji wnip udział miały: wartość firmy, 
oprogramowanie, koncesje i licencje; w 2008 r. wnip 
w calości stanowiło oprogramowanie, w 2007 r. – dodat-
kowo nakłady na wnip

10. Eurovia Polska SA Wnip 31.12.2009 r. wynosiły 232 000 zł, 31.12.2008 r. 
– 126 000 zł, 31.12.2007 r. – 131 000 zł

11. Lubelski Węgiel Bog-
danka SA

W latach 2009–2010 w wnip przeważały informacje 
geologiczne, opłaty i licencje; koszty zakończonych prac 
B + R 31.12.2008 r. wynosiły 443 135,46 zł; 31.12.2007 r. 
– 443 135,46 zł

12. Drogbud Sp. z o.o. Brak danych.
13. Strabag Sp. z o.o. W latach 2008–2010 spółka nie odnotowała w bilansie 

kosztów zakończonych prac rozwojowych; 31.12.2010 r. 
i 31.12.2000 roku pozycja wartości niematerialne i prawne 
była tworzona przez inne wnip; 31.12.2009 r. pozycja 
wnip wynosiła 0 zł

14. PGE Górnictwo i Energe-
tyka Konwencjonalna SA**

Koszty zakończonych prac B + R 31.12.2007 r. wyno-
siły 786 194,46 zł; 31.12.2006 r. – 3 055 162,25 zł; 
31.12.2009 r. – 786 194,46 zł; 31.12.2010 r. 
– 786 194,46 zł

15. Elektrobudowa SA Koszty zakończonych prac B + R 31.12.2010 r. wynosiły 
1 526 000 zł; 31.12.2009 r. – 2 379 000 zł; 31.12.2008 r. 
– 2 319 000 zł; 31.12.2007 r. – 1 541 000 zł; 31.12.2006 r. 
– 300 000 zł; 31.12.2005 r. – 668 000 zł

16. Elektrownia Rybnik SA Koszty zakończonych prac B + R 31.12.2009 r. wyno-
siły 4 747 600,87 zł; 31.12.2008 r. – 5 167 998,34 zł; 
31.12.2007 r. – 5 795 096,70 zł; 31.12.2006 r. 
– 6 819 069,90 zł

17. Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Lubartów SA

W latach 2009 i 2010 spółka nie odnotowała nakładów 
na zakończone prace rozwojowe; w badanym okresie 
(i w 2008 r.) 100% pozycji wnip stanowiły inne wnip
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1 2 3

19. Berger Bau Polska Sp. 
z o.o.

W latach 2008–2010 nie było nakładów na zakończone 
prace rozwojowe; w badanym okresie pozycję wnip 
w 100% tworzyły inne wartości niematerialne i prawne

20. Mostostal Warszawa SA W wnip przeważały koszty związane z nabyciem oprogra-
mowania komputerowego

Przedsiębiorstwa usługowe
1. NDI SA Brak danych
5. Lurgi SA W pozycji wnip podano inne 
9. IBM Polska Sp. z o.o. Koszty zakończonych prac B + R 31.12.2010 r. wynosiły 

183 466 zł; 31.12.2009 r. – 267 316 zł; 31.12.2008 r. 
– 326 019 zł; 31.12.2007 r. – 539 166 zł

18. Piotr i Paweł SA W latach 2008–2010 brak nakładów na prace rozwojowe; 
w pozycji wnip przeważała wartość firmy: 31.12.2010 r. 
– 83%, 31.12.2009 r. – 80%; 31.12.2008 r. – 80%

* Wartości niematerialne i prawne – wnip.
** Spółkę zarejestrowano 1.09.2010 r. po połączeniu 13 spółek z grupy kapitałowej PGE.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanych przedsiębiorstw.

3.  Dyskusja i konkluzje

Z pozycji wartości niematerialne i prawne w poszczególnych przedsiębior-
stwach wynikają następujące wnioski: w spółkach reprezentujących sektory pro-
dukcyjne koszty zakończonych prac rozwojowych wykazano łącznie w sześciu 
przedsiębiorstwach, głównie w sektorze budownictwa, surowcowym i energe-
tycznym. Dla porównania, nakłady na zakończone prace rozwojowe poniesione 
przez Elektrownię Rybnik przekroczyły w latach 2006–2009 22 mln zł. Warto 
także zwrócić uwagę na fakt, że w pozostałych spółkach w pozycji tej podano 
wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne. Część podmiotów 
poniosła nakłady na zakup oprogramowania komputerowego i informację geo-
logiczną. W grupie przedsiębiorstw o usługowym profilu działalności koszty 
zakończonych prac rozwojowych odnotowane w sprawozdaniach finansowych 
były znacznie mniejsze niż w spółkach produkcyjnych. Koszty te dla wybranych 
sektorów przedstawiono w tabeli 6.

Z analizy nakładów ponoszonych przez badane spółki na prace rozwojowe 
wynika, że aktywność w obszarze B + R nie jest jedyną determinantą długotermi-
nowego wzrostu wartości. Dla porównania, Elektrownię Rybnik SA, która miała 
najwyższy poziom wydatków na prace rozwojowe, sklasyfikowano na 16 miejscu 
w rankingu, a na wyższych pozycjach uplasowały się mniejsze spółki o znacznie 
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niższych nakładach na ten cel. Może to oznaczać, że podmioty te budują swoją 
przewagę konkurencyjną nie tylko na wartościach bezpośrednio związanych 
z pracami badawczymi, ale również na elementach, które nie znajdują odzwier-
ciedlenia w ich sprawozdaniach finansowych. 

Tabela 6

Koszty zakończonych prac rozwojowych wybranych sektorów12 
według rankingu „Diamenty Forbesa 2011”

Sektor Badany okres
(lata)

Szacowane łączne wydatki na zakończone 
prace rozwojowe (zł)

energetyka 2007–2010 15 710 696
budownictwo 2007–2010 8 666 827
informatyczny 2007–2010 1 315 967
Źródło:  opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanych przedsiębiorstw.

Z analizy zmian zachodzących w szeroko rozumianym obszarze zarządzania 
innowacjami w przedsiębiorstwach wynikają następujące wnioski: z jednej strony 
przedsiębiorstwa są zmuszone do odejścia od modelu innowacji zamkniętej do 
innowacji otwartej, co jest wymuszone przede wszystkim przez tempo i specyfikę 
zmian zachodzących w ich otoczeniu. Z drugiej strony, pomimo coraz większego 
udziału w portfelu innowacji rozwiązań o charakterze nietechnologicznym, przed-
siębiorstwa, głównie produkcyjne, nadal będą wdrażały innowacje klasyczne, takie 
jak produktowe i procesowe, a więc wymagające stałego ponoszenia nakładów na 
prace B + R. Autorzy raportu The Future of Innovation Management in 10 Years 
zwracają uwagę na potencjalne zjawiska, które mogą wystąpić w rozwoju innowa-
cji w ciągu dziesięciu lat. Próbę ich połączenia ze zmianą w specyfice i znaczeniu 
aktywności badawczo-rozwojowej podmiotów B + R przedstawiono w tabeli 7. 
Wydaje się zatem, że mimo iż wiele podmiotów gospodarczych i organizacji rezyg-
nuje z korzystania z wyników prac badawczych, to wzrost innowacyjności i zwią-
zany z tym wzrost wartości nadal będą zintegrowane z aktywnością w obszarze 
B + R. Przykładowo, M. Kapsali, powołując się na H.G. Gemuendena, rozpatruje 
problematykę pomiaru innowacyjności w następujących podstawowych wymia-
rach: rynkowym, technologicznym, organizacyjnym i środowiskowym13. Warto 

12 Na podstawie wartości wykazanych w pozycji bilansu „Koszty zakończonych prac rozwojo-
wych”.

13 M. Kapsali, Systems Thinking in Innovation Project Management: A Match that Works, „Inter-
national Journal of Project Management” 2011, Vol. 29, s. 398.
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również zwrócić uwagę na determinanty, które powodują, że spółki cechujące się 
dynamicznym wzrostem wartości niekoniecznie należą do grupy przedsiębiorstw 
ponoszących najwyższe nakłady na prace B + R. 
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RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES 
IN CASE OF INNOVATIVE ENTERPRISES 

Summary

This paper makes and an effort towards the problem of business R & D activities and 
the role they play in increasing value of companies for their stakeholders. The attention 
was paid to two main aspects. The first one is the meaning of R & D works for technologi-
cal innovativeness (product and process innovations) and non-technological innovative-
ness (based on organizational and marketing innovations). The second one is the differen-
tiation of the of R & D in case of: production and service companies and the specificity of 
the organization (businesses, non-profit organizations, municipal entities). In the second 
part of the paper, an attempt has been made to analyze the relation between R & D activi-
ties and the changes in the value of a particular company. A thesis has been set that those 
businesses with the highest value growth are also characterized by the high dynamics of 
innovative growth characterised among other by intensive R & D spendings. 
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MIASTO PRZEDSIĘBIORCZE I INNOWACYJNE W REGIONIE

Wprowadzenie

Przygotowanie strategii marketingowej jednostki osadniczej wymaga roze-
znania zewnętrznego i wewnętrznego środowiska konkretnego miasta lub regionu 
z uwzględnieniem głównych podmiotów i grup ich jako partnerów – klientów. 
W praktyce sprowadza się to do gromadzenia, porządkowania, opracowywania 
i selekcjonowania zbioru informacji rynkowych charakteryzujących nie tylko 
warunki i okoliczności funkcjonowania jednostek terytorialnych w środowisku 
konkurencyjnym, ale także informacji wyjaśniających i uzasadniających rynkowe 
zachowania osób i instytucji – jednostek składowych głównych rynków miast czy 
regionów.

Monitorowanie zmian w otoczeniu jednostek osadniczych, ich rejestrowanie 
i uogólnianie prowadzące do wyodrębnienia długofalowych trendów lub doraź-
nych i jednorazowych zjawisk jest przedsięwzięciem relatywnie łatwiejszym, 
zwłaszcza w porównaniu z zabiegami związanymi z rozpoznaniem postaw, opi-
nii oraz zachowań jednostek i grup społecznych – właścicieli lub dysponentów 
zasobów istotnych dla rozwoju danego miasta lub regionu. Decyzje tych pod-
miotów są bardzo zindywidualizowane, subiektywne, zdeterminowane własnym 
systemem wartości, własnymi doświadczeniami, własną, specyficzną sytuacją 
oraz indywidualnymi celami, dążeniami oraz orientacjami. Identyfikacja pro-
cesu decyzyjnego klientów miast i regionów, a tym bardziej wpływanie na niego 
celem dostosowania go do stanu korzystnego dla jednostki terytorialnej wymaga 
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szerokiego i kompleksowego rozeznania ich motywów i preferencji, oczekiwań 
i pragnień oraz planów i zamierzeń1.

Decyzje lokalizacyjne „klientów” miast i regionów, w tym klientów 
wewnętrznych i zewnętrznych, są oparte na różnych zasobach informacyjnych 
samych decydentów. Różny też jest czas ich podejmowania, czyli szybkość decy-
zyjna i społeczna pilność (ważność dla funkcjonowania i rozwoju jednostki osad-
niczej). Między wyróżnionymi cechami procesu decyzyjnego zachodzą określone 
współzależności. Posiadanie niezbędnego zasobu informacji, w tym informacji 
głównych i pomocniczych, sprzyja przyspieszaniu procesu decyzyjnego, podob-
nie jak społeczna pilność, która często stymuluje podejmowanie decyzji nawet 
w warunkach ograniczonego, niepełnego lub nieusystematyzowanego zasobu 
informacji. Powoduje to znacznie większy poziom ryzyka decyzyjnego – ryzyka 
błędnych lub tylko częściowo trafnych decyzji wyboru lokalizacji.

Zasoby wiedzy podmiotu decyzji lokalizacyjnych – mieszkańca, migranta, 
usługobiorcy, przedsiębiorcy – pochodzą z różnych źródeł. Są to zarówno efekty 
własnej percepcji, uczestnictwa i związanych z tym doświadczeń, odczuć i ocen 
własnych, jak i efekty oraz odpowiednie wrażenia, oceny i opinie innych, głów-
nie członków własnego środowiska rodzinnego, zawodowego lub towarzyskiego. 
Zasoby te są dopełniane i korygowane przez media, w tym celowo opracowywane 
i przekazywane pakiety informacji o charakterze marketingowym, pakiety infor-
macji przygotowywane przez zainteresowane organizacje, związki i jednostki 
terytorialne.

Wybór miejsca zamieszkania, zakupów, wypoczynku, miejsca nauki lub 
nowej inwestycji, oznaczający w praktyce związek z określonym obszarem 
– jednostką przestrzenno-administracyjną, sprowadza się do wskazania optymal-
nego ośrodka w danych warunkach, jednego spośród wielu innych, preferowa-
nego w świetle posiadanych o nim informacji, obiektywnych lub subiektywnych 
porównań, ocen i wyobrażeń.

Zamierzeniem autora było wskazanie roli aktywności marketingowej miast 
i regionów w kształtowaniu mentalnego obrazu własnego, który zagwarantuje 
mu silną pozycję konkurencyjną na rynku, opartą na innowacyjności jednostki. 
Tak ukształtowany obraz inicjatorów odpowiednich przedsięwzięć marketingo-
wych jest unikatowy i wyjątkowy. Image to marketingowy wizerunek miasta lub 
regionu, odzwierciedlający ich innowacyjny charakter. Kompleks działań mar-

1 J. Komorowski, Marketing a potrzeba sukcesu miasta, „Przegląd Geograficzny” 1998, z. 3–4.
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ketingowych, który ostatecznie tworzy właściwy i oczekiwany wizerunek jed-
nostek terytorialnych, bywa określany terminem „pozycjonowanie”. Wiąże się 
to bowiem ze specyficznym umiejscowieniem jednostki w umysłach różnych 
grup docelowych, z jej postrzeganiem i kojarzeniem z celowo komunikowanymi 
cechami – kryteriami pozycjonowania2.

1.  Proces pozycjonowania – istota i miejsce w strategii marketingowej 
organizacji

W strategii marketingowej miasta lub regionu uwzględnia się wiele etapów 
odpowiadających kolejnym przedsięwzięciom w ramach przygotowania analiz 
wstępnych i diagnoz rynkowych wdrożenia instrumentarium marketingowego 
i rozliczenia efektów końcowych. W ramach właściwych analiz rynku i szero-
kiego środowiska konkurencyjnego szczególne miejsce zajmują przedsięwzięcia 
związane z pozycjonowaniem podmiotu, w tym przypadku jednostek osadniczych, 
ich grup lub wyodrębnionych przestrzennie, historycznie, urbanistycznie czy też 
administracyjnie części.

Pozycjonowanie miasta lub regionu jako ważna część ich strategii marke-
tingowej jest procesem kształtowania percepcji obiektu (obszaru, terytorium, 
jednostki osadniczej) gwarantującym jego unikatowe wyróżnienie w mentalno-
ści klientów na tle innych, konkurujących z nim obiektów. Proces ten obejmuje 
zespół działań marketingowych, które w efekcie mają doprowadzić do ściśle 
określonego ulokowania jednostki w umysłach klientów, miejsca wyjątkowego 
i niepowtarzalnego, które będzie szczególnym wyróżnikiem. Miejsce to, czyli 
pozycja miasta lub regionu w zbiorze innych, porównywalnych jednostek teryto-
rialnych, wyznacza zespół cech i charakterystyk tworzących unikatową kompo-
zycję strukturalno-funkcjonalną.

Według D. Arnott, pozycjonowanie to „zamierzony, produktywny, powta-
rzalny proces definiowania, mierzenia, modyfikowania i monitorowania percepcji 
obiektów rynkowych przez konsumentów3. J. Pogorzelski, autor jedynej mono-
grafii w języku polskim poświęconej strategii pozycjonowania produktów (ofert 
rynkowych, marek, firm), podaje jeszcze inne określenie istoty pozycjonowania 
za L. Upshaw: jest to wszystko to, co reprezentuje produkt (podmiot rynku lub 

2 A. Ries, J. Trout, Positioning. The Battle for YourMind, McGraw+Hill, New York 2001.
3 J. Pogorzelski, Pozycjonowanie produktu, PWE, Warszawa 2008.



326 Andrzej Szromnik

jego oferta) w świadomości nabywców w zakresie korzyści i obietnic w porów-
naniu z konkurentami.

Z punktu widzenia operacyjnego pozycjonowanie jest aktem projektowania 
oferty i wizerunku organizacji, którego celem jest zajęcie wyróżniającego miejsca 
w świadomości rynku docelowego (wg Ph. Kotlera). Jest to więc sekwencja świa-
domych i celowych analiz oraz operacji logicznie ze sobą powiązanych pozwala-
jących poznać percepcję rynku organizacji, aby na podstawie takich informacji, 
określić własną pozycję w jego mentalnym obrazie4. Dzięki zajęciu i systema-
tycznym komunikowaniu określonej pozycji w umysłach klientów, a tym samym 
jej utrwaleniu, organizacja buduje trwałą przewagę konkurencyjną.

Uogólniając dotychczasowe wyjaśnienia definicyjne, można stwierdzić, 
że pozycjonowanie to strategiczny zabieg marketingowy dotyczący szczególnej 
sfery partnerów, decydentów-klientów różnego rodzaju organizacji i sfery men-
talnej. To określone przedsięwzięcia w komunikacji marketingowej, polegające 
na przekazywaniu odpowiednio skomponowanych komunikatów marketingo-
wych i monitorowaniu ich skutków. Organizacja konkuruje o wyróżniające się 
spośród innych podmiotów postrzeganie własnych charakterystyk oraz łącznych 
ich walorów (korzyści) dla klientów.

W warunkach dużej aktywności marketingowej wszystkich jednostek specy-
ficzna walka konkurencyjna organizacji rozgrywa się w umyśle każdego klienta 
i zmierza do jego pozyskania. Decyzje dotyczące wyboru produktów, osób, firm 
lub miejsc są efektem procesu myślowego oraz porównywania deklarowanych, 
postrzeganych i zapamiętanych obietnic. Rozkład komunikowanych ofert różnych 
podmiotów tworzy specyficzny, mentalny obraz rynku, który jest subiektywny, 
indywidualny i zmienny. Ta mentalna mapa rynku odwzorowuje głównych roz-
grywających, a właściwie ich produkty. Jest ona ukształtowana w umyśle każdego 
klienta, chociaż poszczególne mapy wyraźnie różnią się od siebie5.

2. Innowacje jako kryterium pozycjonowania miast i regionów

Różnorodność kryterium pozycjonowania miast, wynikająca z ich odmien-
nych tradycji, zasobów, funkcji oraz przyjętych kierunków rozwojowych, powo-

4 Ph. Kotler, Marketing, wyd. XI, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 308.
5 A. Szromnik, Pozycjonowanie jako podstawa strategii marketingowej miast i regionów, „Sa-

morząd Terytorialny” 2011, nr 7–8.
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duje, że w praktyce odpowiednie przedsięwzięcia marketingowe opierają się 
z reguły na pojedynczych cechach i generowanych przez nie wartościach. W ten 
sposób stosunkowo łatwo, przejrzyście i komunikatywnie można sprecyzować 
cele strategii pozycjonowania, określić własne miejsce głównych konkurentów, 
zaprojektować niezbędne programy marketingowe i monitorować stopień reali-
zacji strategii. Jednowymiarowe pozycjonowanie jednostek osadniczych oparte 
na prostych i jednoznacznych charakterystykach własnych, konkretnych cechach 
strukturalnych lub funkcjonalnych znacznie ułatwia dalsze procedury marke-
tingowe. Miasta lub regiony czyste, zasobne, nowe lub bogate można wyrazić 
za pomocą określonego zbioru mierników, często nawet jedną, wiodącą cechą 
diagnostyczną, łatwo rozpoznawalną, dostępną i interpretowalną. Podobnie jest 
w przypadku pozycjonowania miast i regionów związanego z założonym, stra-
tegicznym rozwojem konkretnej funkcji danej jednostki terytorialnej lub wiązki 
funkcji pokrewnych. Miasto handlowe, targowe, uniwersyteckie, turystyczne, 
sportowe itp. kształtowane w horyzoncie strategicznym na postawie rozwoju 
odpowiedniej funkcji charakteryzują stany ilościowe i dynamika rozwojowa 
właściwych dla nich miar statystycznych bezwzględnych lub wskaźnikowych.

Diametralnie odmienną strategią pozycjonowania miasta lub regionów jest 
strategia zorientowana przekrojowo, a więc na kilka powiązanych ze sobą charak-
terystyk. W takim przypadku monitorowanie stanu istniejącego – pozycji aktual-
nej – lub docelowego musi uwzględnić różne cechy i właściwości funkcjonalne, 
które razem, na podstawie ich stanów ilościowych, wyjaśniają poziom rozwoju 
odpowiedniej kategorii syntetycznej.

Jedynym z najbardziej aktualnych kryteriów pozycjonowania jednostek 
osadniczych jest ich innowacyjność. Cecha ta nawiązująca do koncepcji „nowej 
gospodarki”, opartej na wiedzy lub organizacji uczących się, wyraża nowe spoj-
rzenie na warunki i czynniki rozwoju miast i regionów6. Zgodnie z nim rozwój 
krajów, regionów oraz pojedynczych jednostek osadniczych zdeterminowany jest 
ich stopniem reorientacji na nowy czynnik postępu – na innowacje. Kreowanie 
nowych idei, rozwiązań, struktur i produktów będzie decydować o przyszłości 
tych jednostek, o przyszłych ich stanach oraz związanych z nimi satysfakcjach 
wszystkich zainteresowanych podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych.

6 W.M. Gaczek, Gospodarka oparta na wiedzy w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Poznaniu, Poznań 2009; M. Hoyman, Ch. Faricy, It Takes a Village; A Test of the 
Creative Class, Social Capital and Human Capital Theories, „Urban Affairs Review” 2009, 44.
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W klasycznym rozumieniu innowacje i innowacyjność występują wów-
czas, gdy posiadane zasoby generują nowe pomysły, procedury, technologie oraz 
same produkty, gdy na podstawie istniejących i wykorzystywanych czynników 
rozwojowych powstają nowe wersje i całkowicie nowa koncepcja w stosunku 
do dotychczas znanych ich zastosowań organizacyjnych, technologicznych lub 
społecznych7. Innowacje to więc zarówno nowe, dotychczas nieznane idee, 
pomysły, struktury, metody i recepty, jak i konkretne nowe dobra materialne lub 
nowe usługi8. Orientacja organizacji na nowości, dążenie do ich nieustannego 
kreowania w różnych postaciach oznacza w praktyce zmianę dotychczasowych 
procedur, środków oddziaływania, celów oraz systemów społecznych i korpo-
racyjnych systemów wartości na takie rozwiązania, które będą stymulować nie-
ustanne zmiany, modyfikacje i udoskonalenia, badania i poszukiwania „lepszego”. 
Nowości będą zastępować dotychczasowe sposoby działania, struktury i produkty 
jako bardziej skuteczne, efektywne i satysfakcjonujące. Innowacje i innowacyj-
ność oznaczają więc przedsiębiorcze poszukiwania, nowoczesność i dynamikę, 
większą konkurencyjność i w efekcie – zmianę na lepsze, postęp9.

Innowacyjność jako kryterium pozycjonowania jednostek samorządu 
terytorialnego wiąże się z chęcią nadania jednostce nowoczesnego „obrazu 
pojęciowego” jako organizacji zorientowanej na wiedzę, organizacji poszu-
kującej, uczącej się i dynamicznej. Taki image, niewątpliwie pozytywny 
i perspektywiczny, wyraża chęć bycia postrzeganym jako miasto lub region 
innowacyjne ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z takiego wize-
runku marketingowego10.

W tym miejscu należałoby przyjąć definicję miasta lub regionu innowacyj-
nego11. Można uznać, że miastem innowacyjnym jest taka jednostka osadnicza 
o statusie miasta, którego mieszkańcy oraz instytucje, w tym przede wszystkim 
przedsiębiorcy oraz ich firmy, konsekwentnie i systematycznie zorientowani są 
na kreowanie wiedzy, dzięki czemu we współpracy z samorządem lokalnym oraz 

7 B. Arogyaswamy, A. Nowak, Innowacje społeczne i technologiczne, „Problemy Zarządzania” 
2009, nr 2; M. Strużycki, Innowacyjność w teorii i praktyce, SGH, Warszawa 2006.

8 J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych 
i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

9 M. Strużycki, dz.cyt.
10 A. Klasik, Kreatywne i atrakcyjne miasta. Koncepcje i mechanizmy restrukturyzacyjny aglo-

meracji miejskich, w: Mechanizmy i uwarunkowania budowy konkurencyjności miast, red. J. Słod-
czyk, E. Szafranek, Opole 2008.

11 R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
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instytucjami naukowo-badawczymi tworzą warunki do kształtowania nowych 
idei, pomysłów, rozwiązań organizacyjnych oraz technologii i samych produk-
tów w większym stopniu spełniających oczekiwania „przyszłości” – oczekiwania 
wszystkich podmiotów miejskiego systemu społeczno-urbanistycznego. Miasto 
innowacyjne to zatem:

‒ miasto dynamiczne i kreatywne,
‒ miasto ciągłych zmian i nowych pomysłów,
‒ miasto zorientowane na wynalazczość i wynalazców,
‒ miasto nowoczesnych systemów zarządzania majątkiem komunalnym,
‒ miasto inteligentnych systemów zasilania w podstawowe media,
‒ miasto naukowców i uczelni,
‒ miasto zaawansowanych technologii informatycznych,
‒ miasto przedsiębiorcze i gospodarcze,
‒ miasto inwestujące w postęp,
‒ miasto zorientowane na postęp.

Tak określone miasto musi mieć szczególne zasoby, a zwłaszcza:
‒ wiedzy,
‒ wykwalifikowanej siły roboczej,
‒ „klasy kreatywnej”,
‒ ludzi uczących się i studiujących,
‒ nowoczesnych technologii,
‒ ludzi nauki,
‒ pomysłów, koncepcji oraz idei,
‒ nowoczesnych menedżerów samorządowych,
‒ środków finansowych na nowe inwestycje.

Miano miasta innowacyjnego jako docelowego kierunku jego ewolucji i prze-
obrażeń jest bez wątpienia mianem szczególnym – wyróżniającym je wśród 
innych miast oraz symbolizującym prestiż i uznanie. Osiągnięcie go wymaga nie 
tylko niezbędnego „wkładu” wyjściowego, ale także lub przede wszystkim kon-
sekwentnego wdrażania strategii pośrednich zorientowanych na krokowe (eta-
powe) osiągnięcia stanu docelowego. Statusu miasta innowacyjnego nie osiąga 
się bowiem drogą jednorazowych działań, nie jest też to jedynie wyraz wygóro-
wanych ambicji lokalnego środowiska samorządowego.



330 Andrzej Szromnik

3. Model ewolucji miast – od miasta tradycyjnego 
do miasta innowacyjnego

Miasto jest innowacyjne nie z założenia, lecz w wyniku wieloletniej rea-
lizacji strategii cząstkowych pozwalających stworzyć jego podstawy, w tym 
właściwe instytucje, procedury (systemy) i klasę kreatywną. Dokonując pewnej 
modyfikacji przedstawionych warunków przekształcenia miasta w miasto inno-
wacyjne, można przyjąć alternatywną dla floridowskiej formuły 3T formułę 
3I, czyli intelekt – instytucje – infrastruktura. Zasada ta wyraża tezę, że miasto 
może stać się centrum innowacyjności pod warunkiem posiadania odpowiednich 
zasobów intelektualnych, ukształtowania właściwych, adekwatnych do celów 
instytucji oraz dysponowania nowoczesną infrastrukturą w szerokim tego słowa 
znaczeniu12. Tylko w takich ośrodkach może funkcjonować „maszyna kreująca 
nowości”, specyficzny mechanizm angażujący idee, ludzi i środki, a który można 
odwzorować w formie zamkniętego cyklu: nowe potrzeby, nowe pomysły, nowe 
technologie, nowe produkty i nowe doznania13. Dzięki takiej współzależności 
następuje stopniowe przekształcenie się jednostek osadniczych, ich moderniza-
cja strukturalna i funkcjonalna, prowadząca do zmiany charakteru miasta i jego 
głównej orientacji14.

Długofalowy cykl rozwojowy miasta, ciągle stymulowany zmieniającymi się 
potrzebami mieszkańców oraz różnymi ich wymaganiami w zakresie ich zaspo-
kajania, składa się z pięciu etapów, z których każdy wyraża odpowiednie stadium 
przeobrażeń. W proponowanym modelu cyklu wyodrębnić można:

I – miasto tradycyjne,
II – miasto przedsiębiorcze,
III – miasto uczące się,
IV – miasto kreatywne,
V – miasto innowacyjne.
Innowacyjny, cykliczny proces przemiany miasta za punkt wyjścia przyj-

muje taki układ warunków funkcjonalnych i strukturalnych, które określono 
jako „miasto tradycyjne”. Ta wewnętrznie względnie zrównoważona struk-

12 J.A. Fazlagic, Pomiar kapitału intelektualnego miasta, „Problemy Jakości” 2008, nr 5; A. Sze-
pelska, Kapitał ludzki a rozwój regionalny, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 12.

13 Kreatywne miasta i aglomeracje – studia przypadków, red. A. Klasik, Prace Naukowe Akade-
mii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.

14 J. Regulski, Rozwój miast w Polski, PWN, Warszawa 1980.
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tura społeczno-urbanistyczna, w zadowalającym stopniu spełniająca potrzeby 
mieszkańców, rozwija się liniowo, w stałym, ale wolnym tempie, opierającym 
się na tradycyjnych zasobach własnych wzbogacanych okresowo inwestycjami 
wewnętrznymi. Takie miasto jest stabilnym układem wielofunkcyjnym zarządza-
nym przez elitę władzy oraz grupę przedsiębiorców o ograniczonych ambicjach 
własnych oraz umiarkowanych i ostrożnych wizjach rozwojowych. Funkcjonuje 
i rozwija się w tradycyjnym kierunku, w umiarkowanym tempie, stabilnie eks-
ploatując posiadane zasoby czynników rozwojowych. Zadowoleni mieszkańcy 
pozytywnie oceniają władze samorządowe gwarantujące istniejący stan rzeczy. 
Miasto tradycyjne nie jest miastem zacofanym czy też miastem upadającym. To 
jednostka stabilna, a nawet ociężała w swym rozwoju. Można stwierdzić, że jest 
to miasto spełnionych mieszkańców, typowych instytucji, powtarzalnych rozwią-
zań infrastrukturalnych i samozadowolonych władz15.

Zupełnie odmiennym organizmem miejskim jest miasto przedsiębior-
cze. To aktywna, poszukująca nowych możliwości rozwoju jednostka osad-
nicza, w której główną grupą społeczną są przedsiębiorcy. Przedsiębiorczość 
jest głównym atrybutem i kryterium oceny karier społecznych i zawodowych. 
Mieszkańcy wspierani przez władze samorządowe i instytucje pozarządowe 
wykazują wyróżniającą się inicjatywę społeczną oraz biznesową. Powstają nowe 
firmy, powoływane są organizacje samorządu gospodarczego, kluby gospodar-
cze, stowarzyszenia oraz cechy rzemieślnicze. Tworzone są nowe miejsca pracy 
w sektorze MŚP, który wchłania nowo wchodzących na rynek pracy. Wartością 
społeczną kultywowaną i wspieraną jest indywidualna inicjatywa i związana z nią 
przedsiębiorczość oraz praca i zaangażowanie na rzecz rodziny, grupy ludzi „bio-
rących sprawy w swoje ręce”, dostrzegających problemy i potrafiących znaleźć 
właściwe rozwiązania. Przedsiębiorcze miasto to miasto rozwojowe i rozwijające 
się dzięki pracy, pomysłowości oraz własnym, często ograniczonym zasobom 
wewnętrznym16. Miasta przedsiębiorcze, poszukujące swojej szansy, z reguły 
po wyczerpaniu się własnych zasobów wiedzy i umiejętności stawiają na ich 
pozyskiwanie przez wzmocnienie sektora edukacyjno-naukowego i badawczego. 
Dzięki ilościowemu i jakościowemu wzrostowi liczby szkół i uczelni, ośrodków 
naukowo-badawczych, laboratoriów oraz centrów testujących i wdrożeniowych 

15 M. Karwowski, Klimat dla kreatywności. Koncepcje, Metody, Badania, Warszawa 2009.
16 Czy miasto jest organizacją przedsiębiorczą?, rozmowa z dr. A. Kajumulo-Tibaijuka, „Kwar-

talnik Nauk o Przedsiębiorstwach” 2010, nr 2; A. Klasik, dz.cyt.
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rośnie liczba studentów, nauczycieli akademickich i badaczy, a wiodącym sekto-
rem staje się nauka17. 

Miasto uczące się to ośrodek zorientowany na przygotowanie nowych, 
wysoko kwalifikowanych specjalistów, to koncentracja „umysłów i pomysłów”. 
Nauka i wykształcenie są wartościami nadrzędnymi. Władze samorządowe stwa-
rzają warunki do funkcjonowania ośrodków naukowo-badawczych oraz zatrudnie-
nia najlepszych fachowców. Nauka i potrzeba podnoszenia własnych kwalifikacji 
dotyczy całej społeczności, wszystkich mieszkańców miasta, zarówno młodzieży, 
ludzi pracujących, jak i osób w wieku poprodukcyjnym. Miasto rozwija się 
i bogaci się dzięki inwestycjom naukowo-badawczym, rozbudowanym uniwersy-
tetom, napływowi ludzi zdolnych i ambitnych18.

Wyróżniające się instytucje edukacyjne i naukowo-badawcze miast, liczne 
ośrodki wynalazczości i wdrożeń, centra wspierania i propagowania badań mogą 
istnieć dzięki nagromadzonym zasobom klasy kreatywnej – ludzi nauki, twórców, 
artystów, ale także przedsiębiorców i menedżerów, dziennikarzy i przedstawicieli 
innych wolnych zawodów19. 

Miasto uczące się przekształca się w miasto kreatywne, w centrum rozwoju 
myśli naukowo-technicznej, nowych rozwiązań technologicznych, wykorzy-
stania nowych źródeł energii oraz surowców. Kreatywne miasto to kreatywni 
mieszkańcy, kreatywne władze i kreatywne instytucje, w tym przedsiębiorstwa20. 
W mieście rejestrowane są liczne firmy z obszaru nowych zaawansowanych tech-
nologii – eksperymentujące i testujące nowe metody produkcyjne i same produkty, 
nowe koncepcje organizacyjne i receptury. Kreatywności i kreatywnemu myśle-
niu sprzyjają ukształtowane przez lata zasoby wiedzy – wykształceni, postępowi 
i aktywni mieszkańcy wspierani przez władze lokalne, środowisko społeczne 
i polityczne oraz media21.

17 J. Kozłowski, Twórczość, innowacje, badania i polityka: kilka słów o wzajemnym związku 
pojęć, w: Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, War-
szawa 2009.

18 R. Florida, G. Gates, B. Knudsen, K. Stolarick, The University and the Creative Economy, 
www.creativeclass.org, dostęp 2006.

19 W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, War-
szawa 2007; A. Szromnik, Regiony wiedzy – marketingowa koncepcja międzyregionalnych przepły-
wów wiedzy jako współczesnego czynnika rozwojowego, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 10. 

20 J.A. Scott, Creative Cities: ConceptualIssues and Policy Questions, „Journal of Urban Affairs” 
2006, 28.

21 R. Florida, Narodziny klasy, tenże, Cities and the Creative Class, New York–London 2005.
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Przedstawiony cykliczny proces rozwoju miast dzięki ich orientacji na 
postęp, naukę, wiedzę oraz indywidualną przedsiębiorczość mieszkańców w efek-
cie kształtuje nowy wzorzec – miasto innowacyjne. Czy miasta innowacyjne 
mogą utrzymać swój status na zawsze? Nie, gdyż w konkurencyjnym środowi-
sku sieci miast krajowych i zagranicznych trwa ciągła rywalizacja o dostęp do 
głównych czynników rozwojowych, pozyskanie nowych naukowców i wyna-
lazców, lokalizację najbardziej znanych firm światowych, które spowodują dal-
szy, wtórny napływ nowych specjalistów, technologii, surowców i produktów22. 
W świecie globalnej konkurencji miasta wzorują swoje scenariusze rozwojowe 
na sprawdzonych strategiach sukcesu wiodących miast innowacyjnych. Wiele 
miast innowacyjnych zostanie wypartych przez nowe ośrodki miejskie, które 
będą skuteczniej kształtować własną klasę kreatywną oraz warunki rozwoju 
innowacyjnego23. Upowszechnianie się rozwiązań innowacyjnych miast, inno-
wacyjnych zdolności, procedur i struktur jako rezultat procesów dyfuzji infor-
macji oraz naśladownictwa ze strony innych jednostek osadniczych powoduje, 
że dotychczasowe miasta innowacyjne przekształcają się w miasta tradycyjne, 
lecz już nowej generacji. Tracą one stopniowo wyróżniające je uprzednio cechy 
innowacyjne na rzecz miast bardziej dynamicznych i kreatywnych w nowej 
rzeczywistości.

W ten to sposób zamyka się cykl innowacyjnych przeobrażeń miast. Nowe 
miasto innowacyjne nadal poszukuje swoich szans lub pozostaje w grupie 
miast rozwiniętych, dawnych liderów, oferujących mieszkańcom i podmiotom 
zewnętrznym tradycyjny już w nowej rzeczywistości pakiet korzyści. Nie oznacza 
to, że nie dokona ponownego skoku rozwojowego, nie zmobilizuje mieszkańców 
i instytucji, aby w nowych, bardziej konkurencyjnych warunkach, wykazać się 
inicjatywą oraz jeszcze większą przedsiębiorczością i innowacyjnością24.

22 W.M. Gaczek, dz.cyt.; J. Słodczyk, E. Szafranek, Ocena kreatywności i atrakcyjności mia-
sta. Przypadek Opola, w: Kreatywne miasta i aglomeracje – studia przypadków, Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej im. K. Adameckiego w Katowicach, Katowice 2009; D. Tarka, Problemy 
pomiaru rozwoju miasta na przykładzie Białegostoku, „Wiadomości Statystyczne” 2008, nr 7.

23 A. Kopel, Klasa kreatywna jako czynnik rozwoju miast, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Humanitas w Sosnowcu, „Zarządzanie i Marketing” 2007, nr 1.

24 R. Domański, Samowzmacnianie rozwoju miast i regionów w gospodarce intensyfikującej 
wykorzystanie wiedzy – wnioski z nowej teorii wzrostu endogenicznego, „Przegląd Geograficzny” 
2005, 77, z. 2.



334 Andrzej Szromnik

4. Miasto innowacyjne w sieci osadniczej regionu

Innowacyjny cykl przeobrażenia miasta zakładający pozytywne ich prze-
miany w obszarze przedsiębiorczości i inwencji własnej mieszkańców, środo-
wiska biznesowego oraz władz samorządowych, prowadzące do generowania 
nowych idei, zachowań i systemów wartości oraz metod, recept i technologii pro-
dukcyjnych nie przebiega w warunkach miasta wyizolowanego z otoczenia czy 
zamkniętego granicami. Proces rozwoju miast zakłada bowiem aktywne kształto-
wanie wewnętrznych zasobów czynników prorozwojowych, ale także szerokie ich 
wykorzystanie ze środowiska zewnętrznego – pozyskiwanie z innych jednostek 
osadniczych regionu, makroregionu i kraju25. Interakcje z innymi miastami i osa-
dami wiejskimi uruchamiają strumienie ludzi, dóbr materialnych, informacji oraz 
środków finansowych, tworząc sieć powiązań, oddziaływań i kooperacji. Wpływ 
miast innowacyjnych na otoczenie regionalne oraz identyfikacja jego form i skut-
ków wymaga przyjęcia następujących założeń wstępnych:

‒ miasto jest otwartym systemem społecznym-urbanistycznym,
‒ miasta nie ograniczają własne granice,
‒ miasto nie może funkcjonować w izolacji środowiskowej,
‒ miasto potrzebuje do rozwoju czynników zewnętrznych,
‒ miasto zabiega o dostęp do deficytowych czynników rozwojowych lub 

też wchodzi w alianse strategiczne i porozumienia kooperacyjne z innymi 
miastami o większych zasobach tych nadwyżek,

‒ miasto „eksportuje” swoje produkty – pomysły, wiedzę, ludzi, technolo-
gię i produkty,

‒ miasto i jego koncepcje rozwojowe są obiektem naśladownictwa przez 
inne jednostki osadnicze.

Szerokie i różnorodne powiązania miast z otaczającą je siecią osadniczą 
w formie dwukierunkowych przepływów informacyjnych i zasileniowych powo-
dują przekroczenie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, infrastruktu-
ralnych, technologicznych czy produktowych do innych miast, wsi oraz osad, 
często nawet poza granice kraju. W ten sposób innowacje wypracowane w jed-
nym ośrodku miejskim – wiodącym pod tym względem – przejmowane są przez 

25 J. Komorowski, Idea sieci we współczesnym modelu funkcjonowania wielkich miast w prze-
strzeni globalnej, „Przegląd Geograficzny” 2005, 77, z. 4.
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innych, wdrażane i z powodzeniem wykorzystywane, przyczyniając się do roz-
woju innych miast i regionów26.

Przestrzenna dyfuzja innowacji w skali kraju i za granicą to ważny czynnik 
rozwoju sąsiadujących ośrodków, regionów i krajów. W ten sposób z jednej strony 
następuje specyficzna wymiana cywilizacyjno-kulturowa między ośrodkami 
miejskimi, regionami i krajami, wykorzystywanie do własnego rozwoju zasobów 
rozwojowych innych miast i regionów, ale z drugiej strony, ich zwrotne zasilanie 
finansowe, materialne oraz intelektualne istotnie wpływa na przeobrażania tych 
jednostek terytorialnych, na ich unowocześnianie, rozbudowę i bogacenie się.

Miasto innowacyjne i jego siła oddziaływania na dynamikę rozwojową innych 
miast i regionów zgodnie z prawem dyfuzji informacji zależy od od ległości mię-
dzy miastami, sprawności sieci połączeń, wzajemnej komunikacji, intensywności 
komunikowania – promowania projektów i rozwiązań innowacyjnych oraz ich 
skali społecznej i komercyjnej (wagi, znaczenia). Bez wątpienia z dorobku miast 
innowacyjnych w największym stopniu korzystają najbliższe miasta i region. Ich 
mieszkańcy często dojeżdżają do pracy w mieście – centrum innowacyjnym, i bez-
pośrednio uczestniczą w procesie kreowania rozwiązań organizacyjno-technolo-
gicznych, ich wdrażaniu i eksploatacji. W ten sposób nie tylko obserwują innowacje, 
ale także się uczą innowacyjnego podejścia, myślenia i projektowania. Tak przygo-
towani mogą z powodzeniem przejmować nowe koncepcje i projekty, a po wdro-
żeniu ich we własnym środowisku – rozwijać je i doskonalić. Innowacyjne miasto 
przyczynia się więc do rozwoju i postępu naukowo-technicznego innych miast 
i całego regionu. Cała sieć osadnicza podlega dynamicznym przemianom opartym 
na przedsiębiorczości, uczeniu się, kreatywności i innowacyjności. Reasumując, 
należy podkreślić, że rozwój miast o statusie ośrodków innowacyjnych nie stoi 
w sprzeczności z rozwojem sąsiadujących miast. Wszystkie jednostki są bowiem 
składowymi regionalnego mechanizmu kreowania i transferu innowacji27.

5. Miasto innowacyjne – założenia a przejrzystość wizerunkowa

Innowacyjność jako główna cecha miasta, osób i instytucji miejskich nie-
wątpliwie przynosi miastu i jego produktom wiele dodatkowych korzyści – war-

26 A. Świadek, Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysło-
wych w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.

27 M. Hoyman, Ch. Faricy, dz.cyt.
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tości. Nieprzypadkowo więc wiele miast w Polsce i innych krajach nastawia się 
na innowacje i innowacyjność, uznając je za cele strategiczne lub pozycjonując 
miasto jako innowacyjne.

Koncepcja miasta innowacyjnego jest na ogół słuszna. Wyraża ona bowiem 
nowoczesny kierunek przewidywanych przeobrażeń całego organizmu miej-
skiego, ambitną i aktualną zmianę programu rozwojowego miasta oraz zgodność 
z najnowszymi trendami w zarządzaniu miastami, gospodarce i urbanistyce. 
Dążenie, poparte odpowiednimi strategiami osiągania statusu miasta innowacyj-
nego, powszechne komunikowanie tego w mediach w środowisku wewnętrznym 
i zewnętrznym spotyka się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, poparciem 
sektora biznesowego i akceptacją władz samorządowych. Bycie miastem innowa-
cyjnym to nie tylko przejaw wygórowanych ambicji władz miasta i jego elit, ale 
także ważny element wizerunkowy, wyróżnik, który sugeruje cały zespół dodat-
kowych korzyści dla wszystkich interesariuszy – klientów miasta. Innowacyjność 
miasta oznacza dla jego mieszkańców i firm:

‒ prestiż,
‒ nowoczesną infrastrukturę,
‒ dostęp do nowych technologii,
‒ zwolnienia podatkowe,
‒ zakup pionierskich produktów,
‒ ciekawą pracę,
‒ wysokie płace i nagrody,
‒ kontakt z nauką,
‒ koncentrację inwestycji,
‒ możliwość podnoszenia kwalifikacji,
‒ rządową pomoc i wsparcie finansowe,
‒ kontakty zagraniczne,
‒ inne korzyści z tytułu pierwszeństwa.
Pozycjonowanie miasta z wykorzystaniem cechy „innowacyjność” ozna-

cza nawiązanie do najlepszych, najbardziej dynamicznych w swym rozwoju 
i nowoczesnych miast o ambitnych, długofalowych celach. Głównym problemem 
pozycjonowania miasta jako innowacyjnego jest jego rzeczywisty wizerunek 
i odpowiadająca mu tożsamość. Inicjatorzy kształtowania image’u miasta, z reguły 
władze samorządowe, często jego innowacyjną wizję budują bez uwzględnienia 
realnej sytuacji miasta, faktycznych jego zasobów i możliwości oraz kierunków 
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perspektywicznego przeobrażenia miasta28. W rzeczywistości można wyróżnić 
następujące przypadki:

a) tożsamość miasta, a więc istniejący stan rzeczy oraz kierunki jego prze-
mian w pełni uzasadniają przyjęcie innowacyjności jako docelowego, 
mentalnego wyobrażenia o mieście;

b) pozycjonowanie miasta jako innowacyjnego tylko częściowo wynika 
z realiów – faktycznego stanu elementów świadczących o jego innowa-
cyjnej orientacji;

c) określenie pozycji miasta jako centrum innowacyjności w niewielkim 
stopniu wynika z aktualnego stanu i dynamiki zmian innowacyjnych 
w jego sektorach;

d) istnieje wyraźna rozbieżność między rzeczywistością – istniejącymi zaso-
bami, zdolnościami i strukturami miasta – a jego hipotetycznym wyobra-
żeniem – potencjalnym stanem rzeczy;

e) pozycjonowanie miasta jako innowacyjnego jest nieuzasadnione, życze-
niowe, czyli niemożliwe do osiągnięcia nawet w perspektywie strategicz-
nej.

Różnice między tożsamością miasta a jego wizerunkiem marketingowym, 
zwłaszcza w projektowaniu wieloletnim, są normalne. Wizerunek i odpowiadająca 
mu pozycja w mentalności różnych grup docelowych są przez wiele lat kształto-
wane metodycznie, drogą konsekwentnych strategii promocyjnych. W taki sposób 
można nie tylko zmienić image miasta, ale także go utrwalić zgodnie z pierwot-
nym założeniem zainteresowanych podmiotów – władz miasta, agencji marke-
tingowych, konsultantów i mieszkańców. Problem polega jednak na tym, jak 
pozycjonować miasto, którego sektory innowacyjne tylko w niewielkim stopniu 
uzasadniają przyjęcie i dążenie do kształtowania w mentalności grup społecznych 
wizerunku miasta jako centrum innowacji, lub gdy całkowicie brakuje takiego 
uzasadnienia?

Jak wynika z doświadczeń marketingowych wielu organizacji, w pozy-
cjonowaniu miast – w strategii wyróżniania ich spośród innych jednostek – jest 
odmienne ich postrzeganie i kojarzenie przez różne grupy docelowe, a zwłasz-
cza przez grupy zewnętrzne. Problem sprowadza się bowiem do następujących 
czynników:

28 W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
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‒ pozycjonowania – czas, którym dysponują agencje marketingowe realizu-
jące aktualną strategię pozycjonowania miasta,

‒ wielkość budżetu marketingowego,
‒ doświadczenia agencji marketingowych w pozycjonowaniu i repozycjo-

nowaniu miast,
‒ siła stereotypu – stan utrwalenia się (zakorzenienia) dotychczasowego 

image’u miasta,
‒ mentalny dystans między dotychczasową a nową, projektowaną pozycją.

Z wymienionych czynników trzy pierwsze są wprost proporcjonalnie skorelowane 
z prawdopodobieństwem osiągnięcia sukcesu w kampanii nowego pozycjonowania 
miasta, dwa ostatnie czynniki z reguły wykazują powiązania odwrotnie proporcjo-
nalnie. Strategia pozycjonowania miasta zakładająca nadanie mu nowego wizerunku, 
wizerunku ambitnego i oryginalnego, wymaga czasu, środków i profesjonalnych 
przedsięwzięć marketingowych. Wymagania te są szczególnie istotne wówczas, 
gdy dotychczasowy wizerunek znacznie odbiegał od zakładanego lub miasto jest 
kojarzone z pewnym, mocno zakorzenionym wizerunkiem – stereotypem.

Pozycjonowanie miasta jako innowacyjnego wymaga od inicjatorów, wyko-
nawców i grona doradców szczególnego wyczucia realizmu, szansy realizacji 
takiego przedsięwzięcia, w przeciwnym przypadku będą to jedyne życzenia i nie-
możliwe do spełnienia w istniejącym stanie rzeczy wizje i złudzenia. Nawet znaczne 
środki finansowe przeznaczone na kampanie informacyjno-promocyjne, zaangażo-
wanie instytucji i ekspertów nie zbudują właściwego, jednoznacznego obrazu mia-
sta innowacyjnego – percepcja rzeczywistości będzie barierą nie do pokonania.

6. Kryteria kwantyfikacji innowacyjności miasta

Innowacyjność jednostki miejskiej, jej orientację i zdolność do generowania, 
wdrażania i propagowania nowości w różnych ich formach, w różnych obszarach, 
o różnym charakterze dotychczas charakteryzowano opisowo. W procedurach 
badawczych, a zwłaszcza w różnego rodzaju analizach porównawczych, często 
jest jednak konieczna kwantyfikacja tych cech miasta, aby dokonać ich porząd-
kowania – rangowania lub bardziej złożonych obliczeń wpływu i zależności 
wieloczynnikowych29.

29 W.A. Kasprzak, Ocena projektów w badań i innowacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław 2009.
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Zgodnie z przeprowadzonymi wywodami, innowacyjność jest cechą złożoną 
i jej nasilenie można jedynie odzwierciedlić za pomocą kilku, a nawet kilkunastu 
mierników szczegółowych. Analizę statystyczną innowacyjności miast i innych 
jednostek terytorialnych można przeprowadzić za pomocą następującego zbioru 
wskaźników, które łącznie wyrażają potencjalną i rzeczywistą innowacyjność:

‒ wartość inwestycji w badaniach i rozwoju na 1000 mieszkańców,
‒ procentowy udział osób pracujących w sektorze zaawansowanych techno-

logii w ogólnej liczbie zatrudnionych
‒ liczba zarejestrowanych wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów 

przemysłowych i projektów racjonalizatorskich na 10 tys. mieszkańców,
‒ liczba pracowników w sektorze nauki i edukacji na 1000 mieszkańców,
‒ liczba osób z wyższym wykształceniem na 1000 mieszkańców,
‒ liczba studentów na 1000 mieszkańców,
‒ wskaźnik skolaryzacji brutto lub netto,
‒ wskaźnik „usieciowienia” gospodarstw domowych – procentowy udział 

gospodarstw domowych mających dostęp do szerokopasmowego Inter-
netu,

‒ liczba osób podnoszących kwalifikacje w systemie kształcenia dyplomo-
wego,

‒ procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w całym zużyciu ener-
gii na cele przemysłowe i komunalne,

‒ liczba nagród, premii i wyróżnień krajowych oraz międzynarodowych na 
10 000 mieszkańców,

‒ ilość przedsiębiorstw zarejestrowanych – producentów gospodarczych na 
1000 mieszkańców,

‒ liczba osób o „wolnych zawodach” – na 1000 mieszkańców,
‒ liczba studentów zagranicznych na 1000 studentów krajowych,
‒ liczba osób ze stopniami naukowymi na 1000 mieszkańców,
‒ liczba przedsiębiorstw zagranicznych na 100 firm krajowych.

Wymieniona lista wskaźników nie jest z pewnością zamknięta, gdyż z powo-
dzeniem można ją uzupełnić dalszymi wielkościami względnymi, wyrażającymi 
skalę nowoczesności, dynamiki rozwojowej, potencjału intelektualnego oraz kre-
atywności mieszkańców miasta30.

30 W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, dz.cyt.
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Pomiar innowacyjności miasta na podstawie zespołu wskaźników wyrażo-
nych za pomocą różnorodnych cech nie jest łatwy. Aby uogólnić skumulowaną 
ocenę wielowymiarową, należy zastosować prostą metodę wskaźnika syntetycz-
nego, obejmującą następujące etapy:

a) wybór mierników względnych lub absolutnych wyrażających stan bada-
nego zjawiska;

b) zestawienie wielkości liczbowych nominowanych lub procentowych dla 
przyjętego momentu;

c) dokonanie standaryzacji mierników w celu doprowadzenia do ich porów-
nywalności;

d) zsumowanie wartości cech standaryzowanych dla każdego miasta z roz-
patrywanego zbioru;

e) ustalenie ich rankingu według bezwzględnej wartości wskaźnika suma-
rycznego (syntetycznego).

Bardziej zaawansowanym wariantem tak scharakteryzowanej metody wskaźnika 
syntetycznego jest metoda ważonego wskaźnika syntetycznego. W tym przypadku, 
zakładając że każdy ze wskaźników jednostkowych w różnym stopniu wyraża 
innowacyjność miasta (ma większy lub mniejszy wpływ na jej poziom), wpro-
wadza się „wagi” – wielkości korygujące i przeliczeniowe wartości wystandary-
zowanych cech mierników jednostkowych. Są to wielkości procentowe (ułamki 
dziesiętne) sumujące się do 100% (lub 1 w przypadku wag w postaci ułamków 
dziesiętnych). W ten prosty sposób można dokonać uproszczonego, syntetycznego 
pomiaru innowacyjności miasta jako złożonej kategorii społecznej. Największą 
charakteryzowaną trudnością w tej metodzie jest zgromadzenie wiarygodnego, 
porównywalnego zespołu danych liczbowych dla badanego zbioru miast oraz 
ustalenie obiektywnie uzasadnionych ich przeliczników znaczeniowych (wag).

7. Symulacja wariantów pozycjonowania miast innowacyjnych

Pozycjonowanie jako integralny element kompleksowej strategii marketin-
gowej miasta na etapie przygotowania całego przedsięwzięcia, mającego na celu 
oczekiwane postrzeganie przez klientów danej jednostki miejskiej, sprowadza się 
do przyjęcia właściwych kryteriów „umiejscowienia” miasta w umysłach adresa-
tów strategii. Właściwe przygotowanie kryteriów pozycjonowania nie jest łatwe, 
gdyż ważne cechy wizerunkowe w praktyce są odzwierciedlane przez różnorodne 
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mierniki szczegółowe, które są nie zawsze dostępne, wiarygodne lub możliwe do 
sprecyzowania. Sposoby oraz dotychczasowe i aktualne kryteria pozycjonowania 
miast przestawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Porównanie kryteriów pozycjonowania miast

Kryteria dotychczasowe Kryteria aktualne
‒ atrakcyjne
‒ dostępne komunikacyjne
‒ handlowe
‒ wygodne
‒ uniwersyteckie
‒ biznesowe
‒ gospodarcze
‒ estetyczne
‒ tanie
‒ rozpoznawalne
‒ rozwinięte
‒ bogate
‒ zabytkowe
‒ bezpieczne
‒ ważne

‒ dynamiczne
‒ otwarte
‒ przedsiębiorcze
‒ tolerancyjne
‒ uczące się
‒ zrównoważone
‒ inteligentne
‒ utalentowane
‒ kreatywne
‒ renomowane
‒ innowacyjne
‒ rozwojowe
‒ duchowe
‒ przyjazne
‒ prestiżowe

Źródło:  opracowanie własne.

Porównanie kryteriów uwzględnionych w tabeli 1 pozwala zidentyfikować 
różnice między nimi oraz ogólny charakter zmian w podejściu marketingowym. 
Jeżeli dotychczasowe kryteria odpowiadałyby na pytania „jakie jest miasto, czym 
dysponuje i jak funkcjonuje?”, to aktualne kryteria i właściwe opcje wizerunkowe 
mają informować „co generuje – oferuje miasto? Jaki zbiór wartości oraz uży-
teczności może otrzymać potencjalny klient? Jakich wrażeń i doznań można się 
spodziewać w tym mieście? Jak wyraża się rozwój miasta?”

Zgodnie z operacjonalizacją strategii pozycjonowania miast najważniej-
szym, koncepcyjnym momentem jest przyjęcie docelowego, założonego i oczeki-
wanego jego wizerunku, czyli ogólna odpowiedź na pytanie – jak miasto chce być 
postrzegane i oceniane, jak pragnie być kojarzone i wiązane z wiodącymi walo-
rami współczesnych miast, w tym z samą innowacyjnością. Jednocześnie należy 
założyć orientację miasta na innowacje i innowacyjność oraz przyjąć kryterium 
lub kryteria towarzyszące oraz dopełniające.

W hipotetycznych rozważaniach opartych w pewnym stopniu na studiach 
miast zorientowanych innowacyjnie można przyjąć następujące kombinacje kry-
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teriów pozycjonowania dwuwymiarowego z założeniem, że jednym z kryteriów 
– kryterium wiodącym – jest innowacyjność:

‒ miasto innowacyjne + przyjazne,
‒ miasto innowacyjne + bezpieczne,
‒ miasto innowacyjne + prestiżowe,
‒ miasto innowacyjne + bogate,
‒ miasto innowacyjne + rozpoznawalne,
‒ miasto innowacyjne + tanie,
‒ miasto innowacyjne + tolerancyjne,
‒ miasto innowacyjne + dynamiczne,
‒ miasto innowacyjne + duchowe,
‒ miasto innowacyjne + estetyczne.
Zestawiając odpowiednie kryteria, kierowano się przede wszystkim wymo-

giem braku istotnej, bezpośredniej zależności między obu kryteriami, chociaż 
w praktyce często nie jest to łatwe. Pozycjonowanie miast innowacyjnych z wy-
korzystaniem drugiej cechy umożliwia nadanie mu innego waloru, wskazanie 
dodatkowej charakterystyki, istotnej dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwesto-
rów krajowych i zagranicznych, kadry naukowej i studentów, twórców, artystów, 
menedżerów oraz wynalazców.

Pozycjonowanie miasta w układzie dwóch cech, w tym innowacyjności, 
pozwala określić jego aktualną pozycję ze względu na wielkość obu cech wyska-
lowanych punktowo i przedziałowo (wysoka – niska, duża – mała, rozwinięta 
– nierozwinięta itp.). Wskazanie na tle konkurencyjnych miast wyjściowej pozy-
cji miasta według szczegółowych współrzędnych określa jednocześnie mentalny 
dystans, jaki należy pokonać (zredukować, skorygować) dzięki systematycznym 
i konsekwentnym kampaniom wizerunkowym. Rzeczywiste postrzeganie miasta, 
jako przykładowo innowacyjnego i bogatego czy innowacyjnego i tolerancyjnego, 
a nawet innowacyjnego i bezpiecznego, zależy nie tylko od „faktów i liczb”, ale 
w decydującej mierze od aktywnej, zorientowanej i konsekwentnej akcji mar-
ketingowej. Przez powtarzanie haseł, sytuacji i kontekstów można kształtować 
mentalny obraz, wyobrażenie oparte na przyjętej kombinacji cech, nawet gdy stan 
wyjściowy znacznie odbiega od stanu oczekiwanego – założonego w strategii 
marketingowej.

W strategii innowacyjnego pozycjonowania miasta należy zwrócić uwagę 
na dwa ważne momenty, po pierwsze, na adresatów pozycjonowania – miesz-
kańców, przedsiębiorców, inwestorów, środowisko menedżerskie czy wykwali-
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fikowane kadry specjalistów, a po drugie, na zespół argumentów, haseł, sytuacji 
oraz osób, które w odpowiednich przekazach promocyjnych będą odzwierciedlać 
i wyrażać innowacyjny charakter miasta.

Kampanię wizerunkową, zwłaszcza kampanię repozycjonującą dotychcza-
sowe postrzeganie miasta, należy adresować głównie do klientów wewnętrznych 
– mieszkańców miasta. To właśnie oni mają postrzegać i rozumieć miasto jako 
innowacyjne, aby właściwie je przedstawiać oraz argumentować i uzasadniać 
jego wyższą atrakcyjność. Zawsze jednak możliwe jest występowanie dysonansu 
poznawczego, gdy oparty na osobistych doznaniach, wrażeniach i percepcji 
obraz mentalny miasta nie jest zgodny z obrazem komunikowanym przez celowo 
zorientowane media. To specyficzne „rozdwojenie jaźni” nie sprzyja wykorzysta-
niu mieszkańców do nowego pozycjonowania miasta, a stan ten może być nawet 
dużą przeszkodą w komunikowaniu takiego wizerunku.

Argumentowanie, czyli przekonywanie za pomocą zespołu cech określa-
jących założoną pozycję miasta, w rzeczywistości oznacza dowodzenie „sło-
wem, faktem i czynem” jego charakterystyk. To, że miasto docelowo pragnie się 
pozycjonować jako ośrodek innowacyjny, sprowadza się do podkreślania jego 
potencjalnych zasobów i predyspozycji do generowania nowości i faktycznych 
osiągnięć w tym zakresie, a także możliwości perspektywicznych. Komunikat 
zawierający odpowiednie charakterystyki, racje i uzasadnienia powinien być wia-
rygodny i jednoznaczny, sfinalizowany uogólniającym go hasłem promocyjnym 
– sloganem o oryginalnym, komunikatywnym oraz wielowątkowym charakterze.

O skuteczności marketingowych kampanii wizerunkowych decyduje stopień 
osiągnięcia ostatecznego celu – zgodnego z założeniami miejsca miasta w umy-
słach grupy docelowej, stwierdzonego w wyniku szerokiego diagnozowania per-
cepcji, skojarzeń i odniesień do miast konkurencyjnych.

Zakończenie

Oparcie strategii promocji miast na innowacyjności, czyli przyjęcie jako 
rdzenia kampanii informacyjno-wizerunkowych nowatorstwa idei, rozwiązań 
strukturalnych, systemów organizacyjnych, technologii oraz produktów, nie-
wątpliwie przedstawia miasto w pozytywnym świetle – nowoczesności, postępu 
i pozytywnych przemian. Określenie miasto innowacyjne jest jednak jednocześnie 
zobowiązaniem osób i instytucji inicjujących odpowiednie strategie i programy do 
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realnego i zgodnego z rzeczywistością postrzegania oraz oceny szans rozwojowych 
miasta. Pokusa i chęć wyróżniania się, nawet tylko deklaratywnego, powinna być 
skonfrontowana z faktycznym potencjałem innowacyjnym miasta. Porównanie 
takie ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie „czy miasto może nawet w perspekty-
wie wieloletniej osiągnąć status miasta innowacyjnego?”. Pojedynczy wynalazca 
lub grupa eksperymentatorów i poszukiwaczy, pojedyncze przedsiębiorstwo oraz 
jego nowe produkty, uczelnia, ośrodek naukowo-badawczy nie sprawią, że miasto 
będzie innowacyjne, tak jak nie uczynią tego komunikaty, deklaracje i obietnice. 
Kształtowanie miasta jako centrum innowacji to właściwe podstawy i zasoby, to 
ludzie i narzędzia, pomysły i ich wdrożenia oraz instytucje i normy.
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INNOVATIVENESS AND INNOVATIVECITIES 
IN THE MARKETING STRATEGY OF SETTLEMENTS

Summary

This article focuses attention on innovation as a contemporary characteristic of set-
tlements and as a major deciding factor in the creation of a city’s desired image. The 
author herein approaches the matter of the positioning of cities from the view of their po-
tential for innovation. He therefore undertakes a detailed characterization of the structural 
and functional features of an innovative city as a consequence of the specific composition 
of attributes included in the „3 I” formula, i.e. – Intellect, Infrastructure and Institutions. 

An important approach in this discourse is the author’s innovative proposition of 
considering the process of the transformation of contemporary cities in accordance with 
the spiral cycle of development – from traditional town to innovative city – through the 
phases of the entrepreneurial city, the learning city to the creative city. This paper high-
lights the dynamic influence of the innovative city on other cities as well as the entire 
region through the process of the diffusion of innovation. The author draws attention to 
the possible existence of a dissonance between the actual and forecast (planned) ineffec-
tiveness of a city. 

This paper proposes a draft mental perception map of a city against the backdrop of 
competing cities using synthetic characteristics of innovation as a procedural graphic basis 
for the entire strategy. 
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PROBLEM WŁASNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 
W KSZTAŁTOWANIU INNOWACYJNOŚCI REGIONÓW W POLSCE

Wprowadzenie

Dynamizm i systemowość innowacji były dotychczas opisywane w nurtach 
teoretycznych, określanych mianem szkoły ewolucyjnej i neoschumpeterowskiej. 
Proces innowacyjny na płaszczyźnie przedsiębiorstwa jest traktowany w tych 
koncepcjach jako zestawienie różnych rodzajów aktywności, które są powiązane 
ze sobą przez wzajemne sprzężenia zwrotne. Innowacja jest natomiast wynikiem 
interaktywnego procesu uczenia, który często wymaga kilku aktorów z wewnątrz 
i spoza organizacji1. Tym samym innowacja i jej dyfuzja zamienia się z rezultatu 
interaktywnego i kolektywnego w proces sieciowych instytucjonalnych i perso-
nalnych ewoluujących powiązań w czasie. Są one odpowiedzialne w regionie za 
wyzwania stawiane przez „nową ekonomię”, czyli akcelerację zmian technolo-
gicznych i globalizację, stwarzając szansę rozwoju gospodarczego słabo rozwi-
niętym regionom.

Systemy innowacyjne na płaszczyźnie krajowej i sektorowej są przedmio-
tem obserwacji teoretyczno-empirycznych w czasie ostatnich 15–20 lat, a w Pol-
sce dopiero u schyłku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku2. Skupiono się na 

1 National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, 
ed. B.A. Lundvall, Pinter, London 1992.

2 E. Okoń-Horodyńska, Narodowy system innowacji w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej w Katowicach, Katowice 1998.
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determinantach rozwoju oraz dyfuzji innowacji produktowych i procesowych3. 
Można zaobserwować zróżnicowane podejście do definiowania krajowego 
systemu innowacyjnego. Patrząc przez pryzmat prowadzonych tu rozważań, 
można określić go jako całokształt powiązanych ze sobą strukturalnych i instytu-
cjonalnych czynników, które w gospodarce narodowej i społeczeństwie uwidacz-
niają się przez trzy podstawowe elementy: sferę badawczo-rozwojową, przemysł 
i instytucje okołobiznesowe oraz występujące między nimi powiązania. System 
przemysłowy to zbiór podmiotów prowadzących działalność produkcyjną, lecz 
niekoniecznie innowacyjną, na wyodrębnionym obszarze, dzięki czemu dochodzi 
do wzajemnych interakcji między podmiotami, również w relacji system i otocze-
nie. Należy jednak zwrócić uwagę, że jego istotą są raczej zależności zachodzące 
między wewnętrznymi i zewnętrznymi uczestnikami rynku, mniej zaś samoistne 
byty. Z badań prowadzonych na całym świecie wynika, że podmioty wykonujące 
działalność produkcyjną mogą osiągnąć większe korzyści ekonomiczne wtedy, 
gdy są częścią mocno zintegrowanej sieci4. Krajowy system innowacji zbudo-
wany jest z regionalnych odpowiedników, tworząc z nim funkcjonalną sieć, wią-
żącą wszystkie podmioty w zakresie innowacji i transferu technologii w kraju5.

Lokalne sieci innowacji pozwalają na tworzenia szans (okazji) dla mało roz-
winiętych regionów. Nie są one jednak gotowym lekarstwem na ich wszystkie 
bolączki gospodarcze. Pozwalają przedsiębiorstwom sektora MŚP na dostęp do 
globalnych zasobów, oraz umożliwiają produkcję artykułów na rynek między-
narodowy6. Regionalne systemy przemysłowe oparte na współpracy odgrywają 
ważną rolę w podziale pracy sprzedawców, nabywców, producentów i w sferze 
B + R. Podmioty, które nie wymieniają wiedzy i nie współpracują, w przyszłości 
zmniejszą swoją konkurencyjność i zdolność do interakcji7. 

3 Ch. Edquist, M. McKelvey, Systems of Innovation: Growth, Competitiveness and Employ-
ment, Edward Elgar, Cheltenham 2000, s. 1–39.

4 Bundesministerium für Bildung und Forschung, Mehr Dynamik für zukunftfähige Arbeitplätze. 
Innovationspolitik. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologii, Druckpunkt Offset GmbH, 
Bergheim 2002, s. 41.

5 A.H. Jasiński, Narodowy system innowacji w Polsce, w: Innowacje i transfer techniki w gospo-
darce polskiej, red. A.H. Jasiński, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.

6 R. Huggins, Competitiveness and the Global Region: The Role of Networking, paper prepared 
for the Regional Studies Association Conference on Regional Futures: Past and Present, East and 
West, Mass. Gothenburg 1995, s. 12. 

7 R. Capello, Spatial Transfer of Knowledge in High Technology Milieux: Learning Versus Col-
lective Learning Process, „Regional Studiem” 1999, No. 33, s. 355. 
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Struktura przemysłu w gospodarkach typu catching up charakteryzuje się 
niewielką nowoczesnością (czyt. konkurencyjnością) i niskim udziałem produk-
tów wysokiej techniki w wymianie międzynarodowej. Z dotychczasowych obser-
wacji i badań autora wynika, że poprawa struktury wymiany nastąpi ewolucyjnie 
i będzie zależeć od zmian wielkości przedsiębiorstw i zastosowanych w nich 
procesów produkcji8. W najbardziej rozwiniętych gospodarkach zauważono, że 
pomimo wzrostu znaczenia umiędzynarodowienia gospodarki, region postrzegany 
jest jako opcjonalna możliwość egzystencji i wzrostu sektora MŚP na globalnym 
rynku. 

U podstaw teorii innowacji legło twierdzenie, że nowe technologie mogą 
tworzyć tylko duże organizacje9. Zostało ono fundamentalnie przeformułowane 
przez P. Druckera w latach osiemdziesiątych poprzedniego stulecia. W nowym 
podejściu położono nacisk na upowszechnienie zachowań innowacyjnych w sek-
torze MŚP10.

Głównym celem badania była próba ustalenia wpływu wielkości i struktury 
własności przedsiębiorstw na ich potencjał innowacyjny w obrębie regionalnych 
systemów przemysłowych, a co za tym idzie, określenie modelowej struktury 
regionalnego systemu innowacji uwzględniającego specyfikę Polski i jej regio-
nów. Przedstawione efekty to jedynie część wniosków uzyskanych w wyniku 
prowadzonych analiz. 

Badaniami objęto następujące odmienne przypadki województwa: mazo-
wieckiego, lubuskiego i podlaskiego. Kwestionariusz ankietowy grupie 1919 
podmiotów przemysłowych, wyselekcjonowanych z regionów według nastę-
pującej struktury: 213 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, duże – 134, 
średnie – 452, małe – 690, mikroprzedsiębiorstwa – 643. Dane uzyskano za 
pomocą wstępnej rozmowy telefonicznej i ankiety przekazanej drogą pocztową. 
Uzupełnieniem był wywiad telefoniczny oraz uzupełnienia ankiety w formie elek-
tronicznej lub za pomocą faksu. Nieprawidłowo wypełnioną ankietę odrzucano. 
Brakujące dane uzupełniano przez ponowny kontakt z podmiotem lub pobierano 
w formie elektronicznej. Struktura podmiotów uczestniczących w badaniu była 
zbieżna z podaną przez Główny Urząd Statystyczny. 

8 A. Świadek, Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysło-
wych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.

9 J Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
10 P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
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Z uwagi na dobór próby badawczej podjęto decyzję o przeprowadzeniu ana-
lizy trzech przypadków z obszarów reprezentujących zróżnicowany poziom ewo-
lucji przemysłowej (słaby, średniosłaby, średniosilny, silny). Dzięki temu udało 
się przybliżyć specyficzny charakter regionalnych systemów przemysłowych 
w Polsce oraz ich ewolucję, jednocześnie ograniczając koszty rozległych badań. 
Autor opracowania zwrócił uwagę na złożoność każdego przypadku, na ich cechy 
wspólne oraz własne i specyficzne. 

Analizy prowadzono w układzie trzyletnim. Miały one charakter statyczny 
i były prowadzone zgodne ze standardami metodologicznymi studiów nad inno-
wacjami obowiązującymi w krajach OECD.

1.  Metodyczne uwarunkowania prowadzonych badań 

Metodyczna część prowadzonych analiz opierała się na rachunku prawdo-
podobieństwa. Gdy zmienna zależna przyjmuje wartości dychotomiczne, czyli 
zero-jedynkowe, prawdopodobieństwo użycia regresji wielokrotnej jest niewiel-
kie. Problem ten można rozwiązywać przez wykorzystanie regresji logistycznej11. 
Jej przewaga polega na tym, że zarówno analiza, jak i interpretacja wyników jest 
podobna do metody klasycznej regresji. Do różnic można zaliczyć między innymi 
bardziej zawiłe i czasochłonne obliczenia, a osiągnięty współczynnik dopasowa-
nia osiąga bardzo niskie wartości12. Jeżeli zmienna zależna ma wartości 0 lub 1, 
to wartość oczekiwaną zmiennej zależnej można interpretować jako warunkowe 
prawdopodobieństwo zdarzenia, które jest dyktowane przez zmienną niezależną.

Reasumując, regresja logistyczna jest matematycznym modelem, który 
może wyjaśnić wpływ kilku zmiennych X1, X2, ..., Xk na zmienną dychotomiczną 
Y. Gdy wszystkie zmienne są kwantyfikowalne, regresja logistyczna jest zbliżona 
do modelu log-liniowego. Takie zdarzenie jest określane jako regresja logitowa.

W modelach ze zmienną dychotomiczną parametry są estymowane metodą 
najwyższej wiarygodności (NW). Według niej, wektor parametru jest poszuki-
wany jako najwyższe prawdopodobieństwo z całej badanej próby. Zastosowanie 
metody największej wiarygodności na ogół wymaga określenia funkcji praw-
dopodobieństwa i znalezienia wartości ekstremalnych, które osiąga się na dwa 

11 A. Frenkel, Barriers and Limitations in the Development of Industrial Innovation in the Re-
gion, „European Planning Studies” 2003, Vol. 11, No. 2, s. 315–341.

12 A. Stanisz, Przystępny kurs statystki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 217.
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sposoby: analityczny i numeryczny. Pomimo złożonej procedury, metoda (NW) 
zyskała popularność, ponieważ może być zastosowana w szerokiej gamie modeli, 
między innymi w modelach ze zmiennymi parametrami, złożonych modelach 
struktury opóźnień, modelach heteroskedastycznych czy modelach nieliniowych. 
Charakterystyczną cechą metody NW jest możliwość jej wykorzystania także do 
małych próbek, pozwala bowiem niejednokrotnie na znacznie lepszy opis zjawisk 
niż za pomocą alternatywnych estymatorów. 

W modelach probitowych i logitowych funkcja prawdopodobieństwa jest 
maksymalizowana taką samą techniką jak w modelach nieliniowych. Dostępne 
są narzędzia programistyczne pozwalające na prowadzenie analiz logitowych 
i probitowych. Ponieważ zmienne osiągają wartości binarne (0 lub 1), większość 
wyników ograniczono do strukturalnej postaci modelu. Znak dodatni znajdujący 
się przy parametrze oznacza, że prawdopodobieństwo aktywności innowacyjnej 
przedsiębiorstw w badanej grupie jest statystycznie istotnie, wyższe niż w pozo-
stałej części badanej populacji. Modelowanie probitowe jest zatem skutecznym 
narzędziem w przypadku statycznie dużych prób, gdzie zmienna zależna jest iloś-
ciowa.

Analizując problem własności przedsiębiorstw, odniesiono się do trzech 
wybranych województw, porównując uwarunkowania innowacyjności, a kon-
kretnie jej atrybuty, w zależności od form własności przedsiębiorstw. Podano, 
w których przypadkach postać probitu jest istotna statystycznie oraz określono 
kierunki oddziaływania.

2. Województwo lubuskie

Województwo lubuskie charakteryzuje się najmniejszą liczbą ludności 
w porównaniu z pozostałymi województwami, z władzami samorządowymi 
w Zielonej Górze.

W regionie lubuskim rodzaj własności jest jedną z głównych determinant 
wyjaśniających stan innowacyjności przemysłu. Krajowe firmy są w małym 
stopniu zainteresowane unowocześnianiem produkcji i oferowaniem nowych 
wyrobów. Jest to poważny problem systemowy, który wynika prawdopodobnie 
z izolacji tych przedsiębiorstw w regionie, będącej konsekwencją braku kontak-
tów z firmami odpowiedzialnymi za transfer technologii do województwa. W opo-
zycji do jednostek krajowych są głównie firmy o mieszanej strukturze własności 
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i zagraniczne. Oznacza to, że aktualnym koniecznym warunkiem prowadzenia 
działalności innowacyjnej jest posiadanie w swojej strukturze kapitału obcego 
(zagranicznego). Innymi słowy, transfer technologii do regionu odbywa się głów-
nie dzięki firmom, które mają swoją główną siedzibę za granicą, natomiast jest 
mniejszy do podmiotów krajowych. Różnice między przedsiębiorstwami zagra-
nicznymi i o mieszanej strukturze dotyczą głównie współpracy w zakresie inno-
wacji. Te drugie intensywnie współpracują w obszarze innowacji, szczególnie 
z zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi i odbiorcami wytwarza-
nych wyrobów. Na uwagę zasługuje również fakt, że w porównaniu z badaniami 
sprzed lat aktywność innowacyjna przesunęła się z podmiotów o wyłącznej zagra-
nicznej własności do tych z mieszaną strukturą kapitału.

Tabela 1

Postać probitu przy zmiennej niezależnej „charakter własności przedsiębiorstwa”, 
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim

Atrybut innowacyjności
Rodzaj własności przedsiębiorstwa

krajowe zagraniczne mieszane
  1. Nakłady na działalność B + R –,71x + 0,08 +,87x – 0,58
  2. Inwestycje w dotychczas niestosowane, w tym –,44x + 1,04 +,67x + 0,65

a) w budynki, lokale i grunty
b) w maszyny i urządzenia techniczne –,73x + 1,01 +,53x + 0,37 +,94x + 0,37

  3. Oprogramowanie komputerowe –,69x + 0,79 +,73x + 0,16 +,41x + 0,22
  4. Wprowadzenie nowych wyrobów –,62x + 1,01 +,59x + 0,45 +,55x + 0,48
  5. Implementacja nowych procesów technologicz-

nych, w tym
–,46x + 1,04 +,96x + 0,62

a)  metody wytwarzania –,29x + 0,23
b)  systemy okołoprodukcyjne –,48x – 0,05 +,63x – 0,47
c)  systemy wspierające –,30x – 0,51 +,42x – 0,78

  6. Współpraca z dostawcami
  7. Współpraca z konkurentami
  8. Współpraca z jednostkami PAN
  9. Współpraca ze szkołami wyższymi
10. Współpraca z krajowymi JBR*

11. Współpraca z zagranicznymi JBR –,74x – 1,70 +,67x – 2,25
12. Współpraca z odbiorcami –,38x – 0,41 +,48x – 0,74
13. Współpraca innowacyjna ogółem –,26x + 0,18 +,37x – 0,06

* Jednostka badawczo-rozwojowa.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań.
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3. Województwo podlaskie

Województwo podlaskie jest położone w północno-wschodniej części kraju, 
a jego stolicą jest Białystok. 

Tabela 2

Wartości parametrów przy zmiennej niezależnej „charakter własności przedsiębiorstwa” 
w modelach probitowych opisujących innowacyjność przemysłu 

w województwie podlaskim (modele istotne statystycznie)

Atrybut innowacyjności
Rodzaj własności przedsiębiorstwa
krajowe zagraniczne mieszane

1. Nakłady na działalność B + R –,92x + 0,43 1,04x – 0,47
2. Inwestycje w dotychczas niestosowane środki 

trwałe, w tym
a)  w budynki, lokale i grunty
b)  w maszyny i urządzenia techniczne

3. Oprogramowanie komputerowe
4. Wprowadzenie nowych wyrobów
5. Implementacja nowych procesów technologicz-

nych, w tym:
a)  metody wytwarzania
b)  systemy okołoprodukcyjne –1,11x + 0,59 1,30x – 0,50
c)  systemy wspierające

6. Współpraca z dostawcami
7. Współpraca z konkurentami
8. Współpraca z jednostkami PAN
9. Współpraca ze szkołami wyższymi

10. Współpraca z krajowymi JBR –1,25x – 0,43 1,27x – 1,63
11. Współpraca z zagranicznymi JBR –1,30x – 0,97 1,05x – 2,12
12. Współpraca z odbiorcami –,73x – 0,14 +,87x – 0,87
13. Współpraca innowacyjna ogółem –,91x + 0,76 +,92x – 0,13
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań.

Biorąc pod uwagę własność przedsiębiorstw i ich skłonność do podejmo-
wania rozwoju technologicznego, można zauważyć typowe dla słabych regionów 
antyinnowacyjne zachowania firm krajowych (6 modeli istotnych statystycznie na 
18 możliwych). Zupełnie inne zachowanie zaobserwowano w przedsiębiorstwach 
o mieszanej strukturze własności. Nie zmienia to faktu, że z punktu widzenia 
własności system przemysłowy województwa podlaskiego nie przypomina żad-
nego z dotychczas badanych przypadków w Polsce. Wydaje się, że czynnikiem 
destymulującym aktywność innowacyjną w grupie przedsiębiorstw zagranicz-
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nych jest lokalizacja województwa przy wschodniej granicy kraju, co wpływa 
na ilościowo-jakościową skłonność do podejmowania tam nowej działalności 
technologicznej13.

4.  Województwo mazowieckie

Województwo mazowieckie jest największe spośród omawianych w arty-
kule pod względem liczby ludności i powierzchni całkowitej. Siedzibą władz 
samorządowych jest Warszawa.

Tabela 3

Postać probitu przy zmiennej niezależnej „charakter własności przedsiębiorstwa” 
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w województwie mazowieckim

Atrybut innowacyjności
Rodzaj własności przedsiębiorstwa

krajowe zagraniczne mieszane
1. Nakłady na działalność B + R –,79x + 0,32 +,56x – 0,41 +1,02x–0,43
2. Inwestycje w dotychczas niestosowane 
środki trwałe, w tym
a)  w budynki, lokale i grunty –,32x – 0,45 +,50x – 0,77
b)  w maszyny i urządzenia techniczne –,38x + 0,71 +,62x + 0,34

3. Oprogramowanie komputerowe –,47x + 0,71 +,83x + 0,25
4. Wprowadzenie nowych wyrobów –,33x + 0,67
5. Implementacja nowych procesów tech-

nologicznych, w tym
–,53x + 0,93 +,96x + 0,42

a)  metody wytwarzania –,42x + 0,22 +,53x – 0,18
b)  systemy okołoprodukcyjne –,38x – 0,16 +,44x – 0,51
c)  systemy wspierające –,38x – 0,52 +,45x – 0,88

6. Współpraca z dostawcami
7. Współpraca z konkurentami
8. Współpraca z jednostkami PAN
9. Współpraca ze szkołami wyższymi

10. Współpraca z krajowymi JBR –,46x – 0,98 +,55x – 1,42
11. Współpraca z zagranicznymi JBR –1,42x – 1,15 +1,04x – 2,24 +1,15x – 2,24
12. Współpraca z odbiorcami +,71x – 0,84
13. Współpraca innowacyjna ogółem –,49x + 0,25 +,73x – 0,22
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań.

13 W badaniu wzięły udział jedynie cztery podmioty zagraniczne, co może wpływać na prawid-
łowość formułowanych wniosków dla takiej zbiorowości. Nie zmienia to faktu, że w województwie 
podlaskim nie ma wielu podmiotów z przewagą kapitału zagranicznego.
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Z punktu widzenia własności przedsiębiorstw i ich skłonności do podej-
mowania działalności innowacyjnej można stwierdzić nietypowe zachowania 
w warunkach krajowych. Co prawda nadal odnotowuje się antyinnowacyjne 
zachowania firm krajowych (12 modeli z parametrami istotnymi statystycznie na 
18 możliwych), lecz głównym czynnikiem zmian w podmiotach nie są już jedynie 
przedsiębiorstwa zagraniczne, lecz również te o mieszanej strukturze własności. 
Ponadto ta grupa jednostek wyraźnie przewyższa pod względem aktywności inno-
wacyjnej podmioty zagraniczne. Duża liczba modeli świadczy o tym, że oma-
wiany czynnik odgrywa ważną rolę w kształtowaniu działalności innowacyjnej 
w regionie.

Zakończenie

Zróżnicowanie działalności innowacyjnej w polskich regionach, biorąc pod 
uwagę zarówno strukturę wielkości, jak i własności przedsiębiorstw w syste-
mach przemysłowych, wskazuje na ich czasową ewolucję i odmienne nawyki. 
W najsłabszym ekonomicznie województwie rozwój przemysłu był ograniczony 
z powodu potencjału gospodarki, a te negatywne tendencje spotęgowały nieko-
rzystne czynniki strukturalne. Dynamizm innowacyjny odnotowano w dużych 
podmiotach, czasami jest wspomagany przez jednostki średnie. Antyinnowacyjne 
zachowania były charakterystyczne dla przedsiębiorstw mikro i małych. 

W województwie lubuskim małe przedsiębiorstwa nie wykazywały zacho-
wań antyinnowacyjnych, a w najlepiej rozwiniętym województwie mazowieckim 
były ważną grupą wsparcia innowacyjnego. Zaobserwowane zjawiska świadczą 
o tym, że wiele przedsiębiorstw było ukierunkowanych na zmiany technologii, co 
w powiązaniu z potencjałem gospodarczym województw dawało im dużą prze-
wagę, mogącą sprzyjać tworzeniu nowych rozwiązań.

Biorąc pod uwagę własność przedsiębiorstw, krajowe jednostki charaktery-
zowały się ambiwalentnym podejściem do procesów innowacyjnych. Na przeciw-
nym biegunie znalazły się podmioty zagraniczne. Zgodnie z postawioną tezą, że 
w ewolucyjnych zmianach aktywność innowacyjna w polskich województwach 
przesuwa się do podmiotów o mieszanej strukturze własności. Bez względu na 
rozważane przypadki poziom świadomości i akceptacji działalności innowacyjnej 
w grupie podmiotów krajowych pozostawia wiele do życzenia. Teza o regional-
nym, endogenicznym rozwoju technologicznym, wspieranym między innymi teo-
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rią klastrów jest w polskich warunkach mało realna. Przyczyną jest głównie brak 
wewnętrznej zdolności do samopodtrzymującego rozwoju innowacyjnego, czyli 
autodynamizmu systemowego.

Wielkość i własność kapitału w przedsiębiorstwach funkcjonujących na 
terenie Polski mają duże znaczenie we wdrażaniu procesów związanych z tworze-
niem i implementacją nowych rozwiązań technologicznych oraz nawiązywaniu 
współpracy innowacyjnej. Zarówno w literaturze krajowej, jak i obcej zwrócono 
uwagę na to, że sektor MŚP finansowanych przez wewnętrzny kapitał jest tym, 
który mając przewagę liczebną, odpowiada za ich dynamiczną dyfuzję, szczegól-
nie na rynku lokalnym i regionalnym. Nie ma tu znaczenia poziom technologiczny 
zaproponowanych i wprowadzanych rozwiązań. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że omawiane interakcje są znacznie 
częściej zależne od specyfiki systemu przemysłowego i aktualnej fazy jego roz-
woju. Z perspektywy ewolucyjnej i systemowej można stwierdzić, że wraz ze 
wzrostem potencjału przemysłowego i poprawy jego konkurencyjności odpowie-
dzialność za postęp przesuwa się z jednostek dużych, przez średnie do małych, 
natomiast z punktu widzenia rodzaju własności: od podmiotów zagranicznych 
do mieszanych. Właściciele krajowych mikroprzedsiębiorstw charakteryzują się 
natomiast daleko posuniętą wstrzemięźliwością w podejmowaniu ryzyka związa-
nego z prowadzeniem działalności innowacyjnej.

Polityka wspierania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw 
powinna się koncentrować nie tylko na zróżnicowanych mechanizmach/narzę-
dziach proinnowacyjnych dla podmiotów o różnej wielkości, ale także na 
odmiennej dojrzałości poszczególnych województw do absorpcji proponowanych 
rozwiązań.
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PROBLEM OF SIZE AND EQUITY OWN OF ENTERPRISES 
FOR INNOVATION ACTIVITY IN REGIONAL INDUSTRY SYSTEMS 

Summary

In transitions countries firms’ size and equity property flown on economy processes, 
including innovation activity in industry. Driven researches show that the key to acceler-
ate economy development is a technology transfer from foreign countries. Implementing 
of new solutions depends on medium and large organizations, rather than micro and small. 
Traditional micro and small regional enterprises feature a low level of taking up risks ca-
pability. An innovation activity in industry systems grows up during a time flow, but only 
in a small domestic enterprises, and it’s similar to their foreign and larger competitors.
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ROZWÓJ SKLEPÓW INTERNETOWYCH W POLSCE 
W WARUNKACH OGÓLNOŚWIATOWEGO 

KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Wprowadzenie

W artykule przedstawiono jeden z popularniejszych tematów wśród użytkow-
ników Internetu – e-commerce. Omówiono nie tylko sam rynek e-commerce, ale 
również zwrócono uwagę na jego rozwój podczas panującego kryzysu gospodar-
czego. Internet jako ciągle rozwijające się medium informacyjne mocno wpłynął 
na zachowania jego użytkowników. Obecnie stał się także jednym z najskutecz-
niejszych kanałów dystrybucji polskiego handlu, którego najbardziej znaną formą 
są sklepy internetowe i portale aukcyjne. 

Celem artykułu jest weryfikacja tezy, że wpływ kryzysu gospodarczego na 
rozwój polskiego handlu w Internecie jest niewielki. Analizę przeprowadzono na 
podstawie dostępnych danych i raportów, sytuacji na rynku e-commerce. Ponadto 
podano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w sierpniu 2010 roku we 
współpracy z firmą Internet Standard. Kwestionariusz składający się ponad 40 
pytań przesłano do ponad 7 tysięcy sklepów internetowych, lecz uzyskano około 
400 odpowiedzi. 
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1.  Rynek e-commerce w Polsce

Historia światowego Internetu sięga 1969 roku1, a w Polsce pojawił się on 
dopiero na początku lat 90. ubiegłego wieku. Zmienił życie większości Polaków, 
podobnie jak wcześniej Amerykanów, Niemców i innych wysoko technologicznie 
rozwiniętych nacji, nie tylko pod względem technologii, ale również w wymiarze 
gospodarczym i społecznym. Obecnie niewiele się zmniejszyła dynamika rozwoju 
tego medium. Według badań NetTrack prowadzonych przez Millward Brown 
SMG/KRC liczba użytkowników sieci w Polsce w 2011 roku wyniosła 16,65 mln 
osób, a aż 70% osób korzysta z Internetu codziennie lub prawie codzienne2. Jego 
rozwój w Polsce w ostatnich latach przedstawiono na wykresie 1. Widać na nim 
znaczny wzrost przedsiębiorstw korzystających z szybszego i bardziej stabilnego 
połączenia w formie szerokopasmowej. W roku 2011 94% polskich przedsię-
biorstw miało dostęp do Internetu, w latach 2008–2011 liczba ta wynosiła około 
95%. Na tle świata stawia nas to na równi ze Szwecją i Litwą, jednak daleko 
za Finlandią (99%), Słowacją (98%) i Islandią (98%). Najmniejszy odsetek firm 
mogących pochwalić się dostępem do globalnej sieci jest w Rumunii (79%), Buł-
garii (84%) i na Cyprze (86%)3. 

Internet nie tylko jest jednym z głównych mediów informacyjnych, ale rów-
nież najszybciej rozwijającym się kanałem dystrybucji polskiego handlu. Przez 
pojęcie handel elektroniczny (e-commerce) rozumie się różnorodne metody pro-
wadzenia biznesu z zastosowaniem metod technologii informacyjnej4, ostatnio 
utożsamiany jedynie z medium Internetu. Dynamiczny rozwój rynku e-commerce 
potwierdzają wyniki raportów E-commerce w Polsce, przygotowywanych przez 
firmę badawczą Gemius. Z najnowszych danych wynika, że Polscy internauci 
coraz chętniej kupują online oraz korzystają z ofert serwisów ogłoszeniowych, 
a nawet coraz częściej wykorzystują do zakupów urządzenia mobilne. Łatwiej 
przekonać ich również do płacenia za towary za pomocą systemów płatności 

1 M. Łebkowski, E-wizerunek, internet jako narzędzie kreowania image’u w biznesie, Helion, 
Gliwice 2009, s. 80.

2 www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2011/47/ponad-polowa-polakow-to-regularni-inter-
nauci.aspx.

3 Społeczeństwo informacyjne w Polsce, wyniki badań statystycznych z lat 2007–2011, GUS, 
Warszawa 2008–2012, s. 43.

4 A.J. Grandys, Marketing i technologia informacyjna, Akademickie Centrum Graficzno-Mar-
ketingowe Lodart SA, Łódź 2000, s. 204.
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internetowej5. Początki handlu sięgają 1995 roku, w którym światowa sprzedaż 
generowana przez WWW wyniosła zaledwie 0,4 mln USD6. Do tej pory rynek 
e-commerce systematycznie rośnie, mimo napotykanych problemów i trwającego 
kryzysu7.
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Wykres 1.  Procentowy udział polskich przedsiębiorstw mających dostęp do Internetu 
oraz szerokopasmowe połączenie w latach 2008–20011

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne w Polsce, wyniki badań 
statystycznych z lat 2007–2011, GUS, Warszawa 2008–2012, s. 40.

Najbardziej znaną formą handlu elektronicznego są niewątpliwie sklepy 
internetowe, działające głównie w zakresie handlu detalicznego. Liczba e-sklepów 
w Polsce przekroczyła już 16 tys. Ich rosnąca liczba oraz szybki wzrost sprze-
daży w Internecie są konsekwencją zwyżkującego zaufania Polaków do zaku-
pów w sieci. Aż 70% rodaków deklaruje, że dokonywało już zakupów za pomocą 
Internetu, podając jako największe zalety e-zakupów między innymi oszczędność 
pieniędzy (38% respondentów), możliwość nabycia produktów wyższej jakości 
(17%) oraz oszczędność czasu (15%)8.

Dowodem na lepsze zaznajomienie się polskich internautów z różnymi moż-
liwościami wykonywania e-zakupów jest coraz częstsze wykorzystywanie urzą-

5 http://pliki.gemius.pl/biuletyn_handlowy/Oferta_Raport%20e_commerce_w%20Polsce_
2011.pdf.

6 Z. Ruszczyk, Internet w biznesie, Zakłady Graficzne Atext SA, Gdańsk 1997, s. 308.
7 T. Karwatka, Usability w e-biznesie, Helion, Gliwice 2009, s. 47.
8 Tamże.
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dzeń mobilnych do handlu online (obecnie 16%). Zwiększa się również sprzedaż 
smart-fonów na polskim rynku9 oraz ekspansja marketingu mobilnego10.

Szybki rozwój e-commerce na polskim rynku spowodowany jest nie tylko 
przez e-sklepy, ale głównie przez portale aukcyjne. Nie bez znaczenia są także 
nowe rozwiązania, do których można zaliczyć zakupy grupowe, social commerce, 
porównywarki cenowe czy serwisy z opiniami i komentarzami innych użytkow-
ników. Nowością są serwisy dla tak zwanych pożyczalskich, czyli portale, dzięki 
którym można pożyczać nie tylko rzeczy, ale również miejsca, zwierzęta a nawet 
usługi fachowców (e-wypożyczalnie).

Zakupy grupowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Pierwszym 
serwisem pośredniczącym w zakupach grupowych był amerykański Groupon. 
Sukces tego rozwiązania spowodował powstawanie nowych serwisów zakupo-
wych. Liderzy różnych branż internetowych również próbują swoich sił w walce 
o ten rynek. Przykładem jest Allegro.pl, grupa, która założyła Citeam.pl. Zakupy 
grupowe, chociaż cieszą się coraz większym zainteresowaniem, nadal są mało 
rozpoznawalne11. Według Gemius, 20% osób spośród tych internautów, którzy 
słyszeli o zakupach grupowych, nie było w stanie wymienić żadnej nazwy tego 
typu serwisu. Największą rozpoznawalność w Polsce odnotowują: Grupon.pl 
(ok. 66%), Citeam.pl (ok. 38%) oraz Gruper (ok. 26%)12. 

Kolejnym rodzajem handlu elektronicznego jest social commerce, jedno-
znacznie kojarzony z portalem Facebook i dlatego bywa nazywany f-commerce. 
W czym tkwi potencjał portali społecznościowych na rynku e-commerce? Otóż, 
popularność tego typu serwisów jest ogromna, zwłaszcza wśród młodych ludzi13. 
Facebook nie tylko jest liderem wśród portali społecznościowych, ale również 
jego liczba unikatowych odsłon jest większa niż takich światowych serwisów, 
jak Ebay.com lub Amazon.com, nie mówiąc o Allegro.pl. Z tego powodu przed-
siębiorstwa zaczęły się otwierać na media społecznościowe przez zakładanie 
profili firm (tzw. fanpage) oraz stosowania konkursów i różnych aplikacji, które 
mają przyczynić się do polepszenia relacji z klientami. Ważną rolę odgrywają 
tutaj sami użytkownicy, którzy przez udostępnianie lub „polubienie” danej oferty 

9 www.gemius.pl/pl/aktualnosci, dostęp 8.02.2012.
10 S. Konkol, Marketing mobilny, OnePress, Gliwice 2010, s. 93.
11 Internet Standard, E-commerce 2011, www.internetstandard.pl/news/375562/Redakcja.Inter-

netStandard.prezentuje.raport.eCommerce.2011.html.
12 http://pliki.gemius.pl/biuletyn_handlowy/Oferta_Raport%20e_commerce_w%20Polsce_

2011.pdf.
13 C. Shih, Era Facebooka, Helion, Gliwice 2012, s. 41.
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czy strony firmy powodują rozprzestrzenianie się informacji marketingowych. 
Social commerce ma raczej na celu integrację sklepów internetowych z portalami 
społecznościowymi, jednak ma to też wpływ na rozwój handlu elektronicznego. 
Podobną rolę odgrywają portale, w których użytkownicy mogą ocenić, skomento-
wać lub porównywać wszelkiego rodzaju dobra. Oszczędność czasu oraz dostęp-
ność informacji są głównymi plusami handlu elektronicznego.

Liderem wśród najpopularniejszych serwisów e-commerce na rynku polskim 
jest bez wątpienia Allegro.pl14. Obecnie ma on ponad 11 mln użytkowników. Dru-
gie miejsce zajmuje stosunkowo młody Grupon.pl z liczbą użytkowników ponad 
trzykrotnie mniejszą od Allegro, natomiast trzecie miejsce zajmuje porównywarka 
cenowa Nokaut.pl. Najbardziej znanymi sklepami internetowymi okazały się Bon-
Prix.pl, Merlin.pl, Euro.com.pl oraz Empik.com. Do najpopularniejszych porów-
nywarek cenowych można zaliczyć Ceneo.pl, Okazje.info.pl oraz Nokaut.pl15. 
Większość rodzajów e-commerce działa w handlu detalicznym, skupiając się na 
zapewnieniu dogodnej formy odbioru i lokalizacji punktów sprzedaży oraz dosto-
sowując oferowany asortyment do potrzeb rynku i konkretnego klienta16.
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Wykres 2.  Liczba internetowych sklepów w Polsce w latach 2007–20011

Źródło:  opracowanie własne na podstawie szacowanych danych z raportów Internetstandard ecom-
merce 2007–2012; sklepy24; e-handel Polska 2009–2011.

Internetowy handel elektroniczny w Polsce rozwija się coraz bardziej dyna-
micznie, wzrasta liczba sklepów internetowych, których obecnie jest około 16 tys. 

14 Więcej zob. w J. Rozmiarek, e-sklep biznes na kryzys, KiW, Warszawa 2010, s. 35.
15 www.ekomercyjnie.pl/najpopularniejsze-witryny-e-commerce-w-polsce-styczen-2012.
16 R. Cox, P. Brittain, Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa 2000, s. 16.
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(wykres 2). W roku 2010 polski rynek e-handlu osiągnął wielkość 15,5 mld zł, 
w stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost o ponad 15%, a w kolejnych 
latach szacuje się dalszy wzrost dynamiki na poziomie 25%, czyli duży w porów-
naniu z takimi potęgami handlowymi, jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, 
gdzie dynamika jest na poziomie zaledwie 10%17. Jest wiele czynników hamują-
cych dalszy dynamiczny rozwój, wśród których najważniejszymi są brak zaufania 
do sprzedawców oraz brak możliwości osobistego kontaktu z kupowanym pro-
duktem. Skutkiem tych barier udział handlu elektronicznego w ogólnej sprzedaży 
w Polsce stanowi jedynie 2,5%, czyli w porównaniu ze średnią z 11 europejskich 
krajów (6%) jest ponaddwukrotnie niższy18.

2. Polski e-commerce a kryzys gospodarczy

Zjawisko kryzysu opiera się na ekonomicznym załamaniu spowodowanym 
przez czynniki zewnętrzne. Newralgiczny punkt załamania jest jednak często 
trudny do wskazania, dlatego próba definicji sytuacji kryzysowej powinna być 
intuicyjna19. Powodem współczesnej recesji w gospodarce jest pęknięcie bańki 
spekulacyjnej na rynku nieruchomości w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych. 
Wśród głównych przyczyn wystąpienia pogorszenia koniunktury światowych ryn-
ków finansowych można wymienić czynniki makroekonomiczne, przykładowo 
długotrwałe próby utrzymania stóp procentowych na niskim poziomie. Pierwsza 
faza kryzysu przyczyniła się do znacznej obniżki wartości zabezpieczeń papierów 
dłużnych związanych z rynkami nieruchomości. W konsekwencji spowodowało 
to straty zarówno instytucji finansowych, jak i pozostałych posiadaczy tych akty-
wów20. Kryzys gospodarczy powoduje wiele strat na rynku. Dotyka on zarówno 
osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Jego wynikiem może być bankructwo nie 
tylko słabych i mniejszych przedsiębiorstw, ale również dużych instytucji21. 

17 T. Karwatka, D. Sadulski, E-commerce, proste odpowiedzi na trudne pytania, Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2011, s. 32.

18 A. Jadczak, Polski rynek e-commerce, w: Internet Standard, E-commerce 2011, www.internet-
standard.pl/news/375562/Redakcja.InternetStandard.prezentuje.raport.eCommerce.2011.html, s. 6.

19 T. Smektała, Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Astrum, Wrocław 
2001, s. 64–65.

20 Narodowy Bank Polski, Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, 2009, www.nbp.
pl/aktualnosci/wiadomosci_2009/polska_wobec_swiatowego_kryzysu_gospodarczego_2009.pdf, 
s. 9.

21 www.cotojest.info/kryzys_gospodarczy_703.html.
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Pomimo trudniejszych czasów w kraju, 33% sklepów online zwiększyło 
zyski, a 40% – obroty. Do osiągnięcia takich wyników przyczynił się również 
rozwijający się segment B2B, którego rynek jest obecnie wielokrotnie większy od 
detalicznego22. Dzięki takim notowaniom sprzedawcy internetowi nie mają prawa 
do narzekań. Mimo kryzysu i coraz silniejszej konkurencji rynek e-commerce 
wciąż się rozwija i zdobywa coraz więcej sprzymierzeńców, a w sieci powstają 
coraz nowe sklepy. 

Wpływ na rozwój e-commerce w czasie kryzysu gospodarczego ma również 
budżet gospodarstw domowych. Społeczeństwo w trudnych sytuacjach rynko-
wych jest zmuszane do monitorowania wydatków, co powoduje gruntowną selek-
cję możliwości i szukanie nowych, bardziej ekonomicznych rozwiązań, takich 
jak e-zakupy. E-handel ma też zalety dla firm, przede wszystkim są nim zwią-
zane dużo mniejsze koszty utrzymania, umożliwia zdobycie nowych rynków oraz 
wykorzystanie dodatkowych kanałów dystrybucji.

3. Bezpieczeństwo i zaufanie determinantami walki z kryzysem 
i konkurencją

Nie można zapominać o czynnikach hamujących rozwój e-commerce. Naj-
większym hamulcem są niebezpieczeństwa, których doszukują się użytkownicy. 
Z tego powodu zaczęto podejmować działania, który mają na celu polepszenie 
opinii o bezpieczeństwie zakupów online. Wpływ kryzysu także przyczynił się 
do poszukiwania metod zwiększających wartość przedsiębiorstwa w dynamicznie 
zmieniającym się środowisku handlu internetowego. Znaki i certyfikaty bezpie-
czeństwa czy programy ochrony kupujących stosowane w popularnych serwisach 
wyróżniają podmioty nastawione na bezpieczeństwo transakcji.

Trusted Shops jest popularnym znakiem jakości dla sklepów internetowych 
w Europie. Certyfikacja ma za zadanie podnieść wiarygodność przedsiębior-
stwa w oczach klienta, co powinno zwiększyć wyniki sprzedaży. Jej głównym 
założeniem jest ogólne stwierdzenie, że społeczeństwo chętniej wybiera sklepy, 
które mają programy bezpiecznych zakupów. Dzięki temu dają pewność lepszych 
i szybszych rozwiązań w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów. 
Wdrożenie takich programów jest związane z kosztami przedsiębiorstw, ale mając 

22 Internet Standard. E-commerce 2011, www.internetstandard.pl/news/375562/Redakcja.Inter-
netStandard.prezentuje.raport.eCommerce.2011.html.
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na uwadze obawy osób korzystających z e-zakupów, firmy coraz częściej podej-
mują tego typu działania. Kolejną zaletą certyfikacji jest polepszenie wizerunku 
sklepu i samego przedsiębiorcy. 

Innym przykładem certyfikatu w sektorze e-commerce jest Super Shop, 
przyznawany przez portal supersklepy.pl. Informuje on kupujących, że dany 
sklep przestrzega zasad e-handlu i innych przepisów prawa. Firmy, które chcą 
uzyskać ten certyfikat, są dokładnie sprawdzane. Przeprowadzane są także spe-
cjalne audyty, by potwierdzić wiarygodność sklepu23.

Kolejnym rozwiązaniem, mającym na celu poprawę bezpieczeństwa 
i ochronę przesyłanych danych, jest szyfrowanie połączeń. Umożliwia to protokół 
SSL24. Wykorzystywanie tej opcji daje wiele korzyści. Klienci zwracający uwagę 
na implementacje szyfrowania SSL mają większe zaufanie do witryny. Ponadto 
mają pewność, że nikt nie podszywa się pod daną domenę, a przede wszystkim 
dostrzegają fakt, że firma dba o bezpieczeństwo klientów25.

Mniej znany w Polsce, ale mający szerszy zasięg jest certyfikat Euro-Label, 
będący europejskim symbolem zaufania w handlu elektronicznym dla konsumen-
tów i sprzedawców. Certyfikat oznacza, że sprzedawca posługujący się znakiem 
Euro-Label stosuje bezpieczne procedury handlowe, spełniające wymagania 
UE, a w szczególności dyrektywy handlu e-commerce, sprzedaży na odległość 
i o ochronie danych osobowych26.

4.  Badanie funkcjonowania polskich sklepów internetowych 
w kryzysie gospodarczym

Celem artykułu jest ukazanie sytuacji rynku e-commerce w Polsce na podsta-
wie analizy badania ankietowego oraz dostępnych w Internecie raportów o kryzy-
sie gospodarczym. Badanie wykonano za pomocą kwestionariuszy ankietowych, 
rozesłanych do ponad 7 tys. sklepów internetowych. Ostatecznie w ankiecie 
wzięło udział prawie 400 podmiotów handlu internetowego.

23 www.supershop.com.pl.
24 L. Kępa, P. Tomasik, S. Dobrzyński, Bezpieczeństwo systemu e-commerce, Helion, Gliwice 

2012, s. 138.
25 www.certyfikatyssl.info.
26 www.euro-label.com.pl/index.php/o-certyfikacie. 
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Z analizy wyników przeprowadzonego badania wynika, że najwięcej pol-
skich sklepów internetowych istnieje od roku do dwóch lat (40%). Równie liczną 
grupę pod względem stażu tworzą te, które są na rynku od dwóch lat (41%) do 
pięciu lat (20%), najmniejszą – sklepy rozpoczynające swoją działalność (zale-
dwie 3,6%). Na wykresie 3 przedstawiono uzyskane wyniki. 
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Na wykresie 4 można zauważyć, że w porównaniu z poprzednimi latami 
firmy zatrudniają coraz więcej pracowników do prowadzenia sklepów online. Pra-
wie dwukrotnie zwiększyła się liczba sklepów obsługiwanych przez 6–10 osób, 
natomiast znacznie zmniejszyła się liczność sklepów z mniejszą niż trzyosobową 
kadrą pracowniczą. Największą grupę tworzą sklepy obsługiwane przez 3–5 pra-
cowników – w 2010 roku stanowiły 27,34%. Coraz więcej sklepów ma powyżej 
10 pracowników, co może świadczyć także o rozwoju handlu elektronicznego 
mimo zauważalnego kryzysu gospodarczego.

W roku 2010 liczba klientów e-sklepów była na podobnym poziomie jak 
w poprzednim roku. Najczęściej liczby te mieściły się w przedziałach pomiędzy 
1–5 tys. oraz 100–500, co stanowi odpowiednio około 28% i około 23%. Zwięk-
szyła się liczba sklepów online obsługujących od 10 tys. do 50 tys. klientów oraz 
od 5 tys. do 10 tys. Niewielki, ale jednak wzrost liczby e-klientów wydaje się 
potwierdzać brak wpływu kryzysu na rozwój handlu internetowego w Polsce.

Roczna liczba zamówień w sklepach internetowych przeważnie wahała 
się w przedziale od 1 tys. do 5 tys. (wykres 5). W roku 2010 taką liczbę zamó-

10,80%

12,53%

11,02%

14,47%

28,51%

8,21%

9,29%

5,18%

6,77%

13,23%

9,23%

11,69%

27,08%

12,92%

14,15%

4,92%

mniej ni  100

od 100 do 300

od 301 do 500

od 501 do 1000

od 1 tys. do 5 tys.

od 5 tys. do 10 tys.

od 10 tys. do 50 tys.

powy ej 50 tys.

2009 2010

Wykres 5.  Roczna liczba zamówień w sklepach internetowych w latach 2009–2010

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: G. Szymański, dz.cyt., s. 44.



369Rozwój sklepów internetowych w Polsce...

wień przyjęło 27% ankietowanych przedsiębiorstw. Można zauważyć tendencję 
rosnącą składanych zleceń zakupu, gdyż zmniejszyła się liczebność zamówień 
poniżej tysiąca, a zwiększyła w granicach od 5 tys. do 50 tys. Uzyskane dane 
potwierdzają ogólną opinię na temat wzrostu zaufania polskich internautów do 
zakupów poprzez internetowe serwisy.

Zwiększyła się także liczba przedsiębiorstw obsługujących zamówienia 
zagraniczne w polskich e-sklepach. Liczba ta wzrosła aż o blisko 30% w porów-
naniu z 2008 rokiem i o 17% w porównaniu z 2009 rokiem (wykres 6). Obecnie 
sprzedaż za granicę prowadzi już ponad 75% polskich sklepów online. Głównymi 
przyczynami wejścia na rynki zagraniczne jest prawdopodobnie chęć zwiększenia 
obrotów i zysków. W roku 2010 co czwarty ankietowany sklep obsłużył jedy-
nie do 5 zamówień zagranicznych, jednak 19% respondentów nawiązało stały 
kontakt i prowadzi handel międzynarodowy, sprzedając powyżej 50 produktów 
rocznie. W roku 2010 sprzedaż zagraniczna polskich przedsiębiorstw za pomocą 
Internetu wyniosła około 200 mln USD. Głównymi krajami docelowymi są Stany 
Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy, choć wschodni rynek również jest coraz 
atrakcyjniejszym partnerem e-commerce. 
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Wykres 6.  Obsługa zamówień zagranicznych w polskich e-sklepach w latach 2008–2010

Źródło:  opracowanie własne na podstawie G. Szymański, dz.cyt., s. 24.

Wyniki finansowe polskich sklepów internetowych potwierdzają, że w 2010 
roku nastąpił zdecydowany wzrost sprzedaży i zysków dla przedsiębiorstw tego 
sektora (wykres 7). W porównaniu z poprzednimi latami sprzedaż netto na pozio-
mie od 1 mln zł do 5 mln złotych osiągnęło ponad 20% ankietowanych firm, 
a liczba ta wzrosła od 2008 roku ponad dwukrotnie. Co czwarte przedsiębiorstwo 
notuje roczną sprzedaż netto na poziomie od 100 tys. zł do 500 tys. zł. Nie zmie-
niła się liczba sklepów z mniejszą wartością sprzedaży, czyli poniżej 1 tys. zł, 
jednak w porównaniu z 2008 rokiem zmniejszyła się ona prawie dwukrotnie, co 
również świadczy o tym, że polski rynek e-commerce wciąż się rozwija, osiągając 
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coraz większe zyski ze sprzedaży. W roku 2010 aż 68% badanych przedsiębiorstw 
uzyskało sprzedaż większą niż w poprzednim okresie.
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie G. Szymański, dz.cyt., s. 42.

Planowane zmiany i ulepszenia w polskich sklepach internetowych naj-
częściej dotyczą oferty i jej prezentacji, ulepszenia funkcjonalności strony oraz 
prowadzonych działań marketingowych (wykres 8). Wciąż zaskakuje nieustanny 
rozwój na polskim rynku e-commerce w trudnej sytuacji gospodarczej.
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Kolejne pytanie ankietowe dotyczyło konkretnych problemów, jakie napot-
kali przedsiębiorcy podczas prowadzenia sprzedaży online. Analiza wyników 
potwierdza fakt, że na trudności związane z sytuacją gospodarczą narzeka coraz 
mniej przedsiębiorców – o ponad 10 punktów procentowych w stosunku do 
ubiegłorocznych wyników. Kryzys jest jednak nadal najczęściej wymienianym 
problemem w działalności handlowej w Internecie. Dużo przedsiębiorstw nie 
jest zadowolonych ze współpracy z dostawcami (32%) oraz firmami kurierskimi 
(28%), choć w porównaniu z 2009 rokiem odsetek ten również zmalał. Miłym 
zaskoczeniem i optymistyczną prognozą dla e-sklepów jest liczba przedsiębiorstw, 
które nie napotkały żadnych problemów. Wartość ta zwiększyła się prawie ośmio-
krotnie w porównaniu z poprzednim badaniem i obecnie tak stwierdziło aż 16% 
wszystkich ankietowanych sklepów.

1,80%

2,70%

2,47%

3,15%

4,49%

4,27%

6,52%

14,61%

1,35%

17,53%

25,39%

37,30%

0,00%

2,77%

3,32%

3,60%

4,16%

8,03%

9,70%

19,11%

20,83%

21,61%

30,19%

32,96%

inne

likwidacja sklepu

obni ki p ac

zmiana bran y

zmiana profilu dzia alno ci

outsorcing us ug

redukcja zatrudnienia

zmniejszenie wydatków na...

nie zamierzamy podj  adnych dzia a

obni ka mar y

zmniejszenie zapasów

nie odczuwamy pogorszenia gospodarczego

2009 2010

Wykres 9.  Planowane działania e-sklepów w związku ze spowolnieniem gospodarczym

Źródło:  opracowanie własne na podstawie G. Szymański, dz.cyt., s. 52.

Bardzo ważne pytanie, być może najważniejsze w kontekście tematyki arty-
kułu, dotyczyło działań, jakie przedsiębiorstwa zamierzają podjąć w związku 



372 Grzegorz Szymański, Paweł Rosiński

z obecnym spowolnieniem gospodarczym. Wynik był pozytywnie zaskakujący 
– aż 32,36% firm nie odczuwa pogorszenia gospodarczego (wykres 9). Niemniej 
taką odpowiedź udzieliło mniej respondentów niż w 2009 roku, ale jedynie o około 
4 punkty procentowe. Najczęściej wymienianymi działaniami mającymi zmniej-
szyć skutki kryzysu było zmniejszenie zapasów oraz obniżka marży. Aż 21% 
badanych nie zamierza podjąć żadnych działań. Na likwidację sklepu zdecydo-
wałoby się jedynie 3% przedsiębiorstw.

Zakończenie

Analizując uzyskane wyniki oraz informacje udostępniane w raportach 
Internet standard oraz sklepy24 można potwierdzić prawdziwość tezy o niewiel-
kim wpływie kryzysu gospodarczego na rozwój polskiego handlu w Internecie. 
W co trzecim e-sklepie nie zauważono spowolnienia gospodarczego wywołanego 
kryzysem, ponadto od 2007 roku utrzymuje się wysoka dynamika wzrostu rocznej 
sprzedaży netto – na poziomie 68%. Znacznie zwiększyła się także liczba transak-
cji międzynarodowych oraz przeciętna liczba osób zatrudnianych do obsługi han-
dlu internetowego. Można prognozować, że w najbliższym roku wyniki finansowe 
polskich sklepów internetowych nadal będą korzystne. Handel internetowy coraz 
częściej wkracza do sektora telefonii komórkowych, w którym należy upatrywać 
przyszłości, zwiększa się bowiem liczba elektronicznych urządzeń przenośnych. 
Funkcjonalność urządzeń mobilnych jest porównywalna z możliwościami współ-
czesnych komputerów, a niewielkie rozmiary, popularyzacja i moda wpływają na 
powstanie nowych trendów mobile commerce.
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DEVELOPMENT OF ONLINE SHOPS IN POLAND 
IN A GLOBAL ECONOMIC CRISIS

Summary

This publication focuses on the topic, which is now one of the most popular topics 
among Internet users – e-commerce. The study provides information on the e-commerce 
and the development of e-commerce during the current economic crisis. The Internet is 
systematically evolving medium. Internet strongly influenced the behavior of its users. 
Currently, the Internet has also become one of the most effective distribution channels 
Polish trade, which are the most popular form of online shops and auction platforms. 
E-commerce is one of the few developing market independently of new barriers. In the 
future, you can expect the further intensive development of e-commerce, especially in the 
Polish market.
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Wprowadzenie

Przedsiębiorczość to proces, w którym decydenci wykorzystując szanse, 
zaspokajają potrzeby i pragnienia przez innowacje oraz akceptują ryzyko i fakt, 
że wzrost gospodarczy jest rozciągnięty czasie. Paradygmat przedsiębiorczości 
składa się z pięciu elementów: wiedzy, know-how, motywacji, warunków i odpo-
wiedzialności. Synchronizacja tych elementów daje synergiczny efekt.

System informacyjny jest używany do zapewnienia pracownikom potrzeb-
nych informacji. W artykule skupiono się na aplikacjach wspomaganych kompu-
terowo. Technologie informacyjne to zespół środków, takich jak komputery i ich 
urządzenia zewnętrzne, sieci komputerowe i oprogramowanie oraz telekomuni-
kacja, które służą do posługiwania się informacją. Technologie informacyjne (IT) 
to pozyskiwanie, przetwarzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie informa-
cji wokalnych, graficznych, danych tekstowych i liczbowych w mikroelektronice 
oparte na połączeniu informatyki i telekomunikacji. Technologie te nadal się roz-
wijają, występując między innymi w zarządzaniu danymi, siecią, bazą danych 
i oprogramowaniu.
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1.  Paradygmat przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość to zdolność do bycia przedsiębiorczym, czyli obrotność, 
rzutkość, zaradność1, a także duża energia, odwaga, szybkość w podejmowaniu 
decyzji i działaniu, umiejętność przystosowania się do zmiennych warunków, 
znalezienia się w skomplikowanych sytuacjach i podejmowania ryzyka2. Przedsię-
biorczość często opisuje się przez pryzmat cech osobowych przedsiębiorcy, jego 
talentów, umiejętności, systemu wartości, motywacji i rzeczywistych zachowań3. 
Jest cechą przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przez którą rozumie się gotowość 
i zdolność do podejmowania i twórczego i nowatorskiego rozwiązywania proble-
mów ze świadomością związanego z tym ryzyka, umiejętność wykorzystywania 
pojawiających się szans i okazji oraz szybkiego i elastycznego przystosowywania 
się do zmieniających się warunków4. 

W nowoczesnych koncepcjach przedsiębiorczość jest traktowana jako spe-
cyficzny proces zarządzania. Na przykład J.A. Timmons i H.H. Stevenson twier-
dzą, że przedsiębiorczość jest procesem tworzenia lub rozpoznawania szans oraz 
wykorzystywania ich bez względu na posiadane zasoby; jest aktem twórczym 
przedsiębiorcy, który znajduje w sobie dość energii, aby zainicjować i zbu-
dować przedsiębiorstwo lub organizację, zamiast tylko obserwować ją, ana-
lizować i opisywać5. Według R.W. Griffina, przedsiębiorczość jest procesem 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania 
związanego z nią ryzyka6. Przedsiębiorczość polega zatem na założeniu i pro-
wadzeniu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca początkowo sam zarządza firmą, 
jednak w miarę jej rozwoju i coraz większej złożoności problemów związanych 
z zarządzaniem wspomaga się zatrudnionymi menedżerami. W rozwoju przed-
siębiorstwa systematycznie maleją rola i znaczenie przedsiębiorcy, a rośnie pro-

1 Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, red. J. Targalski, A. Francik, Wy-
dawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 18.

2 B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka 
zarządzania, PWE, Warszawa 2011, s. 28–29.

3 Przedsiębiorczość i zarządzanie..., s. 19.
4 B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, S. Sudoł, dz.cyt., s. 29.
5 Przedsiębiorczość i zarządzanie..., s. 19.
6 J. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010, 

s. 20.
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fesjonalnych menedżerów7. Przedsiębiorczość przenika się więc z zarządzaniem, 
a zarządzanie wspomaga przedsiębiorczość.

Tabela 1

Paradygmat przedsiębiorczości

Cechy Dominanty

Wiedza Wiadomości zdobyte podczas studiowania i zbierania informacji, które 
ułatwiają wybór przesłanek zdrowego osądu sytuacji i racjonalne działa-
nie; ustawiczne poszerzanie horyzontów poznania

Know-how Umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy, doświadczenia, posługi-
wanie się nowoczesnymi metodami oraz technikami zarządzania i marke-
tingu, wyciąganie wniosków z sukcesów i niepowodzeń

Motywacja Uruchamianie bodźców w przedsiębiorstwie i klimatu w regionie, które 
pozytywnie wpływają na motywy postępowania i postawy pracowników 
oraz skłaniają ich do inicjatyw, dobrej pracy i przekładania interesów 
przedsiębiorstwa ponad interesy partykularne

Warunki Tworzenie klimatu do osiągania celów, zabezpieczenie finansowe, przyj-
mowanie i rzucanie wyzwań konkurentom, usuwanie barier utrudniających 
racjonalne gospodarowanie

Odpowiedzialność Dobre wypełnienie obowiązków nałożonych na zarządy przedsiębiorstw 
i pracowników, postrzeganie etyki biznesu, ponoszenie odpowiedzialności 
wobec społeczeństwa i ochrona środowiska naturalnego

Źródło: E. Michalski, Zarządzanie, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 
2008, s. 200.

Przedsiębiorczość i główne sposoby jej osiągania można ująć w paradyg-
mat, czyli w zbiór najważniejszych pojęć i teorii dotyczących przedsiębiorczości, 
swoisty model, który identyfikuje charakterystyczne dla niej cechy. Paradygmat 
przedsiębiorczości przedstawiono w tabeli 1. W modelu przyjęto pewne uprosz-
czenia w stosunku do rzeczywistej sytuacji. Składa się on z pięciu elementów: 
wiedzy, know-how8, motywacji, warunków i odpowiedzialności. Synchronizacja 
tych elementów daje efekt synergiczny.

7 Przedsiębiorczość i zarządzanie..., s. 21.
8 W opracowaniach OECD, poświęconych gospodarce opartej na wiedzy, przyjęto przedstawio-

ny przez K. Lundvalla podział wiedzy ze względu na stawiane pytanie na know-what, know-why, 
know-how, know-who, czyli know-how to umiejętności i zarazem wiedza o tym, jak i co wykonać, 
wiedza wykorzystywana w przedsiębiorstwach oraz zespołach badawczych. Źródło: S. Łobejko, Sy-
stemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2005, 
s. 33–34.
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2.  System informacji pomocny menedżerom 
w podejmowaniu decyzji kluczowych

Menedżerowie9 (kierownicy) potrzebują informacji do koordynowania 
różnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa w sposób sprawny i skuteczny. 
Bez nich działalność przedsiębiorstwa byłaby niemożliwa. Pełnienie przez kie-
rowników funkcji zarządzania: planowania, organizowania, przewodzenia i kon-
trolowania, polega na podejmowaniu decyzji10. Żeby proces ten był skuteczny, 
musi być prowadzony systematycznie, a informacja powinna w nim odgrywać 
ważną rolę. Efektywność decyzji zależy od wielu czynników, takich jak istota 
i złożoność problemu, wiedza i umiejętności decydentów, procedury podejmowa-
nia decyzji i stosowanych narzędzi wspomagania procesu decyzyjnego, a także 
kompleksowości i wiarygodności posiadanych informacji11. 

Do podejmowania decyzji kierownicy potrzebują właściwych, kompletnych 
i dostępnych w odpowiednim czasie informacji. Niedokładne, niekompletne lub 
nadmierne bądź spóźnione informacje mogą poważnie utrudniać im pracę12. Infor-
macje są podstawą każdego procesu decyzyjnego i na ich podstawie jest budowany 
system informacyjny przedsiębiorstwa, zatem system informacyjny w danym 
przedsiębiorstwie powinien być podporządkowany procesowi decyzyjnemu13.

System informacyjny to określony pod względem rzeczowym, czasowym 
i przestrzennym zbiór nadawców i odbiorców informacji, wzajemnie powiązany 
kanałami i strumieniami informacyjnymi, którego celem jest zapewnienie infor-
macyjnej podstawy podejmowanych decyzji14. Obecnie prawie wszystkie systemy 
informacyjne w przedsiębiorstwach są oparte na systemach informatycznych. 
Jest wiele systemów, które pozwalają decydentowi współdziałać z komputerem, 
wyszukiwać odpowiednie dane do podjęcia decyzji i testować alternatywne roz-

9 Pojęcia menedżer i kierownik są zazwyczaj pojmowane jako synonimy. Według Nowej en-
cyklopedii powszechnej menedżer (kierownik) jest specjalistą od organizacji i zarządzania. Nowa 
encyklopedia powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, t. 4, s. 164.

10 E. Michalski, dz.cyt., s. 89.
11 I. Rutkowski, Marketingowe systemy informacyjne w handlu, Wydawnictwo Akademii Eko-

nomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 8.
12 E. Michalski, dz.cyt., s. 99.
13 I. Rutkowski, dz.cyt., s. 11.
14 Tamże, s. 23.
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wiązania. Systemy informatyczne nie dają jednak gotowej decyzji, lecz pomagają 
kierownikowi dostrzec ważne kwestie15.

System informacyjny zarządzania oparty na technice komputerowej zmie-
nia pracę kierowników. Dzięki wsparciu technologią komputerową mniej czasu 
poświęcają na rozmowy telefoniczne, podróżowanie, konferencje i oczekiwanie 
na sprawozdania podwładnych z postępu robót. Używają bowiem sieci kompu-
terowej do elektronicznej korespondencji, prowadzenia wideokonferencji i bez-
pośredniej obserwacji efektów działalności podwładnych16. Ponieważ system 
informacyjny jest oparty na technice komputerowej, zmienia się jakość i ilość 
dostępnych informacji oraz szybkość ich otrzymywania, co zwiększa zdolność 
kierowników do podejmowania trafniejszych decyzji.

Komputerowe bazy danych pozwalają na sprawniejsze gromadzenie faktów, 
ponieważ kierownik może sprawdzić interesujące go informacje w bazie danych 
systemu komputerowego bez odwiedzania innych osób lub wertowania sterty 
sprawozdań. Uniezależnia to kierownika od innych osób. Wykorzystując przykła-
dowo arkusz kalkulacyjny lub specjalistyczny system informatyczny, kierownicy 
mogą oceniać pojawiające się możliwości, ponieważ na bieżąco otrzymują infor-
macje o danych finansowych.

System informacyjny ulega przemianom – ich złożoność rośnie wraz ze wzro-
stem ilościowego i jakościowego zapotrzebowania na nie przez przedsiębiorstwo. 
Często pojawiają się nowe potrzeby informacyjne, konieczność nowych powiązań 
komunikacyjnych lub nowe metody przetwarzania gromadzonych informacji.

3.  Zarządzanie przedsiębiorstwem w świetle postępu 
w dziedzinie technologii informatycznych

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku to okres intensywnego zastosowania tech-
nologii informatycznych17 głównie do zarządzania przedsiębiorstwem. Technolo-
gie informatyczne doskonaliły się i nadal się doskonalą. Postęp w tej dziedzinie 
sprawił, że obecnie różne systemy informatyczne są stosowane w większości 

15 E. Michalski, dz.cyt., s. 99.
16 Tamże, s. 103.
17 Technologie informatyczne można zdefiniować jako zespół środków umożliwiających prze-

twarzanie danych w systemach informatycznych; do środków tych się zalicza sprzęt (hardware), 
oprogramowanie (software) i metody organizacji danych. Źródło: Inżynieria systemów informatycz-
nych w e-gospodarce, red. E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski, PWE, Warszawa 2005, s. 47.
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przedsiębiorstw do wspomagania zarządzania. Technologie informatyczne stały 
się prawie powszechnym składnikiem zarządzania.

Na początku lat pięćdziesiątych XX wieku do wspierania działalności gospo-
darczej zaczęto stosować systemy transakcyjne przetwarzania danych (Transaction 
Data Processing System – TDPS). Służyły one do przetwarzania i magazynowa-
nia transakcji gospodarczych w księgowości, operacjach materiałowych i do obli-
czania płac. W systemach wówczas wykorzystywano tak zwane przetwarzanie 
wsadowe (batch processing), polegające na tym, że takie transakcje, jak zamó-
wienie czy płatność, były kumulowane i zapamiętywane w grupach lub paczkach 
(batch) do pewnego czasu właściwego lub niezbędnego do przetworzenia ich 
jako grupy. Był to jedyny sposób przetwarzania do początków lat sześćdziesią-
tych XX wieku, a obecnie jest używany w starszych systemach lub w niektórych 
systemach o dużej liczbie transakcji (np. przetwarzanie transakcji kart płatni-
czych)18. Dostępne wówczas technologie nie były zaawansowane w porównaniu 
ze współczesnymi – komputery miały ogromne rozmiary, a pośrednim nośnikiem 
informacji były karty perforowane. Obecnie również wykorzystuje się systemy 
transakcyjne przetwarzania danych, lecz są to aplikacje o zupełnie innych możli-
wościach niż w latach pięćdziesiątych XX wieku.

W latach sześćdziesiątych XX wieku zaczęto przetwarzać informacje transak-
cyjne na potrzeby planowania i kontroli – oprogramowanie umożliwiało otrzymy-
wanie raportów ewidencyjnych z różnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa, 
zaczęto stosować pamięci dyskowe, a dzięki temu rozwinięto technologię baz 
danych, stosowano również przetwarzanie bezpośrednie, co przyczyniło się do 
rozwoju i wdrażania systemów planowania i kontroli procesów produkcyjnych 
na szczeblu operacyjnym zarządzania. W wyniku tych zastosowań ukształtowała 
się koncepcja systemów informowania kierownictwa (Management Information 
Systems – MIS), które zawierały oprogramowanie czerpiące informację przed-
miotową z dziedzinowych systemów przetwarzania danych i na podstawie okre-
ślonych modeli i algorytmów generowały informację zarządczą19. W systemie 
dziedzinowym struktura funkcjonalna obejmuje jeden obszar działania przed-
siębiorstwa lub instytucji, na przykład kadry, płace, gospodarkę materiałową20. 

18 Obecnie powszechnie używa się bezpośredniego przetwarzania danych (on-line processing), 
w którym użytkownik wprowadza transakcję za pomocą urządzenia wejścia bezpośrednio połączo-
nego z systemem komputerowym, a transakcje są zwykle natychmiast przetwarzane.

19 M. Szmit, Informatyka w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2003, s. 35.
20 Helionica sieciowa encyklopedia informatyki, http://encyklopedia.helion.pl/index.php/Sy-

stem_dziedzinowy, dostęp 11.08.2010.
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Do systemów dziedzinowych (klasyfikowanych według dziedziny) można zali-
czyć system finansowo-księgowy, system planowania, system kadrowy, system 
zaopatrzenia, system magazynowy, system analizy i ustalania cen, system obsługi 
produkcji.

Z biegiem lat postępowała miniaturyzacja sprzętu, a szczególne znaczenie 
miało wynalezienie i zastosowanie tranzystora i mikroprocesora. W roku 1947 
amerykańscy uczeni stworzyli nowy półprzewodnikowy element elektroniczny 
– tranzystor21. Duży postęp dokonał się na przełomie lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych XX wieku za sprawą amerykańskiej firmy Intel, która wypro-
dukowała układ scalony zawierający ponad tysiąc tranzystorów – pierwszy 
mikroprocesor22.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku powstały systemy 
automatyzacji biura (Office Automation Systems), które wspomagały pracow-
ników przedsiębiorstwa w pracach biurowych. Do systemów tych zaliczają się 
edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, systemy pracy grupowej, systemy zarzą-
dzania dokumentami elektronicznymi, przetwarzania i prezentacji grafiki, har-
monogramowania, przydzielania i kontroli wykonywanych zadań oraz systemy 
komunikacji, takie jak poczta elektroniczna, poczta głosowa, wideokonferencje. 
Zmieniały się one w czasie i coraz bardziej zyskiwały na funkcjonalności. Oprócz 
systemów automatyzacji biura w tym samym czasie powstały systemy wspoma-
gające projektowanie produkcji i sterowanie nią.

W latach siedemdziesiątych XX wieku pojawiły się systemy wyposażone 
w tak zwany interfejs użytkownika, czyli bezpośredni system komunikacji użyt-
kownika z systemem. W tym czasie pojawiły się systemy wspomagania decy-
zji (Decision Support Systems – DSS), utworzone w celu usprawnienia procesu 
podejmowania decyzji przez menedżerów. Ich głównym zadaniem jest wspo-
maganie podejmowania decyzji strategicznych i taktycznych, a opierają się na 
modelach i metodach, za których pomocą rozwiązuje się określone problemy 
decyzyjne. Dzięki algorytmom postępowania systemy pomagają użytkownikowi 
w podejmowaniu decyzji. Zastosowano tutaj bazy metod, które są ukierunkowane 
na podejmowanie decyzji z częściowo lub słabo ustrukturalizowanymi proble-
mami. Systemy te wspomagają planowanie działalności gospodarczej, inwesty-
cje, zaopatrzenie, sprzedaż wyrobów i usług oraz gospodarkę finansową.

21 http://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor, dostęp 25.03.2011.
22 www.gim13sosnowiec.cal.pl/strony_pliki/wspominamy/hst/strony/ artykuly/procesor.html, do-

stęp 25.03.2011.
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W latach osiemdziesiątych XX wieku dzięki postępowi w dziedzinie 
mikrokomputerów, sieci komputerowych, oprogramowania użytkowego zaczęły 
powstawać tak zwane systemy przyjazne (User Interface Systems – UIS), umoż-
liwiające szerokim kręgom użytkowników, niebędącym profesjonalnymi infor-
matykami, dialog z komputerem w rozwiązywaniu określonych problemów 
decyzyjnych. Do takich systemów zalicza się systemy informacyjne wykonawcze 
(Executive Information Systems – EIS lub Executive Support Systems – ESS), 
których celem było zapewnienie naczelnemu kierownictwu natychmiastowego 
dostępu do wybranej informacji o znaczeniu strategicznym. Były one również 
powszechnie używane na średnim szczeblu zarządzania.

Od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku prowadzono badania nad rozbu-
dowaniem systemów wspomagania decyzji opartych na wiedzy, czyli tak zwanych 
systemów ekspertowych. Systemy ekspertowe (Expert Systems, ES) często są okre-
ślane jako komputerowe systemy rozwiązujące problemy z wykorzystaniem opisu 
(reprezentacji) wiedzy i procesu rozumowania. Są to systemy komputerowe z wbu-
dowaną bazą wiedzy z danej specjalności. Oprócz niej mają mechanizm umożliwia-
jący wnioskowanie z otrzymanego wyniku. Zadaniem systemów ekspertowych jest 
wspomaganie wiedzy użytkownika, gdy pojawiają się problemy decyzyjne. Systemy 
te generują decyzje oparte na bazie wiedzy i mechanizmach sztucznej inteligencji, 
a do rozstrzygania problemu posługują się programami zawierającymi tak zwane 
reguły heurystyczne, które odzwierciedlają wiedzę ekspertów dziedzinowych.

Z czasem zaczęto projektować systemy, które miały umożliwić komplek-
sowe zarządzanie przedsiębiorstwem za pomocą jednego systemu. W tym celu 
zaczęto integrować odrębne systemy i przetwarzanie danych w całym przedsię-
biorstwie. W ten sposób powstały systemy zintegrowane (Integrated Management 
Information Systems – IMIS): MRP (Material Requirements Planning), MRP II 
(Manufacturing Resource Planning), ERP (Enterprise Resource Planning), CIM 
(Computer Integrated Manufacturing) oraz workflow. Ich wdrożenie wiąże się ze 
zmianami struktury i sposobu działania przedsiębiorstw.

Informatyka początkowo odrębnie wspomagała dziedziny przedsiębiorstwa, 
takie jak finanse i księgowość, przygotowanie produkcji, zatrudnienie i płace, 
gospodarka materiałowa, środki trwałe. Stopniowo narzędzia informatyczne sto-
sowano w poszczególnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Wraz 
z rozwojem informatyki i postępem cywilizacyjnym poszerzał się zakres zasto-
sowań narzędzi informatycznych. Obecnie obejmują całe przedsiębiorstwo i uła-
twiają zarządzanie na poszczególnych szczeblach.
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Pod wpływem rozwoju technologii i jej zastosowania powstają nowatorskie 
metody zarządzania przedsiębiorstwem. W przedsiębiorstwach pod wpływem roz-
woju technologii zachodzą zmiany organizacyjne. Ewolucja technologii informa-
tycznych spowodowała zmianę technik gromadzenia, przetwarzania, przesyłania 
i magazynowania informacji23. Przedsiębiorstwa stają się bardziej dynamiczne, 
elastyczne, rozwojowe, a dzięki temu bardziej konkurencyjne. Zarządzanie 
przedsiębiorstwem wspierane nowoczesnymi technologiami jest skuteczniejsze 
i nowocześniejsze. 

Dzięki rozwojowi globalnych sieci komputerowych tradycyjnie zorgani-
zowane przedsiębiorstwa przekształciły się w elastyczne organizacje, często 
o wirtualnych strukturach. Dzięki wirtualizacji przedsiębiorstwa są elastycznymi 
organizacjami, zwanymi modern organization, zdolnymi do szybkiego podejmo-
wania decyzji, których działalność jest oparta na kryteriach ekonomicznych24. 
Dalszy rozwój przedsiębiorstw na podstawie technologii informatycznych polega 
na tworzeniu organizacji opartych na zarządzaniu wiedzą, które można nazwać 
organizacjami inteligentnymi (organizacjami uczącymi się). Nie tylko wykorzy-
stuje ona zasobów wiedzy, ale cały czas je odnawia i aktualizuje25. Dzięki temu 
umacnia swoją pozycję na rynku.

Technologią opartą na informatyce i telekomunikacji, która wywarła 
ogromny wpływ na przeobrażenia w przedsiębiorstwach i całej gospodarce, 
a także w sferze społecznej i politycznej, jest Internet. Będąc wspaniałym narzę-
dziem wspierania przedsiębiorczości, twarzy sprzyjające warunki do rozwoju 
biznesu, zachęca do przejawiania przedsiębiorczości, ułatwia jej podejmowanie 
i prowadzenie. Internet jest niewyczerpanym rezerwuarem informacji prezento-
wanych na różnego rodzaju portalach specjalistycznych, serwisach informacyj-
nych, przydatnych przy zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa, może też 
wpływać na postawy i motywację kandydatów na przedsiębiorców, wspierać ich 
dążenia do urzeczywistnienia pomysłów, podsuwać sprawdzone wzorce działania 
i wspomagać radą26. Dzięki temu medium zarządzający przedsiębiorstwem mają 
ogromne pole manewru. Mogą wykorzystywać Internet zarówno pasywnie, do 

23 A. Nowicki, Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębior-
stwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 
1999, s. 30.

24 Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania, red. J. Kisielnicki, Wydawnictwo 
PJWSTK, Warszawa 2004, s. 9.

25 Tamże, s. 10.
26 Przedsiębiorczość internetowa..., s. 11.
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czerpania z niego informacji, jak i aktywnie, promując swoje produkty, markę 
i firmę, wykorzystując własną witrynę i e-mail do komunikacji z klientami, 
a wewnątrz przedsiębiorstwa – z pracownikami. W ostatnich latach rozwinęły się 
również zintegrowane systemy zarządzania, umożliwiając obsługę użytkowników 
w Internecie. W połączeniu z innymi technologiami informatycznymi i komuni-
kacyjnymi może stymulować rozwój przedsiębiorstwa i usprawniać zarządzanie 
nim. Adaptację technologii informatycznych i komunikacyjnych przez przedsię-
biorstwo przedstawiono na rysunku 1. 

Korzyści gospodarcze z adaptacji nowych technologii odzwierciedlają 
zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie oraz wzrastającą złożoność technologii 
informatycznych i komunikacyjnych, których jedną z podstaw jest Internet27.

Zakończenie

Technologie informacyjne są nieodłącznym składnikiem systemów zarzą-
dzania, bez których dziś trudno sobie wyobrazić zarządzanie przedsiębiorstwem. 

27 Tamże, s. 40.
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Człowiek jest zarządzającym, kreatorem i użytkownikiem informacji, który 
celowo posługuje się technologią. Technologie informacyjne z jednej strony są 
tylko narzędziem, ale z drugiej ogromną szansą udoskonalenia i ułatwienia sobie 
pracy. Przedsiębiorczość jest to specyficzny proces zarządzania, polegający na 
organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz podejmowania 
związanego z nią ryzyka.

Technologie informacyjne są ogromnym wsparciem dla przedsiębiorczości, 
ponieważ wpływają na sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Pod ich 
wpływem zachodzą zmiany organizacyjne, przedsiębiorstwa zmieniają się w bar-
dziej dynamiczne, elastyczne i rozwojowe. Technologie te są ciągle udoskonalane 
i nieustannie się rozwijają. Procesy zarządzania również są ulepszane dzięki sto-
sowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych.
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THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY 
ON ENTREPRENEURSHIP

Summary

The purpose of this paper is to identify the impact of information technologies on 
entrepreneurship. Entrepreneurship is a characteristic of entrepreneurs and enterprises and 
is associated with the possession of certain qualities such as initiative, agility, enterpris-
ing spirit, resourcefulness. It is also a specific process of management which consists in 
organizing and running business, and taking the risk involved. Entrepreneurs (managers) 
need information to coordinate the various areas of the business efficiently and effec-
tively. It is provided by the information system built on the information technologies. 
Constantly evolving information technologies are a great support for entrepreneurship. 
The huge advances in information and communication technology affect the conduct of 
business and management.
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INNOWACYJNOŚĆ JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONALNEGO

Wprowadzenie

W europejskiej polityce rozwoju regionalnego głównym pojęciem jest 
innowacyjność. Termin ma szerokie znaczenie, co sprawia, że niełatwo go jed-
noznacznie zdefiniować. Jest jednak kilka spraw, które można potraktować 
jako pewniki: wiadomo, że innowacyjność jest i wiadomo, że jest potrzebna. 
Jej skonkretyzowanie i dostosowanie do realnych potrzeb polityki regionalnej 
(także w zakresie analizy tych procesów) są już trudne do określenia. Należy 
jednak przyjąć pewne założenie, na przykład że innowacyjność można określić 
w odniesieniu do efektów działań na poziomie regionu, które oznaczają pozy-
tywną zmianę w sferze społecznej (np. wzrost zatrudnialności) czy gospodarczej 
(np. wzrost PKB). Przyjmując taki punkt widzenia, należy jednak pamiętać, że 
innowacyjność ma także inny, często mało zauważalny wymiar. Dotyczy swo-
istej umiejętności uczenia się, adaptacji i otwierania się na nowe rozwiązania, 
dotychczas niestosowane. Ten aspekt, związany raczej ze stykiem wielu różnych 
sfer funkcjonowania podmiotów, oznacza bezpośredni wpływ na zdolność pro-
mowania nowych produktów, zdobywania nowych rynków czy wykorzystania 
najnowszych osiągnięć technologicznych. Zmiany w postrzeganiu innowacyjno-
ści wpłynęły więc na usytuowanie tego zagadnienia na poziomie regionalnym, 
przede wszystkim ze względu na akcentowanie roli sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw jako miejsca tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań. Według 
raportu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości z 2005 roku sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw powinien być przedmiotem oddziaływania polityki innowacyjno-
ści (na co wskazywało 86% ankietowanych), przy czym znaczna część uznała ten 
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sektor za najważniejszy (37%). Większość respondentów podkreśla rolę instytucji 
otoczenia biznesu (59%) jako czynnika determinującego innowacyjność sektora 
MSP w regionie1. Nie jest to jednak zaskoczeniem, gdyż sektor ów wykorzystuje 
w swym rozwoju kompetencje podmiotów (firm, osób) znajdujących się w ich 
otoczeniu, co pokazuje wzajemne zależności na poziomie regionalnym. Efektem 
takiego podejścia jest rozwój ekonomiczny podmiotów gospodarczych, który 
wpływa na rozwój w wymiarze regionalnym, na przykład pod względem atrak-
cyjności inwestycyjnej.

1.  Innowacyjność jako czynnik budowy przewagi konkurencyjnej regionu

Innowacyjność jest czynnikiem pozwalającym utrzymać i poprawiać pozy-
cję konkurencyjną regionów w gospodarce europejskiej i światowej. Można więc 
zaryzykować stwierdzenie, że jest to proces powstawania i wdrażania pomy-
słów lub idei, które wypracowano w akcie twórczym (kreatywnym). Uogólnia-
jąc, innowację można pojmować jako transformację idei w produkt lub usługę2. 
W Zielonej księdze na temat innowacyjności Komisja Europejska zdefiniowała 
innowacyjność jako „produkowanie, asymilowanie i wykorzystywanie z sukce-
sem nowości w dziedzinie gospodarczej i społecznej”3. W polityce regionalnej ów 
proces uwidacznia się w zdolności i umiejętności podmiotów do trwałej poprawy 
ich wyników, co w konsekwencji wpływa na zwiększanie liczby miejsc pracy 
i poprawy warunków jej wykonywania, a także na wzrost poziomu życia miesz-
kańców w regionie. Efekty implementowania innowacyjności w rozwój regio-
nalny pojawiają się więc zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. 

Innowacyjność w wymiarze regionalnym nie powinna być jednak kojarzona 
wyłącznie z rezultatem działań podmiotów funkcjonujących na jego terenie. 
Wynika ona raczej z racjonalnie zaplanowanej polityki w tym zakresie, realizo-
wanej na poziomie regionu, uwzględniającej potrzeby i oczekiwania firm. Na 
podkreślenie zasługuje swoiste sprzężenie zwrotnie, gdzie z jednej strony inno-
wacyjność regionalna odpowiada kierunkom rozwoju podmiotów, a działania 

1 M. Klepka, Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szcze-
gółowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 15.

2 M. de Frascati, Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement 
expérimental, OCDE, Paris 2002, s. 37.

3 Livre Vert sur l’Innovation, Comission Européenne, Bruxelles 1995, s. 4.
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podejmowane w jej ramach wspierają innowacyjność firm w wielu wymiarach 
(technologicznym, produktowym, organizacyjnym etc.), natomiast z drugiej 
strony one same aktywnie wpływają na kształt strategii innowacyjnej na pozio-
mie regionu w zakresie jej przygotowania, realizacji i ewaluacji. Region jest więc 
odpowiednim poziomem formułowania planów strategicznych rozwoju mecha-
nizmów promujących i wspierających procesy innowacji, zwłaszcza w aspekcie 
tworzenia odpowiedniego podejścia do innowacji. Regionalne strategie innowacji 
wspierają władze regionalne i inne podmioty zaangażowane w rozwój regionalny 
w działaniach prowadzących do utworzenia efektywnego systemu promowania 
rozwiązań innowacyjnych. Strategie te powstają na podstawie analiz potrzeb, 
możliwości i potencjału sektora badawczego, a także wielu aspektów funkcjono-
wania przedsiębiorstw (w tym zarządzania, rozwoju pracowników oraz możliwo-
ści wdrożeń innowacyjnych pomysłów). Dokument ten zwykle zawiera sposoby 
wykorzystania infrastruktury regionalnej wspomagającej innowacyjność. Łatwo 
więc wyciągnąć z tego wniosek, że regionalne strategie innowacji są konsekwen-
cją współpracy i wypadkową interesów oraz możliwości podmiotów i władz regio-
nalnych4. Bez wątpienia kompetencje tych władz do tworzenia polityki innowacji, 
ich doświadczenie i wiedza, są różne w różnych zakątkach Europy.

Innowacyjność powinna mieć swe stałe miejsce w polityce regionalnej, ale 
nie jako pożądany efekt podejmowanych działań, lecz raczej jako myśl przewod-
nia, pewna idea nadrzędna, która determinuje działania w różnych obszarach. 
Skuteczność tak przyjętego rozwiązania zależy od sprawnego współdziałania 
organów rządowych z organami samorządowymi, regionalnymi i lokalnymi, 
a także podmiotów gospodarczych, organizacji i grup społecznych, oraz od 
umiejętności wykorzystania instrumentów zewnętrznych (co oczywiście rodzi 
konieczność wpisywania się w zewnętrzne priorytety, np. Unii Europejskiej). 
Biorąc pod uwagę taki model współpracy, należy zwrócić uwagę na obowiązki 
państwa w kształtowania polityki rozwoju kraju, wśród których trzeba wymienić 
między innymi zapewnienie osiągania celów ogólnych państwa (np. stabilność 
prawna, gospodarcza, bezpieczeństwo państwa i obywateli), wspieranie rozwoju 
regionalnego na jego terytorium oraz poszanowanie jego terytorialnego zróżni-
cowania, a także wsparcie określonych dziedzin w ramach polityki sektorowej 
prowadzonej przez państwo. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju definiuje politykę rozwoju jako „zespół wzajemnie 

4 Więcej na temat regionalnych strategii innowacji zob. M. Klepka, dz.cyt.
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powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwa-
łego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regio-
nalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia 
nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej”5. Działania na 
rzecz rozwoju regionu powinny więc uwzględniać szerszy aspekt krajowy, wpi-
sując się w przyjęte strategie. Wydaje się, że skuteczność tych działań zależy nie 
tylko od jakości kontaktów struktur państwowych z ich partnerami regionalnymi, 
ale także od zdolności do włączenia w te działania aspektu międzynarodowego 
(w zakresie wymiany doświadczeń, kontaktów gospodarczych, realizacji między-
narodowych projektów etc.). 

2.  Europejska polityka na rzecz innowacji w regionach

Idea rozwoju europejskiej polityki na rzecz innowacji w regionach sięga 
początków lat 90. XX wieku6. Podstawą było przekonanie, że „innowacje najsku-
teczniej można wspierać na szczeblu regionalnym, gdyż fizyczna bliskość sprzyja 
budowaniu partnerstwa między podmiotami sektora publicznego i prywatnego”7. 
Taki punkt widzenia nabrał nowego, ważnego znaczenia po wejściu w życie trak-
tatu z Maastricht, w którym, w artykule 130 podkreślono znaczenie rozwiązań 
innowacyjnych w budowaniu gospodarki konkurencyjnej na skalę międzynarodo-
wej. Ponieważ w każdym rodzaju polityki Unii Europejskiej trzeba uwzględniać 
priorytet spójności, zastosowano to także do europejskiej polityki regionalnej. 
Należy także zauważyć, że to stanowisko Unii Europejskiej podzieliły państwa 
członkowskie, które wypowiedziały się na ten temat podczas posiedzenia Rady 
Europy 29 kwietnia 1992 roku, postulując na przykład konieczność jeszcze więk-
szego wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, które są ważnym 
ogniwem polityki rozwoju regionalnego. Jedną z istotnych przyczyn zaangażo-
wania się Unii Europejskiej w tę problematykę było duże zróżnicowanie w pozio-

5 Art. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU 2006, 
nr 227, poz. 1658, z późn. zm.

6 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – La coopération 
dans le domaine de la recherche scientifique et technologique avec les pays en développement et les 
relations et synergies avec les fonds de développement, SEC/92/677FINAL.

7 Komunikat Komisji, Konkurencyjność europejskich regionów dzięki badaniom nauko-
wym i innowacjom. Wkład w szybszy wzrost gospodarczy oraz lepsze i liczniejsze miejsca pracy 
{SEC(2007)1045}, KOM(2007) 474 wersja ostateczna, Bruksela 2007, s. 2.
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mie wykorzystania innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionów8. 
Widoczne to było zwłaszcza w zróżnicowanym udziale regionów w programach 
badawczych. Mimo że wartość pozyskanych środków nie była duża9, to najsłab-
sze regiony napotykały wiele barier, które często uniemożliwiały im udział w pro-
gramie (małe i słabe firmy, mała liczba reprezentowanych sektorów gospodarki 
czy ograniczony obszar badań etc.). Podmioty badawcze w regionach defawo-
ryzowanych rzadko także uczestniczyły w pracach europejskich sieci badaw-
czych10, a posiadane środki przeznaczały raczej na rozwój swojej infrastruktury 
komunalnej lub produkcyjnej, niż na generowanie zapotrzebowania na badania 
na przykład w sektorze przemysłu lub usług. Sprawiło to, że Komisja Europej-
ska zaproponowała uruchomienie specjalnych programów wsparcia: programu 
STRIDE, który miał promować badania na poziomie regionów i wspierać udział 
podmiotów regionalnych w badaniach na skalę międzynarodową, oraz programu 
EUROFORM, który dotyczył wsparcia współpracy międzynarodowej w zakresie 
kształcenia multidyscyplinarnego na rzecz rozwoju technologii. Wiele innych pro-
gramów również oferowało możliwości wykorzystania rozwiązań innowacyjnych 
przez podmioty regionalne, na przykład TELEMATIQUE, VALOREN, PRISMA 
czy ENVIREG. Ważnym kierunkiem działań Unii Europejskiej było stworzenie 
warunków do zwiększenia aktywności regionów w programach badawczych UE, 
wykorzystując do tego środki funduszy strukturalnych11. Od końca lat 80. XX 
wieku zarówno rozporządzenie dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego12 
jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego13 przewidywały wsparcie 

8 Np. Communication de la Commission Cohésion et Politiques de RDT – Synergies entre la 
Politique de Recherche et Développement Technologique et la Politique de cohésion Economique 
et Sociale, COM/93/203FINAL.

9 7,8% środków drugiego programu ramowego przeznaczono dla regionów defaworyzowa-
nych.

10 Według raportu U. Hilpert, Science, Technology and Social and Economie, Cohesion in the 
Community, „Archipelago Europe – Islands of Innovation” 1992, Vol. 18.

11 Règlement (CEE) No. 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions 
d’application du règlement (CEE) No. 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interven-
tions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne 
d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part, DzU L 374 z 31.12.1988, 
s. 1–14.

12 Règlement (CEE) No. 4255/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d’application 
du règlement (CEE) No. 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen, DzU L 374 z 31.12.1988, 
s. 21–24.

13 Règlement (CEE) No. 4254/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d’application 
du règlement (CEE) No. 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional, 
DzU L 374 z 31.12.1988, s. 15–20.
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w tym zakresie. Wśród wielu postulatów na szczególną uwagę zasługiwały te, 
które odnosiły się do zastosowania wyników badań do regionalnego zarządzania 
zasobami naturalnymi, identyfikacji nowych możliwości w rolnictwie, rozwoju 
terenów wiejskich i wykorzystania energii odnawialnej. Warunkiem było jednak 
takie wsparcie badań i innowacji (nowych technologii i kształcenia na poziomie 
wyższym), którego efekty znajdowałyby zastosowanie w gospodarce regionalnej 
i dawałyby konkretne rezultaty w zakresie rozwoju. Byłoby to jednak niemożliwe 
bez uprzedniej analizy potrzeb regionalnych podmiotów gospodarczych.

W latach 90. XX wieku cenną inicjatywą była Biała księga „Croissance, 
Compétitivité et Emploi”14, w której wyraźnie podkreślono rolę rozwiązań inno-
wacyjnych w rozwoju regionalnym. Komisja Europejska szczególne znaczenie 
przypisała działaniom o charakterze międzysektorowym, w które powinny się 
zaangażować wszystkie podmioty15. Nadal ważne było oparcie założeń rozwoju 
ekonomicznego regionu na priorytetach polityki zrównoważonego rozwoju Unii 
Europejskiej, czyli z poszanowaniem zasobów naturalnych, wykorzystaniem 
energii odnawialnej i surowców wtórnych. W dokumencie zwrócono uwagę 
na ścisłą zależność między rozwojem regionalnym a koniecznością świadomej 
i rozważnej polityki wykorzystania zasobów naturalnych. Koncepcja rozwoju 
regionu powinna uwzględniać systematyczną analizę efektów podejmowanych 
działań i ich wpływu na rozwój regionalny, zwłaszcza w kontekście stosowania 
rozwiązań innowacyjnych i ich wpływu na ostateczne efekty tych działań. Innym, 
ważnym aspektem było skuteczne wdrażanie rezultatów badań, co jednak wyma-
gało stworzenia mechanizmów zachęcających podmioty regionalne do wdrożenia 
innowacyjnych rozwiązań. Wydaje się jednak, że działaniom tym powinny towa-
rzyszyć większe zmiany na poziomie krajowym i europejskim, w tym na przykład 
w zakresie polityki podatkowej, handlowej. 

W rozwoju innowacyjności w polityce regionalnej duże znaczenie miało 
przyjęcie, w 1995 roku, Zielonej księgi poświęconej innowacjom, w której stwier-
dzono, że poziom regionalny jest najwłaściwszy do rozwoju strategii innowacji ze 
względu na te procesy wdrażane w przedsiębiorstwach (np. transfer technologii). 
Właśnie tam należy kierować pomoc zewnętrzną, aby wzmacniać te procesy16. 
Warto dodać, że nowe technologie lub badania nie są jedynymi czynnikami 

14 Croissance, compétitivité, emploi. Les défis et les pistes pour entrer dans le 21ème siècle, 
COM (93) 700 final. Bruxelles, Commission Européenne, 5.12.1993.

15 Tamże, s. 79.
16 Comission Européenne, Livre Vert sur l’Innovation, décembre 1995.
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warunkującymi efektywne wdrażanie tej strategii, gdyż należy wziąć także pod 
uwagę wiele innych czynników, które pośrednio lub bezpośrednio je determinują: 
zarządzanie zmianą, rozwój zasobów ludzkich (przede wszystkim w kontekście 
konieczności nabywania nowych kompetencji zawodowych), współpraca prze-
mysłu i jednostek badawczych. W Zielonej księdze Komisji innowacyjność usy-
tuowano w następujących obszarach:

– rozwój technologiczny,
– zorientowanie badań naukowych na innowacyjność,
–  rozwój kształcenia początkowego i ustawicznego,
–  promowanie mobilności naukowców i studentów,
–  promowanie informacji o korzyściach, jakie niesie innowacyjność,
–  poprawa systemu finansowania polityki innowacyjności,
–  wprowadzenie odpowiednich reguł podatkowych w odniesieniu do dzia-
łań innowacyjnych,

–  ochrona własności intelektualnej i przemysłowej,
–  uproszczenie formalności administracyjnych,
–  wprowadzenie skutecznych rozwiązań prawnych,
–  wzmocnienie wymiaru regionalnego w polityce innowacji,
–  wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacyj-

nych rozwiązań.
Trzy lata później, w maju 1998 roku, Komisja Europejska opublikowała 

kolejny dokument dotyczący wzmacniania spójności i konkurencyjności regio-
nalnej przez badania, rozwój technologiczny i innowację17. W świetle tego komu-
nikatu do uzyskania spójności regionalnej (rozumianej jako spójność społeczna, 
ekonomiczna i przestrzenna) niezbędne jest współdziałanie regionów na zasadach 
partnerstwa ze strukturami na poziomie krajowym i europejskim. Opracowane 
w ten sposób strategie innowacji powinny uwzględniać specyfikę społeczną, kul-
turową i ekonomiczną każdego regionu Unii Europejskiej, a planowane działania 
opierać się na rzeczywistych potrzebach regionu i być zorientowane na zastoso-
wanie innowacyjnych rozwiązań na rynku. Regiony są zobowiązane do uwzględ-
niania zagadnień badawczych i innowacyjnych w planach rozwoju regionalnego, 
zwłaszcza w kontekście wykorzystania funduszy strukturalnych UE. Ważnym 
elementem tego działania jest dostęp do informacji i badań dobrych praktyk (np. 

17 Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité des Régions 
et au Comité Économique et Social, Renforcer la Cohésion et la Compétitivité par la Recherche, le 
Développement Technologique et l’Innovation, COM(1998) 275, 27.05.1998.
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Community Innovation Surveys, European Innovation Scoreboard) czy wyspe-
cjalizowanych ośrodków zajmujących się tym zagadnieniem (np. Centra przekazu 
innowacji). Komisja Europejska zobowiązała się jeszcze bardziej uwypuklić te 
zagadnienia w obszarach interwencji funduszy w kolejnych okresach programo-
wania. Rolą państw członkowskich jest włączenie problematyki badań i inno-
wacji do krajowych dokumentów planistycznych i wypracowanie wskaźników, 
które umożliwią ocenę skuteczności działań unijnych instrumentów finansowych. 
Ważne jest także wzmocnienie struktur centrów doskonałości (szkolenia kadr, 
wyposażenie etc.) i także tworzenie międzynarodowych konsorcjów realizują-
cych projekty badawcze. 

3.  Instrumenty wspierające politykę innowacji w regionach

Silne powiązanie polityki rozwoju innowacji i badań z funduszami struktural-
nymi miało stworzyć realne szanse wykorzystania europejskich środków finanso-
wych do rzeczywistego transferu wiedzy do gospodarki. W konsekwencji bardziej 
zasadne wydaje się przeznaczanie środków na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw 
w badaniach i wdrożeniach nowych technologii, procesów lub zastosowań, niż na 
działania polegające na obniżeniu kosztów produkcji. Efektem takiego podejścia 
ma być rzeczywisty rozwój regionalny oraz osiągnięcie określonego poziomu 
spójności i konkurencyjności regionów UE18. Takie stanowisko jest uzasadnione 
w obliczu znacznych różnic pod względem zastosowania innowacji w regionach 
w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi czy Japonią (większość ze wskaźników 
innowacyjności w Europie jest niższa niż w wymienionych krajach)19, a wykorzy-
stanie środków Unii Europejskiej na ten cel może zmniejszyć to zróżnicowanie 
lub nawet zniwelować. „Polityka spójności może wspierać wszystkie regiony 
w rozwijaniu ich zdolności badawczych i innowacyjnych, przyczyniając się tym 
samym do skutecznego udziału tych regionów w Europejskiej Przestrzeni Badaw-
czej oraz ogółem w działalności badawczej i innowacyjnej całej Unii. Jej rola jest 
dwojaka. Pierwszy aspekt to pomoc regionom w realizacji regionalnych strategii 
innowacyjności oraz planów działania, które potencjalnie mogą mieć duży wpływ 

18 Komunikat Komisji, Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Stra-
tegiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007–2013, {SEC(2005) 904}, Bruksela 2005.

19 European innovation scoreboard 2008, Comparative analysis of innovation performance, Eu-
ropean Commission, January 2009, s. 18–21.
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na konkurencyjność zarówno na poziomie regionalnym, jak i w całej Unii; a drugi 
to przyczynianie się do podnoszenia potencjału badawczego i innowacyjnego 
w regionach do takiego poziomu, aby mogły one brać udział w ponadnarodo-
wych projektach badawczych”20, należy dodać, że ważnym wsparciem z fundu-
szy strukturalnych na poziomie regionalnym są takie programy Unii Europejskiej 
jak Siódmy program ramowy w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego21 
oraz Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji22. W konsekwencji 
wzrasta zainteresowanie nowymi formami współpracy w regionie, na przykład: 
klastrami, parkami naukowymi, inkubatorami przedsiębiorczości czy centrami 
doskonałości. Cechuje je pewna niezależność, a ich atrakcyjność wiąże się głów-
nie z interdyscyplinarnym podejściem do rozwoju, które promuje praktyczne 
zastosowanie wyników badań naukowych23. Mimo że każdy z trzech instrumen-
tów w inny sposób służy do realizacji założeń polityki rozwojowej, to cel pozo-
staje taki sam: wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.

Według Unii Europejskiej innowacyjność jest niezbędnym elementem funk-
cjonowania i rozwoju regionów. Priorytety w obszarze badań naukowych, inno-
wacji i spójności określono w komunikacie Komisji Europejskiej z 2007 roku:

„a)  utworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez rozbudowę moż-
liwości w zakresie badań i rozwoju, wspieranie europejskich osiągnięć 
najwyższej klasy oraz zmniejszenie różnic strukturalnych;

b)  poprawa osiągnięć w obszarach badań i rozwoju oraz innowacji – i sprzy-
janie tym sposobem wzrostowi gospodarczemu, i tworzeniu nowych 
miejsc pracy – poprzez wspieranie właściwego klimatu gospodarczego, 
ułatwienie dostępu do kapitału podwyższonego ryzyka, wspieranie roz-
woju klasterów innowacji i kapitału ludzkiego, wspieranie transferu tech-
nologii (w szczególności z uniwersytetów i ośrodków badawczych do 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz między samymi MŚP), a także 

20 Komunikat Komisji, Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy…, s. 20.
21 Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. doty-

cząca powołania siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwo-
ju technologicznego i demonstracji (2007–2013), DzU L 412 z 30.12.2006, s. 1. Więcej zob. www.
kpk.gov.pl, dostęp 15.03.2012.

22 Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. 
ustanawiająca program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013), DzU L 310 
z 9.11.2006, s. 15. Więcej zob. www.cip.gov.pl, dostęp 15.03.2012.

23 Ciekawe odwołania do konkretnych przykładów zob. w Wiedza i innowacje w rozwoju pol-
skich regionów: siły motoryczne i bariery, red. S. Pangsy-Kania, Uniwersytet Gdański, Instytut 
Wiedzy i Innowacji, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
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pomoc publicznym placówkom badawczo-rozwojowym i oświatowym 
w nawiązaniu kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami, na przykład 
poprzez działania związane z tworzeniem sieci współpracy;

c)  wzmocnienie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw i regionów, 
w szczególności poprzez wspieranie przedsiębiorczości i MŚP, w tym 
poprzez sieć wsparcia przedsiębiorstw;

d)  wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej powiększonej Unii 
Europejskiej w celu wspierania harmonijnego, zrównoważonego i trwa-
łego rozwoju Wspólnoty;

e)  wspieranie krajowych, regionalnych i międzyregionalnych strategii na 
rzecz innowacji;

f)  wspieranie innowacji i klasterów innowacji”24.

4.  Problemy rozwoju innowacyjności na poziomie regionalnym

Nie zawsze są osiągane cele określone w dokumentach strategicznych. 
Wydaje się, że słabość europejskiej polityki wspierania innowacji na poziomie 
regionalnym ma kilka źródeł. Jednym z nich jest zróżnicowane, niewystarczające 
(osiągające poziom 1,9% PKB w 2003 r.)25 i czasami mało efektywne wsparcie 
finansowe tych działań. Świadczyły o tym trudności z osiągnięciem wskaźników 
zapisanych w strategii lizbońskiej (na poziomie ok. 3% PKB), choć w latach 
2007–2013 państwa członkowskie przewidziały w ramach funduszy struktural-
nych blisko 54 mld euro na badania naukowe i innowacje, czyli kwotę trzykrotnie 
wyższą niż w poprzednim okresie programowania. Inną przyczyną miał być brak 
koordynacji działań na poziomie europejskim w porównaniu z wdrażanymi stra-
tegiami i dostępnymi programami, zarówno na poziomie UE, jak i krajowym. 
Największą jednak słabością były ograniczone możliwości komercjalizacji efek-
tów badań naukowych26. „Aby odwrócić ten trend Europa potrzebuje piątej swo-
body – swobody przepływu wiedzy, która uzupełni cztery podstawowe swobody: 
przepływu towarów, usług, osób i kapitału. Ta piąta swoboda powinna przyspie-
szyć transformację UE w innowacyjne i kreatywne społeczeństwo bazujące na 

24 Komunikat Komisji, Konkurencyjność europejskich regionów…, s. 3.
25 Communication from the Commission, Investing in research: an action plan for Europe, 

{SEC(2003) 489}, Brussels, 4.6.2003, COM(2003) 226 final.
26 Rozdz. 4, Croissance, compétitivité, emploi...
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wiedzy”27. Aby wzmocnić potencjał innowacyjny regionów, konieczne jest zaan-
gażowanie w różne dziedziny: gospodarkę, edukację, badania, rozwój nowych 
technologii, polityki rozwojowej etc. Wypracowanie strategii łączącej i nadającej 
spójny kierunek rozwoju wszystkim tym obszarom wydaje się niezbędne do stwo-
rzenia właściwej podstawy polityki innowacji na poziomie regionalnym i kra-
jowym. Nie chodzi wyłącznie o pewien układ linearny (wynalazek, produkcja, 
komercjalizacja), ale o wiele powiązanych ze sobą działań (oddziaływań) między 
podmiotami, które w toku wzajemnych relacji zdobywają doświadczenie, wiedzę 
i umiejętności.

Dużym problemem w rozwoju innowacyjności na poziomie regionalnym jest 
słabość struktur współpracy sektora B + R i przedsiębiorstw, będąca niewątpliwą 
barierą do rozwoju regionów. Pogłębia ją fakt, że niewiele jest bodźców instytu-
cji regionalnych do inicjowania i rozwijania tej współpracy (co jest szczególnie 
niekorzystne w regionach o dużym potencjale rozwojowym). Jeśli nawet są moż-
liwości przezwyciężenia największego problemu sektora MŚP w postaci braku 
kapitału na realizację nowych inwestycji dzięki funduszom strukturalnym Unii 
Europejskiej, to biurokratyczne procedury skutecznie zniechęcają małe i śred-
nie przedsiębiorstwa do starań o te środki. W konsekwencji przedsiębiorstwa 
te wprowadzają drobne udoskonalenia i zwykle stosuje się strategie cenowe lub 
jakościowe, nie angażując się w działania oparte na wiedzy. Można powiedzieć, 
że jedynym przejawem zarządzania wiedzą w większości przedsiębiorstw jest 
zatrudnianie osób z odpowiednimi kwalifikacjami, ale już niekoniecznie inwe-
stowanie w kapitał ludzki. Odpowiednio liczna kadra badawcza w połączeniu ze 
skutecznym systemem wsparcia inwestycji wdrażających wyniki pracy naukowej 
w dużej mierze świadczy o sile regionów.

W kształtowaniu celów polityki regionalnej w Unii Europejskiej ważną rolę 
odgrywają już nie tylko państwa członkowskie i Komisja Europejska, ale coraz 
częściej regiony. Zaangażowanie regionów jest ważne w świetle strategii Europa 
2020, w której nacisk położono na identyfikację możliwości regionu w osiąganiu 
celów wyrażonych w tym dokumencie. Regiony są zachęcane już nie tylko do 
wdrażania strategii innowacji na swoim terenie, ale także do zawiązywania euro-
pejskich partnerstw innowacji, zwłaszcza z sąsiednimi regionami, w celu niedub-

27 Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej 
strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rozpoczęcie nowego etapu 
(2008–2010), Utrzymanie tempa zmian, cz. I, COM(2007) 803 wersja ostateczna, Bruksela 2007, 
s. 15.
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lowania działań i wzmożenia transferu wiedzy między nimi (zwłaszcza z regionów 
bardziej zaawansowanych do tych w mniejszym stopniu zaawansowania).

O wadze innowacji w strategii rozwoju Unii Europejskiej niech świadczy 
fakt, że „Unia innowacji” stała się jedną z inicjatyw przewodnich w tej strategii. 
Innowacje są więc „nadrzędnym celem polityki, stosuje się perspektywę średnio- 
i długoterminową, wszystkie instrumenty i środki polityczne oraz fundusze służą 
wspieraniu innowacji, unijne i krajowe/regionalne polityki są ściśle dopasowane 
i wzajemnie się uzupełniają, a opracowanie planu strategicznego, regularne moni-
torowanie postępów i przeciwdziałanie opóźnieniom odbywa się na najwyższym 
szczeblu politycznym”28. Jeśli według strategii Europa 2020 Unia Europejska 
przed 2020 rokiem uzyska poziom nakładu na badania i rozwój na poziomie 3% 
unijnego PKB, „to do 2025 r. może powstać 3,7 mln miejsc pracy, a PKB może 
wzrosnąć o blisko 800 mld EUR rocznie”29. Przewidywania te są wynikiem badań 
nad wpływem innowacyjności na gospodarkę i rynek pracy w Unii Europejskiej 
prowadzonych na poziomie państw i regionów30. Aby jednak osiągnąć te założe-
nia, należy postawić sobie określony cel: „Włączenie w cykl innowacji wszyst-
kich podmiotów i regionów: nie tylko największych przedsiębiorstw, ale także 
tych małych i średnich, ze wszystkich sektorów, również publicznego, a także 
gospodarki społecznej oraz samych obywateli (innowacje społeczne); nie tylko 
kilku najbardziej rozwiniętych technologicznie obszarów, ale wszystkich regio-
nów Europy i wszystkich państw członkowskich, pozwalając każdemu z nich 
skupiać się na własnych mocnych stronach (inteligentna specjalizacja) we współ-
pracy z całą Europą, pozostałymi państwami członkowskimi i regionami”31.

Problemem jest i zapewne jeszcze długo będzie dysproporcja rozwoju regio-
nów i ich udziału we wdrażaniu polityki innowacyjności (choć można zauważyć, że 
ich rola systematycznie rośnie). Z raportu OECD z 2011 roku, Reviews of Regional 
Innovation: Regions and Innovation Policy, wynika, że ponad połowę wszystkich 
środków wydawanych na innowacje przez kraje członkowskie ulokowano w 13% 

28 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Projekt przewodni strategii Europa 2020 Unia inno-
wacji, SEC(2010) 1161, Bruksela 2010, COM(2010) 546 wersja ostateczna, s. 2.

29 Tamże, s. 3.
30 Np. L. Soete, The Costs of a Non-Innovative Europe: the Challenges Ahead, UNU-MERIT, 

21st September 2010; P. Zagame, Les coûts d’une Europe non innovante: leçons et perspectives, 
27 septembre 2010; A. Fougeyrollas, P. Le Mouël, P. Zagame, Consequences of the FP7 2012 call 
on European economy and employment, DG Research and Innovation, http://ec.europa.eu, dostęp 
15.03.2012.

31 Komunikat Komisji, Projekt przewodni strategii Europa 2020 Unia innowacji..., s. 8.
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regionów, a ponad połowa patentów państw OECD była udziałem 20% regionów. 
Niepokojący może być także fakt, że 1/3 wzrostu gospodarczego państw OECD 
w latach 1995–2005 przypadła na 4% regionów, a pozostałe 96% wygenerowało 
dwie trzecie wzrostu32. Dane te pokazują, jak trudno w takich warunkach stwo-
rzyć spójną strategię innowacji na poziomie krajów i jak są one zróżnicowane 
na poziomie regionów. W kształtowaniu regionalnych strategii innowacji OECD 
podkreśla się konieczność prowadzenia analizy mocnych stron regionu z jedno-
czesnym uwzględnieniem ogólnych tendencji gospodarczych. Skuteczność tych 
strategii zależy od wielu czynników, w tym od efektywności działań organizacji 
wspierających innowację w regionie, systemu tego wsparcia, ale także od określo-
nych wyborów, które pozwolą wykorzystać endogenny potencjał regionu. Wśród 
państw europejskich, które najbardziej zdecentralizowały politykę innowacyjną, 
są na przykład Niemcy, Wielka Brytania czy Szwajcaria. Wśród państw, które 
uczyniły to w niepełnym wymiarze, jest Polska, podobnie zresztą jak Norwegia 
czy Szwecja, a do państw, gdzie polityka dotycząca innowacji jest realizowana na 
poziomie centralnym, należy zaliczyć Czechy, Finlandię i Węgry.

Zakończenie

Innowacja nie powinna być kojarzona wyłącznie z nowymi technologiami, 
choć niewątpliwie są jej ważną częścią. Wydaje się, że największy impuls do 
nowych, innowacyjnych rozwiązań daje jednolity rynek. „Sprzyja upowszechnie-
niu nowych technologii w całej UE, nadaje się do tworzenia sieci – wirtualnych 
i realnych – oraz pobudza rozwój sektora zaawansowanej logistyki, pozwala-
jącej na zintegrowane zarządzanie przepływem towarów, energii, informacji, 
usług i ludzi. Ułatwia wymianę wiedzy dzięki mobilności pracowników, badaczy 
i studentów”33. W obliczu kolejnych kryzysów społecznych i ekonomicznych 
konieczne jest szukanie nowych i skutecznych rozwiązań, trudno jest bowiem 
oczekiwać, że stare mechanizmy dadzą nowe rezultaty i uchronią przed pojawia-
niem się kolejnych problemów. Jeśli zatem systemy te nie dają oczekiwanych 
rezultatów, konieczne jest poszukiwanie nowych dróg osiągania regionalnych 

32 Więcej zob. OECD Reviews of Regional Innovation: Regions and Innovation Policy, OECD, 
4.05.2011.

33 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Jednolity rynek Europy XXI wieku, KOM(2007) 724, 
wersja ostateczna, Bruksela 2007, s. 9–10.
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celów. W takim przypadku oczywiste jest stwierdzenie, że innowacyjność to 
niezbędny element nowoczesnej polityki regionalnej i czynnik budowy przewagi 
konkurencyjnej regionów.

Głównym pojęciem europejskiej polityki rozwoju regionalnego jest inno-
wacyjność. Można ją rozumieć jako proces powstawania i wdrażania pomysłów 
lub idei, które zostały wypracowane w akcie twórczym (akcie kreatywnym). 
Zmiany w postrzeganiu innowacyjności wpłynęły na usytuowanie tego zagadnie-
nia w regionie przede wszystkim ze względu na akcentowanie roli sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw jako miejsca tworzenia i wdrażania nowych rozwią-
zań. Innowacyjność pozwala utrzymać i poprawiać pozycję konkurencyjną regio-
nów w gospodarce europejskiej i światowej. Powinna ona znaleźć stałe miejsce 
w polityce regionalnej, ale nie jako pożądany efekt podejmowanych działań, lecz 
raczej jako myśl przewodnia, pewna idea nadrzędna, która determinuje działania 
w różnych obszarach. Skuteczność takiego rozwiązania wydaje się zależeć od 
współdziałania organów rządowych z organami samorządowymi, regionalnymi 
i lokalnymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami i grupami społecznymi, 
a także od umiejętności wykorzystania instrumentów zewnętrznych.
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INNOVATION AS A REGIONAL DEVELOPMENT FACTOR

Summary

Innovation has become a key concept of the European policy for regional develop-
ment. It may be understood as the process of creating and implementing thoughts or ideas 
which have been developed as a result of a creative act. Changes in the perception of in-
novation have impacted the positioning of this issue at the regional level, above all on ac-
count of stressing the role of the sector small and medium enterprises as places were new 
solutions are created and implemented. Innovation has been becoming a factor which al-
lows to maintain and improve the competitive position of regions within the European and 
global economy. It ought to be included in the regional policy, yet not as a desired effect 
of actions taken but as the central thought, a certain superior concept which determines 
activities in various fields. The effectiveness of such a solution seems to depend on the ef-
ficiency of cooperation between governmental bodies with self-government, regional and 
local authorities, as well as with business entities, social groups and organizations, and 
also on the ability to employ external instruments. 
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BADANIE ZRÓŻNICOWANIA ROZWOJU EKONOMICZNEGO 
POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wprowadzenie

Zróżnicowanie rozwoju jest podstawowym problemem współczesnej gospo-
darki. Jeśli jest nadmierne, może prowadzić do wielu niekorzystnych zjawisk, 
zarówno o charakterze ekonomicznym, jak nieoptymalne wykorzystanie zaso-
bów, jak i pozaekonomicznym, na przykład wzrost przestępczości, degradacja 
społeczna, dewastacja środowiska naturalnego, problem migracji. W związku 
z tym coraz większe znaczenie ma identyfikacja zmian w poziomie rozwoju eko-
nomicznego pomiędzy regionami i w ramach samych regionów. Umożliwia ona 
podjęcie działań zmierzających do wyrównywania różnic w poziomie rozwoju. 
Jednocześnie ocena ta może być podstawą ewaluacji działań podejmowanych 
przez władze lokalne oraz kryterium pozwalającym zweryfikować jakość i traf-
ność przyjętych strategii. 

Polityka regionalna nie powinna skupiać się jedynie na wyrównywaniu 
dysproporcji między regionami, ale także między poszczególnymi jednostkami 
samorządu tworzącymi region. W związku z tym konieczna jest ocena rozwoju 
niższych szczebli samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest odpowiedź na 
pytanie, czy proces różnicowania rozwoju ekonomicznego zachodzi także w regio-
nach, a ściślej między powiatami. W celu rozstrzygnięcia tej kwestii przebadano 
powiaty województwa zachodniopomorskiego z wykorzystaniem danych za lata 
2004–2010.
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1. Teoretyczne podłoże badania

Problem przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego nie jest 
zagadnieniem jednowymiarowym. Rozwój ekonomiczny może być bowiem rozpa-
trywany na wielu płaszczyznach, z uwzględnieniem różnych jego aspektów. Chcąc 
porównać sytuację ekonomiczną powiatów, nie należy się zatem ograniczać do 
analizy zagregowanych mierników, takich jak poziom produktu krajowego brutto 
przypadającego na mieszkańca. Tego typu miary często odzwierciedlają jedynie 
wpływ historycznych uwarunkowań rozwoju ekonomicznego, nie pozwalają jednak 
przewidzieć przyszłych jego tendencji. Co więcej, kwantyfikują one wzrost gospo-
darczy, a nie szerzej rozumiany rozwój ekonomiczny. W artykule ocenę rozwoju 
ekonomicznego powiatów oparto na charakterystykach pozwalających ocenić nie 
tylko bieżącą sytuację podmiotów, ale także jej perspektywy. W tym celu wyko-
rzystano parametry opisujące wielkości uznawane za kluczowe dla rozwoju ekono-
micznego. Analiza koncepcji teoretycznych pozwala wyodrębnić wiele determinant 
rozwoju ekonomicznego, takich jak inwestycje kapitałowe, kapitał ludzki, inno-
wacje technologiczne, infrastruktura czy korzyści aglomeracji1. Szczególną uwagę 
zwrócono na dwa pierwsze czynniki. Wynika to z faktu, że mają one istotny wpływ 
na pozostałe determinanty rozwoju. Przykładowo, inwestycje kapitałowe dokony-
wane przez przedsiębiorstwa często oddziałują na poprawę infrastruktury, natomiast 
wysoko wykwalifikowani pracownicy mają większy potencjał innowacyjny. 

Znaczenie inwestycji kapitałowych dla wzrostu, a tym samym i dla rozwoju 
ekonomicznego podkreślane było głównie w neoklasycznych modelach wzrostu 
R.M. Solowa (1956)2, F. Ramseya (1928), T.W. Swana3, E.S. Phelpsa (1961)4, 
K. Shella (1966)5 oraz w nowej teorii wzrostu P. Romera (1986). Na szczeblu 
regionalnym problem rozwoju rozważany był głównie przez G. Myrdala. Zgodnie 

1 P. Churski, Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europej-
skiej, w: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar 
integracji europejskiej, red. S. Ciok, D. Ilnicki, t. VIII/1, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalne-
go, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004, s. 31–45.

2 R.M. Solow, A Contribution to the Theory of Economic Growth, „Quarterly Journal of Econo-
mics” 1956, No. 70.

3 T.W. Swan, Economic Growth and Capital Accumulation, „Economic Record” 1956, 32, 
s. 334–361.

4 E.S. Phelps, The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen, „American Economic 
Review” 1961, September.

5 K. Shell, Toward a Theory of Inventive Activity and Capital Accumulation, „American Econo-
mic Review” 1966, No. 56.
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ze sformułowaną przez niego teorią kumulatywnej przyczynowości, migracja siły 
roboczej, kapitału, a także dóbr i usług to swoiste medium uczestniczące w pro-
cesie decydującym o rozwoju jednych regionów kosztem degradacji innych6. 
Współczesne teorie wzrostu w coraz większym stopniu akcentują znaczenie 
kapitału ludzkiego i postępu technicznego dla dynamiki wzrostu gospodarczego. 
Kategorie te są często bardzo mocno ze sobą powiązane. W pracach R. Lucasa7 
czy S. Rebelo8 postęp techniczny jest utożsamiany ze wzrostem indywidualnych 
kwalifikacji pracowników, który wynika z celowych inwestycji w sferze aku-
mulacji kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki nie jest włączany do ogólnego zasobu 
kapitału, ale tworzy odrębną kategorię, której wzrost następuje w sposób nieza-
leżny od rozmiarów siły roboczej.

Opierając się na przytoczonych podstawach teoretycznych, do stworzenia 
rankingu powiatów województwa zachodniopomorskiego wykorzystano cztery 
zmienne. Pierwszą z nich jest poziom nakładów inwestycyjnych na jednego 
mieszkańca – miara ta kwantyfikuje wzrost zasobu kapitału, który w przyszłości 
będzie wpływał na poziom wydajności pracy. Drugą zmienną jest liczba pod-
miotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców, która pozwala skwantyfikować 
aktywność gospodarczą ludności i w pewnym stopniu może być wyznacznikiem 
jakości kapitału ludzkiego. Jednocześnie nasycenie powiatu jednostkami gospo-
darczymi jest bardzo ważne dla wystąpienia efektu aglomeracji związanego 
z powstawaniem klastrów, czyli geograficznych skupisk wzajemnie powiązanych 
firm. Wpływ klastrów na rozwój regionów polega na tym, że obecność na jed-
nym terenie pewnej, współpracującej ze sobą grupy przedsiębiorstw przyciąga 
kolejne firmy lub powoduje powstanie nowych. Kolejną miarą pozwalającą na 
ocenę jakości kapitału ludzkiego jest poziom przeciętnego wynagrodzenia, który 
w warunkach gospodarki rynkowej odzwierciedla wartość produktu pracy, a zatem 
jest pochodną kwalifikacji pracowników i jednocześnie technicznego uzbrojenia 
pracy. Ostatnia z wykorzystanych miar – stopa bezrobocia – pozwala stwierdzić, 
jaka część społeczeństwa danej jednostki samorządu terytorialnego nie może 
znaleźć zatrudnienia. Zmienna ta pozwala na ocenę adekwatności kwalifikacji 
pracowników do potrzeb rynku pracy. 

6 G. Myrdal, Economic Theory and Underdeveloped Regions, Duckworth, London 1957, s. 27.
7 R.E. Lucas Jr., On the Mechanics of Economic Development, „Journal of Monetary Econo-

mics” 1988, No. 22, s. 3–42. 
8 S. Rebelo, Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth, „Journal of Political Economy” 

1991, No. 99, s. 500–521.
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2. Metodyka badania

Do uszeregowania powiatów pod względem ich poziomu rozwoju ekono-
micznego wykorzystano syntetyczny miernik rozwoju, który pozwala uporząd-
kować zbiór rzeczywistych obiektów charakteryzowanych przez kilka zmiennych 
diagnostycznych. W badaniach taksonomicznych uwzględnia się trzy rodzaje 
zmiennych: stymulanty, destymulanty oraz nominanty9. Zmienna X jest stymu-
lantą, jeżeli obiekt cechujący się wyższą wartością tej zmiennej dominuje nad 
obiektem charakteryzującym się niższym poziomem tej zmiennej. Innymi słowy, 
stymulantą jest taka zmienna, której wysokie wartości pozwalają zakwalifikować 
dany obiekt jako lepszy z punktu widzenia kryterium agregatowego. Zmienna X 
jest destymulantą wówczas, gdy obiekt cechujący się niższą wartością tej zmien-
nej dominuje nad obiektem cechującym się wyższą jej wartością. Trzecią kate-
gorię zmiennych stanowią dominanty, czyli takie cechy, których pewne wartości 
pozwalają zakwalifikować dany obiekt jako lepszy, podczas gdy obiekty cechu-
jące się pozostałymi wartościami będą klasyfikowane jako gorsze. W badaniu 
prezentowanym w artykule wykorzystano zmienne mające jedynie charakter sty-
mulant (pierwsze trzy zmienne) bądź destymulant (stopa bezrobocia), dlatego nie 
ma potrzeby dokładnego opisu istoty i klasyfikacji nominant. 

Po określeniu stymulant i destymulant należy przekształcić destymulanty 
w stymulanty. W tym celu wykorzystuje się następującą zależność:

,
'ij

ij X
X 1

gdzie:
X 'ij – realizacja destymulanty,
Xij  – wartość stymulanty, 
i   –  numer obiektu, 
j  – numer cechy. 

Ze względu na fakt, że zmienne charakteryzujące poszczególne cechy anali-
zowanych obiektów są zwykle wyrażane w różnych jednostkach oraz charakteryzują 
się różnymi obszarami zmienności, nie mogą być bezpośrednio ze sobą zestawiane. 
Wymagają one zatem normalizacji. W badaniu wykorzystano normalizację przez 

9 A. Zeliaś, Taksonomiczna analiza zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicz-
nym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000, s. 86.
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standaryzację, która polega na odniesieniu realizacji zmiennej do odchylenia stan-
dardowego tej zmiennej. W tym celu wykorzystano następujący wzór:

.
j

jij
ij s

XX
Z

Kolejnym etapem procedury wyznaczania syntetycznego miernika rozwoju 
jest ustalenie wzorca rozwoju. Biorąc pod uwagę fakt, że po przekształceniu desty-
mulant w stymulanty wszystkie zmienne opisujące analizowane obiekty (powiaty) 
będą stymulantami, wzorzec rozwoju charakteryzować się będzie maksymalnymi 
wartościami realizacji analizowanych zmiennych, co można zapisać:

Zoj = max(Zij).

Znajomość wartości poszczególnych zmiennych charakteryzujących obiekt 
wzorcowy pozwala na wyznaczenie odległości di0 poszczególnych obiektów Qi od 
wzorca Q0. W badaniu wykorzystano miarę dystansu opartą na odległości eukli-
desowej, którą można zapisać za pomocą wzoru:
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Następnie na podstawie odległości poszczególnych obiektów od wzorca rozwoju 
ustalono wartość syntetycznej taksonomicznej miary rozwoju:
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Syntetyczna taksonomiczna miara rozwoju zi jest wielkością mieszczącą się 
w przedziale <0, 1>. Im wartość tej miary dla danego obiektu jest bliższa jedności, 
tym dany obiekt jest bardziej rozwinięty z punktu widzenia charakteryzujących 
go cech. Wartość miary zi pozwala zatem uszeregować liniowo obiekty na podsta-
wie ich odległości od obiektu wzorcowego. 

3. Syntetyczny miernik rozwoju w powiatach województwa 
zachodniopomorskiego

Do oceny poziomu przedsiębiorczości w powiatach województwa zachod-
niopomorskiego skonstruowano syntetyczny miernik rozwoju ekonomicznego. 
Na wartość tego miernika składają się następujące parametry: 1) liczba podmio-
tów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców; 2) nakłady inwestycyjne na jednego 
mieszkańca; 3) stopa bezrobocia; 4) średni poziom miesięcznego wynagrodze-
nia. Dwa pierwsze parametry uznano za wyznacznik rozwoju przedsiębiorczości, 
a kolejne dwa mogą świadczyć o warunkach zatrudnienia w powiecie. Zapropo-
nowany miernik syntetyczny wskazuje więc, na ile rozwój przedsiębiorczości na 
poziomie lokalnym determinuje poprawę warunków zatrudnienia. Analiz doko-
nano przez porównanie danych z 2004 roku i 2010 roku. W ten sposób uwzględ-
niono też możliwy efekt członkostwa Polski w Unii Europejskiej, który wiązał się 
ze wzmożoną absorpcją środków unijnych

W tabeli 1 przedstawiono wartości syntetycznego miernika rozwoju eko-
nomicznego dla poszczególnych powiatów województwa zachodniopomorskiego 
(z wyłączeniem miast na prawach powiatu) w latach 2004 i 2010. Pozwoliło to 
na stworzenie rankingu powiatów. Po pierwsze, należy zauważyć, że w obydwu 
badanych latach na pierwszym miejscu w rankingu znajdował się powiat policki. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy należy się doszukiwać w koncentracji gospodarki 
powiatu wokół Zakładów Chemicznych Police SA, które mimo problemów finan-
sowych, w ostatnich latach są znaczącym pracodawcą w regionie. Ponadto utrzy-
mywanie się w czołówce rankingu powiatu gryfińskiego, na którego terenie działa 
Zespół Elektrowni Dolna Odra SA, pozwala stwierdzić, że jednym z ważnych 
czynników determinujących rozwój ekonomiczny społeczności lokalnej są duże 
podmioty gospodarcze, wokół których tworzone są warunki do rozwoju przedsię-
biorczości. Po drugie, należy zwrócić uwagę na rozpiętości między wartościami 
syntetycznego miernika w latach 2010 i 2004 dla powiatów, które zajęły najwyż-
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sze i najniższe miejsca. O ile w 2004 roku różnica między najwyższą wartością 
syntetycznego miernika rozwoju (dla powiatu polickiego) a wartością najniższą 
(dla powiatu łobeskiego) wynosiła 0,4, o tyle w 2010 roku (między wartością dla 
powiatu polickiego a wartością dla powiatu świdwińskiego) było to już prawie 
0,58. Oznacza to, że w miarę rozwoju gospodarczego zwiększa się zróżnicowanie 
między powiatami, co jest wynikiem szybkiego rozwoju powiatów o wysokiej 
wartości miernika syntetycznego przy względnie niezmienionych wartościach 
miernika powiatów zajmujących ostatnie miejsca w rankingu. Po trzecie, mię-
dzy 2004 rokiem a 2010 rokiem części powiatów udało się dokonać progresu 
w zakresie miejsca w rankingu mierzącym poziom syntetycznego miernika roz-
woju ekonomicznego, podczas gdy inne zanotowały w tym czasie spadek pozycji. 
Różnice w pozycji w rankingu ukazującym poziom syntetycznego miernika roz-
woju powiatów województwa zachodniopomorskiego przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 1

Wartość syntetycznego miernika rozwoju ekonomicznego 
powiatów zachodniopomorskich w latach 2004 i 2010

Powiat
2010 rok 2004 rok

wartość 
miernika

miejsce 
w rankingu

wartość 
miernika

miejsce 
w rankingu

Policki 0,647456 1 0,471027 1
Kołobrzeski 0,540616 2 0,416423 3
Goleniowski 0,443255 3 0,298231 4
Stargardzki 0,437473 4 0,220685 9
Gryfiński 0,411505 5 0,293199 5
Myśliborski 0,312779 6 0,254160 7
Szczecinecki 0,300636 7 0,426843 2
Wałecki 0,285116 8 0,232029 8
Gryficki 0,261374 9 0,210167 10
Kamieński 0,257037 10 0,272951 6
Koszaliński 0,255358 11 0,193710 11
Białogardzki 0,226564 12 0,166313 13
Pyrzycki 0,217682 13 0,143943 15
Choszczeński 0,211442 14 0,085944 17
Sławieński 0,198136 15 0,149625 14
Łobeski 0,164248 16 0,071034 18
Drawski 0,107395 17 0,171280 12
Świdwiński 0,069456 18 0,099372 16
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Tabela 2

Zmiany w rankingu powiatów województwa zachodniopomorskiego 
między 2004 rokiem a 2010 rokiem

 Powiat
Miejsce w rankingu

2004 2010 zmiana
Stargardzki 9 4 5
Choszczeński 17 14 3
Łobeski 18 16 2
Pyrzycki 15 13 2
Białogardzki 13 12 1
Goleniowski 4 3 1
Gryficki 10 9 1
Kołobrzeski 3 2 1
Myśliborski 7 6 1
Gryfiński 5 5 0
Koszaliński 11 11 0
Policki 1 1 0
Wałecki 8 8 0
Sławieński 14 15 –1
Świdwiński 16 18 –2
Kamieński 6 10 –4
Drawski 12 17 –5
Szczecinecki 2 7 –5
Źródło:  opracowanie własne.

Na uwagę zasługuje znaczący awans powiatu stargardzkiego, który w 2004 
roku zajmował pozycję w środku stawki, a w 2010 roku zajął jedno z czołowych 
miejsc. Poprawa warunków ekonomicznych w tym powiecie bez wątpienia zwią-
zana jest z dynamicznym rozwojem podstrefy w ramach Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, czego najwyraźniejszym przejawem było otwarcie fabryki 
opon japońskiego koncernu Bridgestone. Przyczyną największego spadku w ran-
kingu powiatu szczecineckiego mogło być oparcie gospodarki głównie na prze-
myśle drzewnym i jednoczesny brak impulsów do zwiększenia zróżnicowania 
branżowego w gospodarce. Może o tym świadczyć znaczne zmniejszenie war-
tości wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które 
w 2004 roku wynosiły ponad 9,5 tys. zł, podczas gdy w 2010 roku były trzykrot-
nie niższe.

W tabeli 3 przedstawiono wartość syntetycznego miernika opartego jedynie 
na kryteriach bezpośrednio odnoszących się do poziomu przedsiębiorczości, czyli 
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na liczbie podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców, oraz wydatkach 
inwestycyjnych na jednego mieszkańca.

Tabela 3

Ranking powiatów ze względu na poziom przedsiębiorczości w 2010 roku

Powiat
2010 rok 2004 rok

wartość miernika miejsce 
w rankingu wartość miernika miejsce 

w rankingu
Kołobrzeski 0,583042 1 0,384525 2
Policki 0,540644 2 0,324054 3
Stargardzki 0,517931 3 0,169793 14
Gryfiński 0,507359 4 0,186278 13
Goleniowski 0,375404 5 0,247285 6
Gryficki 0,319411 6 0,264932 5
Szczecinecki 0,318971 7 0,536059 1
Białogardzki 0,316487 8 0,200323 10
Pyrzycki 0,314710 9 0,116173 16
Kamieński 0,312380 10 0,310815 4
Koszaliński 0,296622 11 0,211032 9
Myśliborski 0,281590 12 0,235163 7
Wałecki 0,195073 13 0,221521 8
Sławieński 0,181908 14 0,193857 12
Łobeski 0,180129 15 0,089863 17
Choszczeński 0,162924 16 0,044083 18
Świdwiński 0,069455 17 0,142616 15
Drawski 0,063251 18 0,199575 11
Źródło:  opracowanie własne.

Należy podkreślić, że o pozycji niektórych powiatów w rankingu opartym 
na kryteriach świadczących o przedsiębiorczości decyduje renta geograficzna. 
Najwięcej podmiotów gospodarczych w przeliczenia na 10 tys. mieszkańców jest 
w trzech powiatach nadmorskich: kołobrzeskim, kamieńskim, gryfickim. Można 
więc stwierdzić, że nadmorski charakter województwa pobudza skalę przedsię-
biorczości. Jednocześnie zwraca uwagę, że renta ekonomiczna jest w niedostatecz-
nym stopniu wykorzystywana przez powiaty nadmorskie leżące we wschodniej 
części województwa, czyli koszaliński i sławieński, w których wskaźnik liczby 
podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców kształtuje się 
na średnim poziomie w województwie. 

Położenie geograficzne jest czynnikiem, który wpływa na poziom przedsię-
biorczości także z punktu widzenia branż gospodarki rozwijających się na terenie 
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poszczególnych powiatów. Tezę tę potwierdza fakt, że w powiatach nadmorskich 
odsetek liczby podmiotów gospodarczych działających w branży turystycznej 
(sekcja I gospodarki narodowej wg PKD – działalność związana z zakwatero-
waniem i usługami gastronomicznymi) w całkowitej liczbie podmiotów gospo-
darczych kształtuje się na poziomie około 20%, przy średniej dla województwa 
przekraczającej nieco 7%. Nie powinno być także zaskoczeniem, że w tych 
powiatach, które ze względu na poziom przedsiębiorczości zajmują pięć ostat-
nich miejsc w rankingu, stosunkowo dużą rolę odgrywają podmioty działające 
w branżach związanych z rolnictwem (sekcja A gospodarki – rolnictwo, leśnic-
two, łowiectwo i rybactwo). W każdym z tych powiatów udział liczby podmiotów 
klasyfikowanych w sekcji A gospodarki w całkowitej liczbie podmiotów gospo-
darczych zarejestrowanych na terenie powiatu kształtuje się na poziomie od 1,5% 
(powiat świdwiński) do ponad 4% (powiat choszczeński) powyżej średniej dla 
całego województwa zachodniopomorskiego.

Tabela 4

Ranking powiatów ze względu na warunki zatrudnienia

Powiat
2010 rok 2004 rok

wartość 
miernika

miejsce 
w rankingu

wartość 
miernika

miejsce 
w rankingu

Policki 0,777273 1 0,884507 1
Kołobrzeski 0,530324 2 0,534966 3
Goleniowski 0,526330 3 0,460070 4
Stargardzki 0,406961 4 0,391564 5
Wałecki 0,394645 5 0,343565 8
Gryfiński 0,372682 6 0,556036 2
Myśliborski 0,367755 7 0,374426 7
Szczecinecki 0,317160 8 0,385169 6
Choszczeński 0,285384 9 0,259670 12
Koszaliński 0,257328 10 0,274490 11
Gryficki 0,251588 11 0,245414 13
Kamieński 0,249242 12 0,319458 9
Sławieński 0,245731 13 0,204082 16
Białogardzki 0,197347 14 0,230528 15
Łobeski 0,188470 15 0,165491 17
Pyrzycki 0,184331 16 0,290286 10
Drawski 0,181865 17 0,241626 14
Świdwiński 0,109863 18 0,161181 18
Źródło: opracowanie własne.
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W tabeli 4 zaprezentowano ranking powiatów województwa zachodnio-
pomorskiego ze względu na warunki zatrudnienia. W porównaniu z kryterium 
przedsiębiorczości kryterium warunków zatrudnienia charakteryzuje się więk-
szą stabilnością, co oznacza, że w większości przypadków pozycja powiatów 
w stworzonym rankingu nie uległa istotnym zmianom między 2004 rokiem i 2010 
rokiem. Można więc uznać, że zarówno poziom wynagrodzeń, jak i stopa bezro-
bocia są tymi czynnikami rozwoju ekonomicznego, które podlegają wpływowi 
zmian strukturalnych. Zwraca jednak uwagę fakt, że w tych powiatach, które 
zajmują czołowe pozycje w rankingu opartym na kryterium warunków zatrudnie-
nia, stosunkowo niewielki udział w strukturze podmiotów gospodarczych mają 
podmioty sektora publicznego. W każdym z pięciu powiatów z pierwszej piątki 
rankingu udział podmiotów sektora publicznego kształtuje się na poziomie około 
2%, podczas gdy w powiatach zajmujących ostatnie miejsca w rankingu jest on 
dwu-, trzykrotnie większy.

Tabela 5

Klasyfikacja powiatów województwa zachodniopomorskiego 
według kryterium czynników wpływających na rozwój ekonomiczny

Powiaty ekonomicznie rozwinięte Powiaty o niewykorzystanym potencjale 
przedsiębiorczości

goleniowski, gryfiński, kołobrzeski, policki, 
stargardzki, szczecinecki

białogardzki, gryficki, kamieński

Powiaty o deficycie przedsiębiorczości Powiaty ekonomicznie słabo rozwinięte

myśliborski, pyrzycki, wałecki choszczeński, drawski, koszaliński, łobeski, 
sławieński, świdwiński

Źródło:  opracowanie własne.

W tabeli 5 przedstawiono propozycję klasyfikacji powiatów województwa 
zachodniopomorskiego z punktu widzenia kształtowania wartości syntetycznego 
miernika rozwoju ekonomicznego i jego składowych. Powiaty uznane za eko-
nomicznie rozwinięte uzyskały wartość mierników rozwoju przedsiębiorczości 
i warunków zatrudnienia na poziomie powyżej 0,3. Powiaty uznane za słabo 
rozwinięte ekonomicznie, to takie, dla których mierniki wyznaczające poziom 
przedsiębiorczości i warunków zatrudnienia nie przekraczały wartości 0,3. Gdy 
miernik rozwoju przedsiębiorczości był większy niż 0,3, a miernik warunków 
zatrudnienia nie przekraczał wartości 0,3, to powiat uznano za taki, w którym 
potencjał przedsiębiorczości nie jest dostatecznie wykorzystywany, czyli nie pro-
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wadzi do zadowalającej poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców. Powiaty, 
dla których wartość miernika rozwoju przedsiębiorczości była niższa niż 0,3, ale 
jednocześnie wartość miernika warunków zatrudnienia przekraczała tę wartość, 
określono mianem powiatów o deficycie przedsiębiorczości. Charakteryzują się 
one zadowalającym poziomem warunków zatrudnienia, mierzonym stopą bezro-
bocia oraz poziomem przeciętnego wynagrodzenia, przy czym z przedstawionej 
analizy wynika, że jego źródłem wcale nie muszą być czynniki świadczące o roz-
woju przedsiębiorczości. 

Zakończenie

Badanie poziomu rozwoju ekonomicznego powiatów województwa zachod-
niopomorskiego za pomocą syntetycznego miernika rozwoju pozwala sformuło-
wać następujące wnioski. Po pierwsze, w badanym okresie zwiększa się skala 
rozwarstwienia poziomu ekonomicznego rozwoju powiatów, głównie z przyczyn 
wynikających ze zmian aktywności gospodarczej mierzonej poziomem nakładów 
inwestycyjnych oraz liczbą podmiotów gospodarczych. Po drugie, poziom roz-
woju ekonomicznego powiatów w znacznym stopniu determinowany jest struk-
turą sektorową działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia dla sytuacji powiatu 
jest również fakt działania na jego terenie dominującego podmiotu, wokół którego 
może się koncentrować działalność gospodarcza. Co więcej, relatywnie lepszą 
kondycją gospodarczą cechują się powiaty usytuowane blisko centrum gospo-
darczego województwa, co może być skutkiem działania efektu aglomeracji. 
Po trzecie, pomimo różnic w poziomie aktywności gospodarczej między powia-
tami maleje poziom zróżnicowania warunków zatrudnienia, co może świadczyć 
o znacznej mobilności siły roboczej.

Dostrzeżone prawidłowości dowodzą zatem istnienia dość niepokojącego 
zjawiska narastania różnic ekonomicznych między powiatami, jednak należy 
zauważyć, że jego negatywne konsekwencje są w pewnym stopniu niwelowane 
dzięki temu, iż lokalny rynek pracy zwykle wykracza poza teren powiatu, co ozna-
cza, że pracownicy gorzej rozwiniętych jednostek podejmują pracę poza nimi. 
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THE STUDY OF DIVERSIFICATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
IN POWIATS OF WEST POMERANIAN VOIVODESHIP

Summary 

Diversificationof economic developmentis oneof the most importanteconomic prob-
lemsof Europe. The consequences of this phenomenon goes far beyond the sphere of inter-
est in economics.This phenomenon is usually analyzed among relatively large economic 
areas such as regions. This article aims to analyze differences in economic development 
among the powiats of West Pomeranian Voivodeship. In particular, the aim of the study 
is to answer the question whether the problem of disparities in economic development 
powiats is growing. The second aim of the article is to identify factors that affect the eco-
nomic development of powiats.
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GLOBALNE PRZEDSIĘBIORSTWO LOGISTYCZNE 
NA RYNKU LOKALNYM

Wprowadzenie

W artykule przedstawiono funkcjonowanie globalnych operatorów logistycz-
nych posiadających terminale lokalne na terenie Słupska i Koszalina. Celem jest 
analiza wpływu operatorów logistycznych na funkcjonowanie lokalnych firm na 
terenie Pomorza Środkowego, dlatego zaprezentowano zalety i wady nawiązania 
współpracy w ramach logistycznego łańcucha dostaw. W badaniu wzięło udział 
61 przedsiębiorstw wyłonionych metodą nielosowego doboru próby – wydzie-
lono 30 przedsiębiorstw małych i średnich z sektora spożywczego. Badanie prze-
prowadzono w okresie od grudnia 2011 roku do lutego 2012 roku, wykorzystując 
pomiar sondażowy w postaci ankiety. Respondentów poproszono o wypełnianie 
rubryk w postaci odpowiedzi na pytanie. Wszystkie badane przedsiębiorstwa 
znajdują się na terenie Pomorza Środkowego i współpracują z operatorami logi-
stycznymi, którzy obsługują je jako nadawców i odbiorców przesyłek. 

Globalizacja działań usług logistycznych charakteryzuje się skracaniem 
czasu cyklu produkcji przez zmiany w firmach zajmujących się logistyką zaopa-
trzenia, produkcji i dystrybucji. Przedsiębiorstwa lokalne, by dostarczyć swoim 
klientom produkty na terenie Polski i Europy, korzystają z usług zewnętrznych 
firm na zasadzie outsourcingu. Formułowanie strategii działania przedsiębiorstw 
lokalnych wymaga identyfikacji zasobów poszczególnych firm, które mogą być 
materialne i niematerialne, oraz ich umiejętnego wykorzystania. Obecnie coraz 
większą wagę przywiązuje się do zasobów niematerialnych, w tym do dostaw-
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ców usług logistycznych, którzy wpływają na ostateczną wartość firmy i często są 
postrzegani przez pryzmat obsługi odbiorców usług.

1. Globalny łańcuch logistyczny

W warunkach wysokiej konkurencji na rynku, gdy produkty są porównywalne 
pod względem jakościowym i cen, mają podobną formę promocji, logistyczna 
obsługa jest jedną z ważniejszych sfer działań w przedsiębiorstwach produkcyj-
nych i handlowych. Osiągnięcie szeroko pojętej doskonałości w obsłudze jest moż-
liwe dzięki ściśle zintegrowanym działaniom logistycznym w ramach łańcucha 
logistycznego we współpracy z operatorami logistycznymi1. Odpowiedni poziom 
obsługi i traktowanie jej jako integralnej części systemu logistycznego determi-
nuje wielkość obsługiwanego rynku, rodzaj kanału dystrybucji, ale również, jak 
wielu z klientów zostanie stałymi partnerami2. Koncepcja budowy logistycznego 
łańcucha dostaw powinna uwzględniać źródła pozyskania surowców, miejsca 
ich przetwarzania, dostawców materiałów i podzespołów, montaż i produkcję 
wyrobów gotowych oraz ich dystrybucję i sprzedaż3. Łańcuch dostaw definiuje 
sprawny przepływ surowców, materiałów, podzespołów i wyrobów gotowych od 
momentu pozyskania tych pierwszych do momentu konsumpcji wyrobu finalnego 
przez użytkownika końcowego4. Łańcuch logistyczny jest podstawą do identyfi-
kacji poszczególnych procesów oraz towarzyszących usług, jak magazynowanie 
czy systemy informatyczne. Ma to szczególne znaczenie w przypadku identyfika-
cji zbędnych ogniw, których eliminacja zwiększy optymalizację całego procesu. 
Wspomaga on również decyzje dotyczące wzajemnych powiązań i koordynacji 
poszczególnych podmiotów będących jego ogniwami. Najważniejszym elemen-
tem jest odpowiedni poziom integracji w łańcuchu pod względem jakości, kultury 
przedsiębiorstwa, zarządzania ryzykiem oraz wymiany informacji. Odpowiednie 
zarządzanie łańcuchem logistycznym wpływa na terminowość i niezawodność 

1 M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej 
Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 29.

2 J.R. Stock, D.M. Lambert, Strategic Logistics Management, McGraw-Hill Companies Inc., 
New York 2001, s. 96.

3 Z. Sarjusz-Wolski, C. Skowronek, Logistyka – poradnik praktyczny, Wydawnictwo CIM, 
Warszawa 1995, s. 211.

4 J. Dyczkowska, Funkcjonowanie logistycznego łańcucha dostaw na wybranych przedsiębior-
stwach, w: Aspekty inżynierii produkcji, red. P. Łebkowski, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010, 
s. 170.
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obsługi klienta, co zwiększa konkurencyjność wszystkich partnerów. Interpunk-
cyjne zarządzanie logistyczne jest oparte na trzech funkcjach5: marketingowej 
wraz z informacyjną, finansowej i operacyjnej. Przykładem realizacji założenia 
o koordynacji i przenikaniu się wzajemnych funkcji przedsiębiorstwa i logistyki 
jest controlling logistyczny. Jest to niezbędne narzędzie wspomagające główną 
strategię organizacyjną w globalnych przedsiębiorstwach za pomocą globalnych 
łańcuchów logistycznych.

Łańcuchy dostaw różnią się między sobą, co wynika przede wszystkim z róż-
nych zmiennych niezależnych (międzynarodowe przedsiębiorstwo w różnych 
krajach ze względu na uwarunkowania prawne), w jakim funkcjonują poszcze-
gólne firmy. Do tego otoczenia firmy muszą dostosować swój łańcuch dostaw6. 
Przyjmując ogólne kryterium klasyfikacyjne ze względu na formę wykorzystania, 
łańcuchy logistyczne można podzielić na dwie grupy7:

1. Łańcuchy o charakterze zewnętrznym (endogeniczne łańcuchy dostaw) 
– to sieciowy zespół połączeń, mający wielowarstwową architekturę, która umoż-
liwia śledzenie zasobów i produktów logistycznych w otoczeniu zewnętrznym 
przedsiębiorstwa. Poszczególne ogniwa łańcucha dostaw muszą być tak zaprojek-
towane, aby umożliwiały sprawne mapowanie procesów, które w nim zachodzą. 
Charakterystyczną cechą powinna być jego funkcjonalność oraz długość.

2. Łańcuchy o charakterze wewnętrznym (egzogeniczne łańcuchy logi-
styczne) to zbiór powiązań, zarówno pionowych, jak i poziomych, wewnątrz sfer 
logistycznych przedsiębiorstwa. Umożliwiają one sprawne sterowanie zdarze-
niami, które zachodzą w poszczególnych systemach logistycznych firmy (zaopa-
trzeniowym, produkcyjnym i dystrybucyjnym). Wewnętrzny łańcuch logistyczny 
może przenikać do innych sfer działalności firmy. Najważniejszą dla niego cechą 
jest sprawne połączenie z zewnętrznym łańcuchem dostaw.

Głównym celem zawierania różnego typu układów partnerskich z innymi 
podmiotami, będącymi ogniwami łańcucha logistycznego, jest chęć uzyska-
nia efektów synergicznych oraz zwiększenia sprawności i jakości przepływów, 
a przede wszystkim zdobycie pozycji lidera na danym rynku. Wśród motywów 
zastosowania połączeń należy wymienić możliwość osiągnięcia rosnących korzy-

5 E. Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2005, s. 23.

6 K. Rutkowski, Zintegrowany łańcuch dostaw, doświadczenia globalne i polskie, Wydawnic-
two SGH, Warszawa 1999, s. 59.

7 H.Ch. Pfohl, Logistyka w systemie przedsiębiorstw zintegrowanych. Łańcuch, cykl zamknięty, 
sieć, materiały konferencyjne Logistics 98, Wydawnictwo PTL, Katowice 1998, s. 180.
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ści skali, rozszerzenia skali produkcji i dystrybucji, wzrost siły rynkowej, rozło-
żenie kosztów i możliwości obniżenia kosztu globalnego, wykorzystania wiedzy 
i umiejętności, rozproszenia, dywersyfikacji i minimalizacji ryzyka, a także 
lepszego dostępu do zasobów i poprawy systemu zarządzania. Tworzenie mię-
dzynarodowych łańcuchów logistycznych jest wynikiem oddziaływania na przed-
siębiorstwo procesów internacjonalizacji, w tym procesów zarządzania logistyką 
globalną przez podjęcie następujących działań:

a) rozszerzenie powiązań między obsługą produktów, przewozem i syste-
mami informacji o popycie na produkty i usługi (za pomocą numeru listu 
przewozowego możliwość controllingu przewozu);

b) ulepszenie monitorowania obsługi produktów lub usług dla rozwijania 
światowego handlu (przedsiębiorstwa znają miejsce produktu w magazy-
nie przez podgląd w Internecie);

c) rozwijanie pojęć dotyczących istoty produkcji, marketingu globalnego 
i logistyki (lean managment).

Przedsiębiorstwo tworząc globalne łańcuchy, poszukuje operatorów logi-
stycznych, którzy mogą przyczynić się do sukcesu, ale również do porażki całego 
przedsięwzięcia.

2. Logistyczna obsługa klienta

Obsługa klienta jest jednym z najważniejszych pojęć w logistyce. Nie docze-
kało się dotychczas klarownej definicji i jest jednym z najbardziej kontrowersyj-
nych terminów odnoszących się zarówno do sfery logistycznej, jak i działalności 
biznesowej. Logistyczna obsługa klienta polega na stworzeniu dostępu do pro-
duktu, mierzonego możliwością zrealizowania zamówienia z bieżących zapasów, 
we właściwym miejscu i czasie otrzymania zamówienia8. Strategiczne standardy 
logistycznej obsługi klienta powinny być oparte na9:

a) identyfikacji oczekiwań i preferencji klientów na tle poziomu usług ofero-
wanych przez konkurencję;

8 E. Gołembska, Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2009, s. 168.

9 S. Krawczyk, Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 
2000, s. 106.
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b) wyborze między ujednoliconym i zróżnicowanym poziomem obsługi 
poszczególnych grup klientów i produktów;

c) sprawdzeniu, jaka jest zależność między kosztami podnoszenia poziomu 
obsługi a spodziewanymi efektami rynkowymi.

Obsługa klienta i właściwy poziom w coraz większym stopniu decydują dziś 
o pozycji i przewadze konkurencyjnej, która budowana jest nie tylko na podsta-
wie jakości produktów, ale także jakości logistycznej. Obsługa klienta w łańcu-
chu dostaw charakteryzuje się bardziej rygorystycznymi standardami wykonania, 
ponieważ zapewnia przewagę konkurencyjną i daje dodatkowe korzyści przez 
maksymalizację wartości całkowitej dla ostatecznego klienta. Ma ona wiele 
wymiarów i jest bardzo złożona. Przedsiębiorstwo musi w pełni kontrolować jej 
elementy przez efektywne zarządzanie logistyczne. Wysoki poziom logistycznej 
obsługi klienta staje się strategicznym sposobem wyróżnienia firmy na tle kon-
kurencji10. Obsługa klienta w łańcuchu dostaw wymaga bardziej szczegółowych 
standardów. Tradycyjne mierniki ustalane z punktu widzenia sprzedawcy ogra-
niczają się do pomiaru obsługi klienta wyłącznie do momentu wysłania dostawy, 
jednak takie podejście nie satysfakcjonuje klienta. W przypadku powstawania 
problemu po wysyłce sprzedawca posługujący się tradycyjnymi miernikami nie 
ma możliwości stwierdzenia jego zakresu i rozmiaru11. Są to na przykład termino-
wość dostaw, kompletność dostaw, dostępność towaru w magazynie sprzedawcy. 
W nowoczesnym ujęciu stosuje się więcej mierników. Z punktu widzenie klienta 
wyróżnia się mierniki dotyczące:

‒ terminowego otrzymania zamówienia,
‒ kompletnego zrealizowania zamówienia,
‒ zrealizowania zamówienia bez uszkodzeń,
‒ dokładnego realizowania zamówienia,
‒ dokładnego udokumentowania zamówienia.
Obecnie koncentruje się uwagę na pomiarze obsługi klienta w trakcie dostawy 

towaru, ponieważ dostarcza to danych do oceny, ale również odpowiednio wcześ-
nie sygnalizuje problem. Dostawy realizowane terminowo są coraz bardziej rygo-
rystycznie traktowane ze względu na konkretne terminy dostaw ustalane między 
ogniwami łańcucha logistycznego. Ponadto wzrasta trudność z ustalaniem termi-
nowych dostaw ze względu na wprowadzanie wielu standardów obsługi klienta. 

10 A. Harrison, R. van Hoek, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2007, s. 156. 
11 J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2007, s. 165.
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Wbrew pozorom takie działanie utrudnia uzyskanie wyższego poziomu obsługi 
klienta.

Ważnym zagadnieniem jest konstrukcja mierników ze względu na dużą ich 
liczbę i zróżnicowanie rodzaju. Należy dobrać je do potrzeb przedsiębiorstwa. 
Wyróżnia się kilka rodzajów klasyfikacji mierników. Według pierwszego modelu 
klasyfikacja mierników opiera się na trzech kryteriach: dostępności, jakości oraz 
zdolności. Można też odnieść się do wielkości i poprawności zamówień oraz pro-
centu ich pomyłek, stopnia zgodności z wymaganiami klienta i czasem dostawy. 
Następny model podziału mierników jest oparty na czterech kryteriach: czasie 
dostaw, niezawodności dostaw, jakości dostaw oraz elastyczności12.

Czas dostaw, dostępność dóbr, elastyczność dostaw są równie istotne dla 
odbiorców, jak jakość i cena produktów, dlatego obsługa klienta jest dziś waż-
nym aspektem zarządzania logistycznego przedsiębiorstwa i całymi łańcuchami 
dostaw13. Z logistycznego punktu widzenia jest ona rozpatrywana według czte-
rech głównych elementów14:

1. Czas realizacji zamówienia od momentu składania zamówienia, opracowa-
nia, przygotowania i wysyłki zamówionych towarów. Zagwarantowanie danego 
standardu czasu dostawy jest ważnym osiągnięciem w zarządzaniu logistycznym, 
ponieważ wpływa na sprawność obsługi, a ta z kolei na korzyści klienta, na system 
logistyczny i pozycję rynkową sprzedawcy.

2. Niezawodność dostawy – dotrzymanie czasu dostawy bezpośrednio 
wpływa na poziom zapasów u klienta i koszty ich ewentualnego wyczerpania. 
Niezawodność oznacza regularne dostarczanie klientowi zamówionych towarów, 
w odpowiednim stanie oraz zgodnie z wymaganym typem i jakością produktów. 
Na niezawodność czasu dostawy wpływa poprawność realizacji zamówienia. 
Jeżeli klientowi będącemu pośrednikiem w kanale marketingowym wyczerpią się 
zapasy, to utraconą sprzedaż bezpośrednio odczuje również firma wprowadzająca 
produkt na rynek.

3. Komunikacja, będąca jedną z najważniejszych czynności logistycznych 
w realizacji zamówienia, to przekazywanie informacji o zamówieniu klienta do 
działu realizacji zamówień. Zastosowanie elektronicznej wymiany danych (EDI) 
może zmniejszyć błędy w trakcie przekazywanych informacji z działu, który prze-

12 J. Twaróg, Mierniki i wskaźniki logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 
2003, s. 86.

13 M. Dobrzyński, Logistyka, Politechnika Białostocka, Białystok 1999, s. 148.
14 J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, dz.cyt., s. 156–163.
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jął zamówienie, do magazynu. Stosowanie kodów kreskowych w celu zmniej-
szenia błędów w trakcie kompletowania zamówienia upraszcza identyfikację 
produktu. Połączenie metody EDI z wykorzystaniem kodów kreskowych może 
poprawić poziom obsługi oferowanej przez sprzedawcę i obniżyć koszty. Wielu 
klientów wymaga informacji o logistycznym statusie dostaw – nazwa spedytora 
i numer listu przewozowego w celu śledzenia przesyłki w Internecie.

4. Wygoda związana ze zróżnicowanymi wymaganiami klientów. Wyraża 
się ona w różnych poziomach obsługi logistycznej. Na obszarach rynku, na któ-
rych panuje silna konkurencja, konieczny jest wyższy poziom obsługi niż tam, 
gdzie konkurencja jest słabsza. Poziom obsługi klienta jest też zależny od udziału 
różnych asortymentów w wyniku finansowym firmy. Elastyczność obsługi klienta 
jest jak najbardziej uzasadniona, ale powinna być ograniczona do nielicznej grupy 
klientów.

Zadanie systemu logistycznego polega na zrealizowaniu określonej liczby 
zamówień w czasie zgodnym z przyjętymi standardami obsługi. Wskaźnikami 
wykonania są przyjęte zamówienia oraz liczba zamówień zrealizowanych zgod-
nie z terminem dostawy. Przedsiębiorstwo, by zachować wysoką jakość obsługi 
klienta, decyduje się na współpracę z operatorem logistycznym, który jest w sta-
nie dostarczać produkty po optymalnych kosztach i zgodnie z najwyższymi stan-
dardami jakości.

3. Operatorzy logistyczni na rynku

Operatorzy logistyczni, chcąc osiągnąć korzystną pozycję konkurencyjną, 
wykorzystują w swojej strategii branding. Ceniona marka przyciąga klientów 
i powoduje, że są oni bardziej lojalni wobec firmy, pozostając w przekonaniu 
o jej wyjątkowości. Wykreowana marka nadaje szczególną wartość działalności 
prowadzoną przez firmę. Marka wyznacza styl bycia, działania lub pracy, których 
integralną częścią jest korzystanie ze szczególnych właściwości oferowanych 
przez firmę produktów i usług. Firma bardzo duży nacisk kładzie na swój wizeru-
nek, dlatego prowadzi szeroko zakrojone szkolenia dla kierowców i kurierów oraz 
bardzo dba o ich wizerunek, czyli o dopracowane kolorystycznie stroje, ekspono-
wanie logo firmy oraz nowoczesny, czysty i oznakowany w barwach firmowych 
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tabor, który podkreśla nowoczesność i wysoką jakość serwisu15. Dynamiczny roz-
wój gospodarki w ostatnich latach zmusza firmy z branży TSL do wypracowania 
i podtrzymywania przewagi konkurencyjnej przez wdrażanie nowoczesnych tech-
nik zarządzania, na poziomie operacyjnym i strategicznym. Poszukiwanie sposo-
bów redukowania kosztów, wzrost oczekiwań klientów związanych z poprawą 
szeroko rozumianej jakości obsługi transportowej, a także redukowanie czasu 
procesów tworzących ostatecznie łączną wartość dla klienta sprzyjają, a raczej 
wymuszają koncentrację działań na nowoczesnych rozwiązaniach w obrębie 
obsługiwanych łańcuchów dostaw.

Tabela 1

Porównanie przedsiębiorstw DHL i DB Schenker

Dane DHL DB Schenker
Przychód w 2010 
roku (mln euro) 38 753 18 894

Dynamika przycho-
dów 2010/2009 (%) 116 126

Liczba zatrudnionych 
w 2010 roku 260 970 91 289

Obszary biznesowe Usługi ekspresowe, transport i spe-
dycja wszystkimi gałęziami trans-
portu, logistyka kontraktowa, usługi 
na każdym etapie łańcucha dostaw, 
usługi magazynowe oraz obsługa 
systemów informacji korporacyjnej

Usługi w zakresie towarowego 
transportu kolejowego, transportu 
lądowego, spedycji morskiej, spe-
dycji lotniczej, logistyki kontrakto-
wej, zarządzania łańcuchem dostaw

Infrastruktura Obsługa w 220 krajach 32 220 
punktów obsługi, 62 000 pojazdów, 
20 samolotów, realizacja przewo-
zów na rzecz pozostałych obszarów 
biznesowych

Obsługa w 130 krajach, 2000 loka-
lizacji: 108 840 wagonów kole-
jowych i 3437 lokomotyw, 5120 
pociągów obsługiwanych dziennie

Przychody według 
regionów

63% – Europa, Bliski Wschód, 
Afryka
29% – Ameryka
8% –Azja i Pacyfik

62% – Niemcy
25% – Europa bez Niemiec
6% – Azja i Pacyfik
6% – Ameryka Północna
2% – pozostałe

Przychody 
według obszarów 
biznesowych

51% – fracht lotniczy
32% – fracht morski
17% – pozostałe

38,4% – spedycja morska i lotnicza
31,3% – transport lotniczy
23,3% – transport kolejowy
7% – logistyka kontraktowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Brdulak, J. Archutowska, E. Żbikowska, dz.cyt.

15 D. Książkiewicz, Branding w logistyce, „Logistyka” 2008, nr 2, s. 32.
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Do analizy przyjęto dwóch operatorów TSL, którzy mają oddziały na terenie 
Pomorza Środkowego, a zajmują w rankingu operatorów TSL pierwsze miejsce 
– DHL, oraz trzecie miejsce – DB Schenker16. Ze względu na wybór przez badane 
przedsiębiorstwa MŚP z sektora spożywczego na pierwszym miejscu znalazł się 
DHL – 56,67%, na drugiej pozycji DB Schenker – 26,67%, Raben i Siódemka 
– po 10% oraz Opek i DPD – 6,67%; 16,67% przedsiębiorstw korzysta z więcej 
niż jednego operatora logistycznego.

DHL jest częścią poczty niemieckiej Deutsche Post DHL. Jego działalność 
koncentruje się na trzech segmentach: usługi pocztowe, kurierskie i logistyczne. 
Grupa DB Schenker powstała z połączenia Deutsche Bahn AG, Schenker oraz 
grupy Stinnes. DB Schenker ma rozbudowaną sieć logistyczną – zajmuje się 
zarządzaniem łańcuchem dostaw i logistyką kontraktową.

Wybór operatora logistycznego jest decyzją strategiczną, mającą na celu 
zwiększyć przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Warto się więc zastano-
wić, komu powierzyć logistykę dystrybucji, a często pełny outsourcing usług 
logistycznych. Klienci doceniają korzyści ze współpracy z globalnymi opera-
torami logistycznymi i decydują, co jest dla nich najważniejsze. Z porównania 
danych z tabeli 1 wynika, że wielkość operatora logistycznego wpływa na obszar 
i jakość działania. Dynamika przychodów przekłada się nie tylko w skali Europy, 
Polski i regionu. Operatorzy oferują przedsiębiorstwom logistykę zaopatrzenia 
i dystrybucji na dużym obszarze, a dzięki dotrzymywaniu terminów przewozu 
uzyskują przewagę nad konkurencją.

4. Outsourcing procesów logistycznych przedsiębiorstw 
z Pomorza Środkowego

Logistyczna obsługa klienta jest zespołem czynności, zatem wymaga struk-
tury organizacyjnej, na której może się opierać. W przedsiębiorstwie strukturę tę 
tworzą odpowiednie działy i zasoby biorące udział w realizacji zadań ważnych 
dla klienta, natomiast szerzej mogą to być całe firmy podejmujące współpracę ze 
sobą. Wówczas pojawia się problem z rozpoznaniem struktur w szerszej skali ryn-

16 H. Brdulak, J. Archutowska, E. Żbikowska, Europejscy miliarderzy TSL, LTS 3/2011, „Rzecz-
pospolita” z 29.09.2011, s. 18.
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kowej z punktu widzenia kształtowania logistycznej obsługi klienta17. Współpraca 
ta opiera się na zasadach outsourcingu, który polega na korzystaniu z dóbr i usług 
proponowanych przez zewnętrznego wykonawcę, będących przedmiotem trans-
akcji rynkowej. Ze względu na złożoność wydzielanych funkcji można wyróżnić 
outsourcing pojedynczych funkcji (transport) oraz outsourcing funkcji powiąza-
nych w formie procesów (transport i magazynowanie) i outsourcing obszarów 
funkcjonalnych (logistyka dystrybucji). Rolę logistyki można postrzegać jako 
rozwijanie systemów i wspierających procesów koordynujących, których celem 
jest zgodna z założeniami obsługa klienta. 

Wdrażanie systemu logistyki przez operatora wymaga gruntownej analizy 
rynku w zależności od potrzeb różnych sektorów, do których jest kierowana oferta, 
oraz wyznaczenia kierunku poszukiwań optymalnych rozwiązań logistycznych. 
Usługi outsourcingowe dają dostęp do wiedzy i doświadczenia liderów logistycz-
nych, jak to ma miejsce w przypadku DHL i DB Schenkera, oraz ogólnoświatowej 
bazy danych. Ekspert skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem korzysta 
z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz danych i porad 
innych ekspertów. Współpraca z operatorami logistycznymi jest oparta na wyborze 
i oznacza relacje partnerskie. Dominują w niej więzi o charakterze transakcyjnym, 
a przyjęta strategia i stosowane reguły są wynikiem wzajemnych uzgodnień doty-
czących odbioru przesyłek czy dostarczania do klientów. Analizując ocenę współ-
pracy MŚP z Pomorza Zachodniego z operatorami logistycznymi (tabela 2), można 
zauważyć, że najwyższe oceny osiągnęły wygoda i niezawodność oraz jakość 
realizacji zleceń i przewożenie przesyłek w stanie nieuszkodzonym. Istotna jest 
zintegrowana polityka zakupów oraz to, czy w ramach współpracy z operatorem 
mają wspólne plany rozwoju technologii, między innymi zarządzania procesami 
logistycznymi.

Współpraca między operatorami a przedsiębiorstwami jest oceniana jako 
dobra. Operatorzy logistyczni, którzy zajmują pierwszą i trzecią pozycję w ran-
kingu europejskim, są również najczęściej wybierani przez MŚP sektora spożyw-
czego Pomorza Środkowego (DHL – 56,67%, DB Schenker – 26,67%, kolejne 
miejsca zajmuje Raben i Siódemka – 10%). Firmy podkreślają zmiany zachodzące 
pod wpływem firm spedycyjnych – na przykład wykorzystanie Internetu do rea-
lizacji zamówień i nawiązywania kontaktów, wdrażanie systemów jakości prze-

17 J. Długosz, Logistyczna obsługa klienta w organizacjach sieciowych, w: Strategie i logistyka 
organizacji sieciowych, red. J. Witkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 944, Wroc-
ław 2005, s. 51.
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wozu przesyłek, analiza potoków ładunkowych do swoich odbiorców. Niestety, 
operatorzy logistyczni najniższe oceny uzyskali za komunikację z pracownikiem 
oraz umiejętność współpracy – przyjazne procedury, realizacja niekonwencjonal-
nych zamówień. Stąd wniosek, że operatorzy logistyczni obsługujący klientów 
dobrze realizują zlecenia przewozu przesyłek pod względem jakości przewozu, 
terminowości, niezawodności i wygody. Zastrzeżenia budzą pracownicy, z któ-
rymi są problemy komunikacyjne i należałoby szczegółowo zdiagnozować ten 
problem. Wybierając spedytora, przedsiębiorstwa kierowały się przede wszyst-
kim kompleksowością oferty, którą może zaoferować tylko globalny operator, 
oraz ceną i jakością obsługi (brak uszkodzeń, niski odsetek reklamacji). 

W badanych przedsiębiorstwach operatorzy logistyczni podjęli następujące 
działania:

a) usługi online (m.in. sprawdzanie za pomocą numeru listu drogi przesyłki, 
wpisywanie listów bezpośrednio na serwerze operatora);

b) usługi serwisowe (odbiór przesyłek od klientów, instalacja oprogramowa-
nia);

Tabela 2

Ocena współpracy z operatorami logistycznymi 
przez wybrane przedsiębiorstwa Pomorza Środkowego w skali 1–5

Kryteria oceny Ocena
Termin realizacji 3,90
Niezawodność realizacji 4,10
Wygoda 4,33
Komunikacja z pracownikiem 2,66
Komunikacja przez Internet 3,66
Jakość realizacji zleceń 4,10
Przewożenie przesyłek w stanie nieuszkodzonym 4,33
Wiedza i kompetencje personelu – profesjonalizm, znajomość zagadnień 
merytorycznych

3,80

Umiejętność współpracy – przyjazne procedury, realizacja niekonwencjonalnych 
zamówień

3,34

Jakość obsługi – otwartość, życzliwość, zaangażowanie 4,10
Jakość usług przedsiębiorstw spedycyjnych działających na terenie Pomorza 
Środkowego

4,10

Średnia ocena 3,86
Źródło: opracowanie własne na podstawie trzydziestu przedsiębiorstw MŚP z sektora spożywczego 

znajdujących się na terenie Pomorza Środkowego.
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c) wdrażanie systemów jakości (dotyczących przewożonych artykułów spo-
żywczych – EFQM, OHSAS 18001:2007, certyfikaty ISO);

d) szybką reakcję na reklamacje (7 dni na rozpatrzenie reklamacji);
e) elastyczność wobec wymagań klientów (zmiany odbioru przesyłek).
Sposób oddziaływania całego systemu logistycznego przedsiębiorstwa, a tym 

bardziej łańcucha logistycznego na jakość obsługi klienta, jest rozpoznawalny 
w niewielkim stopniu. Identyfikacje kluczowych czynników takiej obsługi, okre-
ślenie ich relatywnego znaczenia dla klienta może spowodować zmianę w pracy 
operatora logistycznego. Jakość logistycznej obsługi klienta jest kształtowana we 
wszystkich ogniwach łańcucha i w każdej fazie procesu logistycznego. Warun-
kiem sukcesu przedsiębiorstwa jest zrozumienie współpracy z operatorem logi-
stycznym i faz kształtowania jakości obsługi ostatecznego klienta. W globalnym 
łańcuchu dostaw ważne jest, by wszyscy partnerzy mieli świadomość, że od ich 
współpracy zależy opinia ostatecznego nabywcy.

Zakończenie

Łańcuch wartości można traktować jako narzędzie analizy procesów logi-
stycznych zachodzących we wszystkich ogniwach i etapach przemieszczania 
produktów. Ze współpracy między przedsiębiorstwami MŚP na obszarze Pomo-
rza Środkowego wynika, że nie jest ona tak zintegrowana, jak w przypadku 
przedsiębiorstw średnich i dużych, lecz w ich ocenie kształtuje się na dobrym 
poziomie. Uczestniczenie przedsiębiorstw w łańcuchu umożliwia analizę strate-
gicznej pozycji przedsiębiorstw oraz pozwala na prognozę sytuacji marketingowej 
i logistycznej przez obsługę klienta ostatecznego w kraju i Europie. Koncepcja 
tworzenia logistycznej obsługi klienta we współpracy z globalnym operatorem 
logistycznym jest podstawą kształtowania marketingowego (logistycznego) łań-
cucha wartości, który może być wykorzystany do zarządzania przedsiębiorstwem. 
Czynności i funkcje są koordynowane na podstawie wymienionych kryteriów 
oceny współpracy z operatorem logistycznym, tworząc odpowiednią strukturę 
procesów zorientowanych na efektywną obsługę klienta oraz zysk. Liderzy na 
rynku logistycznym, jakimi są DHL i DB Schenker, prowadzą logistyczną obsługę 
klienta na terenie Pomorza Środkowego. Opiera się ona na takich elementach, jak 
czas realizacji zlecenia, oceniony przez przedsiębiorstwa MŚP na 3,90; niezawod-
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ność dostawy – 4,10; wygoda – 4,33 oraz komunikacja poprzez Internet – 3,66, 
ale niestety, komunikacja z pracownikiem znalazła się na najniższym poziomie 
– 2,66, co wymaga głębszej analizy. Jakość usług świadczonych przez DHL i DB 
Schenker na rzecz przedsiębiorstw z Pomorza Środkowego oceniono na 4,10 
przy średniej ocenie, biorąc pod uwag wszystkie kryteria, 3,86. Przedsiębiorstwa 
korzystają z logistyki zaopatrzenia i dystrybucji oferowanej przez operatorów 
logistycznych, odnosząc sukces nie tylko na lokalnym rynku.
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THE GLOBAL LOGISTICS COMPANY AT THE LOCAL MARKET

Summary

The paper presents the function of global logistics operators, who service supply 
chains. Thanks them, it is possible to customer service in Poland and Europe, where the 
main elements are the time of the realization order, the reliability, the communication and 
the convenience. The article compares the date of DB Schenker and DHL. Presents the 
evaluation of logistics outsourcing services for small and medium enterprises from the 
Middle Pomerania.
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Wprowadzenie

Powstanie społeczeństwa informacyjnego stało się faktem. Pojęcie to jest 
dziś powszechnie używane. Władze, uczeni i luzie biznesu troszczą się o budo-
wanie i rozwój społeczeństw informacyjnych. Każdy aspekt codziennego życia 
wiąże się z mniejszym lub większym wykorzystaniem technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych. Społeczeństwo informacyjne nie jest społecznością 
infrastruktury informatycznej i technologii teleinformatyczno-telekomunikacyj-
nych, lecz społeczeństwem, które potrafi przetwarzać i przesyłać informacje za 
pomocą najnowszych technologii w celu wspierania i przeobrażania wszystkich 
sfer życia społecznego i gospodarczego. Z jednej strony narasta społeczny popyt 
na tego typu usługi, a z drugiej strony pojawia się aspekt biznesowy dostawców 
usług ICT. Oznacza to, że istnieje wyraźna tendencja do budowania społeczeństwa 
informacyjnego. Zjawisku temu towarzyszy rozwój infrastruktury informatycznej 
i telekomunikacyjnej, który napędza koniunkturę ekonomiczną, a przyśpiesza 
budowanie gospodarki opartej na wiedzy i prowadzi do wzrostu wykształcenia 
społeczeństwa. Jedną z istotnych form wspierających i często bezpośrednio uczest-
niczących w budowaniu społeczeństwa informacyjnego są klastry ogrywające, ze 
szczególną ich rolą w dziedzinie technik informacyjnych i komunikacyjnych.

* Autor pełni funkcję sekretarza Komitetu Sterującego Klastra ICT.
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1.  Idea klasteringu 

Idee współpracy ludzi, zespołów, społeczeństw znane są od dawien dawna. 
Korzyści i ryzyko – też. Pewne szczególne wartości wynikające ze związków/
relacji współpracujących partnerów zauważono, zdefiniowano i doceniono sto-
sunkowo niedawno bo2 lata temu. Wówczas M.E. Porter w swojej pracy The 
Competitive Advantage of Nations zawarł kwintesencję nowego pojmowania 
współpracy, wprowadzając i definiując pojęcie klaster: „Klastry przemysłowe 
to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, 
związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię 
i infrastrukturę. W klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie 
więcej, niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, 
dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów skoncentrowanych 
na tym samym obszarze. Klastry stanowią o sile każdej gospodarki narodowej, 
regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo 
rozwiniętych”1. W minionym okresie na całym świecie powstało wiele klastrów 
obejmujących różne dziedziny działalności i formuły organizacyjne. Oczywiście 
ten proces trwa nadal i z całą pewnością skutecznie się rozwija. Zjawisko tworze-
nia się klastrów, często określane jako fenomen klasteringu, stworzyło potrzebę 
naukowego spojrzenia na nie i analizę ich struktur, skuteczności oddziaływania, 
czasu życia oraz wielu innych elementów. Powstało wiele prac naukowych, opra-
cowań eksperckich i programów wspierających klastry. Takie działania mają 
wymiar światowy, a specjaliści różnych dziedzin proponują liczne rozwiązania 
strukturalne, systemowe, społecznościowe itd. Również ewaluacji podlega pod-
stawowa definicja klastrów, sprowadzana do identyfikacji cech typowej organiza-
cji klastrowej. W najnowszych opracowaniach2 formułowane są trzy następujące 
warunki pozwalające na nazwanie zbioru podmiotów (firm i instytucji) klastrem:

a) koncentracja geograficzna firm, w szczególności o specjalizacji przemy-
słowej;

b) właściwa relacja liczby małych i średnich przedsiębiorstw do dużych 
przedsiębiorstw (małych i średnich przedsiębiorstw powinno być wię-
cej);

1  M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, Hampshire–London 
1990.

2  S. Borras, D. Tsagdis, Polityki klastrowe w Europie – przedsiębiorstwa, instytucje i zarządza-
nie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 21.
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c) konieczność występowania powiązań międzyfirmowych i instytucjonal-
nych.

Jest kwestią oczywistą, że każdy z tych warunków może mieć złożoną interpre-
tację i nie ma prostej reguły przyporządkowującej zbiór współpracujących (lub 
zamierzających współpracować) podmiotów do klastra. Interesujące są tu wyniki 
najnowszych badań przeprowadzonych w Europie3. Wnioski z analiz funkcjono-
wania europejskich klastrów są optymistyczne, a perspektywy wspierania idei 
klasteringu zaczynają przybierać wymierną formę.

2. Cele polityki klastrowej

Z oświadczeń światowych wynika, że przewagę konkurencyjną w biznesie 
można osiągnąć dzięki intensywnemu wdrażaniu innowacji na poziomie organi-
zacyjnym, procesowym i technologicznym. W klastrach technologicznych jest to 
jednak w stopniu znacznie wyższym niż przeciętnie w danej branży lub dziedzi-
nie życia społeczno-gospodarczego. Oznacza to, że kreowanie skutecznej polityki 
klastrowej na poziomie regionalnym, krajowym lub międzypaństwowym jest zde-
cydowanie dobrym wyborem.

Operacyjne cele polityki klastrowej są następujące:
a) kooperacja nauki i gospodarki;
b) działalność edukacyjna i informacyjna bezpośrednio skierowana do 

naukowców i przedsiębiorców w celu upowszechniania wiedzy o kla-
steringu i zachęcania do współpracy (zamiast wprowadzać czystą naukę 
dla nauki należy wytyczyć ścieżkę tworzenia dedykowanych rozwiązań 
dla poszczególnych gałęzi przemysłu, tak aby efekt synergiczny był mie-
rzalny);

c) definiowanie potrzeb gospodarki (m.in. sfera biznesu) i wypracowanie 
metodologii ich zaspokajania (m.in. sfera nauki); udzielanie odpowiedzi 
przez naukowców/badaczy na pytanie i problemy wynikające z działań 
gospodarczych;

d) integracja środowiska naukowego z gospodarczym i samorządowym;
e) internacjonalizacja działalności klastrów;

3  Tamże.



436 Andrzej Jabłoński

f) budowanie kapitału zaufania między partnerami klastrów, co minimali-
zuje koszty zarządzania ryzykiem4;

g) skuteczna i celowa absorbcja środków z funduszy europejskich i innych;
h) ciągły wzrost efektywności działalności klastrów (wewnętrznej i zewnętrz-

nej).
Strategiczne cele polityki klastrowej:
a) budowanie i wzmacnianie gospodarki opartej na wiedzy z wykorzysta-

niem efektu synergii partnerów klastrów;
b) zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej (ogólnie – 

danego kraju) gospodarki na arenie krajowej i międzynarodowej. 

3. Historia Klastra ICT we Wrocławiu

Polska, Europa, świat budują społeczeństwa informacyjne. Ich największym 
bogactwem jest wiedza, której produktem są informacje, a skala oddziaływania 
nie ma granic – jest globalna. Charakterystyczną cechą społeczeństw i gospodarek 
opartych na wiedzy jest duży udział w zatrudnieniu i dochodzie sektora usług, 
zwłaszcza informacyjnych i komunikacyjnych. We wszystkich branżach dostęp 
do nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jest pierwotnym warunkiem 
sukcesu ekonomicznego. Tak samo ważnym warunkiem jest innowacyjność i wie-
dza. Gospodarka oparta na wiedzy charakteryzuje się innowacyjnością i umiejęt-
nością powiązania wiedzy teoretycznej świata nauki z efektywnym wdrażaniem 
rezultatów działalności badawczej5. Stąd w Europie i w Polsce powstaje coraz 
więcej parków technologicznych i klastrów.

Na początku 2007 roku Politechnika Wrocławska pojęła inicjatywę klastra. 
Biorąc pod uwagę znaczny potencjał i historyczne tradycje Wrocławia w dziedzi-
nie technologii i zastosowań informatycznych, uczelnia zaproponowała środowi-
sku akademickiemu, władzom samorządowym Dolnego Śląska i przedsiębiorcom 
powołanie klastra pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Tech-
nik Informacyjnych i Komunikacyjnych. Pojęcie wspólnota wiedzy i innowacji 
było ściśle związane z rozpoczętym w Unii Europejskiej procesem koncentracji 

4  T. Brodzicki, M. Dzierżanowski, M. Koszarek, S. Szulika, Przewodnik dobrych praktyk w za-
kresie clusteringu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk 2008.

5  T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne – szanse, zagrożenia, wyzwania, 
Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji; Kraków 1999.
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działań innowacyjnych dla uzyskania postępu w badaniach naukowych, eduka-
cji i gospodarce. Celem tego klastra (w skrócie: Klaster ICT), utworzonego 5 
czerwca 2007 roku, było stworzenie platformy współpracy polskich i europejskich 
innowacyjnych firm działających w branży technologii informacyjnych i komu-
nikacyjnych (ICT), instytucji korzystających z technologii informatycznych, 
wyższych uczelni, specjalistycznych szkół teleinformatycznych i władz regional-
nych. Głównym zamierzeniem partnerów było efektywne i synergiczne wyko-
rzystanie kompetencji członków klastra, ich potencjału badawczo-rozwojowego 
przez wspólne opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych projektów w zakresie 
technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz aplikowanie o środki finansowe 
na ich realizację. W ramach przedsięwzięcia przewidziano działania związane 
z kształceniem specjalistów w najnowszych technologiach teleinformatycznych 
na potrzeby podmiotów gospodarczych. Zadania klastra bezpośrednio wiązały 
się z rozwojem społeczeństwa informacyjnego Polski i Europy oraz budowaniem 
gospodarki opartej na wiedzy. Klaster powołało 25 partnerów założycieli. W tym 
gronie znalazło się 5 uczelni wrocławskich, 2 instytucje samorządowe, 4 pod-
mioty z tak zwanego otoczenia biznesu oraz 14 firm z branży IT.Obecnie Klaster 
ICT tworzy 69 partnerów6.

4. Struktura organizacyjna Klastra ICT 

Klaster ICT pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik 
Informacyjnych i Komunikacyjnych ma formę konsorcjum. Wszyscy partnerzy 
założyciele podpisali umowę partnerską, w której określono zasady funkcjono-
wania Klastra ICT (zwanego też Wspólnotą). Przyjęto, że nie ma on osobowo-
ści prawnej oraz nie podlega rejestracji. Zakładając przystępowanie do Klastra 
ICT nowych partnerów w przyszłości, przyjęto praktyczną zasadę udzielenia 
pełnomocnictwa Politechnice Wrocławskiej do podpisywania w imieniu kla-
stra z nim umów na warunkach określonych w założycielskiej umowie partner-
skiej. Koordynatorem Klastra ICT od początku jego powstania jest Politechnika 
Wrocławska7.

6  www.ict-cluster.wroc.pl.
7  L. Grocholski, A. Jabłoński, Rola klastra ICT w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w: 

Społeczeństwo informacyjne: krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, 
Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, Katowice 2009, s. 227–260.
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4.1. Rada Wspólnoty i Komitet Sterujący Klastra ICT

Organami Wspólnoty są Rada Wspólnoty oraz Komitet Sterujący. Rada 
Wspólnoty składa się z należycie umocowanych przedstawicieli członków 
Wspólnoty Wiedzy i Innowacji. Każdy członek ma prawo wyznaczenia jednego 
przedstawiciela do Rady. Pracami Rady Wspólnoty kieruje przewodniczący Rady. 
Rada Wspólnoty wybiera przewodniczącego Rady spośród przedstawicieli człon-
ków założycieli. Rada Wspólnoty jest organem kontrolnym i opiniotwórczym. Do 
jej zadań w szczególności należy:

‒ nadzór nad realizacją postanowień umowy partnerskiej,
‒ określanie strategicznych kierunków działania Wspólnoty,
‒ inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są 

zgodne z celami niniejszej umowy,
‒ zatwierdzenie Regulaminu Wspólnoty,
‒ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego członka lub wyklu-

czenia członka ze Wspólnoty,
‒ wyznaczanie i odwoływanie członków Komitetu Sterującego,
‒ wyrażanie opinii na żądanie Komitetu Sterującego.
Komitet Sterujący jest organem składającym się z przewodniczącego Komi-

tetu, sekretarza Komitetu oraz przedstawicieli pozostałych członków, w liczbie 
nie większej niż dziesięciu. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący Komitetu 
Sterującego. Do obowiązków Komitetu Sterującego należy w szczególności:

‒ wyrażanie opinii w sprawie przyjęcia nowego członka Wspólnoty oraz 
informowanie przewodniczącego Rady o konieczności podjęcia przez nią 
odpowiedniej uchwały, 

‒ ustalenie szczegółowego regulaminu Wspólnoty i przedstawienie go 
Radzie Wspólnoty do zatwierdzenia,

‒ analizowanie ofert oraz wsparcie w negocjowaniu warunków kontraktów 
z partnerami zewnętrznymi,

‒ wybór ekspertów oraz liderów grup roboczych,
‒ wyrażanie zgody na uczestnictwo poszczególnych członków Wspólnoty 

w projekcie,
‒ wyznaczanie liderów projektów,
‒ prowadzenie księgi członków Wspólnoty.
Przy ustalaniu składu Komitetu Sterującego Wspólnoty przyjęto zasadę 

reprezentacji możliwie wszystkich grup podmiotów. W pracach Komitetu Sterują-
cego uczestniczą zatem przedstawiciele wyższych uczelni Wrocławia, organizacji 
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samorządowych Dolnego Śląska, firm i przedstawiciel środowiska studenckiego. 
W szczególnych sytuacjach podejmowanie decyzji przez statutowe gremia Kla-
stra ICT odbywa się drogą elektroniczną.

GR = Grupy robocze

Rada Wspólnoty

Komitet Steruj cy

KONSORCJA

Wy sze 
uczelnie

Centra 
naukowe

Podmioty 
gospodarcze

Eksperci

GR1 GR2 GRnGR3 GR4 GR5 GR6 GR7

Klaster  WSPÓLNOTA WIEDZY I INNOWACJI

Liderzy
projektów

REGION

Samorz d

Rysunek 1.  Struktura organizacyjna Klastra ICT pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowa-
cji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

Źródło:  opracowanie własne.

Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komu-
nikacyjnych jest platformą współpracy w pozyskiwaniu środków finansowych na 
wspólne projekty inwestycyjne, badania naukowe oraz działania mające zwią-
zek z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych 
i teleinformatycznych. Projekty realizowane są przez tych członków Wspólnoty, 
którzy wyrażają wolę uczestnictwa w danym projekcie oraz uzyskają zgodę Komi-
tetu Sterującego na realizację projektu w ramach Wspólnoty. Komitet Sterujący 
każdorazowo wyznacza lidera danego projektu, którym jest członek Wspólnoty 
zaangażowany w realizację danego projektu. Jest on odpowiedzialny za przygo-
towanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia projektu, a w szczególności 
do opracowania harmonogramu czynności oraz czuwania nad jego prawidłową 
realizacją. Szczegółowe zasady finansowania, a zwłaszcza udział w kosztach pro-
jektu oraz zakres poszczególnych zadań dla członków Wspólnoty uczestniczą-
cych w danym projekcie, są określane w odrębnej umowie konsorcjum lub innej 
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umowie, która precyzuje zasady realizacji projektu, podpisanej przez uczestników 
projektu przed rozpoczęciem jego realizacji. W przypadku nieosiągnięcia poro-
zumienia w sprawie zasad realizacji projektu, a w szczególności treści umowy 
konsorcjum lub innej umowy określającej szczegółowe zasady realizacji projektu, 
każdy z członków Wspólnoty może zrezygnować z uczestnictwa w projekcie bez 
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony innych członków Wspólnoty. Rea-
lizacja projektów może być finansowana ze środków własnych członków Wspól-
noty, funduszy europejskich, z funduszy krajowych lub z innych źródeł.

4.2.  Grupy robocze w Klastrze ICT

W strukturze organizacyjnej Klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakre-
sie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych założono utworzenie nieograni-
czonej liczby grup roboczych kierowanych przez liderów. Członkowie Wspólnoty 
mogą kreować tematykę prac grup roboczych. Zadaniem tych grup jest wypraco-
wanie i merytoryczne przygotowanie projektów, które będą mogły być zgłaszane 
w stosownych konkursach na ich sfinansowanie. Realizacja i odpowiedzialność za 
„zwycięskie” projekty leży w gestii dobrowolnie tworzonych konsorcjów z grona 
partnerów Wspólnoty. Obecnie członkowie założyciele zgłosili kilkanaście ini-
cjatyw merytorycznych, które są i będą przedmiotem prac w powoływanych na tę 
okoliczność grup roboczych.

Lista tematów do podjęcia i wynikających z nich grup roboczych jest otwarta. 
Każda grupa robocza może przygotowywać większą liczbę konkretnych projek-
tów. Należy zaznaczyć, że nie są one forum realizacji projektów, ale wyłącznie je 
ostatecznie formułują na etapie niezbędnym do pojęcia dalszych kroków. Zgod-
nie z założeniami kreowania w klastrze innowacyjnej tematyki projektów, pier-
wotnym zamysłem było powoływanie grupy roboczej mającej określony obszar 
działania. Często osoby inicjujące daną tematykę przyjmowali rolę lidera grupy 
roboczej. 

Poniższej przedstawiono (w chronologicznym układzie) listę tematów zgło-
szonych przez inicjatorów grup roboczych. Wygodnym i skutecznym sposobem 
komunikowania się partnerów klastra jest wewnętrzna strona witryny8. Po zalogo-
waniu i podaniu hasła następuje kojarzenie partnerów grupy roboczej, wymiana 
poufnej informacji i zarządzanie projektami. Zarządzanie projektami jest wypo-
sażone we wszystkie mechanizmy związane z jednoznacznością, kompletnością, 

8  www.ict-cluster.wroc.pl.
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terminowością i bezpieczeństwem wymiany informacji (rezultatów) planowanych 
i realizowanych projektów.

Inicjator GR

Partner 1

Partner 2

Partner 3

Partner 4 Partner 5 Partner n

…

Grupa Robocza

Lider/z-ca Lidera
Koncepcje
projektów

wyniki

Projekty

Finanse
( ród a)

Konsorcja
n-partnerów
Klastra

Rysunek 2.  Struktura organizacyjna i zadaniowa grupy roboczej (GR) Klastra ICT

Źródło:  opracowanie własne.

Analiza zastosowań technologii informatycznych w regionie dolnośląskim9 
oraz zgłoszone inicjatywy środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych 
na forum Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych 
i Komunikacyjnych pozwoliła sformułować następujące propozycje preferowa-
nych projektów w obszarze IT/ICT:

‒ Rozwój infrastruktury i systemów informatycznych regionu dolnoślą-
skiego. 

‒ Kształcenie w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych na 
Dolnym Śląsku („e-edukacja”).

‒ Rozwój infrastruktury i systemów informatycznych służby zdrowia na 
Dolnym Śląsku.

‒ Stworzenie informatycznej platformy systemu zapewnienia jakości dol-
nośląskiego kapitału ludzkiego. 

‒ Innowacyjne technologie wspierające rozwój gospodarczy.

9  A. Jabłoński, Analiza potencjału rozwojowego Regionu Dolnośląskiego w dziedzinie IT, 
w: Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska – zagadnienia wybrane, red. K. Kozłowska, 
MEDIA, Cieszyn 2008, s. 43–68.
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‒ Technologie informacyjne i komunikacyjne wspierające rozwój społe-
czeństwa informacyjnego. 

‒ Programowalne systemy wbudowane. 
‒ Implementacja IT w zaawansowanych systemach wytwarzania i zarzą-

dzania.
‒ Informatyczne systemy bezprzewodowe.  
‒ Systemy informatyczne w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. 
‒ Bezpieczeństwo informatyczne w zastosowaniach technik informacyj-

nych i komunikacyjnych.
‒ Materiały i struktury dla fotoniki w zastosowaniach dla IT. 
‒ Dolnośląska struktura gridowa. 
‒ Opracowanie standardów zdalnego nauczania technologii informatycz-

nych spełniających oczekiwania przemysłu.
‒ Sztuczna inteligencja w uwalnianiu wiedzy.
‒ Systemy kierunkowania uwagi w analizie danych.
Oczywiście lista tematów, grup roboczych i ich liderów jest otwarta. Obec-

nie przygotowywane są kolejne propozycje tematyczne, między innymi z zakresu 
telemetrycznego monitoringu oraz zdalnego rozliczania mediów i energii.

5. Dobre praktyki z życia Klastra ICT

Od podpisania umowy partnerskiej mija właśnie pięć lat (2007–2012). 
W minionym okresie do Klastra ICT przystępowali kolejni partnerzy i obecnie 
( kwiecień 2012) Wspólnota liczy 69 członków. Są wśród nich kolejne uczelnie, 
organizacje z otoczenia biznesu, małe, średnie i duże firmy. Pełna lista partnerów 
Klastra ICT znajduje się na witrynie10. Akt przyjęcia nowego partnera to uro-
czystość celebrowana w stuletniej Sali Senatu Politechniki Wrocławskiej, uczelni 
która jest koordynatorem klastra. Pięć lat doświadczeń działania klastra to czas 
budowania więzi, współpracy i zaufania między partnerami, a także tworzenie 
skutecznych form współdziałania partnerów między innymi przez:

a) udział w konkursach i wspólne realizowanie projektów; 
b) forum dyskusji i wypracowywanie decyzji przez Radę Wspólnoty, groma-

dzące pełnomocnych przedstawicieli wszystkich partnerów;

10  www.ict-cluster.wroc.pl.
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c) opiniowanie i współtworzenie strategii innowacji dla regionu dolnoślą-
skiego;

d) organizację merytorycznych sympozjów w zakresie ICT przez partne-
rów klastra i z udziałem klastra;

e) udział członków klastra w konferencjach naukowych i gospodarczych;
f) patronat klastra nad inicjatywami innowacyjnymi, prezentacyjnymi 

i edukacyjnymi partnerów i kół naukowych studentów;
g) współdziałanie z organizacjami studenckimi;
h) szkolenia wewnętrzne dla partnerów klastra;
i) współpracę naukową, biznesową i edukacyjną między partnerami kla-

stra.
j) forum kontaktów i projektów na platformie internetowej www.ict-clu-

ster.wroc.pl (w strefie wewnętrznej);
k) udział w ankietach krajowych i międzynarodowych;
l) wspieranie kojarzenia biznesowego partnerów klastra;
m) wymianę informacji i doświadczeń z innymi klastrami polskimi i zagra-

nicznymi.
Interesującym doświadczeniem dla partnerów Klastra ICT był udział w kon-

kursie Unii Europejskiej na Węzeł Wiedzy i Innowacji ICT w ramach Euro-
pejskiego Instytutu Technologii i Innowacji. W tym celu utworzono szerokie 
międzynarodowe konsorcjum, które miało spełniałniać kryteria tego konkursu. 
W sumie grupa partnerska o nazwie iMIC liczyła 141 podmiotów (uczelnie, 
samorządy lokalne, małe, średnie i duże firmy, parki technologiczne, instytuty 
badawcze, fundacje i inne) z 23 krajów europejskich. Niestety, prawo utworze-
nia Węzła Wiedzy i Innowacji ICT otrzymało inne startujące w tym konkursie 
konsorcjum. Bezcenne są natomiast przyszłościowe efekty zbudowanej struktury 
partnerskiej, w tym nawiązanie wielu kontaktów międzynarodowych, zarówno na 
płaszczyźnie formalnej jak i osobistej.

Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych 
i Komunikacyjnych jest też forum wzajemnej prezentacji i wzajemnego poznawa-
nia partnerów. Należy pamiętać, że o sukcesie każdego klastra decyduje element 
potencjalnej i realnej synergii partnerów oraz wzajemne zaufanie. Ten czynnik 
psychologiczny kreuje istotny wymiar ekonomiczny dla partnerów klastra. Otóż, 
budowanie wzajemnego zaufania między partnerami, będącymi pomiotami o róż-
nej wielkości, potencjale i finansach, pozwala na minimalizowanie ryzyka, które 
w naturalnych warunkach jest ważnym czynnikiem. Każdy podmiot, nie tylko 
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gospodarczy, musi świadomie zarządzać ryzykiem związanym ze specyfiką jego 
działalności. Zarządzanie ryzykiem powoduje koszty, które można zminimalizo-
wać przez budowanie relacji partnerskich nacechowanych zaufaniem. Jeżeli ten 
„odzyskany” fragment budżetu zostanie przeznaczony na badania i opracowania 
nowych produktów, rozwój innowacyjności, twórcze szkolenia itd., to z całą pew-
nością można stwierdzić pozytywny efekt klasteringu. 

Klaster ICT ma dobre doświadczenia związane z tworzeniem forum prezenta-
cji wiedzy, rozwiązań i oczekiwanych kompetencji. Posiedzenia Rady Wspólnoty, 
tematyczne konferencje, spotkania w kręgu grup roboczych tworzą szczególny 
klimat, który zbliża partnerów i sprzyja nawiązywaniu relacji biznesowych. 

Na co dzień partnerzy Klastra ICT, dzięki stworzonej platformie współpracy 
i grupom roboczym, podejmują wspólne projekty. Ciekawym eksperymentem był 
udział Klastra ICT wraz z kilkoma innymi klastrami z Dolnego Śląska w konfe-
rencji i targach klastrów, zorganizowanych we Wrocławiu w listopadzie 2011 
roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wspierała koncepcyj-
nie, organizacyjnie i finansowo tę inicjatywę, wydając przy tej okazji kolejny 
regionalny katalog Klastry w Województwie Dolnośląskim11. Głównymi celami 
przedsięwzięcia PARP Polskie klastry i polityka klastrowa są wzmocnienie pol-
skich klastrów, podniesienie ich konkurencyjności i zdolności innowacyjnej przez 
rozwój kapitału ludzkiego oraz efektywności kształtowania polityki klastrowej12. 
W czasie tej imprezy partnerzy klastra nawiązali kilka perspektywicznych kon-
taktów, w tym z delegacją reprezentującą niemieckie klastry ICT z regionu Ber-
lina i Brandenburgii.

6.  Idee innowacyjności i nowe zjawiska

Szerzenie i wspomaganie idei innowacyjności należy do zasadniczych celów 
Klastra ICT. Interesującym kierunkiem jest pokonywanie barier formalnopraw-
nych w dostępie do nowych rozwiązań i technologii, które spowalniają proces 
komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań jako spodziewany rezultat synergii 
nauki i biznesu. Od skutecznego wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań 
zależy tempo rozwoju gospodarczego, konkurencyjność regionów i firm, dlatego 

11  www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95492.asp.
12  Klastry w województwie dolnośląskim, katalog, Polska Agencja Rozwoju Przesiębiorczości, 

Warszawa 2011.
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zainteresowanie partnerów klastra stosunkowo młodym, rozwijającym się kierun-
kiem, tak zwaną demokratyzacją innowacji, jest duże. To określenie wprowadził 
profesor Eric von Hippel z Massachusetts Institute of Technology13. Oznaczało 
ono nasilające się zjawisko opracowania innowacyjnych wyrobów i usług przez 
samych użytkowników, bez uczestniczenia w tym procesie producentów. Jedną 
z przyczyn takiego stanu rzeczy jest asymetria informacji między nimi i użyt-
kownikami, która spowalnia wdrażanie idei innowacyjnych przez producentów. 
Zjawisko demokratyzacji innowacji jest również związane z ekonomicznym 
wpływem coraz popularniejszego bezpłatnego ujawniania informacji o innowa-
cji. Oznacza to zmianę relacji między tradycyjnymi producentami, restrykcyjnie 
chroniącymi własność intelektualną, a wolnymi wspólnotami kreatywnych użyt-
kowników, którzy bezpłatnie udostępniają własność intelektualną. Kapitalną rolę 
w tym, jak zdaje się nieuchronnym trendzie, odgrywa coraz doskonalszy sprzęt, 
algorytmy i oprogramowanie, czyli ICT14. Partnerzy Klastra ICT nie mogą więc 
nie zauważać tego nasilającego się w świecie zjawiska i muszą wyciągać wnioski 
na przyszłość oraz podejmować strategiczne decyzje.

Zakończenie

Analizując bogactwo literatury na temat klasteringu, tworzonej zarówno 
przez naukowców jak i praktyków, jednoznacznie można określić dzisiejsze 
czasy jako erę klastrów. Jeżeli do tego dołączyć liczne źródła wsparcia finan-
sowego dla klastrów lub ich animatorów, to można zaryzykować stwierdzenie, 
że powszechne przekonanie o „zbawiennej” roli wspólnot klastrowych zdomino-
wało znaczną część świata polityki, nauki i biznesu. Idea klastrów zaowocowała 
na świecie wieloma pozytywnymi rezultatami. Analizy potwierdzają wymierne 
sukcesy klastrów przemysłowych i technologicznych. Analitycy zjawiska kla-
steringu są zgodni, że ta formuła współdziałania jest skuteczna, ekonomicznie 
uzasadniona i tworzy wartość dodaną w sferze społecznej. Proces tworzenia ruchu 
klastrowego rozpoczął się w Polsce kilka lat temu i należy założyć jego popu-
laryzację. Sprzyjają temu programy i środki z unijnych funduszy oraz wsparcie 
przez lokalne budżety samorządowe. Klaster ICT, który nie zamierzał skorzystać 

13  E. von Hippel, Democratizing Innovation, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2005.
14  Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć, red. K. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju 

Przesiębiorczości, Warszawa 2011.
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z doraźnych programów finansowych, nie prowadzi rozliczeń finansowych i nie 
dysponuje żadnym budżetem. Źródłem finansowania są środki własne partnerów, 
którzy przeznaczają je na określone przedsięwzięcia organizacyjne, informacyjne 
lub edukacyjne. Politechnika Wrocławska będąca inicjatorem i koordynatorem 
Klastra ICT, przyjęła na siebie dużą część takich kosztów. Klaster ICT zamierza 
pozyskiwać fundusze ze środków unijnych i samorządowych, ale polskie prawo 
pozostawia w tej kwestii wiele do życzenia. Rozwój klastrów może być wspierany 
ze środków i programów publicznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Skorzystanie z nich najczęściej wymaga formalizacji i powołania konkretnej 
struktury o określonej podmiotowości prawnej. Uzyskanie wsparcia publicznego 
wymaga zgłoszenia udziału w konkursie. Należy jednak pamiętać, że finansowa-
nie ze środków publicznych jest z reguły dostępne okresowo i często wymaga 
współfinansowania. Dobrą praktyką będzie zatem uwzględnienie konieczności 
współfinansowania klastra (inicjatywy klastrowej) przez jej członków i zastąpie-
nia z czasem środków publicznych środkami prywatnymi.

Do najważniejszych korzyści wynikających z działalności klastrów ICT 
należą: współpraca nauki z gospodarką, opracowanie i wdrażanie innowacyjnych 
technik informacyjnych i komunikacyjnych, kształcenie specjalistów w zakresie 
najnowszych technologii informatycznych, integracja uczelni, przedsiębiorców 
i samorządów, przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, wzrost 
atrakcyjności inwestycyjnej. Dolny Śląsk jest szczególnie predysponowany do 
rozwoju innowacyjnych technologii i intensywnego inwestowania. Szczególne 
miejsce zajmują tu technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), które są 
wyróżnikiem postępu naszych czasów oraz wspierają rozwój innych dziedzin15.
W regionie dolnośląskim na zasadzie pozytywnego sprzężenia zwrotnego nastę-
puje koncentracja firm głównie z branży ICT. Wielu partnerów klastra Wspólnota 
Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych 
reprezentuje bardzo wysoki poziom nowoczesności i innowacyjności i z powo-
dzeniem mogą konkurować z europejskimi i globalnymi podmiotami. Klastry 
wspierają innowacje, gospodarkę i tworzą efekt szeroko rozumianej synergii, 
natomiast zadaniem dla samorządów i świata polityki jest tworzenie warunków 
i klimatu gospodarczego, aby firmy mogły powstawać i się rozwijać.

15  Kierunek innowacje, „VIP Polityka Biznes Fakty” 2012, nr 2, s. 112.
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ICT CLUSTER – GOOD PRACTICES OF COOPERATION 
IN THE REGION OF LOWER SILESIA

Summary

In the presented paper the idea of cluster initiatives and business clusters are dis-
cussed. We present ICT cluster of Lower Silesia named the Knowledge and Innovation 
Community for Information and Communication Technologies. We describe the origin 
of the cluster, its objectives, organizational structure and key thematic working groups 
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developing the field of ICT. In the paper we present the relation between the activities 
of the ICT Cluster and the development of information society along with the increase of 
innovation activities. We present synergistic use of cluster members competencies, their 
R&D and business potential. The paper includes the list of the common thematic areas for 
development and implementation of projects on innovative solutions in information and 
communication technologies and the possibilities to apply for funds for their implementa-
tion. We also pay attention to the emerging trend in the world known as Democratizing 
Innovation. The examples from the life of ICT Clusters are presented. We conclude with 
the summary emphasizing  the positive aspects of clusters.



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 725 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 98 2012

Agnieszka Jakubowska
Politechnika Koszalińska

REGIONALNY ASPEKT ZRÓŻNICOWANIA 
AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ 

NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wprowadzenie

Obserwowane współcześnie przewartościowanie w postrzeganiu głów-
nych czynników determinujących rozwój społeczno-gospodarczy spowodowało, 
że w centrum uwagi naukowców i decydentów gospodarczych znalazły się tak 
zwane zasoby niematerialne oparte na potencjale innowacji, wiedzy i informacji. 
Zmiany związane z przechodzeniem do tak zwanej gospodarki opartej na wiedzy 
(GOW)1 jednoznacznie uwidoczniły przewagę konkurencyjną nie tylko przedsię-
biorstw, ale również państw i regionów dysponujących zaawansowanymi syste-
mami informatycznymi, warunkującymi powstawanie innowacji i ich transfer. 
W konsekwencji widoczne jest przeskalowanie poziomu analizy procesów spo-
łeczno-gospodarczych z poziomu narodowego na poziom międzynarodowy (glo-
balny) i regionalny. Region stał się główną płaszczyzną projektowania i realizacji 
procesów ekonomicznych i polityki gospodarczej2. Współczesne teorie rozwoju 

1 Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) to taka, w której „wiedza jako taka (nakłady i stan 
wiedzy) staje się ważniejszym czynnikiem determinującym tempo rozwoju i poziom rozwoju go-
spodarczego od nakładów i stanu (wolumenu) środków trwałych” (zob. L. Zienkowski, Gospodarka 
„oparta na wiedzy” – mit czy rzeczywistość?, w: Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 15). OECD definiuje ją natomiast jako bez-
pośrednio opartą na produkcji, dystrybucji oraz wykorzystaniu wiedzy i informacji, zakładając, że 
jedyną trwałą podstawą sukcesu ekonomicznego jest obecnie kapitał intelektualny (zob. Knowledge 
Management in the Learning Socjety. Educations and Skills, Center for Educational Research and 
Innovation, OECD 2000).

2 W ostatnich latach w naukach ekonomicznych nastąpił ponowny wzrost zainteresowania re-
gionem jako organizacją życia gospodarczego oraz oddziaływania politycznego. Należy jednakże 
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regionalnego warunkują natomiast aktywność gospodarczą na poziomie regionu 
przez skalę występowania procesów innowacyjnych oraz funkcjonowanie regio-
nalnych sieci powiązań i współpracy.

Celem artykułu jest przedstawienie analizy problemu przestrzennej aloka-
cji aktywności gospodarczej na poziomie powiatów województwa zachodnio-
pomorskiego. Realizację tego zamierzenia oparto przede wszystkim na badaniu 
wskaźników wyznaczających koniunkturę gospodarczą województwa zachodnio-
pomorskiego w latach 2005–2010, opracowanych dla poziomu NUTS 4. Pozwoliło 
to na stworzenie perspektywy analitycznej w ujęciu dynamicznym badanych pro-
cesów i w konsekwencji na określenie poziomu skorelowania zmian w aktywności 
gospodarczej w badanych, przestrzennie zróżnicowanych obszarach. Zasadniczą 
część analizy poprzedzono krótkim wprowadzeniem do problemu przestrzennej 
alokacji aktywności ekonomicznej w kontekście osiągnięć teorii ekonomii. Uka-
zano również specyfikę gospodarczą województwa zachodniopomorskiego na tle 
innych województw w Polsce. 

1.  Problem przestrzennej alokacji aktywności gospodarczej 
w teoriach ekonomicznych 

Problem przestrzennego zróżnicowania aktywności ekonomicznej to jeden 
z głównych problemów współczesnej ekonomii. Wciąż odczuwany jest pewien 
niedosyt w jednoznacznym określeniu przyczyn różnic w poziomie produktu 
krajowego brutto, stopie bezrobocia i strukturze gospodarczej obserwowanej 
w regionach o parametrach zbliżonych geograficznie. Podejmowane w literaturze 
próby wyjaśnienia „sił” determinujących przestrzenną alokację aktywności eko-
nomicznej starają się wyjść z analizą problemu poza kwestie mechanizmów rynku 
pracy i lokalnych efektów makroekonomicznych. 

Klasyczne teorie ekonomiczne, identyfikując czynniki determinujące wystę-
powanie regionalnego zróżnicowania aktywności ekonomicznej, z jednej strony 

podkreślić, że w literaturze przedmiotu można zauważyć dużą dowolność w interpretacji pojęcia 
region, a w konsekwencji duży nieporządek analityczny. W regionalnym kontekście procesów in-
nowacyjnych wykorzystywane są różne skale przestrzenne, takie jak miasta, aglomeracje, regio-
ny wyodrębnione w sferze teoretycznej oraz na indywidualne potrzeby analiz empirycznych (zob. 
A. Nowakowska, Regionalny kontekst procesów innowacyjnych, w: Budowania zdolności inno-
wacyjnych regionów, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, 
s. 22).
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wymieniają te, które są związane z charakterystyką podaży, z drugiej zaś wynika-
jące z lokalnego i globalnego popytu na pracę3. Początkowe przyjęcie założenia 
o doskonalej alokacji czynników wytwórczych, będące – wydawałoby się – natu-
ralną konsekwencją racjonalności postępowania wszystkich uczestników rynku, 
spowodowało, że w miarę postępowania rewolucji przemysłowej, skutkującej 
pogłębiającymi się różnicami w rozwoju poszczególnych regionów, neoklasyczna 
teoria przestała być użyteczna do wyjaśniania rzeczywistości gospodarczej4. 

Odpowiedzią na potrzebę wyjaśnienia dysproporcji w rozwoju regio-
nalnym były na przełomie lat 50. XX wieku poglądy takich ekonomistów, jak 
C. Hirschmann, G. Myrdal i F. Perroux, dowodzących w swych teoriach, że 
przynajmniej w krótkim okresie siły wolnorynkowe prowadzą wręcz do nasilania 
procesów inicjujących pogłębiające się zróżnicowanie aktywności gospodarczej 
w poszczególnych regionach. G. Mardal dowodził, że nierówności regionalne mają 
charakter „kumulatywny”, ponieważ opisany przez niego tak zwany efekt wiru 
(backwash effect) powoduje wysysanie zasobów (kapitału, ale także siły robo-
czej i towarów) z reginów zacofanych gospodarczo przez lokalne centra wzrostu. 
Co prawda, w długim okresie należałoby się spodziewać ekspansji tych centrów 
na regiony zacofane, jednak tak zwany efekt rozprysku (spread effect) nie jest ani 
pewny, ani na tyle skuteczny, żeby wyrównać dysproporcje regionalne. 

Teorię lokalnych centów wzrostu rozwinął w swojej koncepcji polaryzacji 
F. Perroux. Zgodnie z jej założeniem, dynamiczny rozwój jest inicjowany w tak 
zwanych biegunach wzrostu, które na podobieństwo pól magnetycznych przycią-
gają zasoby z innych obszarów, tworząc efekt polaryzacji5. W teorii założono rów-
nież, że po pewnym czasie powinien pojawić się efekt rozproszenia, polegający 
na pobudzeniu wzrostu obszarów pierwotnie „wypłukanych”. Efekt ten miał być 
naturalną konsekwencją rozwijających się powiązań między podażą i popytem. 

3 Twórcy ekonomii klasycznej nie przywiązywali zbyt dużej wagi do problemu zróżnicowania 
aktywności ekonomicznej na poziomie regionów, co wynikało z przyjęcia założenia o racjonal-
nym zachowaniu podmiotów gospodarczych, zgodnie z którym maksymalizujący zysk posiadacze 
kapitału będą dążyć do jego lokowania w miejscu o najniższych kosztach z jednoczesnym poszu-
kiwaniem przez siłę roboczą miejsc o najlepszych warunkach wynagradzania. Przyjęcie tego typu 
założeń odrzuca więc możliwość dużych różnic w rozwoju i zamożności poszczególnych regio-
nów. 

4 Należy jednakże podkreślić, że na gruncie neoklasycznej teorii alokacji podejmowano próby 
wyjaśnienia przyczyn przestrzennego różnicowania w rozkładzie aktywności gospodarczej. Należa-
łoby tu wymienić takie nazwiska, jak W. Christaller, W. Isard czy M. Weber, zwany ojcem współ-
czesnej analizy alokacji (zob. B. Rokicki, Teoria ekonomiczna a regionalne zróżnicowanie rynku 
pracy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008).

5 Szerzej tamże.
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Pierwotna polaryzacja rozwoju miałaby więc prowadzić do procesu konwergencji 
rozbudzonej aktywności gospodarczej6.

Odpowiedzią na ułomności teorii zróżnicowania regionalnego opartych na 
neoklasycznych modelach wzrostu było opracowanie na początku lat 90. XX 
wieku koncepcji nowej geografii ekonomicznej (NGE). Teoria ta, opierając się 
na efektach skali, miała wyjaśnić przyczyny długookresowego utrzymywania się 
lub wręcz narastania zróżnicowań regionalnych. Zróżnicowanie to miał wyjaśniać 
model tak zwanego rdzenia i peryferii, zakładający istnienie określonych procesów, 
które są w stanie trwale różnicować poziom aktywności poszczególnych regio-
nów. Jego głównym odkryciem było stwierdzenie, że pewne rodzaje działalności 
podlegające efektom skali nigdy nie będą równomiernie rozłożone w przestrzeni7. 
Mają to tłumaczyć powiązania popytowo-podażowe, powodujące, że koncentracja 
aktywności gospodarczej w ramach jednego obszaru jest opłacalna zarówno dla 
przedsiębiorstw, które zyskują dostęp do większego rynku zbytu, jak i dla zasobu 
siły roboczej mogącego wynegocjować wyższe wynagrodzenie. W konsekwencji 
koncentracja produkcji jest samonapędzającym się procesem8.

2.  Zróżnicowanie aktywności gospodarczej na poziomie województw 
w Polsce

Do ukazania zróżnicowania aktywności gospodarczej w polskim woje-
wództwie wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury: stopę bezrobo-
cia rejestrowanego oraz poziom dochodu w przeliczeniu na jednego mieszańca. 
Analizę oparto na danych Głównego Urzędu Statystycznego w ujęciu rocznym 

6 Zob. E. Wojnicka, Teorie rozwoju regionalnego, koncepcja systemu innowacyjnego i nowe 
teorie wzrostu, w: Przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu. Polaryzacja a wy-
równywanie szans rozwojowych. Przesłanki dla kształtowania polityki regionalnej państwa, red. 
E. Wojnicka, Ekspertyza dla Departamentu Polityki Regionalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy, 
Warszawa, styczeń 2005, s. 7–8.

7 Nowa geografia ekonomiczna, uwzględniająca cechy i tendencje rozwojowe zachodzące na 
różnych terytoriach, stała się podstawą filozofii nowej polityki regionalnej. W ujęciu geograficznym 
mechanizmy rządzące rozwojem uwypuklają korzyści dużych, wysoko wyspecjalizowanych teryto-
riów, charakteryzujących się wykorzystaniem wysokiej technologii i elastycznymi rynkami pracy. 

8 Nowoczesne teorie rozwoju regionalnego podkreślają jednoznaczną rolę aglomeracji w prze-
strzennym rozwoju aktywności gospodarczej, nie wskazują natomiast jednoznacznie, czy efekty te 
można uznać za pozytywne. Próbę oceny efektu aglomeracji netto na gruncie polskim zaprezentowano 
m.in. w artykule A. Burdziak, A. Myślińska, Ekonometryczna weryfikacja efektu aglomeracji netto 
w gospodarce polskiej w latach 2000–2005, „Studia Regionalne i Lokalne” 2008, nr 2 (32), s. 72–91.
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dla poziomu NUTS 2 za 2010 rok – poziom dochodu, oraz za 2011 rok – stopa 
bezrobocia. Ocenę zróżnicowania aktywności gospodarczej między poszczegól-
nymi województwami oparto na badaniu relacji analizowanych parametrów do 
wartości średniej oraz określeniu rozstępu i odchylania standardowego.

W analizowanym 2011 roku średnia stopa bezrobocia rejestrowanego dla 
wszystkich województw wyniosła 13,7 pkt proc. przy odchyleniu standardowym 
na poziomie 3,03 pkt proc. Rozstęp w obserwowanej wartości wynosił 10,9 pkt 
proc. co wynikło z faktu, że w województwie o najwyższej stopie bezrobocia 
(warmińsko-mazurskie – 20,1 pkt proc.) wskaźnik ten był na poziomie 118% 
wartości obserwowanej w województwie o najniższej stopie bezrobocia (wiel-
kopolskie – 9,2 pkt proc.). Rozkład różnicy w stopie bezrobocia rejestrowanego 
w stosunku do średniej krajowej w poszczególnych województwach przedsta-
wiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Rozkład różnicy w stopie bezrobocia w stosunku do średniej krajowej w po-
szczególnych województwach – ujęcie procentowe (stopa bezrobocia reje-
strowanego – 2011 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Strategia rozwoju kraju, podstawo-
we wskaźniki, GUS, Warszawa, marzec 2012.
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Duże rozbieżności między aktywnością ekonomiczną poszczególnych woje-
wództw są również widoczne w analizie rozkładu wskaźnika poziomu dochodu 
w przeliczeniu na osobę. Za względu na dostępność danych jako zakres czasowy 
badania przyjęto 2010 rok. W okresie tym średni miesięczny poziom dochodu na 
osobę dla wszystkich województw wynosił 1105,90 zł przy odchyleniu standardo-
wym na poziomie 114,50 zł. Rozstęp w obserwowanej wartości wynosił 673,00 zł, 
co wynikło z faktu, że w województwie o najwyższym poziomie dochodu (mazo-
wieckie – 1539,00 zł/os.) wskaźnik ten był o ponad 77% wyższy od wartości 
obserwowanej w województwie o najniższym poziomie dochodu (podkarpackie 
– 866,00 zł/os.). Rozkład różnicy w poziomie dochodu w przeliczeniu na osobę 
w stosunku do średniej krajowej w poszczególnych województwach przedsta-
wiono na rysunku 2.
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Rysunek 2.  Relacja różnicy w poziomie dochodu w przeliczeniu na osobę w stosunku do 
średniej krajowej w poszczególnych województwach (2010 r.)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Strategia rozwoju...

Oparta na wybranych wskaźnikach analiza alokacji aktywności gospodarczej 
na terenie Polski wykazała, że można mówić o stosunkowo dużych dysproporcjach 
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między poszczególnymi województwami. Takie zróżnicowanie wewnętrzne kraju 
na poziomie regionalnym nie tylko potwierdza założenia nowoczesnych teorii 
rozwoju regionalnego, lecz jest naturalną konsekwencją wpisywania się Polski 
w tendencje obserwowane w liberalnych gospodarkach modelu anglosaskiego. 

3. Województwo zachodniopomorskie na mapie aktywności gospodarczej

Województwo zachodniopomorskie zajmuje powierzchnię 22 892 km2, co 
daje mu piąte miejsce pod względem wielkości w Polsce, obejmuje bowiem 7,3% 
powierzchni kraju. Liczba ludności wynosi 1 692,9 tys. osób, co stanowi 4,5% 
ludności Polski. Województwo dzieli się na 21 powiatów (w tym 3 grodzkie) 
i 114 gmin (11 miejskich, 51 miejsko-wiejskich i 52 wiejskich). W wojewódz-
twie znajdują się 63 miasta i 3128 wsi. Charakterystyczną cechą województwa 
zachodniopomorskiego jest skupienie potencjału demograficznego w zachodniej 
i wschodniej części województwa, podczas gdy środkowa część jest słabo zalud-
niona. Największymi miastami województwa są: Szczecin (407,8 tys. miesz-
kańców), Koszalin (107,4 tys. mieszkańców), Stargard Szczeciński (70,2 tys. 
mieszkańców), Kołobrzeg (44,9 tys. mieszkańców), Świnoujście (40,9 tys. miesz-
kańców), Szczecinek (38,5 tys. mieszkańców).

Województwo zachodniopomorskie, należąc do grupy województw o dużym 
udziale gospodarki postpegeerowskiej, jest zaliczane do regionów o najwyższym 
poziomie bezrobocia. Pomimo trudnej sytuacji na lokalnych rynkach pracy, 
z przeprowadzonej analizy wynika, że plasuje się ono w czołówce województw 
o najwyższym dochodzie w przeliczeniu na osobę. W roku 2010 zajęło ono w tej 
kategorii czwarte miejsce (rys. 2). 

Do określenia pozycji województwa zachodniopomorskiego na mapie aktyw-
ności gospodarczej stworzono macierz uwzględniającą wcześniej określone relacje 
stopy bezrobocia i poziomu dochodu na mieszkańca w stosunku do średniej kra-
jowej. Miejsce województwa zachodniopomorskiego na tle innych województw 
w Polsce przedstawiono na rysunku 3. Wynika z niego, że województwo zachod-
niopomorskie należy do grupy województw obszaru II, czyli charakteryzuje się 
wyższą niż przeciętna stopą bezrobocia oraz wyższym niż średni poziom dochodu 
w przeliczeniu na osobę. Świadczy o dobrym klimacie koniunktury gospodarczej 
w województwie, lecz ukazuje również nieefektywność lokalnych rynków pracy 
w absorpcji wolnych zasobów. Przedstawiona mapa relacji wskazuje jednocześ-
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nie na niejednorodną reakcję badanych województw na zachowania koniunktury 
krajowej – brakuje widocznej korelacji między względnym poziomem dochodu 
osiąganego przez mieszkańców a wielkością względnej stopy bezrobocia w bada-
nych obszarach w odniesieniu do średniej krajowej.

4.  Alokacja aktywności gospodarczej 
w powiatach województwa zachodniopomorskiego

Do oceny skali różnic w poziomie aktywności gospodarczej powiatów woje-
wództwa zachodniopomorskiego wykorzystano dane dostępne na portalu e-region 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego9. Badano 21 

9 Wortal jest dostępy pod adresem: www.eregion.wzp.pl/.
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Rozkład różnicy w stopie bezrobocia w stosunku do średniej krajowej – ujęcie procentowe 
(stopa bezrobocia rejestrowanego, 2011 r.)
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Rysunek 3. Mapa zależności stopy bezrobocia i poziomu dochodu na osobę od średniej 
krajowej w badanych województwach 

Źródło:  opracowanie własne.
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powiatów województwa zachodniopomorskiego, w tym 3 grodzkie. W analizie 
wykorzystano następujące wskaźniki: liczbę podmiotów MŚP na tysiąc mieszkań-
ców, nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze na tysiąc mieszkańców, roczne 
dochody PIT i CIT per capita oraz stopę bezrobocia rejestrowanego. Dla ukazania 
tendencji w zamianie koniunktury w poszczególnych powiatach analizę wybra-
nych wskaźników przeprowadzono w ujęciu dynamicznych dla lat 2005–2010. 
Główne statystyki dla poszczególnych zmiennych, liczone dla grupy 21 powia-
tów, przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1

Wybrane statystyki dla powiatów województwa zachodniopomorskiego 

Zmienne Średnia Rozstęp Minimum Maksimum Odchylenie 
standardowe N

Liczba podmiotów MŚP 
na tysiąc mieszkańców 
(2010 r.)

120,1 92,0 83,4 175,4 29,4 21,0

Dynamika liczby podmiotów 
MŚP na tysiąc mieszkańców 
(2010 : 2006)

107,2 17,1 98,5 115,6 4,3 21,0

Podmioty gospodarcze nowo 
zarejestrowane na tysiąc 
mieszkańców (2010 r.)

11,6 7,3 8,7 16,0 2,0 21,0

Dynamika liczby podmiotów 
nowo zarejestrowanych 
na tysiąc mieszkańców 
(2010 : 2006)

115,8 57,4 83,8 141,2 15,7 21,0

Dochody PIT i CIT per 
capita rocznie w 2009 r. (zł) 12 826,3 11 515,8 9 398,6 20 914,3 3 073,4 21,0

Średnioroczna dynamika 
zmian w dochodach PIT 
i CIT per capita w latach 
2005–2009

109,1 8,8 103,8 112,6 1,8 21,0

Stopa bezrobocia rejestrowa-
nego (%) (2010 r.) 21,2 19,8 9,6 29,4 6,3 21,0

Średnioroczna dynamika 
stopy bezrobocia w latach 
2006–2010

94,7 11,6 91,5 103,1 2,5 21,0

Źródło:  opracowanie własne.

Jak wynika z tabeli 1, w badanych powiatach, można zaobserwować duże 
rozbieżności w poziomie badanych wskaźników. Świadczą o tym zarówno wiel-
kości rozstępu w stosunku do wartości średniej, jak i wielkość odchylenia standar-
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dowego. Rozstęp niektórych wskaźników jest na poziomie około 80–90% średniej 
wartości zmiennej. Przykładowo, wskaźnik liczby podmiotów MŚP przypadający 
na mieszkańca – rozstęp na poziomie 76,6% wartości średniej, wskaźnik poziomu 
dochodu PIT i CIT per capita – 89,8%, a wskaźnik stopy bezrobocia – odpowied-
nio 93,3% średniej wartości zmiennej. Analiza dynamiki poszczególnych kate-
gorii ekonomicznych również wskazuje, że w ciągu obserwowanych pięciu lat 
tempo zmian podstawowych wskaźników charakteryzujących aktywność gospo-
darczą w poszczególnych powiatach miało różne nasilenie. 

Graficzną ilustrację przestrzennego zróżnicowania aktywności ekonomicz-
nej w badanych powiatach zaprezentowano jako macierze, pozycjonując obiekty 
według kryterium liczby podmiotów MŚP na tysiąc mieszkańców w relacji do 
dochodu PIT i CIT per capita (rys. 4a) oraz liczby podmiotów nowo zarejestro-
wanych na tysiąc mieszkańców w relacji do stopy rejestrowanego bezrobocia 
(rys. 4b). Dla ukazania tendencji do zmian tych relacji w czasie dokonano pozy-
cjonowania powiatów w analogicznych macierzach, uwzględniając dynamikę 
zmian obserwowanych wskaźników w ciągu pięciu lat (rys. 4b i 5b). Przerywane 
linie oznaczają wartości średnie dla obserwowanej zmiennej. Oznaczenia na 
rysunkach wyjaśniono w tabeli 2.

Tabela 2

Oznaczenia powiatów przyjęte w analizie

Oznaczenie Powiat Oznaczenie Powiat Oznaczenie Miasto
P 1 białogardzki P 10 myśliborski M 1 Szczecin
P 2 choszczeński P 11 policki M 2 Koszalin
P 3 drawski P 12 pyrzycki M 3 Świnoujście
P 4 goleniowski P 13 stargardzki
P 5 gryficki P 14 szczecinecki
P 6 gryfiński P 15 sławieński
P 7 kamieński P 16 wałecki
P 8 koszaliński P 17 łobeski
P 9 kołobrzeski P 18 świdwiński

Źródło:  opracowanie własne.
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a) w ujęciu wartości nominalnych 
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Zakończenie

Z przeprowadzonego pozycjonowania powiatów województwa zachodnio-
pomorskiego w relacjach opisujących aktywność ekonomiczną tych obszarów 
wynika znaczne zróżnicowanie w poziomie, tempie i kierunku zmian parame-
trów przyjętych do badania. Analiza nominalnych wartości zmiennych pokazała 
znaczną przewagę powiatów o właściwościach aglomeracyjnych – powiatów 
grodzkich; czyli Szczecina, Koszalina, Świnoujścia. Charakteryzowały się one 
najwyższymi, znacznie odbiegającymi od średniej wartościami dochodów PIT 
i CIT oraz liczby zarejestrowanych podmiotów MŚP w przeliczeniu na miesz-
kańca (rys. 4a). Ponadto powiaty te miały również najniższą stopą bezrobocia 
rejestrowanego (rys. 4b). Podobną do powiatów grodzkich charakterystykę miał 
również powiat kołobrzeski. Z analizy zmiennych w ujęciu dynamicznym (rys. 4b 
i 5b) wynika, że powiaty grodzkie osiągały wyniki zbliżone do średnich wartości 
obserwacji.

Na podstawie analizy przestrzennej alokacji aktywności ekonomicznej 
w województwie zachodniopomorskim można potwierdzić tezę o naturalnym 
procesie przestrzennej koncentracji procesów gospodarczych i tworzeniu się 
lokalnych biegunów wzrostu. Proces ten wyrażony jest i w poziomie dochodów 
osiąganych w poszczególnych regionach, jak również w regionalnym zróżnico-
waniu stopy bezrobocia. 
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REGIONAL DIVERSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITY 
BASED ON THE EXAMPLE OF WEST POMERANIA PROVINCE

Summary

The problem discussed in this article concerns the aspect of regional differences in 
the level of economic activity. This issue is one of the major problems of modern econom-
ics. This article aims to explain the reasons for the differences in the development rate of 
individual regions, as well as differences in local labour markets. It presents the classical 
and modern theories of regional development. Particular attention was paid to regional 
differences in West Pomerania Province.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ROZWOJU LOKALNYM MAZOWSZA

Wprowadzenie

Celem artykułu jest przedstawienie roli przedsiębiorczości w rozwoju regionu 
i związku między przedsiębiorczością mieszkańców regionu a jego rozwojem. 
Ponadto podjęto próbę zdefiniowania podstawowych pojęć i omówiono fragment 
badań własnych autora przeprowadzanych w latach 2010–2011 w województwie 
mazowieckim. Rozważania zakończono wnioskami dotyczącymi związku mię-
dzy omawianymi zagadnieniami.

1.  Pojęcie przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość przez wiele lat nie była postrzegana w Polsce jako zjawi-
sko pozytywne, miała nawet zabarwienie pejoratywne i niewiele osób chciało się 
identyfikować z tym pojęciem. Pozytywne jej postrzeganie powróciło po 1989 
roku, w okresie transformacji gospodarczej.

Przedsiębiorczość jest różnie definiowana w zależności od kręgu kulturo-
wego, z którego wywodzi się autor. Pojęcie to łączy się również z takimi termi-
nami, jak przedsiębiorstwa i przedsiębiorca.

Najprostszą definicję przedsiębiorczości zamieszczono w Wielkiej encyklo-
pedii PWN, „umiejętność doboru i zaangażowania w działalności gospodarczej, 
prowadzonej w warunkach niepewności, czynników wytwórczych w sposób 
zapewniający zysk jednemu przedsiębiorcy lub grupie przedsiębiorczych osób”1.

1 Wielka encyklopedia PWN, t. 22, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 411.
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Inną definicję przytaczają w swoim opracowaniu Tomasz i Zbigniew Kru-
szewscy: „przedsiębiorczość to zdolność do tego, żeby być przedsiębiorczym: 
posiadanie ducha inicjatywy; obrotność, rzutkość, zaradność”2.

Krzysztof Safin pisze, że przedsiębiorczość to „zespół cech opisujących 
szczególny sposób postępowania zespołów ludzkich, instytucji czy całej gospo-
darki”3. Według niego na proces przedsiębiorczości składa się pięć faz:

− nowatorski, innowacyjny pomysł,
− motywacja przejawiająca się w pragnieniu uzyskania korzyści ze swojej 

innowacji,
− zapewnienie środków do realizacji pomysłu,
− realizacja pomysłu,
− efekt rynkowy (może on oznaczać zarówno korzyści, jak i straty).
Lesław H. Haber na podstawie analizy wczesnych i późniejszych klasycz-

nych definicji przedsiębiorczości proponuje działania przedsiębiorcze określać 
jako:

1. „Występujące wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z niekonwencjo-
nalnym rozwiązaniem problemów ekonomicznych, technicznych, orga-
nizacyjnych i pracowniczych związanych z zakładaniem, prowadzeniem 
i posiadaniem własnej firmy.

2. Związane z koniecznością podejmowania samodzielnych, odpowiedzial-
nych, nierutynowych decyzji uwzględniających całokształt parametrów 
bliższego i dalszego otoczenia, w którym ma być lub jest prowadzona 
działalność gospodarcza.

3. Uwzględniające pewien stopień niepewności i ryzyka co do powodzenia 
założonego celu podjętego przedsięwzięcia.

4. Zakładające powodzenie podjętych zmian w postaci nadwyżki uzyska-
nych efektów w stosunku do poniesionych nakładów – kosztów”4.

Według Daniela Stosa, przedsiębiorczość „to umiejętność dostrzeżenia 
i wykorzystania nowych możliwości, dających szansę na relatywnie duże korzy-
ści w stosunku do poniesionych nakładów w warunkach braku pewności co do 

2 T. Kruszewski, Z. Kruszewski, Wybrane uwarunkowania przedsiębiorczości polskiej w warun-
kach Unii Europejskiej, w: Przedsiębiorczość polska w warunkach Unii Europejskiej, red. Z.P. Kru-
szewski, A. Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2005, s. 12.

3 K. Safin, T. Cebrowska, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 11–12.

4 L.H. Haber, Działania przedsiębiorcze w biznesie, w: Przedsiębiorczość i rynek, Wydawnic-
two Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s. 12.



465Przedsiębiorczość w rozwoju lokalnym Mazowsza

sukcesu całego przedsięwzięcia”5. Dostrzega on następujące obszary ludzkiej 
przedsiębiorczości:

− wykonywanie pracy,
− odpłatne wykonywanie świadczeń – prowadzenie przedsiębiorstwa,
− inwestowanie – inwestycje kapitałowe – obrót prawami do dochodu.
Interesujące podejście do problemu przedsiębiorczości w swoich pracach 

prezentuje Stefan Kwiatkowski, proponując określenie „przedsiębiorczości inte-
lektualnej” jako najbardziej adekwatnej do współczesnej gospodarki. Koncepcja 
ta polega na próbie powiązania klasycznego podejścia P. Druckera z japońską 
filozofią Kaizen, opierającą się na następujących założeniach:

− dyscyplina i zaangażowanie pracowników,
− wysokie kwalifikacje,
− solidarność pracodawców i pracobiorców,
− nastawienie na jakość6.
Filozofia Kaizen jest jednak głęboko osadzona w japońskiej kulturze i jako 

taka bardzo trudna, jeśli nie niemożliwa, do przeniesienia na grunt europejski lub 
amerykański7. Jedyną kulturą europejską, która byłaby w stanie zaakceptować 
filozofię Kaizen, jest kultura niemiecka, w której „przedsiębiorczość nie ma na 
celu maksymalizacji zysków, a jak najlepsze przysłużenie się społeczeństwu”8.

Można też przytoczyć definicję Jana Brudnickiego, dla którego przedsiębior-
czość „to działania ludzi, którzy nie oczekują od innych sterowania swoim losem, 
a przeciwnie, sami w konkretnym otoczeniu, wykorzystując swoje możliwości 
i predyspozycje w sposób efektywny i etyczny, kształtują swój byt z korzyścią 
dla siebie, swoich najbliższych, środowiska społecznego, tworzą wkład dla dobra 
całego narodu”9. Definicja ta jest pod pewnymi względami zbieżna z niemieckim 
pojmowaniem pojęcia przedsiębiorczość przytoczonym przez Ch. Hampden-
-Turner’a i A. Trompenaars’a.

5 D. Stos, Postawowe zasay przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość polska...., s. 49.
6 S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2000, s. 85.
7 Por. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2000, s. 92.
8 Ch. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, 

Warszawa 1998, s. 200.
9 J. Brudnicki, Przedsiębiorczość, moje doświadczenia i obecna rzeczywistość, w: Przedsiębior-

czość polska..., s. 97.
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W literaturze zachodniej przedsiębiorczość jest najczęściej opisywana przez 
pryzmat przedsiębiorcy10. Można tu przytoczyć definicję przedsiębiorczości ze 
słownika języka angielskiego: „przedsiębiorczość to zdolność do wymyślenia 
nowych, efektywnych rzeczy oraz zdolność do stworzenia tych rzeczy”11.

Bardzo obszerną i wyczerpującą definicję przedsiębiorczości sformułował 
Jan Targalski, który na podstawie syntezy przytoczonych nowych poglądów na to 
pojęcie w literaturze angloamerykańskiej pisze, że przedsiębiorczość to „proces 
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, obejmu-
jący następujące składniki:

− rozpoznanie szans i możliwości działania na rynku (prowadzenia działal-
ności gospodarczej);

− opracowanie planu działalności (biznesplanu) i zgromadzenie (przygoto-
wanie) niezbędnych zasobów;

− powstanie (założenie) przedsiębiorstwa;
− prowadzenie przedsiębiorstwa przez kolejne fazy jego rozwoju (zarządza-

nie przedsiębiorstwem)”12.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, można powiedzieć, że przed-

siębiorczość oznacza umiejętność oraz chęć innowacyjnego myślenia i działania 
w określonej sytuacji rynkowej dla osiągnięcia korzyści własnych i swojego oto-
czenia, wiążąca się jednak z pewnym ryzykiem.

Trudno jest jednoznacznie zdefiniować pojęcia przedsiębiorczość, przedsię-
biorstwo czy przedsiębiorca, a jeszcze trudniej wymienić wszystkie cechy, które 
powinien mieć przedsiębiorca, zwłaszcza obecnie, gdy posiadanie wszystkich 
cech zawartych w różnych definicjach nie gwarantuje rynkowego sukcesu. Jakby 
jednak na tę kwestię nie patrzeć, jedną z bardzo istotnych cech jest na pewno 
przedsiębiorcza orientacja.

Można się zastanowić, jak określić przedsiębiorczą orientację. Jest to na 
pewno stałe poszukiwanie możliwych innowacji każdego rodzaju, połączone 
z podejmowaniem skalkulowanego ryzyka. Orientacja przedsiębiorcza dotyczy 
zarówno przedsiębiorczości zewnętrznej jak i wewnętrznej, z tym że w przypadku 
przedsiębiorczości wewnętrznej dobrze jest, gdy w parze idą zdolności przywód-

10 Por. T. Kruszewski, Z. Kruszewski, dz.cyt., s. 13.
11 Collins Cobuild English Language Dictionary, Collins, London–Glasgow 1990, s. 470.
12 J. Targalski, Przedsiębiorczość i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, 

s. 8–9.
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cze. Dobry menedżer musi odgrywać wiele ról13, między innymi przedsiębiorcy. 
Większości z tych ról można się nauczyć, lecz do roli przedsiębiorcy i przywódcy 
potrzebne są szczególne predyspozycje. Do roli przedsiębiorcy potrzeba właśnie 
przedsiębiorczej orientacji, a do roli przywódcy – przywódczych zdolności. Role 
te należą do dwóch różnych grup (rola przywódcy należy do grupy ról interperso-
nalnych, rola przedsiębiorcy zaś do ról decyzyjnych), ale niemożność wyuczenia 
się ich odgrywania sprawia, że wymieniono je razem.

Mówiąc o poszukiwaniu innowacji, ważne jest, żeby nie zawężać tego poję-
cia. Używając terminu innowacja, często myślimy wyłącznie o wprowadzeniu 
na rynek nowego towaru lub usługi, ewentualnie o modyfikacji już istniejących. 
Tymczasem na przykład J.A. Schumpeter wymienia cztery podstawowe rodzaje 
innowacji:

− innowację produktową – wprowadzenie nowego produktu,
− innowację procesową – wprowadzenie nowej metody produkcji,
− innowację rynkową – otwarcie nowego rynku sprzedaży lub zaopatrze-

nia,
− innowację w sferze zarządzania – wprowadzenie nowego sposobu działa-

nia14.
Oczywiście, trzeba sobie zdawać sprawę, że J.A. Schumpeter formułował 

swoją teorię na początku XX wieku na podstawie ówczesnych realiów gospodar-
czych. Dziś jego interpretacja nie do końca odpowiada zatem realiom i wymaga-
niom rynku. Klasyfikację można uznać za słuszną, ale jej interpretacja wymaga 
rozszerzenia. Do innowacji rynkowych z powodzeniem można zaliczyć również 
wprowadzanie różnych instrumentów marketingowych lub metod sprzedaży. 
Do innowacji produktowej można obecnie zaliczyć modyfikację istniejących 
produktów, choć J.A. Schumpeter nie zalicza w swojej teorii modyfikacji do 
innowacji.

Przedsiębiorcy samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą często 
nie są w stanie wprowadzić wszystkich wymienionych rodzajów innowacji, co 
nie oznacza, że nie są oni zdolni do opracowania tych innowacji. Chodzi tu raczej 
o ograniczenia natury finansowej. Zdarza się bowiem, że przedsiębiorcy próbują 

13 Por. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2000, s. 60–70; R.W. Griffin, dz.cyt., s. 52–55.

14 Por. S. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo XXI wieku (intelektualizacja przedsiębiorczości, in-
telektualizacja przedsiębiorstw), w: Przedsiębiorczość i konkurencyjność, red. J. Kotowicz-Jawor, 
PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, s. 62.
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opatentować jakiś wynalazek, a następnie sprzedać patent, gdyż sami nie są w sta-
nie przeprowadzić nowego produktu przez fazę testów i wprowadzenia na rynek. 
Nie jest to problemem przedsiębiorczości wewnętrznej, ponieważ innowatorzy 
najczęściej mają warunki do pracy nad swoim projektem i jego doskonaleniem. 
Tak naprawdę ważny jest nie tyle rodzaj innowacji, ile ciągłe dążenie do ich 
tworzenia oraz podejmowanie ryzyka wprowadzenia ich na rynek. Są to bowiem 
elementy składające się na przedsiębiorczą orientację. Przedsiębiorczość i przed-
siębiorcza orientacja to ważne cechy, ale ważne jest też przestrzeganie pewnych 
uniwersalnych reguł, wpływających na zdolność poszczególnych społeczeństw 
do osiągnięcia sukcesu gospodarczego.

3.  Pojęcie przedsiębiorca

Pojęcie przedsiębiorca jest niezwykle trudne do sprecyzowania, ponieważ 
do próby jego zdefiniowania można podejść co najmniej z dwóch różnych punk-
tów widzenia: administracyjnego oraz ekonomicznego.

Z administracyjnego punktu widzenia pojęcie to można utożsamić z poję-
ciem przedsiębiorstwa. W spółce cywilnej przedsiębiorcami są jedynie wspólnicy, 
a w innych spółkach – spółka, a nie wspólnicy15. Każdy, kto zarejestruje dzia-
łalność gospodarczą, automatycznie staje się przedsiębiorcą. W tym celu należy 
złożyć w urzędzie gminnym lub miejskim właściwym dla miejsca zamieszkania 
formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Należy w nim 
wpisać:

a) oznaczenie przedsiębiorcy, to znaczy nazwisko, imię i nazwę, którą chce 
się nadać firmie;

b) własny NIP, PESEL, miejsce zamieszkania, czyli miejscowość, w której 
się przebywa z zamiarem stałego pobytu;

c) adres zamieszkania, a jeżeli działalność będzie wykonywana poza miej-
scem zamieszkania – również adres zakładu głównego, oddziałów lub 
innego miejsca prowadzenia działalności;

d) rodzaj podejmowanej działalności, który musi być zgodny z Polską Kla-
syfikacja Działalności (PKD);

15 J. Targalski, dz.cyt., s. 11.
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e) dzień podjęcia działalności gospodarczej; może to być późniejszy dzień 
niż dzień złożenia wniosku;

f) numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej;
g) dane niezbędne do rejestracji w systemach REGON, NIP i ZUS lub 

KRUS16.
Próbę połączenia obu podejść, administracyjnego i ekonomicznego, podjął 

Jan Targalski, twierdząc, że przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej, podejmuje i prowa-
dzi działalność gospodarczą, nawet w niesprzyjających warunkach wykorzystując 
szanse rynkowe niedostrzegane lub bagatelizowane przez innych, wkładając cały 
swój zapał i wysiłek w przedsięwzięcie, które może przynieść korzyść, ale zagraża 
również stratą. Przedsiębiorca stara się przy tym wprowadzać zmiany, przetwa-
rzać otaczającą go rzeczywistość, pozyskiwać zasoby lub zapewniać dostęp do 
nich i dokonywać takiej kombinacji lub modyfikacji zasobów, która przyczynia 
się w efekcie do podniesienia ich wartości17.

Pojęcie przedsiębiorca w ekonomicznym rozumieniu tego słowa po raz 
pierwszy pojawiło się w 1755 roku, kiedy użył je francuski ekonomista R. Cantil-
lon. Według niego przedsiębiorcą był „kupiec, który ponosił ryzyko wynikające 
z niepewności występującej na rynkach, na których prowadził on działalność”18.

Obecnie z ekonomicznego punktu widzenia przedsiębiorca to organizator 
działalności firmy dążący do osiągnięcia jak największego zysku. Jego najważ-
niejsze funkcje to według Romana Milewskiego:

a) inicjowanie i uruchamianie działalności gospodarczej oraz różnego typu 
innowacji techniczno-organizacyjnych;

b) podejmowanie najważniejszych decyzji związanych z funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa;

c) podejmowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz wprowadzaniem innowacji – od decyzji przedsiębiorcy 
zależy, czy przedsiębiorstwo osiągnie zysk, czy poniesie stratę19.

16 W. Markowski, ABC small business’u, Wydawnictwo Marcus s.c., Łódź 2009, s. 11.
17 J. Targalski, dz.cyt., s. 10.
18 S. Duda, Uwagi o teorii przedsiębiorstwa, w: Przedsiębiorczość w teorii i praktyce gospodar-

czej, cz. III, red. W. Grzybowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
2000, s. 20–21.

19 Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1999, s. 160.
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Z punktu widzenia ekonomii ważne jest również, aby nie mieszać pojęć przedsię-
biorca i właściciel kapitału. Rolą właściciela kapitału jest posiadanie wyposażenia 
kapitałowego i wynajmowanie go przedsiębiorcom. Właściciel kapitału czerpie 
więc zyski z faktu jego posiadania, przedsiębiorca zaś osiąga zysk wynikający 
ze zorganizowanego procesu produkcyjnego, będący resztą z różnicy pozosta-
łej po odliczeniu od dochodu opłaty za pracę i wynajęcie kapitału20. Kwestia ta 
wyraźnie widoczna jest w definicji przedsiębiorcy podawanej przez D. Stosa: 
„przedsiębiorca to podmiot, który dąży do osiągnięcia korzyści poprzez odpłatne 
wykonywanie świadczeń (działalność gospodarcza) na rzecz innych podmiotów 
– klientów”21.

John M. Keynes mówi, że przedsiębiorca może występować w roli produ-
centa oraz konsumenta. Kiedy występuje w roli producenta, operuje pojęciami 
kosztów bieżących i zysku brutto, decyduje, czy puścić w ruch aparat wytwórczy, 
czy nie. W roli konsumenta przedsiębiorca posługuje się pojęciami kosztów sta-
łych i dochodem netto. Tutaj więc J.M. Keynes wykazuje pewien dualizm i zara-
zem dylemat przedsiębiorcy22.

Można podjąć próbę zdefiniowania przedsiębiorcy z punktu widzenia zarzą-
dzania. Tu jednak nie należy mylić tego pojęcia z pojęciami menedżer czy kieru-
jący, bo są one szersze. Menedżer może być przedsiębiorcą, ale jest to tylko jedna 
z ról menedżerskich (czy kierowniczych) wymienionych przez H. Mintzberga. 
Menedżer w roli przedsiębiorcy wprowadza innowacje i podejmuje skalkulowane 
ryzyko lub dobrowolnie inicjuje zmiany23.

4.  Cechy przedsiębiorcy

Analiza przytoczonych definicji przedsiębiorcy pozwala na podjęcie próby 
wymienienia cech, które powinny go charakteryzować. Oczywiste wydaje się, że 
pierwszą i najważniejszą cechą powinna być przedsiębiorczość, traktowana zarówno 
jako cecha wrodzona, jak i umiejętność, którą można posiąść w pewnych warun-
kach 24. Cecha ta właściwie, biorąc pod uwagę wcześniejsze rozważania, mogłaby 

20 D. Leidler, S. Estrin, Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991, s. 114.
21 D. Stos, dz.cyt., s. 49.
22 J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2003, s. 53.
23 Por. Zarządzanie..., s. 70; R.W. Griffin, dz.cyt., s. 54.
24 G. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i Ska, Warszawa 2008, s. 312.
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wyczerpać zestaw cech koniecznych. Jest to jednak, na co już zwrócono uwagę, poję-
cie szerokie, więc warto wskazać na bardziej szczegółowe cechy przedsiębiorcy.

Wśród cech przedsiębiorcy w dzisiejszej gospodarce ważne miejsce musi 
zajmować innowacyjność. Według najprostszej definicji innowacyjności jest 
to nowatorstwo, wdrażanie nowych technologii, tworzenie nowych organizacji 
i instytucji25.

Kolejną cechą przedsiębiorcy powinna być zdolność do podejmowania 
ryzyka. Ryzyko jest nierozerwalnie związane z działalnością gospodarczą i przed-
siębiorca z jednej strony musi sobie zdawać sprawę z jego istnienia, z drugiej 
jednak strony musi się z nim zmierzyć. W przeciwnym razie niemożliwe jest 
wprowadzenie jakichkolwiek zmian, czyli wprowadzenie innowacji.

Cechą konieczną przedsiębiorcy jest też zaangażowanie w przedsięwzięcie, 
którego się podjął. Aby przedsiębiorca mógł być odpowiednio zaangażowany, 
konieczna jest odpowiednia motywacja, którą może być oczekiwany zysk, 
zarówno materialny, jak i niematerialny.

Bardzo istotną, choć często pomijaną i niedocenianą cechą, powinna być 
dyspozycyjność. Jedynie dyspozycyjni przedsiębiorcy mogą sobie pozwolić na 
odpowiednio wysokie zaangażowanie. Dyspozycyjność wiąże się jednak z właś-
ciwym zarządzaniem swoim czasem oraz ze stosowaniem odpowiednich metod 
i technik zarządzania przedsięwzięciem.

Oczywiście przedstawioną listę cech przedsiębiorcy można tworzyć nadal, 
lecz wymienione cechy są tymi, które wydają się być najważniejsze i jednocześ-
nie niezbędne. Konieczna wydaje się również wewnątrzsterowność, która mimo 
wszelkich przeciwności losu, utrudnień biurokratycznych i zmian koniunktural-
nych, będzie przedsiębiorcę skłaniała do podejmowania nowych wyzwań i inno-
wacyjnych decyzji26.

5.  Pojęcie region

Pojęcie region jest dość szerokie. Wywodzi się ono z łaciny i oznacza oko-
licę, terytorium, krainę. Według Piotra Solarza, w Polsce region to zwyczajowo 

25 Wielka encyklopedia PWN, t. 12, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 149.
26 Por R. Knap, Wewnątrz- czy zewnątrzsterowność? Co decyduje o naszym sukcesie zawodo-

wym?, w: Etos pracy i deontologia zawodowa, red. M. Kasperski, T. Szczurek, Wojskowa Akade-
mia Techniczna, Warszawa 2011, s. 165.
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„wydzielony, stosunkowo jednorodny obszar, odróżniający się od terenów przy-
ległych cechami naturalnymi lub nabytymi, (...) w szerszym znaczeniu (...) to jed-
norodny obszar wyodrębniony na podstawie określonych kryteriów lub cech”27.

Inną definicję podaje Lars Ryden: „region to wyodrębniona administracyj-
nie część kraju, w obrębie którego mieszkańcy przemieszczają się codziennie do 
pracy, szkoły, czy w celach zaspokajania innych potrzeb i gdzie zachodzą istotne 
interakcje ekonomiczne”28.

Według terminologii przyjętej przez Unię Europejską region jest utożsa-
miany z jednostkami terytorialnymi określonymi właściwym dla każdego kraju 
członkowskiego podziałem administracyjnym. Biuro Statystyczne Wspólnot 
Europejskich ustanowiło nomenklaturę NUTS29. Z punktu widzenia europejskiej 
polityki regionalnej w Polsce regionem jest województwo30 (odpowiada drugiemu 
poziomowi NUTS 2). Od roku 1999 Polska jest podzielona na 16 województw.

6.  Rozwój regionalny

Rozwój regionalny (lokalny) to zharmonizowane i systematyczne działa-
nia lokalnej społeczności, władz oraz pozostałych podmiotów funkcjonujących 
w danym regionie, zmierzające do tworzenia nowych i poprawy istniejących walo-
rów użytkowych regionu oraz korzystnych warunków dla lokalnej gospodarki, 
a także zapewnienia ładu przestrzennego i ekologicznego. Efektem tak rozumia-
nego rozwoju powinno być tworzenie nowych wartości na poziomie regionu31.

Dość prostą definicję rozwoju regionalnego podaje Romuald Poliński, według 
niego rozwój regionalny to jakościowy wzrost potencjału ekonomicznego regionu 
oraz trwała poprawa jego konkurencyjności i poziomu życia społeczeństwa32.

27 P. Solarz, Polityka regionalna w Polsce w warunkach integracji europejskiej w latach 2004–
2010, Vizja Press & it, Warszawa 2011, s. 22.

28 Por. L. Ryden, The Baltic Sea Region and the relevance of regional approaches, w: The Baltic 
Sea Region Cultures, Politics, Societies, red. W. Maciejewski, A Baltic University Press, Uppsala 
2002, s. 7.

29 Akronim angielskiego Nomenclature of Teritorial Units for Statistics.
30 Por.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:243:0044:0046:PL:

PDF, dostęp 27.04.2012.
31 Por. Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2008, s. 14.
32 R. Poliński, Teoria i polityka rozwoju regionalnego, w: Gospodarka regionalna i lokalna wybra-

ne zagadnienia, red. M.G. Brodziński, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2010, s. 7.
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6.1.  Teorie rozwoju regionalnego

Obecnie można wymienić kilka teorii rozwoju regionalnego, które scharak-
teryzował na przykład Romuald Poliński33:

a) neoklasyczną teorię rozwoju regionalnego – założono w niej konwergen-
cję, czyli „doganianie” regionów bardziej rozwiniętych przez regiony sła-
biej rozwinięte dzięki osiąganiu wyższych stóp wzrostu gospodarczego na 
jednego mieszkańca w regionach słabiej rozwiniętych;

b) teorię biegunów wzrostu – zbliżona do teorii M.N. Ozawy w odniesieniu 
do bezpośrednich inwestycji zagranicznych34, założono w niej, że powstają 
tak zwane jednostki napędowe (np. duże przedsiębiorstwa), które oddzia-
łując na region, powodują powstanie biegunów wzrostu, dające impulsy 
do rozwoju całego regionu;

c) kumulatywną teorię przyczynową – według tej teorii główną przyczyną 
zróżnicowania rozwoju gospodarczego regionów jest gra sił rynkowych, 
które powodują efekty pozytywne: rozprzestrzenianie się rozwoju, oraz 
negatywne: wymywanie, czyli odpływ siły roboczej, drenaż mózgów 
itp.;

d) teorię bazy ekonomicznej – w teorii akcentuje się rolę jednostki osadni-
czej w stymulowaniu rozwoju regionu;

e) nową teorię wzrostu – za główne czynniki rozwoju uważa się inwestycje 
w kapitał ludzki, lokalne wynalazki i innowacje, międzynarodowe efekty 
zewnętrzne oraz uczenie przez uczestnictwo w działalności naukowo-
-badawczej; jest ona podstawą teorii klastrów, a na realizacji jej założeń 
skupia się polityka regionalna Unii Europejskiej.

7.  Przedsiębiorczość a rozwój regionalny

Wszystkie wymienione teorie rozwoju regionalnego przywiązują dużą wagę 
do przedsiębiorczości jako jednego z podstawowych czynników umożliwiających 
rozwój jako taki. Jedną z możliwości stymulowania rozwoju przedsiębiorczości 
jest skorzystanie ze środków z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na 

33 Tamże, s. 11–18.
34 Por. Z. Wysokińska, Dynamiczne współzależności wymiany handlowej krajów Europy Środ-

kowej i Wschodniej w świetle teorii integracji i wymiany międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 1995, s. 50.
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ten cel w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej. Do roku 2013 wszystkie 
regiony Polski mają jednakowe możliwości korzystania z tych środków. Niestety, 
według dostępnej prognozy, od 2014 roku województwo mazowieckie, które 
stanowi około 20% powierzchni naszego kraju, może nie mieć już możliwości 
korzystania ze wszystkich środków pomocowych przewidzianych w tej polityce 

PKB/mieszkańca (SSN), indeks Eu27 = 100

Mapa 1.  Symulacja uprawnień do pomocy w ramach europejskiej polityki regionalnej dla 
regionów Wspólnoty w okresie 2014–2020

Źródło: Polityka spójności 2011–2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia, 
Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2011.
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(zob. mapę 1). Należałoby się zastanowić, czy w tej symulacji nie jest uzasad-
nione wydzielenie z województwa mazowieckiego miasta stołecznego Warszawy 
jako osobnej jednostki organizacyjnej wzorem Niemiec, Czech czy Rumunii (ich 
stolice tworzą osobne jednostki administracyjne). Badania wykazują bowiem35, 
że na przedstawiony w prognozie poziom rozwoju województwa wpływa War-
szawa, która zniekształca faktyczny poziom rozwoju części województwa poza 
obszarem metropolitalnym.

8.  Postawy wobec przedsiębiorczości – wyniki badań własnych

Badania przeprowadzono w lutym i marcu 2011 roku wśród studentów 
kierunku zarządzanie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz 
filii w Wyszkowie. Dotyczyły one postaw studentów wobec przedsiębiorczości 
i zarządzania. Przebadano 176 studentów. Jedno z zadanych pytań dotyczyło 
ewentualnego wyboru między prowadzeniem własnej firmy a pracą na stanowi-
sku menedżerskim w innej firmie.

W asna firma
 63%

Etat
37%

Wykres 1.  Odpowiedzi na pytanie o preferowane miejsce pracy

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Z wykresu 1 wynika, ze większość studentów preferuje prowadzenie własnej 
firmy. Można więc zakładać, że po stworzeniu sprzyjających warunków i redukcji 
występujących barier skłonność do zakładania przedsiębiorstw wśród mieszkań-
ców województwa mazowieckiego z wykształceniem wyższym będzie wysoka 
i pozytywnie rokuje dla przyszłego powstawania potencjalnych źródeł rozwoju 
gospodarczego w regionie.

35 Por. R. Knap, T. Kruszewski, Sytuacja na rynku pracy i jej uwarunkowania w województwie 
mazowieckim w latach 1999–2006, w: Dylematy bezrobocia w ujęciu regionalnym, red. K. Nowak-
-Sapota, R. Knap, Zeszyty Naukowe vol. 30, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 
Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2007.
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Zakończenie

Przedsiębiorczość jest filarem rozwoju regionalnego. Osoby prowadzące 
własne przedsiębiorstwa przyczyniają się do rozwoju regionu, tworząc popyt na 
dobra inwestycyjne, a dając ludziom pracę – pośrednio na dobra konsumpcyjne. 
W interesie władz lokalnych jest usuwanie wszelkich barier administracyjnych 
oraz tworzenie klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości. Przedsiębiorca funkcjo-
nuje w otoczeniu, a oddziaływanie w relacjach przedsiębiorstwo–otoczenie jest 
dwustronne.

W interesie władz Mazowsza jest popieranie inicjatywy wydzielenia mia-
sta Warszawy z regionu jako osobnej jednostki administracyjnej. W przeciwnym 
razie już za dwa lata region ten może stracić szanse na dotacje unijne, tak ważne 
w stymulowaniu wzrostu gospodarczego przez pomoc dla przedsiębiorców.
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ENTREPRENEURSHIP IN LOCAL DEVELOPMENT 
OF MAZOVIA REGION

Summary

The paper takes the problem of regional development. First, theoretical part explains 
main terminology like an enterprise, entrepreneur and its attributes, region and regional 
development. There is also short characteristic of current regional development theories. 
The second part of the paper shows a prognoses of the change in the European Regional 
Policy support available for the mazowieckie voivodship in 2014. The third part presents 
the chosen result of research made in 2011. The selected students group in Management 
Faculty of Paweł Włodkowic University College in Płock and Wyszków. Students had to 
choose between their own enterprise and holding a post in big company. The summary 
contains few recommendations for the authority of mazowieckie voivodship which can be 
helpful for local entrepreneurs.
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BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W WYBRANYCH REGIONACH LITWY, ŁOTWY I POLSKI 

W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH*

Wprowadzenie

Głównym czynnikiem warunkującym poprawę poziomu rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego regionu i jego konkurencyjności, oprócz endogenicznych 
czynników wzrostu, równowagi ekologicznej i otwartości regionu, jest prężnie 
funkcjonujący sektor przedsiębiorstw, będący trzonem każdej gospodarki regio-
nalnej1. Pobudzanie przedsiębiorczości w regionie, będące jednym z podstawo-
wych zadań samorządu terytorialnego, polega na wspieraniu aktywności lokalnych 
społeczności za pomocą różnego rodzaju instrumentów dochodowych (takich jak 
np. zwolnienia i ulgi podatkowe, redukcje stawek maksymalnych w podatkach 
lokalnych) i wydatkowych (np. inwestycje w infrastrukturę techniczną i spo-
łeczną, instrumenty informacyjno-promocyjne). Ważne jest jednak to, aby były 
one zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorców i społeczności regionu. 

Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników międzynarodowego badania 
ankietowego, które przeprowadzono wśród mieszkańców i przedstawicieli samo-
rządów terytorialnych wybranych regionów Litwy, Łotwy i Polski. Jego celem 

* Praca naukowa sfinansowana ze środków na naukę w latach 2010–2012 jako projekt badaw-
czy NN114241838.

1  K. Kuciński, Regionalna perspektywa przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość a rozwój re-
gionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2010, s. 22.
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było poznanie barier rozwoju przedsiębiorczości w tych regionach. Posłużą do 
tego opinie mieszkańców i przedstawicieli samorządów o czynnikach ogranicza-
jących rozwój przedsiębiorczości w regionie, wypowiedzi mieszkańców na temat 
najbardziej pożądanych przez nich działań wspierających rozwój przedsiębior-
czości i odpowiedzi przedstawicieli samorządów na pytanie, jakie działania były 
przez samorząd faktycznie realizowane, a także informacje o źródłach finansowa-
nia rozwoju przedsiębiorczości w analizowanych regionach2. Na Litwie zebrano 
255 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy ankietowych od mieszkańców 
i 78 od przedstawicieli samorządów terytorialnych, na Łotwie uzyskano ich odpo-
wiednio 114 i 27, a w Polsce 724 i 50.

1.  Czynniki ograniczające rozwój przedsiębiorczości w regionach

W ocenie badanych mieszkańców Litwy ważniejszymi czynnikami ograni-
czającymi rozwój przedsiębiorczości były: brak/niedostateczna skala przedsię-
wzięć stymulujących przedsiębiorczość podejmowanych zarówno przez organy 
rządowe, jak i samorządowe, zbyt skomplikowane procedury administracyjne 
związane z zakładaniem nowych przedsiębiorstw, niski poziom rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego regionu oraz utrudniony dostęp podmiotów gospodarczych 
do kredytów. Trzy najważniejsze istotne destymulanty przedsiębiorczości wska-
zane przez przedstawicieli samorządów terytorialnych Litwy były takie same, jak 
najistotniejsze czynniki ograniczające rozwój przedsiębiorczości podane przez 
mieszkańców. Przedstawiciele samorządów za bardzo ważny czynnik uznali rów-
nież utrudniony dostęp podmiotów gospodarczych do kredytów. Zdecydowanie 
mniejsze znaczenie przypisali natomiast niskiemu poziomowi rozwoju społeczno-
-gospodarczego (zob. wykres 1).

Respondenci z Łotwy podobnie postrzegali najważniejsze czynniki ograni-
czające rozwój przedsiębiorczości w regionie. Zarówno według mieszkańców, 

2  Informacje na ten temat uzyskano w wyniku badania ankietowego przeprowadzonego 
w 2011 r. przez międzynarodowy zespół działający w Katedrze Integracji Europejskiej i Studiów 
Regionalnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem W. Kosiedowskie-
go w ramach projektu badawczego Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regio-
nów EŚW w kontekście wspólnotowej polityki spójności (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). 
Są one kontynuacją podobnych badań przeprowadzonych w latach 2001–2002 i 2006–2007. Zob. 
Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa 
analiza porównawcza, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004, s. 479–495; Pogra-
nicze w trakcie przemian, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009, s. 279–446.
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jak i przedstawicieli samorządów były to: niski poziom społeczno-gospodarczego 
rozwoju regionu, słabo rozwinięta infrastruktura techniczna, brak/niedostateczna 
skala przedsięwzięć stymulujących przedsiębiorczość i innowacyjność w regionie 
podejmowanych przez organy rządowe oraz utrudniony dostęp podmiotów gospo-
darczych do kredytów. W ocenie badanych mieszkańców Łotwy, w odróżnieniu 
od przedstawicieli samorządów, istotną barierą były też utrudnienia związane 
z zakładaniem nowych przedsiębiorstw. Przedstawiciele samorządów za czynnik 
o dużym znaczeniu uznali natomiast niedostateczną skalę przedsięwzięć podej-
mowanych przez organy samorządu terytorialnego (zob. wykres 2).

W ocenie badanych mieszkańców i przedstawicieli samorządów terytorial-
nych Polski najistotniejszymi destymulantami przedsiębiorczości były: słabo 
rozwinięta infrastruktura techniczna i niski poziom rozwoju społeczno-gospodar-
czego regionu. Przedstawiciele polskich samorządów za bardzo ważną barierę 
rozwoju przedsiębiorczości w regionie uznali niski udział ludności z wyższym 
wykształceniem oraz zbyt małe zaangażowanie podmiotów z udziałem kapitału 
zagranicznego. Przedstawiciele obu badanych grup za istotne czynniki ograni-
czające rozwój przedsiębiorczości uznali również niewielką aktywność orga-
nów rządowych w stymulowaniu przedsiębiorczości oraz utrudnienia związane 
z zakładaniem przedsiębiorstw (zob. wykres 3). 

2. Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości w regionie

Wśród najbardziej pożądanych działań wspierających przedsiębiorczość 
w regionie badani mieszkańcy Litwy najczęściej wymieniali wprowadzanie ulg 
inwestycyjnych dla przedsiębiorstw podejmujących działania rozwojowe. Odpo-
wiedzi takiej udzieliło 69,4% respondentów. Duża grupa za pożądane uznała także 
upraszczanie procedur związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej 
(46,7% respondentów), organizowanie powiązań między sferami nauki i prak-
tyki gospodarczej (40,8%), a także tworzenie specjalnych stref ekonomicznych 
(40,4%) i wprowadzanie ulg w podatkach lokalnych (40,0%). 

Odpowiedzi przedstawicieli litewskich samorządów sugerują, że działania 
wspierające przedsiębiorczość podejmowane przez organy samorządu terytorial-
nego w dużej mierze były zbieżne z oczekiwaniami mieszkańców. Samorządy sto-
sowały ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorstw realizujących działania rozwojowe, 
tworzyły specjalne strefy ekonomiczne, oferowały ulgi w podatkach lokalnych 
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oraz upraszczały procedury związane z rozpoczynaniem działalności gospodar-
czej. Badani mieszkańcy oczekiwali organizowania powiązań między sferami 
nauki i praktyki gospodarczej, co nie było zbyt częstym działaniem samorządów. 
Ponad 42% samorządów wprowadziło ułatwienia w ubieganiu się o środki finan-
sowe z UE, lecz według mieszkańców działanie to miało relatywnie małe znacze-
nie (zob. wykres 4). 

0% 20% 40% 60% 80%

Ulgi inwestycyjne dla przedsi biorstw realizuj cych dzia ania 
rozwojowe

U atwienia procedur zwi zanych z rozpoczynaniem 
dzia alno ci gospodarczej

Organizowanie powi za  mi dzy sferami nauki i praktyki

Tworzenie specjalnych stref  ekonomicznych

Ulgi w podatkach lokalnych

Rozwój instytucji otoczenia biznesu wspieraj cych 
przedsi biorczo

Dzia ania na rzecz pozyskiwania kapita u zagranicznego

Promocja regionu jako atrakcyjnego miejsca prowadzenia 
dzia alno ci gospodarczej

U atwienia w ubieganiu si  o rodki f inansowe z UE

Inwestycje w inf rastruktur  techniczn

Inne mieszka cy samorz dy

udzia respondentów

Uwagi: udziały nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci podali po 3 działania najbardziej 
pożądane. Przedstawiciele samorządów wymienili działania najczęściej realizowane.

Wykres 4.  Najbardziej pożądane i najczęściej podejmowane działania wspierające przed-
siębiorczość w regionach litewskich

Źródło:  badania własne.

Mieszkańcy Łotwy wśród najbardziej pożądanych działań wspierających 
przedsiębiorczość w regionie wymienili: wprowadzanie ulg inwestycyjnych dla 
przedsiębiorstw (65,8% respondentów), organizowanie powiązań między nauką 
i praktyką gospodarczą (37,7%), tworzenie specjalnych stref ekonomicznych 
(36,0%) oraz upraszczanie procedur związanych z rozpoczynaniem działalności 
gospodarczej (35,1%). Przedstawiciele samorządów łotewskich stwierdzili, że ich 
działania związane ze wspieraniem przedsiębiorczości nie były zbieżne z oczekiwa-
niami mieszkańców. Wprawdzie prawie połowa samorządów była zaangażowana 
w tworzenie specjalnych stref ekonomicznych, czego oczekiwali mieszkańcy, lecz 
tylko 3,7% stosowało ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorstw, a tylko 11,1% próbo-
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wało ułatwiać nawiązywanie współpracy między nauką a praktyką gospodarczą. 
Ponad 55% jednostek samorządu terytorialnego na Łotwie prowadziło działania 
ułatwiające pozyskiwanie środków finansowych z UE, 40,7% promowało region 
jako atrakcyjne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a 29,6% inwesto-
wało w infrastrukturę techniczną. Stosunkowo niewielu badanych mieszkańców 
(odpowiednio 16,7%, 28,9% i 11,4%) uznało te działania za pożądane z punktu 
widzenia rozwoju przedsiębiorczości (zob. wykres 5). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ulgi inwestycyjne dla przedsi biorstw realizuj cych dzia ania 
rozwojowe

Organizowanie powi za  mi dzy sferami nauki i praktyki

Tworzenie specjalnych stref  ekonomicznych

U atwienia procedur zwi zanych z rozpoczynaniem 
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Ulgi w podatkach lokalnych
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przedsi biorczo
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dzia alno ci gospodarczej
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Inwestycje w infrastruktur  techniczn

Dzia ania na rzecz pozyskiwania kapita u zagranicznego

Inne mieszka cy samorz dy

udzia respondentów

Uwagi: udziały nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci wskazali po 3 działania. Mieszkańcy 
podawali działania najbardziej pożądane, a przedstawiciele samorządów – najczęściej realizowane. 

Wykres 5.  Najbardziej pożądane i najczęściej realizowane działania wspierające przed-
siębiorczość w regionach łotewskich

Źródło:  badania własne.

Wspieranie przedsiębiorczości przez badane jednostki samorządu terytorial-
nego w Polsce również nie jest zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. Przed-
stawicieli samorządów uznali, że polegało ono na inwestycjach w infrastrukturę 
techniczną (48,0% respondentów), promocji regionu jako atrakcyjnego miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej (46,0%) oraz ułatwieniu w ubieganiu się 
o środki finansowe UE (32,0%). Badani mieszkańcy Polski za pożądane działania 
wspierające rozwój przedsiębiorczości najczęściej uznawali wprowadzanie ulg 
inwestycyjnych dla przedsiębiorstw (56,2%), rozwój instytucji otoczenia biznesu 
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Ulgi inwestycyjne dla przedsi biorstw realizuj cych dzia ania 
rozwojowe

Rozwój instytucji otoczenia biznesu wspieraj cych 
przedsi biorczo

Tworzenie specjalnych stref  ekonomicznych

Organizowanie powi za  mi dzy sferami nauki i praktyki

U atwienia procedur zwi zanych z rozpoczynaniem 
dzia alno ci gospodarczej

U atwienia w ubieganiu si  o rodki f inansowe z UE

Promocja regionu jako atrakcyjnego miejsca prowadzenia 
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udzia respondentów

Uwagi: udziały nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci wskazali po 3 najbardziej pożądane 
działania. Przedstawiciele samorządów wymienili najczęściej podejmowane przedsięwzięcia. 
Wykres 6.  Najbardziej pożądane i najczęściej realizowane działania wspierające przed-

siębiorczość w polskich regionach

Źródło:  badania własne.

0% 20% 40% 60% 80%

Partnerstwo publiczno-prywatne

Marketing terytorialny

Organizacja sieci wspó pracy mi dzy 
przedsi biorstwami

Rozbudowa i modernizacja inf rastruktury

Inne

Litwa otwa Polska

udzia respondentów

Uwaga: udziały nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci wskazali więcej niż jedną odpo-
wiedź.
Wykres 7.  Niedostatecznie wykorzystywane działania ukierunkowane na wzrost przed-

siębiorczości według przedstawicieli samorządów terytorialnych Litwy, Ło-
twy i Polski

Źródło:  badania własne.
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(47%), tworzenie specjalnych stref ekonomicznych (40,2%) oraz organizowanie 
powiązań między sferami nauki i praktyki gospodarczej (35,8%) – wykres 6.

W opinii przedstawicieli samorządów Litwy, Łotwy i Polski realizowane 
przez nie działania wspierające przedsiębiorczość nie były wystarczające. Pogląd 
taki wyraziło 83,3% Litwinów, wszyscy Łotysze i 82,0% przedstawicieli samo-
rządów terytorialnych Polski. Respondenci z Litwy i Polski najczęściej wymie-
niali niedostateczną współpracę podmiotów publicznych i prywatnych w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawiciele samorządów łotewskich naj-
częściej wskazywali na marketing terytorialny (63,0%) oraz rozbudowę i moder-
nizację infrastruktury (59,3%) – wykres 7.

3. Finansowanie rozwoju przedsiębiorczości w regionie

Z przeprowadzonych badań wynika, że wydatki na wspieranie przedsiębior-
czości w tych krajach stanowią niewielki udział w budżetach jednostek samorządu 
terytorialnego. Większość badanych przedstawicieli samorządów stwierdziła, że 
udział ten był mniejszy niż 5% (na Litwie było to 53,8% respondentów, na Łotwie 
– 81,5%, a w Polsce – 72,0%). Udział wydatków na wspieranie przedsiębiorczości 
w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mieszczący się w przedziale 5–
10% zadeklarowało niecałe 30% przedstawicieli samorządów litewskich, 11,1% 
przedstawicieli samorządów łotewskich i 20,0% przedstawicieli samorządów 
polskich. Udział wydatków na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności 
przekraczający 10% podało niecałe 13% respondentów z Litwy, 7,4% z Łotwy 
i 8,0% z Polski (zob. wykres 8). 

Badane samorządy wschodniego pogranicza UE korzystały w wspieraniu 
przedsiębiorczości także z innych, poza budżetem własnym, źródeł finansowania. 
Były to głównie fundusze UE, środki rządowe oraz pożyczki i kredyty. Ich wyko-
rzystanie przez samorządy poszczególnych regionów było jednak zróżnicowane. 
Prawie połowa przedstawicieli samorządów litewskich stwierdziła, że ich jed-
nostka korzystała ze środków rządowych. Na kredyty i pożyczki wskazało 20,5% 
Litwinów, a na fundusze UE – 12,8%. Wykorzystanie funduszy UE do wspierania 
przedsiębiorczości było natomiast bardzo często podawane przez przedstawicieli 
samorządów łotewskich (wskazało na nie prawie 52,0% respondentów) i polskich 
(60,0%). Samorządy łotewskie często wykorzystywały w tym celu także kredyty 
i pożyczki (70,4%), które w Polsce nie były aż tak powszechne (podało je 38,0% 
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udzia respondentów

Wykres 8.  Struktura jednostek samorządu terytorialnego Litwy, Łotwy i Polski według 
udziału w ich budżetach środków przeznaczanych na wspieranie przedsiębior-
czości 

Źródło:  badania własne.
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rodki przedsi biorstw
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Uwaga: udziały nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci wskazali więcej niż jeden wariant 
odpowiedzi.

Wykres 9.  Pozabudżetowe źródła finansowania przedsiębiorczości wykorzystywane 
przez samorządy terytorialne Litwy, Łotwy i Polski

Źródło:  badania własne.
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respondentów). Na Łotwie stosunkowo częstym źródłem finansowania przedsię-
biorczości były środki instytucji otoczenia biznesu (wskazało je 22,2% respon-
dentów). Na Litwie i w Polsce było to mało popularne źródło. Podało je tylko 
3,8% przedstawicieli samorządów litewskich i 8,0% polskich (zob. wykres 9).

Zakończenie

Z przeprowadzonego badania wynika, że najważniejszymi barierami roz-
woju przedsiębiorczości regionalnej według mieszkańców i przedstawicieli samo-
rządów terytorialnych Litwy, Łotwy i Polski są czynniki, na które samorządy 
terytorialne nie mają bezpośredniego wpływu. Do głównych destymulant przed-
siębiorczości przedstawiciele obu grup respondentów zaliczyli bowiem, oprócz 
niedostatecznej skali przedsięwzięć stymulujących przedsiębiorczość podejmo-
wanych przez organy samorządowe, zbyt małą aktywność organów rządowych 
we wspieraniu przedsiębiorczości, niski poziom społeczno-gospodarczego roz-
woju regionu, utrudniony dostęp podmiotów gospodarczych do kredytów oraz 
procedury administracyjne towarzyszące zakładaniu przedsiębiorstw. Może to 
oznaczać, że albo mieszkańcy regionów nie są świadomi możliwości, jakie we 
wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości mają samorządy terytorialne, albo są ich 
świadomi, lecz znacznie większą wagę przywiązują do działań podejmowanych 
przez inne podmioty. Może to również oznaczać, że przedstawiciele samorządów 
upatrują przyczyn swoich mało skutecznych działań wspierających przedsiębior-
czość w decyzjach podejmowanych na szczeblu centralnym, dotyczących między 
innymi rozwiązań legislacyjnych. 

Istotną barierą rozwoju przedsiębiorczości w analizowanych regionach, 
zwłaszcza łotewskich i polskich, są nieadekwatne do oczekiwań mieszkańców 
działania wspierające rozwój przedsiębiorczości podejmowane przez samorządy 
terytorialne. Większość badanych mieszkańców Łotwy za najbardziej pożądane 
wspieranie przedsiębiorczości uznała ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorstw. 
Instrument ten stosowało jednak zaledwie 3,7% samorządów. Z kolei łotewskie 
samorządy wprowadzały ułatwienia w ubieganiu się o środki UE, lecz na dzia-
łanie to wskazało jedynie 16,7% badanych mieszkańców. W Polsce, podobnie 
jak na Łotwie, najbardziej pożądane przez mieszkańców było wprowadzanie ulg 
inwestycyjnych i rozwój instytucji otoczenia biznesu. Samorządy natomiast naj-
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częściej inwestowały w infrastrukturę techniczną oraz promowanie regionu jako 
atrakcyjnego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Według większości badanych przedstawicieli jednostek samorządu teryto-
rialnego wszystkich trzech krajów, wspieranie przedsiębiorczości było niewy-
starczające. Zbyt mała skala różnych działań wspierających przedsiębiorczość na 
Litwie, Łotwie i w Polsce była zapewne w dużej mierze wynikiem niedostatecznej 
ilości środków finansowych przeznaczanych na ich realizację. Z badań wynika, że 
w większości analizowanych samorządów udział wydatków na wspieranie przed-
siębiorczości był mniejszy niż 5%, na poziomie powyżej 10% budżetu zadeklaro-
wało jedynie 16,7% przedstawicieli samorządów litewskich, 7,4% przedstawicieli 
samorządów łotewskich i 8,0% przedstawicieli samorządów polskich. Badane 
jednostki samorządu terytorialnego we wspieraniu przedsiębiorczość posiłkowały 
się wprawdzie zewnętrznymi źródłami finansowania, lecz na Łotwie i w Polsce 
były to często fundusze UE, których dostępność jest ograniczona. Mogą być one 
stosowane doraźnie, jako instrumenty wspomagające, jednak oparcie na nich poli-
tyki wspierania regionalnej przedsiębiorczości jest działaniem krótkowzrocznym 
i mało skutecznym. Środki rządowe jako dodatkowe źródło wspierania przedsię-
biorczości były wykorzystywane głównie przez samorządy litewskie, a kredyty 
– przez łotewskie. 

Podobieństwa i różnice w postrzeganiu barier rozwoju przedsiębiorczo-
ści przez mieszkańców i przedstawicieli samorządów analizowanych regionów 
Litwy, Łotwy i Polski dowodzą, że rozwój przedsiębiorczości w tych regionach, 
pomimo odmiennych uwarunkowań wewnętrznych, napotyka na te same trud-
ności. Wyniki badania mogą więc być jedną z przesłanek doskonalenia polityki 
regionalnej dotyczącej kreowania przedsiębiorczości i podnoszenia konkurencyj-
ności wschodniego pogranicza UE.
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BARRIERS OF ENTREPRENEURSHIP 
IN SELECTED REGIONS OF LITHUANIA, LATVIA AND POLAND 

IN THE LIGHT OF SURVEY RESULTS

Summary

The article contains results of a survey conducted in several regions of Lithuania, 
Latvia and Poland. Its purpose was to gather the views of representatives of local com-
munities and local authorities on the barriers of the development of regional entrepre-
neurship. The study revealed that despite the different internal conditions each region 
encountered the same difficulties. It is belief that the development of entrepreneurship in 
the region are highly influenced by factors unrelated to the activities of local governments. 
It is also the fact that actions supporting regional entrepreneurship taken by local authori-
ties are inadequate to the needs of local communities. The difficulties are also connected 
with limited financial capacity of local governments. The conclusions of the study can be 
applied in regional policy.
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ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
NA PRZYKŁADZIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Wprowadzenie 

W ostatnich latach obserwuje się coraz większą serwicyzację życia społe-
czeństwa. Zjawisko to oddziałuje zarówno na gospodarkę, jak i na zachowania 
konsumentów. Jeszcze do niedawna tradycyjny model konsumpcji żywności 
koncentrował spożycie w gospodarstwie domowym, gdzie w gronie rodzinnym 
o zbliżonych porach dnia odbywało się samodzielne przygotowanie, a następ-
nie spożywanie posiłków. Obecnie przedsiębiorstwa sektora gastronomicznego 
w coraz większym zakresie zaspokajają potrzeby żywieniowe, oferując żywność 
i napoje w dowolnie wybranym przez klienta miejscu: w domu, w pracy, w trakcie 
podróży czy w centrum handlowym podczas robienia zakupów, bądź spędzania 
czasu wolnego. Można stwierdzić, że współczesny konsument korzysta z możli-
wości, które oferują mu przedsiębiorstwa sektora gastronomicznego wtedy, gdy 
chce i gdzie chce. 

Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wydatki na żywienie w pla-
cówkach gastronomicznych w 2000 roku wynosiły około 7,50 zł/osobę. W roku 
2010 statystyczny Polak na ten cel wydawał prawie trzy razy więcej, czyli niecałe 
20,00 zł.1 Dane platformy Datamonitor wskazują, iż indywidualni klienci zawarli 
w 2010 roku ponad 3 mld transakcji na rynku żywienia poza domem, prognozy 
zaś wskazują, że liczba ta może wzrosnąć do 3,5 mld w 2014 roku2. Dane te 

1 Rocznik statystyczny 2000, GUS, Warszawa 2001.
2 Foodservice in Poland. Industry Profile, Datamonitor, London 2010.
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potwierdzają wzrost znaczenia żywienia poza domem, a rozmiary tego zjawiska 
będą zależały od trzech wzajemnie na siebie oddziałujących uwarunkowań: kon-
sumenta, żywności i sytuacji (rys. 1).

ywno  

Konsument Sytuacja 

ywienie  
poza  

domem 

Rysunek 1. Trzy uwarunkowania żywienia poza domem

Źródło: J.S.A. Edwards, I-.B. Gustafsson, The Five Aspect Meal Model, „Journal of Foodservice” 
2008, Vol. 19, No. 1, s. 4–12.

Impulsem do rozwoju sektora usług gastronomicznych w Polsce, a także 
innych rodzajów przedsiębiorczości, było wejście w życie w 1989 roku ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej. Już od początku lat 90. XX wieku nastąpił 
dynamiczny wzrost liczby lokali gastronomicznych, a w ślad za tym rozwój oferty 
produktowej i jakości świadczonych usług. 

Obecne rozumienie usług gastronomicznych jako sprzedaż żywności i napo-
jów do bezpośredniego spożycia tam, gdzie zostały zakupione lub w miejscu spe-
cjalnie do tego przeznaczonym dzielonym z innymi lokalami gastronomicznymi, 
oraz sprzedaż na wynos świeżo przygotowanej żywności do natychmiastowej 
konsumpcji rozszerza formy dystrybucji usług żywienia poza domem. W sekto-
rze gastronomicznym można wyodrębnić pięć kanałów dotarcia usługi do konsu-
menta, a mianowicie restauracje, catering, handel detaliczny, vending oraz czas 
wolny i rozrywka (tab. 1). Tak liczne kanały dystrybucji świadczą o atrakcyjności 
sektora gastronomicznego i szerokich możliwościach rozwijania działań przed-
siębiorczych w tym właśnie obszarze.
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Tabela 1

Kanały dystrybucji usług gastronomicznych

Kanał Miejsce świadczenia usług
Catering ‒ restauracje szybkiej obsługi (QSR)

‒ restauracje z pełną obsługą kelnerską
‒ bary, kawiarnie, lokale gastronomiczne w obiektach sportowych
‒ hotele i pensjonaty

Restauracje ‒ placówki opieki medycznej
‒ środki transportu (lotniczy, pociągi)
‒ miejsce pracy: biznes i przemysł
‒ placówki edukacyjne

Handel detaliczny ‒ sklepy z żywnością
‒ lokale gastronomiczne w sklepach
‒ sklepy specjalistyczne (piekarnie, cukiernie, bary sałatkowe)
‒ sprzedaż detaliczna produktów ready-to-eat, ready-to-heat 
‒ stacje benzynowe

Vending ‒ placówki opieki medycznej
‒ środki transportu
‒ miejsce pracy, szkoły, uczelnie
‒ na ulicach

Czas wolny, 
rozrywka

‒ stoiska z żywnością
‒ punkty gastronomiczne 
‒ punkty sprzedaży żywności w parkach rozrywki, kinach, obiektach 

sportowych
‒ ruchome placówki gastronomiczne

Źródło: E. Figee, M. Oortwijn, High Pressure Vooking. European Foodservice Market Matures 
While Value Chain Dynamics Just Start, The Cap Gemini Ernst & Young Group, Utrecht 
2004, s. 16.

1.  Cel, materiał i metodyka 

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości rozwoju przedsiębiorczo-
ści na przykładzie usług gastronomicznych. Uwagę zwrócono głównie na trzy 
główne kanały dystrybucji usług żywieniowych, a mianowicie na tradycyjne 
lokale gastronomiczne, catering oraz usługi gastronomiczne świadczone w pla-
cówkach handlu detalicznego. W pracy wykorzystano wtórne źródła informacji, 
w tym statystyki krajowe (GUS, BDL), międzynarodowe (Datamonitor), raporty 
biznesowe oraz publikacje branżowe. Do oceny zgromadzonych danych posłu-
żono się metodą porównawczą.
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2.  Rynek usług gastronomicznych w Polsce

Według danych GUS w 2010 roku działało 71,6 tys. placówek gastrono-
micznych, podczas gdy jeszcze w 2005 roku było ich 92,1 tys. (tab. 2).

W strukturze własnościowej od wielu już lat dominuje sektor prywatny. 
W latach 2005–2010 o ponad 36% obniżyła się liczba lokali gastronomicznych 
działających w ramach sektora publicznego, natomiast sektor prywatny odnoto-
wał nieco mniejsze zmiany, wynoszące jednak aż 22% (tab. 2).

W strukturze rodzajowej lokali gastronomicznych, mimo wymienionych 
zmian, nadal dominują bary i punkty gastronomiczne, których w 2010 roku było 
odpowiednio 28,7 tys. i 24,6 tys. W okresie tym zarówno liczba barów, jak i punk-
tów gastronomicznych zmniejszyła się w podobnym stopniu – o 29%. Na tym tle 
warto zwrócić uwagę na wzrost liczby restauracji z 9,7 tys. w 2005 roku do 13,9 
tys. w 2010 roku, co oznacza powiększenie udziału tych placówek w strukturze 
rodzajowej z 10,6% do 19,4% (tab. 2).

Tabela 2

Placówki gastronomiczne w Polsce w latach 2005–2010

Wyszczególnienie 2005 2010 2005–2010 
(% zmian)

Udział (%)
2005 2010

Liczba placówek gastronomicznych 92 072 71 679 –22,1 100,0 100,0
Sektor publiczny 2 398 1 527 –36,3 2,6 2,1
Sektor prywatny 89 684 70 152 –21,8 97,4 97,9

Restauracje 9 716 13 874 42,8 10,6 19,4
Bary 40 834 28 696 –29,7 44,4 40,0
Stołówki 6 950 4 433 –36,2 7,5 6,2
Punkty gastronomiczne 34 572 24 676 –28,6 37,5 34,4
Źródło: Mały rocznik statystyczny 2005, GUS, Warszawa 2006; Mały rocznik statystyczny 2010, 

GUS, Warszawa 2011; obliczenia własne.

Do przyczyn ogólnego spadku liczby placówek gastronomicznych w Polsce 
można zaliczyć spowolnienie gospodarcze oraz rosnące koszty prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, takie jak wzrost cen czynszów, kosztów pracowniczych 
oraz surowców3. Nie bez znaczenia jest zainteresowanie konsumentów zdrowiem 

3 J. Cabaj-Bonicka, Franczyza w gastronomii – podsumowanie 2009 r. i perspektywy na 2010 r., 
www.franczyzawpolsce.pl/, dostęp 10.01.2011.
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i wellbingiem, wygodą oraz bezpieczeństwem, które samoistnie kształtują stan 
i tendencje na rynku usług gastronomicznych.

Tabela 3

Placówki gastronomiczne* według województw w latach 2005–2010

Województwo
Liczba placówek gastronomicznych 2005–2010

(% zmian)2005 2010
Mazowieckie 3251 3992 22,8
Śląskie 1630 1581 –3,0
Małopolskie 996 1480 48,6
Dolnośląskie 779 1219 56,5
Wielkopolskie 829 968 16,8
Pomorskie 570 702 23,2
Łódzkie 432 664 53,7
Zachodniopomorskie 453 646 42,6
Kujawsko-pomorskie 412 524 27,2
Podkarpackie 432 511 18,3
Lubelskie 584 509 –12,8
Warmińsko-mazurskie 417 444 6,5
Podlaskie 356 334 –6,2
Lubuskie 225 297 32,0
Świętokrzyskie 204 283 38,7
Opolskie 302 254 –15,9

* Zatrudnienie powyżej 9 osób.

Źródło:  BDL, www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, dostęp 20.03.2012; oblicze-
nia własne.

Z informacjach zawartych w Banku Danych Lokalnych wynika, że naj-
większa liczba placówek gastronomicznych zatrudniających powyżej 9 pracow-
ników znajduje się obecnie (2010 r.) w województwach: mazowieckim – blisko 
4 tys., śląskim – 1,6 tys., małopolskim – 1,5 tys. oraz dolnośląskim – 1,2 tys., 
natomiast najmniejsza w województwach: opolskim, świętokrzyskim, lubuskim 
i podlaskim4. Największy wzrost liczby placówek gastronomicznych o podanej 
wielkości zatrudnienia odnotowano w województwach: dolnośląskim (56,5%), 
łódzkim (53,7%) oraz małopolskim (48,6%), a spadek nastąpił w wojewódz-
twach: opolskim (–15,9%), lubelskim (–12,8%), podlaskim (–6,2%) oraz śląskim 

4 BDL, www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, dostęp 20.03.2012.
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(–3%). Można zauważyć, że województwa, które miały na swoim terenie prężne 
ośrodki miejskie i aglomeracje, odnotowały wzrost liczby placówek gastrono-
micznych. Jednocześnie zwiększenie liczby omawianych placówek w większości 
województw świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na usługi gastronomiczne 
i dobrze rokuje działaniom podejmowanym w tym sektorze. 

Lokale fast food
39,2%

Gastronomia zamkni ta
17,9%

Inne
1,5% Kawiarnie 

i restauracje
41,5%

Rysunek 2.  Rozkład przychodów według rodzajów placówek gastronomicznych w Polsce 
w 2009 roku

Źródlo:  Foodservice in Poland...

Według raportu Datamonitor wartość polskiego rynku usług gastronomicz-
nych w 2009 roku wynosiła 15,1 mld zł i była o 4,4 % wyższa niż 2005 roku5.

W cytowanym raporcie przedstawiono strukturę rynku w nieco inny sposób 
niż w statystykach krajowych, wyróżniono bowiem następujące jego segmenty: 
kawiarnie i restauracje, lokale fast food, gastronomię zamkniętą oraz inne dzia-
łania. Ze szczegółowych danych wynika, że największy pod względem warto-
ści udział w rynku mają kawiarnie i restauracje generujące 41,5% przychodów 
oraz segment fast food z udziałem przekraczającym 39% (rys. 2). Jednocześnie 
z raportu PMR wynika, że przedsiębiorcy za najlepiej rokujące w perspektywie 
kolejnych dwóch – trzech latach uznali następujące rodzaje placówek gastrono-
micznych: lokale typu fast food (19%), restauracje (17%) oraz placówki należące 
do sieci (13%)6. 

Według źródeł krajowych wartość rynku usług gastronomicznych jest szaco-
wana na wyższym poziomie, wynoszącym w 2010 roku ponad 22 mld zł7. Główną 

5 Foodservice in Poland...
6 P. Nalepa, W branży gastronomicznej spodziewane jest ożywienie. Raport rynek gastronomicz-

ny 2011, „Nowości Gastronomiczne” 2011, wydanie specjalne, s. 25–27.
7 Mały rocznik statystyczny 2010...
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jego część, około 15,5 mld zł, generuje produkcja gastronomiczna stanowiąca 
54,6% przychodów ogółem. Należy podkreślić, że w latach 2005–2010 tylko w tej 
kategorii przychodów odnotowano wzrost przekraczający ostatnio 61% (tab. 4). 
Jednocześnie w tym samym okresie zmalało znaczenie przychodów ze sprzedaży 
towarów handlowych, z pozostałej działalności oraz sprzedaży napojów alkoho-
lowych i wyrobów tytoniowych. Zmiany w strukturze przychodów z działalności 
gastronomicznej świadczą o wzroście znaczenia własnej produkcji, która w dużym 
stopniu wpływa na wizerunek i atrakcyjność rynkową danej placówki. 

3.  Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych

W ostatnich latach można zaobserwować zmiany w sposobie i stylu życia, 
które przyczyniły się do wzrostu znaczenia usług żywieniowych poza domem. 
Popyt na usługi gastronomiczne jest stymulowany między innymi czynnikami 
urbanizacyjnymi, rozwojem rynku pracy oraz wzrostem poziomu życia ze wszyst-
kimi towarzyszącymi temu zmianami w sposobie żywienia.

Do czynników stymulujących rozwój gastronomii należy również zaliczyć 
wzrost udziału gospodarstw domowych jedno- i dwuosobowych w ogólnej ich 
liczbie, przedłużanie się życia i wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyj-
nym, większe angażowanie się w pracę i wydłużanie pobytu poza domem oraz 
zwiększenie aktywności kobiet i brak czasu na przygotowanie od podstaw posiłku 
w domu. Atomizacja rodziny oraz emancypacja kobiet przyczyniły się do zaniku 

Tabela 4

Przychody z działalności gastronomicznej w Polsce w latach 2005–2010

Wyszczególnienie 2005 2010 2005–2010
(% zmian)

Udział (%)
2005 2010

Przychody z działalności gastronomicznej 
(ceny bieżące), (mln zł) 17 681,0 22 297,0 26,1 100,0 100,0

– sektor publiczny 531,0 478,0 –10,0 3,0 2,1
– sektor prywatny 17 150,0 21 819,0 27,2 97,0 97,9

Przychody ze sprzedaży towarów handlowych 7449,0 6 240,0 –16,2 42,1 28,0
w tym napojów alkoholowych i wyrobów 
tytoniowych 4862,0 4 295,0 –11,7 27,5 19,3

Przychody z produkcji gastronomicznej 9647,0 15 552,0 61,2 54,6 69,7
Przychody z pozostałej działalności 584,8 502,0 –14,2 3,3 2,3
Źródło: Mały rocznik statystyczny 2010...; obliczenia własne.
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umiejętności kulinarnych. Obecnie coraz częściej nie ma wytypowanych człon-
ków rodzinny odpowiedzialnych za przygotowanie posiłków – są to kolejne 
czynniki, które zwiększają zapotrzebowanie na usługi żywienia poza domem8.

Wyższy poziom życia przyczynił się do wzrostu zainteresowania konsu-
mentów usługami gastronomicznymi oferującymi dodatkową wartość związaną 
z wymienionymi tendencjami konsumenckimi. Przykładowo można wskazać 
na zainteresowanie placówkami gastronomicznymi oferującymi żywność typu 
slow food lub menu dietetyczne. Preferencje konsumentów stymulują również 
rozwój placówek wykorzystujących produkty ekologiczne oraz mające dania 
wegetariańskie9.

Coraz ważniejsze jest postrzeganie usług gastronomicznych jako formy 
spędzania czasu wolnego i w związku z tym poszukiwanie przez konsumentów 
nowych, atrakcyjnych lokali gastronomicznych. Należy zauważyć, że w Polsce 
pojawia się coraz więcej oryginalnych, innowacyjnych pomysłów na te pla-
cówki, które mają za zadanie zapewnić przyjemne, a często zabawne spędzenie 
czasu. Do lokali oferujących niezapomniane doświadczenia nie tylko gastro-
nomiczne można między innymi zaliczyć Restaurację Więzienie w Lublinie, 
która zarówno nazwą, jak i wystrojem (stoły z przymocowanymi sztućcami) 
oraz menu (dania o nazwach: przysmak Borewicza, kula u nogi) tworzą nie-
zapomniane wspomnienia. Innym niekonwencjonalnym lokalem jest Dark 
Restaurant w Poznaniu, w której posiłki spożywane są w ciemności, a kelnerów 
wyposażono w noktowizory10.

Słuszne wydaje się więc prowadzenie działalności gospodarczej spełniającej 
oczekiwania współczesnych konsumentów. Jak już stwierdzono, przewidywane 
jest zwiększenie liczby transakcji zawieranych przez indywidualnych klientów na 
rynku usług gastronomicznych w Polsce.

8 E. Figee, M. Oortwijn, dz.cyt., s. 23; I. Kowalczuk, Oferta usługowa a oczekiwania konsu-
mentów na rynku usług gastronomicznych, w: Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, red. 
Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, 
Częstochowa 2010, s. 224–246.

9 G. Levytska, Usługi gastronomiczne – znaczenie i tendencje rozwoju, SGGW, Warszawa 
2011, s. 113–132.

10 S. Graj-Zwolińska, Znaczenie bazy gastronomicznej w ofercie turystycznej, w: Rozwój tu-
rystyczny regionów a tradycyjna żywność, red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wyższa 
Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa 2009, s. 58–67.
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4.  Sieci franszyzowe

Lokale gastronomiczne można podzielić na niezależne (indywidualne) i sie-
ciowe. Z roku na rok zwiększa się liczba placówek działających w ramach sieci 
franszyzowych. Z danych Euromonitora wynika, że w 2010 roku niezależne lokale 
gastronomiczne odnotowały spadek wysokości przychodów o 3,8 mln euro, gdy 
sieci gastronomiczne uzyskały wzrost o 9,6 mln euro11.

Działanie w ramach gotowych konceptów biznesowych jest bezpieczniejszą 
i sprawniejszą formą prowadzenia działalności ze względu na możliwość korzy-
stania z efektu skali. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach gastronomicznych 
systemów sieciowych podnoszą swoją konkurencyjność przez:

a) możliwość negocjacji zniżek u dostawców przy większych zamówieniach, 
silniejszą pozycję w rozmowach z innymi partnerami, na przykład wiele 
sieci franszyzowych w celu obniżenia kosztów prowadzenia działalności 
renegocjowało warunki umów najmu;

b) dostęp do know-how i ogólnie do wiedzy, co jest szczególnie ważne przy 
otwieraniu nowych lokali gastronomicznych;

c) system marketingowy polegający na tworzeniu akcji promocyjnych lub 
reklamowych na potrzeby całej sieci, co obniża koszty jednorazowe12.

Największymi pod względem liczby placówek segmentami gastronomicz-
nych sieci franszyzowych są kawiarnie, cukiernie i piwiarnie (615 placówek), 
lokale fast food (550), pizzerie (530), lokale casual dinning (220) oraz lokale ze 
zdrową kuchnią (55)13.

Do najliczniejszych sieci gastronomicznych w 2010 roku należały: Formeti 
– 300 placówek, McDonald’s – 258, Da Grasso, sieć pizzerii – 192, Telepizza 
– 122, oraz Sphinx – 92 lokale gastronomiczne14. 

Oprócz renomowanych sieci franszyzowych mających lokale licencyjne na 
polskim rynku corocznie rejestrowanych jest wiele rodzimych konceptów gastro-
nomicznych. W tworzeniu nawet niewielkiej sieci przedsiębiorcy widzą perspek-
tywy rozwoju prowadzonej działalności. 

11 M. Oksiński, Kryzys w gastronomii zamknął lokale. Raport rynek gastronomiczny 2011, „No-
wości Gastronomiczne” 2011, wydanie specjalne, s. 6–9.

12 J.M. Mołoniewicz, Jak rozwijać sieć restauracji?, „Nowości Gastronomiczne” 2006, nr 5, 
s. 34–35.

13 A. Baranowska-Skimina, Franczyza w gastronomii 2010–2011, www.egospodarka.pl/63181, 
Franczyza-w-gastronomii-2010-2011,1,39,1.html, dostęp 20.03.2012.

14 Tamże.
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5.  Catering

W ostatnich latach można zaobserwować rosnące zainteresowanie usługami 
cateringowymi. Trzy jego główne formaty to: catering kontraktowy (świadczony 
w miejscu pracy/pobytu lub w sieciach kuponowych), komercyjny i lotniczy. 

W ramach cateringu kontraktowego nadal dominują światowi liderzy 
(So dexho, Eurest) świadczący usługi dla sektora medycznego, biznesu, przemy-
słu. Wzrost przychodów na tym rynku jest w dużej mierze skutkiem powszechniej-
szego outsourcowania usług medycznych przez szpitale. Wartość rynku cateringu 
kontraktowego jest oceniana na około 650 mln zł, natomiast jego potencjał to 
około 2,2 mld zł15.

Catering komercyjny obejmuje przestrzeń rynkową, w ramach której działa 
wiele małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność ta polega na świadczeniu 
usług typu party serwis, czyli obsłudze imprez okolicznościowych (bankietów, 
seminariów, imprez rodzinnych). Catering komercyjny to jednak tylko około 10% 
wartości całego rynku, co oznacza, że ma szanse na dalszy rozwój16.

6.  Perspektywiczne lokalizacje placówek gastronomicznych

Zmiany stylu życia przyczyniły się do spopularyzowania nowych lokaliza-
cji usług gastronomicznych wśród konsumentów. Do lokalizacji o najwyższym 
potencjale można zaliczyć centra handlowe, sąsiedztwo stacji benzynowych 
oraz atrakcyjne rejony turystyczne. Dynamicznie w ostatnich latach rozwija się 
gastronomia zlokalizowana przy trasach komunikacyjnych oraz na stacjach ben-
zynowych, co jest związane z rozwojem infrastruktury drogowej oraz większą 
mobilnością konsumentów. Stacje benzynowe obecnie mają nie tylko placówki 
handlowe, ale przeobrażają się w kompleksy handlowo-usługowe, a nierzadko 
hotelarskie. 

Większość sieciowych stacji paliwowych ma własne marki gastronomiczne. 
Przykładowo, koncern BP prowadzi na swoich stacjach kawiarnie Wild Bean 
Cafe, Orlen zaś stworzył kąciki kawowe Stop Cafe. Nie tylko firmy paliwowe 
widzą potencjał w lokalizowaniu placówek gastronomicznych w sąsiedztwie 
stacji paliwowych. Prekursorem i liderem symbiozy gastronomii z zapleczem 

15 Z. Kobielska, Rynek cateringu rośnie, „Fresh&Cool Market” 2009, nr 1, s. 25–27.
16 Tamże.
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obsługującym kierowców jest korporacja McDonald’s, która ma liczne placówki 
gastronomiczne zlokalizowane bezpośrednio przy stacjach paliwowych17.

Należy zauważyć, że w ostatnich latach odbiorcami usług gastronomicz-
nych zlokalizowanych na stacjach benzynowych coraz częściej są osoby niezmo-
toryzowane. Dotyczy to stacji paliwowych zlokalizowanych w pobliżu osiedli 
mieszkalnych, gdzie obiekty te pełnią funkcję sklepów całodobowych i placó-
wek gastronomicznych18. Rozbudowa infrastruktury drogowej i oferowanie tylko 
przez część stacji paliwowych usług żywieniowych zapowiada w Polsce dalszy 
rozwój placówek gastronomii przystacyjnej i przydrożnej. 

Ważnym obszarem inwestycji i działalności są centra handlowe, w któ-
rych konsumenci spędzają coraz więcej czasu, robiąc zakupy i odpoczywając. 
Placówki gastronomiczne ulokowane w tych miejscach osiągają przewagę kon-
kurencyjną dzięki spójnym i zaplanowanym działaniom marketingowym, mię-
dzy innymi w postaci przemyślanego doboru najemców, atrakcyjnego wystroju 
i zintegrowanych działań promocyjnych19. W centrach handlowych jest miejsce 
dla różnego rodzaju przedsiębiorstw świadczących usługi żywieniowe. Do naj-
bardziej popularnych konceptów należy zaliczyć kawiarnie, lokale typu fast food 
oraz restauracje. Gastronomia w centrum handlowym może być zlokalizowana 
i zorganizowana na wiele sposobów. Jednak za najbardziej atrakcyjne przez właś-
cicieli lokali gastronomicznych są uznawane food mall i food court. Food mall 
daje przedsiębiorcy większą suwerenność działania, ma dłuższe godziny otwarcia 
dzięki osobnemu wejściu20.

Lokalizacja gastronomii jest powiązana z handlem detalicznym w punktach 
gastronomicznych znajdujących się w sklepach. W tym przypadku usługi żywie-
niowe są działalnością uzupełniającą. Najczęściej spotykana jest gastronomia 
w hiper- i supermarketach. Można zauważyć, że potencjał w tej formie działalno-
ści dostrzegają też właściciele sklepów specjalistycznych, na przykład symbioza 
sklepu sprzedającego kawę z kawiarnią (np. Pożegnanie z Afryką).

Podobnie jak we wcześniejszych latach nadal korzystną lokalizacją zakła-
dów gastronomicznych są miejscowości turystyczne. Na obszarach odwiedza-
nych przez turystów zakłady gastronomiczne najczęściej znajdują się w miejscach 

17 G. Levytska, dz.cyt., s. 113–132.
18 Tamże.
19 J. Karwowski i wsp., Ulice handlowe w centrum miasta – nowe spojrzenie wobec konkurencji 

centrów handlowych, „Handel Wewnętrzny” 2008, nr 3, s. 9–23.
20 G. Levytska, dz.cyt., s.113–132.
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o największym ruchu turystycznym. W związku z tym przedsiębiorstwa świad-
czące usługi żywieniowe koncentrują się w centrach miast, sąsiedztwie obiektów 
kulturalno-rozrywkowych, zabytków, muzeów i hoteli21.

Zakończenie 

Panujące na rynku tendencje umożliwiają powstawanie nowych form i kon-
ceptów działalności w ramach sektora usług żywieniowych. Ważne jest wybieranie 
przez przedsiębiorców form o charakterze niesezonowym, takich jak restauracje 
czy kawiarnie. Rozwiązaniem dla nowych przedsiębiorstw może być prowadze-
nie działalności na zasadzie franszyzy. Na rynku cateringu nadal przeważają duże 
firmy oraz catering kontraktowy, ale tendencje konsumenckie wskazują na dobre 
perspektywy rozwoju małych firm cateringowych. Ważne jest lokowanie biznesu 
w miejscach o wysokim potencjale konkurencyjnym, takich jak centra handlowe, 
oraz przy infrastrukturze drogowej. Planując bądź rozwijając działalność gastro-
nomiczną, należy mieć na uwadze, że współczesny konsument nie tylko oczekuje 
zaspokojenia potrzeb, ale wymaga usług o wysokiej jakości. Zasygnalizowane 
kierunki rozwoju działań biznesowych mogą być wykorzystane do pobudzania 
lokalnej przedsiębiorczości, ale mają również charakter uniwersalny, gdyż odno-
szą się do całego kraju.
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DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP – CASE OF FOODSERVICES

Summary

The aim of this paper is to present possibilities for entrepreneurship development us-
ing foodservice as a case. The paper uses secondary sources of information such as statisti-
cal data of the Central Statistical Office, Datamonitor and other business reports as well as 
industry newsletters and publications. A comparative method was applied for the analyses 
of data and materials. On the base of collected information the state of the Polish food-
service and it’s development including behavior and expectation of the modern consumer 
was describe. It was concluded that the best prognoses for business activities are linked 
to foodservice chain development and operating in networks on the basis of franchises. 
Further expansion of catering services and catering in shopping malls, city centers and 
on important communication routes including petrol station as well as in tourism regions 
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is expected. It is important to increase quality of services and to diversify culinary offer 
including prohealth trend as well as offering additional values as entertainment and attrac-
tive leisure time. Mentioned above direction of activities should influence and increase 
entrepreneurship on regional level. 
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PRZESTRZEŃ GOSPODARCZO-SPOŁECZNA 
ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

NA TLE STRATEGII ROZWOJU REGIONU

Wprowadzenie

Strategia rozwoju lokalnego jest instrumentem, którym posługują się wła-
dze lokalne. Jest to dokument opisujący plan działania samorządu, zawierający 
ważne z punktu widzenia danej społeczności cele, których realizacja ma nastąpić 
za pomocą dostępnych zasobów finansowych, organizacyjnych i ludzkich. W pro-
gramie tym powinny być zawarte słabe i mocne strony społeczno-gospodarczego 
środowiska. Przygotowanie i realizacja strategii lokalnej jest przykładem komple-
mentarnego podejścia władz lokalnych do zagadnień rozwojowych. 

Przedsiębiorcy mają możliwość uczestniczenia w tworzeniu strategii. Głów-
nym elementem ich działań jest tworzenie klimatu inwestycyjnego, rozumianego 
jako aktywizowanie przez władzę działalności inwestycyjnej. Klimat inwesty-
cyjny obejmuje politykę inwestycyjną prowadzoną przez władze lokalne, politykę 
podatkową, współpracę władz lokalnych ze środowiskiem przedsiębiorców oraz 
wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu. Samorządy często są współtwór-
cami instytucji otoczenia biznesu, ich fundatorem bądź założycielem. Rolą tych 
instytucji jest merytoryczna pomoc przedsiębiorcom lub wsparcie finansowe. 
Oferują one pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, kojarzeniu partne-
rów gospodarczych, pozyskiwaniu funduszy unijnych, szkoleniach, różnych for-
mach doradztwa. Działania takich instytucji są adresowane przede wszystkim do 
małych i średnich przedsiębiorstw1.

1  P. Wójcik, Jak wspierać lokalną przedsiębiorczość, „Gazeta Prawna” z 27.04.2005.
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W artykule przedstawiono analizę wybranych determinantów przedsiębior-
czości i elementów strategii ziemi częstochowskiej. Czynniki oddziałujące na 
tworzenie się i rozwój przedsiębiorstw mają różne źródła. W najogólniejszym 
podziale wyróżnia się elementy dalszego i bliższego otoczenia. Z perspektywy 
funkcjonowania firmy nie bez znaczenia są między innymi takie czynniki, jak 
demografia, uwarunkowania społeczne, urbanistyka, potencjał gospodarczy 
regionu.

Analizą objęto miasto Częstochowa, będące powiatem grodzkim i powiatem 
częstochowskim, do którego należą miasta: Blachownia, Koniecpol, oraz gminy: 
Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, 
Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza2. Zgod-
nie z przyjętym podziałem administracyjnym i odpowiadającym mu podziałem 
statystycznym Częstochowa i powiat częstochowski wchodzą w skład podregionu 
częstochowskiego, do którego należy również powiat kłobucki. Podregion często-
chowski wraz z podregionami: centralnym śląskim, rybnicko-jastrzębskim oraz 
bielskim, jest częścią regionu śląskiego (województwa śląskiego). Ponieważ teren 
objęty badaniami nie tworzy odrębnej jednostki statystycznej (jest częścią podre-
gionu częstochowskiego), na potrzeby opracowania określono go mianem ziemi 
częstochowskiej lub zamiennie rejonu częstochowskiego. 

1.  Wybrane determinanty przedsiębiorczości ziemi częstochowskiej 
według danych statystycznych

Gospodarczo-społeczne uwarunkowania rejonu częstochowskiego były 
kształtowane przez rzemiosło, rolnictwo, później przemysł, ale też w dużej mierze 
przez ruch pątniczy. Rejon częstochowski z miastem pielgrzymkowym Często-
chową był poddawany wpływom relacji między klasztorem a władzami świec-
kimi, chociażby przez dawny udział kościoła jako instytucji w administrowaniu 
podległymi mu obszarami. Czynniki te ukształtowały gospodarkę, infrastrukturę 
i układ urbanistyczny w obecnym kształcie. 

Podregion częstochowski na mapie województwa śląskiego ma położenie 
peryferyjne. Jest usytuowany w północnej części województwa. Charakteryzuje 

2  Statut powiatu częstochowskiego, Częstochowa, rozdz. 1, § 1. 
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się znaczną odrębnością od pozostałych podregionów Śląska. Przeważa tu rol-
nictwo, turystyka i wytwórczość3. 

W roku 2010 ludność powiatu częstochowskiego i miasta Częstochowy 
liczyła 372 421 osób (powiat: 36,0%, Częstochowa: 63,9%), co stanowiło 70,4% 
osób zarejestrowanych w podregionie częstochowskim i 8,0% ludności Śląska. 
Kobiety stanowiły 52,3%, mężczyźni – 47,6%. Na Śląsku stosunek ten był zbli-
żony: kobiety stanowiły 51,8%, mężczyźni – 48,1%. W całym podregionie było 
podobnie: kobiety stanowiły 52,0%, mężczyźni – 47,9%. Obserwując zmiany 
liczby ludności w latach 2007–2010 w powiecie częstochowskim i w Często-
chowie, można stwierdzić jej spadek, który w ciągu trzech lat wyniósł 0,98%. 
W ciągu dziesięciu lat (2000–2010) liczba ludności zmniejszyła się o 3,8%. 

Ludność mieszkająca w miastach rejonu częstochowskiego stanowiła 
w 2010 roku 68,2% (mieszkańcy wsi: 32,7%). W porównaniu z całym wojewódz-
twem odsetek ten był mniejszy o 9,7%, gdyż na Śląsku było to 77,9%. Biorąc 
pod uwagę liczbę osób zamieszkujących w miastach Śląska w latach 2007–2010, 
można zauważyć jej sukcesywny spadek, w odróżnieniu od liczby osób zamiesz-
kujących wsie. Liczba mieszkańców miast Śląska między 2007 rokiem i 2010 
rokiem zmalała o 0,9%, natomiast na wsi wzrosła o 1,5%. W powiecie często-
chowskim i Częstochowie nastąpił spadek liczby mieszkańców miast o 1,7%, 
a liczby mieszkańców wsi wzrósł o 0,6%.

Z rozkładu ludności według ekonomicznych grup wynika, że w przypadku 
osób w wieku przedprodukcyjnym podregion częstochowski odzwierciedla wyniki 
dla całego Śląska. Grupa ta w kolejnych latach zmniejszała się, ale w bardzo 
niewielkim stopniu (dziesiąte części procenta), na rzecz powiększania się grupy 
osób w wieku poprodukcyjnym. W powiecie częstochowskim grupa „przedpro-
dukcyjna” była o 1,4% większa na całym Śląsku, natomiast w wieku produkcyj-
nym była mniejsza (w stosunku do ogółu średnio o 1,7% w latach 2007–2010). 
W Częstochowie osób w wieku przedprodukcyjnym było średnio o 1,6% mniej 
niż w województwie. Z punktu widzenia aktywności ekonomicznej i rozwoju 
gospodarczego najistotniejsze są dane dotyczące grupy w wieku produkcyjnym, 
oczywiście w relacji do poziomu zatrudnienia. W przypadku grupy w wieku pro-
dukcyjnym Częstochowa odzwierciedlała tendencje w województwie w latach 
2007–2010 (średnia na Śląsku – 65,4%; średnia w Częstochowie – 65,5%). Ana-
lizowane grupy w całym podregionie i powiecie miały jednak mniejszy udział 

3  Powiat częstochowski. Plan rozwoju lokalnego na lata 2004–2013, s. 7, www.czestochowa.
powiat.pl, dostęp 15.01.2011.
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w omawianej strukturze. Wynik ten w latach 2007–2010 dla podregionu wyniósł 
średnio o 0,8%, a dla powiatu – średnio o 1,7% mniej w stosunku do województwa. 
Należy zauważyć, że w latach 2007–2009 grupa produkcyjna miała procentowo 
większy udział w Częstochowie niż w województwie. W powiecie częstochow-
skim natomiast widoczna była niewielka tendencja wzrostowa w porównaniu 
z poziomem na całym Śląsku, gdzie wynik był odwrotny.

W roku 2011 bezrobotni z powiatu częstochowskiego i Częstochowy stano-
wili 11,8% ogółu pozostających bez pracy w województwie. W podregionie czę-
stochowskim stosunek ten wynosił 70,9% (bezrobotni badanego rejonu) do 20,0% 
(bezrobotni powiatu kłobuckiego). Wynik ten był niewiele większy niż w 2007 
roku, gdy bezrobotni Częstochowy i powiatu częstochowskiego stanowili 10,4% 
wszystkich bezrobotnych Śląska i odpowiednio 70,4% bezrobotnych podregionu 
częstochowskiego. Największą grupę bezrobotnych w 2011 roku tworzyły osoby 
w wieku 25–34 lata (28,4%), a następnie 45–54 lata (22,8%), 35–44 lata (19,5%), 
powyżej 55 lat (15,4%), 18–24 lata (13,6%). W ciągu pięciu lat (2007–2011) tylko 
w 2008 roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych w badanym rejonie i to pra-
wie we wszystkich kategoriach wiekowych. Wyjątkiem była grupa w wieku 18 
i 24 lat, która wzrosła, lecz zaledwie o 5 osób. W pozostałych latach rosła rzesza 
bezrobotnych.

W roku 2008 odnotowano wzrost bezrobotnych w grupie osób z wyższym 
wykształceniem. W roku 2011 bezrobotni z wyższym wykształceniem stanowili 
15,1%, policealnym i średnim zawodowym – 24,4%, średnim ogólnokształcącym 
– 8,2%, zawodowym – 26,2%, gimnazjalnym i niższym –25,9%. Największe grupy 
bezrobotnych tworzyły osoby z wykształceniem zawodowym lub niższym. Roz-
kład ten był typowy dla całego kraju. W 2011 roku w porównaniu z 2007 rokiem 
o 44,4% zwiększyła się liczba osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem, 
a o 25% z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Liczba bezrobot-
nych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym zwiększyła się w tych latach 
o 26,3%, z wykształceniem zawodowym – o 17,3 %, a z najniższym wykształce-
niem – o 6,7%. Widoczna jest dysproporcja we wzroście grup w poszczególnych 
poziomach wykształcenia. Bezrobocie najbardziej wzrosło w grupie osób z wyż-
szym wykształceniem, a najmniej wśród osób o niższym wykształceniu.

Zmiany zachodzące w strukturze firm działających na rynku świadczą 
o aktywności gospodarczej (przedsiębiorczej) na charakteryzowanym terenie. 
W roku 2011 struktura firm rejonu częstochowskiego według liczby zatrudnionych 
kształtowała się następująco: 93,9% – 0–9 pracowników; 4,8% – 10–49 pracowni-
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ków, 1,0% – 50–249 pracowników, 0,08% – 250–999 pracowników, 0,01% – 1000 
i więcej pracowników. W ciągu pięciu lat nastąpił wzrost liczby przedsiębiorstw 
(do 2010 r.) we wszystkich kategoriach. Jednak w 2011 roku ogólna liczba firm 
zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku, a wzrost nastąpił tylko w grupie 
małych przedsiębiorstw, zatrudniających od 10 do 49 pracowników. W porównaniu 
z 2007 rokiem ogólna liczba firm zwiększyła się jednak o 7,5%.

W sektorze prywatnym w 2011 roku działało 35 130 firm. W porównaniu 
z 2007 rokiem nastąpił wzrost ich liczby o 6,9%. Struktura przedsiębiorstw według 
formy prawnej kształtowała się w 2011 roku następująco: wpisane do rejestru 
osoby fizyczne – 80,3%, spółki handlowe – 7,6%, spółki handlowe z udziałem 
kapitału zagranicznego – 2,3%, spółdzielnie, stowarzyszenia i organizacje spo-
łeczne i fundacje – 9,8%4.

2.  Wyniki badań na tle strategii 

Przestrzeń społeczno-gospodarcza i kulturowa powiatu częstochowskiego 
i Częstochowy jest wspólna, dlatego też ważne jest budowanie spójnej polityki 
rozwoju powiatu i miasta. Mimo ścisłej współpracy, działania wspierające rozwój 
tej przestrzeni są planowane dwutorowo: oddzielnie dla powiatu częstochow-
skiego i powiatu grodzkiego Częstochowy. 

Dla dokładniejszej charakterystyki przytoczono wyniki badania przepro-
wadzonego na potrzeby stworzenia strategii rozwoju powiatu częstochowskiego, 
które to są integralną częścią tego dokumentu. Pozwoliły one na zdiagnozowanie 
problemów ziemi częstochowskiej i sposobu jej postrzegania przez mieszkańców. 
Ankietyzacji poddano mieszkańców, urzędy gmin, przedsiębiorców, organiza-
cje pozarządowe, jednostki organizacyjne powiatu częstochowskiego, ościenne 
powiaty i miasto Częstochowę5. Wyniki przedstawiono w formie analizy szans 
i zagrożeń całego subregionu północnego, ze szczególnym uwzględnieniem 
powiatu częstochowskiego. Wśród mocnych stron rejonu wymieniono:

–  czyste powietrze i ładny krajobraz,
–  dogodne położenie geograficzne,

4  Opracowano na podstawie www.stat.gov.pl/gus Bank Danych Lokalnych, dostęp 
15.03.2012.

5  Strategia rozwoju powiatu częstochowskiego 2007–2015, Uchwała nr XII/96/2007, Często-
chowa, s. 60–107. 
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–  liczne zabytki historyczne,
–  rozwiniętą agroturystykę,
– dobre rozwiązania komunikacyjne,
–  korzystanie z funduszy strukturalnych,
–  współpracę z powiatami zagranicznymi,
–  działalność organizacji pozarządowych,
–  dobry dostęp do placówek kulturalnych i bibliotek.
Wymienione atuty pozwoliły na stworzenie lepszych warunków do roz-

woju inwestycji przez promocję rejonu i lokalnych produktów oraz wspieranie 
przedsiębiorczości. Wzrost pozycji społeczno-gospodarczej jest utożsamiany 
z rozwojem handlu i usług, w tym agroturystyki. Jako możliwości rejonu podano 
wykorzystywanie atutów historycznych do promowania walorów turystycznych, 
współpracę międzyregionalną w dziedzinie transportu i turystyki oraz możliwość 
wykorzystania bazy noclegowej w Częstochowie i pobliskich powiatach. Szanse 
rozwoju daje lepszy dostęp do Internetu i nowoczesnych technologii. 

Ważnym czynnikiem zewnętrznym podanym przez respondentów była moż-
liwość korzystania z funduszy pomocowych i strukturalnych UE oraz plany rzą-
dowe dotyczące rozwoju drogownictwa. Szanse rozwoju rejonu byłyby większe, 
gdyby podjęto działania na rzecz obniżenia bezrobocia, przede wszystkim przez 
tworzenie nowych miejsc pracy.

Do negatywnych czynników funkcjonowania rejonu, uznanych za słabe 
strony, respondenci zaliczyli:

–  niskie kwalifikacje osób bezrobotnych,
–  słaby dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej,
–  poczucie niskiego bezpieczeństwa publicznego,
–  dzikie wysypiska śmieci,
–  niezadowalający stan dróg i obiektów mostowych,
–  niezadowalający stan sieci kanalizacyjnej i gazowej (w niektórych częś-

ciach powiatu),
–  migracja mieszkańców powiatu do innych miast na terenie województwa 
śląskiego, w inne regiony Polski, a także do krajów Unii Europejskiej,

–  zróżnicowany rozwój nowo powstałych firm.
Zagrożenia, które mogą ograniczyć rozwój społeczno-gospodarczy badanego 
rejonu, są liczne. Należą do nich między innymi perspektywy rozwoju turystyki 
w ościennych powiatach oraz brak dobrych dróg i infrastruktury technicznej. 
Rejon ma dużą konkurencję ze strony innych powiatów w pozyskiwaniu środków 
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z funduszy UE. Niebezpieczeństwem dla wzrostu pozycji rejonu jest bezrobocie 
i ubożenie społeczeństwa. Będąc rejonem zdominowanym przez rolnictwo, jest 
zagrożony niską opłacalnością produkcji rolnej, wzrostem importu produktów 
żywnościowych z zagranicy oraz brakiem zorganizowanego rynku zbytu płodów 
rolnych6.

Wyniki ankietyzacji jednostek samorządowych pozwalają ocenić rejon 
częstochowski ze szczególnym uwzględnieniem samego powiatu. Dla pełnego 
obrazu warunków otoczenia przedsiębiorczości opis uzupełniono opinią bezpo-
średnich uczestników rozwoju rejonu, którymi są lokalni przedsiębiorcy.

Atutem, na który zwrócili uwagę właściciele firm, jest rosnący poziom wie-
dzy o dotacjach z funduszy europejskich oraz dobry dostęp do instytucji pożycz-
kowych w rejonie. Szans rozwoju rejonu upatrują przedsiębiorcy w pomocy 
finansowej z funduszy unijnych, wskazując na znaczenie udostępniania informa-
cji na temat dotacji z funduszy unijnych. Środki finansowe powinny być prze-
znaczone na rozwój działalności gospodarczej, zakup towarów handlowych, 
modernizację dróg, sprzęt budowlany, inwestycje związane z ochroną środowi-
ska, turystykę i wypoczynek. Przedsiębiorcy zwrócili także uwagę na korzystanie 
z nowych funduszy pożyczkowych, udostępniających środki finansowe na dogod-
niejszych zasadach niż banki. Ważne jest też zwiększenie szans rozwoju rejonu 
przez poprawę poziomu życia mieszkańców i promocję firm powiatu.

Poziom społeczno-gospodarczy rejonu obniżają między innymi średni i słaby 
rozwój nowo powstałych firm w określonych branżach. Przyczyną tego zjawiska 
są koszty utrzymania związane z wysokimi składkami ZUS i podatki. Wskazano 
też na problem dużej biurokracji. Przedsiębiorcy prezentują pogląd, że jest zbyt 
mała liczba stałych odbiorców produktów i usług, zaznaczając jednocześnie nie-
wystarczającą umiejętność pozyskiwania nowych rynków zbytu. Zauważono też 
brak wzorców i tradycji w pozyskiwaniu inwestorów strategicznych. Słabością 
rejonu są także: mała aktywność gospodarcza terenów wiejskich, słaba ocena 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie powiatu, sytuacja dochodowa 
mieszkańców i niewystarczająca infrastruktura techniczna. Wśród zagrożeń roz-
woju rejonu przedsiębiorcy wymienili słaby rozwój małych i średnich firm spo-
wodowany dużymi kosztami pracy oraz brak środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorstw. Według przedsiębiorców szkodliwym czynnikiem jest także nie-
pewna przyszłość dużych firm produkcyjnych, wynikająca z niewystarczającego 

6  Tamże, s. 72.
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wsparcia państwa w działaniach restrukturyzacyjnych. Niebezpieczeństwem jest 
również spadek tempa wzrostu gospodarczego kraju7.

Analiza wszystkich zebranych materiałów pozwoliła twórcom badania na 
wysunięcie wniosków diagnozujących stan powiatu częstochowskiego, ale z per-
spektywy całego subregionu częstochowskiego. Interpretacja wyników odzwier-
ciedla sytuację nie tylko samego powiatu, ale i podregionu. 

Powiat częstochowski na większości płaszczyzn swego istnienia i funkcjo-
nowania społeczno-gospodarczego uzyskał średnią kategorię. Bardzo negatywnie 
oceniono możliwości dochodowe ludności. Brakuje też możliwości uzyskania 
atrakcyjnej pracy. Skrytykowano wielkość napływającego kapitału i działania 
władz powiatu na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Pozytywne aspekty rejonu, 
które otrzymały najwyższe noty, to dobro naturalne, niezależne od tworów czło-
wieka, czyli walory przyrodniczo-krajobrazowe, gęstość sieci usługowo-handlo-
wej oraz dostępność komunikacyjna. Rozwój gospodarczy rejonu jest upatrywany 
w rozbudowywaniu usług bytowych, handlu hurtowym i detalicznym, budownic-
twie, agroturystyce oraz przemyśle rolno-spożywczym.

Oczekiwane od władz działania w najbliższych latach, które uznano za prio-
rytetowe, to przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy, 
ponadto rozbudowa transportu i dróg publicznych. Za ważne uznano ochronę 
środowiska i przyrody, zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa oby-
watelom oraz rozwój edukacji publicznej. Najważniejszymi problemami, które 
władze powiatu powinny rozwiązać w najbliższej przyszłości, w dużej mierze 
odzwierciedlające wcześniej wymienione, są: bezrobocie, zwłaszcza wśród mło-
dych ludzi, oraz niski poziom bezpieczeństwa publicznego. Integracji wymagają 
również niski napływ kapitału krajowego i zagranicznego oraz słabe tempo rozwoju 
małych i średnich firm. Według opinii respondentów najważniejszymi wartoś-
ciami, które mogą być fundamentem pod budowę pozytywnej przyszłości rejonu, 
jest przedsiębiorczość, innowacyjność, wartość przestrzeni historycznej, wartości 
i walory przyrodnicze oraz średnie i wyższe wykształcenie mieszkańców8.

7  Tamże, s. 66–67.
8  Tamże, s. 73–74.
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Zakończenie

W opisie społeczno-gospodarczym rejonu częstochowskiego uwzględniono 
ogólne uwarunkowania przedsiębiorczości, które wyodrębniono z badań nad całą 
analizowaną przestrzenią w jej różnych aspektach rozwojowych.

Rejon częstochowski ma korzystne położenie geograficzne i komunika-
cyjne dla rozwoju przedsiębiorczości oraz dysponuje terenami pod inwestycje. 
Jednocześnie mocnym zapleczem rozwoju przedsiębiorczości jest tradycja dobrej 
wytwórczości i przetwórstwa rolnego. Lokalne przedsiębiorstwa mają wspierać 
stowarzyszenia o charakterze gospodarczym. Większość firm i instytucji jest 
objęta kontrolą i nadzorem weterynaryjnym. Rozwijają się przedsiębiorstwa, które 
swoją działalność ukierunkowują na eksport, oraz gospodarstwa rolne nastawione 
na sprzedaż rynkową. Rejon ma mocną bazą do rozwoju produkcji dewocjonaliów 
i przemysłu przetwórczego opartego na rodzimych produktach rolnych. Mocnym 
atutem jest coraz wyższy poziom wiedzy właścicieli firm o dotacjach z funduszy 
europejskich, co może być narzędziem pobudzania rozwoju przedsiębiorstw.

Słabością rejonu jest coraz mniejsza aktywność gospodarcza, spowodowana 
kosztami utrzymania przedsiębiorstw i brakiem środków na ich rozwój, niewielka 
aktywność gospodarcza terenów wiejskich. Bardzo słabo oceniono potencjał 
rozwojowy gospodarstw rolnych. Mieszkańcy powiatu częstochowskiego mogą 
znaleźć zatrudnienie tylko w niewielkich firmach, dlatego wykwalifikowana 
siła robocza poszukuje pracy poza omówionym rejonem. Poziom wykształcenia 
zawodowego rolników jest stosunkowo niski, podobnie jak kwalifikacje zawo-
dowe osób bezrobotnych, które mają trudności z dostosowaniem się do potrzeb 
lokalnego rynku pracy. W powiecie nie prowadzi się żadnych dużych inwesty-
cji. Nie ma również szerszych kontaktów handlowych z rynkami europejskimi. 
Lokalne przedsiębiorstwa nie mają wzorców pozyskiwania inwestorów strate-
gicznych, co ogranicza ich możliwości rozwojowe. Do słabych punktów anali-
zowanej przestrzeni należy dołączyć więc zbyt wolne dostosowywanie produkcji 
do nowych potrzeb rynku, co jest spowodowane brakiem środków finansowych. 
Źle zorganizowany rynek zbytu produktów rolnych na terenach rolniczych obniża 
pozycję rejonu. Słabością badanej przestrzeni pozostaje zły stan infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej, który utrudnienia funkcjonowanie przedsiębiorstw 
i życie mieszkańcom. Ograniczeniem w tej materii są niewystarczające środki 
na jej rozbudowę i modernizację. Odrębnym problemem jest brak sprawnego 
przepływu informacji między przedsiębiorcami a samorządami lokalnymi oraz 
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niewystarczająca promocja przedsiębiorczości. Mimo wzrostu poziomu wiedzy 
przedsiębiorców na temat możliwości pomocy w przedsiębiorczości, nadal nie-
doskonałe jest ogniwo będące podstawą tworzenia siły gospodarczej środowiska 
lokalnego jako całości9.

W ramach walki o rozwój społeczno-gospodarczy rejonu decydenci lokalni 
określili główne problemy do rozwiązania. Są one bezpośrednio związane 
z wymienionymi czynnikami osłabiającymi moc rozwojową. Oprócz nich zwró-
cono uwagę na bardzo niski poziom przedsięwzięć tworzących nowe miejsca 
pracy oraz słaby napływ kapitału zewnętrznego. Wynika to głównie z niewielkiej 
konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej rejonu. Jest to zatem szerokie pole 
do działań promocyjnych. Utrudnieniem jest tu również nieuregulowana własność 
prawna terenów pod inwestycje, a w części rejonu – brak planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Na niezadowalającym poziomie pozostaje wykorzystanie 
posiadanych walorów turystycznych. 

Oprócz problemów natury gospodarczej, w tym ekonomicznej i prawnej, są 
czynniki społeczne i rozwój tej materii życia. Oczywiste jest, że rozwój gospo-
darczy zależy od życia tkanki społecznej. Tworzenie bogactwa gospodarczego 
rejonu zawsze ma zatem swoje podstawy w życiu społecznym. W analizowanej 
przestrzeni należy poszukiwać rozwiązań likwidujących zagrożenia społeczno-
-środowiskowe oraz podnoszących bezpieczeństwo publiczne. Nie bez znaczenia 
jest słaby dostęp do Internetu i nowoczesnych technologii w niektórych częściach 
rejonu. Problemem do rozwiązania jest także niski poziom integracji i partnerstwa 
społecznego.
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ECONOMIC SPACE – THE SOCIAL BACKGROUND 
OF THE CZĘSTOCHOWA REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY

Summary

Development strategies are created for all Polish regions. It is a general accepted 
idea that socio-economic development and economics raises the living standards and the 
general welfare of the Polish society. This paper focuses on the situations a small business 
as well as the development strategy for the area for which they are developed. Critical fac-
tors are those strategic elements, which directly linked to the business community devel-
opment. This study used the results of available studies that examined the socio-economic 
determinants of the Częstochowa region.
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Wprowadzenie

Regiony turystyczne charakteryzują się z jednej strony kompleksowością 
i przestrzenną koncentracją popytu, a z drugiej strony dużym rozdrobnieniem 
podmiotowym podaży. Z perspektywy turystów wszystkie walory, dobra i usługi 
są częścią jednego, ogólnego produktu turystycznego i jeśli którakolwiek z tych 
części nie spełnia ich oczekiwań, to ma to wpływ na postrzeganie także pozosta-
łych elementów produktu1. Wartość dostarczana przez obszar recepcji turystycz-
nej jest uzależniona od walorów turystycznych, usług świadczonych przez wiele 
niezależnych podmiotów, a także od wszystkich osób stykających się z turystą2. 
Na konkurencyjność regionów coraz większy wpływ mają czynniki gospodarcze 
i społeczne, takie jak struktura działalności gospodarczej, wiedza i kwalifikacje, 
innowacyjność, a także umiejętność wykorzystania potencjału konkurencyjności 
i uwarunkowań zewnętrznych3. Osiągnięcie pozytywnego wizerunku regionu jest 
w coraz większym stopniu uzależnione od harmonijnej współpracy sieci partne-
rów na różnych szczeblach terytorialnych (miasto, gmina, region) oraz w obrębie 

1 P. Zmyślony, Partnerstwo podmiotów warunkiem integracji narzędzi marketingowych w regio-
nie turystycznym, w: Marketing terytorialny: możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, 
M. Florek, Wydawnictwo Akademi Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 231.

2 T. Żabińska, Partnerstwo w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem turystyki i tworzeniu 
wartości dla interesariuszy, w: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. 
A. Czubała, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, s. 537.

3 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Marka jako wyróżnik regionu, w: Kreowanie marki regionu, 
red. J. Witek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Wałcz 2011, s. 32.
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tej samej jednostki. Kreowanie megaproduktu4, poszczególnych subproduktów 
regionu wymaga współpracy różnych grup podmiotów zaangażowanych w two-
rzenie wizerunku danej jednostki5. Dotyczy to także turystyki uzdrowiskowej, 
w której coraz częściej powstają inicjatywy mające na celu współpracę między 
jednostkami samorządu terytorialnego a podmiotami reprezentującymi sektor 
uzdrowiskowy.

Według M. Januszewskiej, współpraca gmin i przedsiębiorstw uzdrowi-
skowych to konieczny warunek do rozwoju kurortów i podnoszenia ich pozycji 
konkurencyjnej. Dostarczanie konsumentom coraz wyższej wartości użytkowej 
wymaga przekształceń strukturalnych w sferze materialnej i intelektualnej przed-
siębiorstw funkcjonujących w miejscowościach uzdrowiskowych, a także działań 
przekraczających możliwości przedsiębiorstw, a czasami także gmin6. Sytuacja 
jest o tyle trudna, że interesy gmin i przedsiębiorstw uzdrowiskowych są czasami 
rozbieżne7. Do głównych obszarów, które wymagają współpracy gmin i przedsię-
biorstw uzdrowiskowych, należą8:

4 Megaproduktem T. Markowski nazywa „wzajemnie powiązaną i ustrukturalizowaną formę 
produktów materialnych i niematerialnych usług dostępnych w mieście (lub regionie) dla różnych 
jego użytkowników, które przy okazji konsumpcji poszczególnych produktów pozwalają na uzy-
skanie dodatkowej korzyści”. Do elementów megaproduktu można zaliczyć image miasta, lokalny 
klimat kulturowy, klimat przedsiębiorczości, zdolność do samoorganizacji i tworzenia sieciowych 
powiązań między różnymi podmiotami, a także system komunikacyjny i jakość zagospodarowania. 
Za: T. Markowski, Marketing miasta, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Aka-
demia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, t. CXII, Warszawa 2002, 
s. 112–113.

5 A. Lis, Rola inicjatyw klastrowych w kreowaniu wizerunku regionu, w: Marketing przyszłości. 
Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa, A. Sma-
lec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług nr 75, 
Szczecin 2011, s. 215.

6 M. Januszewska, Współpraca przedsiębiorstw uzdrowiskowych z gminami, w: Gospodarka 
turystyczna. Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie, 
Euroregionalizacja. Konkurencyjność. Marketing, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Akademii Eko-
nomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 164–165.

7 Szerzej na ten temat m.in. w J. Mirek, Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowa-
nia i rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 
nr 694, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 22, Szczecin 2011; J. Mirek, Zrówno-
ważony rozwój turystyki jako determinanta funkcjonowania polskich uzdrowisk – wybrane zagad-
nienia, w: Uzdrowiska i ich funkcja leczniczo-turystyczna, red. A.R. Szromek, Proksenia, Kraków 
2012, s. 73–87.

8 M. Januszewska, Współpraca między sektorem publicznym i prywatnym w uzdrowiskach, 
w: Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 427–428.
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‒ łagodzenie konfliktów związanych z łączeniem przez gminy uzdrowi-
skowe funkcji leczniczej z funkcją turystyczną i innymi,

‒ dostosowanie lokalnych przepisów do potrzeb rozwoju turystyki zdro-
wotnej,

‒ tworzenie lokalnego produktu turystycznego,
‒ podnoszenie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska,
‒ działania marketingowe, szczególnie w obszarze tworzenia produktu 

uzdrowiskowego, informacji i promocji uzdrowisk, dystrybucji produktu 
uzdrowiskowego, a także budowania pozytywnego wizerunku gmin 
uzdrowiskowych,

‒ tworzenie klimatu sprzyjającego napływowi inwestycji turystycznych,
‒ działania mające na celu ochronę walorów leczniczych i turystycznych,
‒ podnoszenie zadowolenia kuracjuszy, turystów i mieszkańców uzdro-

wiska,
‒ wpływ na rozwój infrastruktury leczniczej i turystycznej,
‒ oddziaływanie na rozwijanie infrastruktury technicznej gminy,
‒ udział w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych miejscowej ludności,
‒ podnoszenie wiedzy pracowników przedsiębiorstw uzdrowiskowych, 

gmin i społeczności lokalnej na temat specyfiki funkcjonowania i możli-
wości rozwoju uzdrowisk.

Jedną z możliwych form realizacji tych zadań jest współpraca na zasadach part-
nerstwa. Według definicji sformułowanej przez T. Żabińską partnerstwo w ogól-
nym znaczeniu oznacza „wzajemne relacje pomiędzy organizacjami, oparte na 
zaufaniu, mające na celu osiągnięcie wspólnych celów”9. Szersze ujęcie prezen-
tuje A. Szromnik, według którego partnerstwo dotyczy współpracy w obszarach 
komercyjnych i niekomercyjnych, a poziomowi jego zaawansowania odpowia-
dają takie wartości i cechy wzajemnych kontaktów, jak: zaufanie, lojalność, 
uczciwość, trwałość, opłacalność, ekwiwalentność, otwartość, stabilność, przy-
chylność i jedność10.

Tworzenie sieci partnerskich jest procesem długotrwałym, który jest rezul-
tatem uczenia się ludzi tworzących struktury formalne i nieformalne. Formy part-
nerstwa są zależne od uwarunkowań lokalnych. Mogą one także charakteryzować 

9 T. Żabińska, Partnerstwo jako determinanta rozwoju turystyki w regionie, w: Turystyka w ba-
daniach..., s. 410.

10 A. Szromnik, Marketing regionalny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer 
business, Kraków 2007, s. 151.
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się różnym stopniem instytucjonalizacji11. Jedną z form partnerstwa mogą stano-
wić powiązania sieciowe w formie klastrów. 

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie aspektów teoretycznych 
dotyczących wykorzystania klastrów w turystyce uzdrowiskowej i potencjalnych 
korzyści dla przedsiębiorstw i obszarów należących do takich klastrów, a także 
wskazanie przykładów inicjatyw klastrowych, które pojawiły się w polskim sek-
torze uzdrowiskowym. 

1. Istota klasteringu – wybrane zagadnienia

Zgodnie z definicją M.E. Portera, klastry (nazywane inaczej gronami) to 
„geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych 
dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych 
sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek 
normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, 
konkurujących między sobą, ale także współpracujących”12. W Polsce istnieje 
dość bogata literatura dotycząca teoretycznych aspektów funkcjonowania kla-
strów, gdzie ich definicje są w różny sposób modyfikowane.

Do kryteriów, które pozwalają odróżnić klastry od pozostałych rodzajów 
sieci i innych skupisk firm, należą13:

‒ lokalna koncentracja przedsiębiorstw,
‒ przynależność przedsiębiorstw do tej samej lub kilku powiązanych 

branż,
‒ współdziałanie i konkurencja między uczestnikami klastra,
‒ współpraca przedsiębiorstw z podmiotami świadczącymi usługi bizne-

sowe oraz z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi,
‒ wytworzenie specyficznej tożsamości klastra.
Początków klasteringu w Polsce można się doszukiwać w latach dziewięć-

dziesiątych XX wieku. Okres transformacji charakteryzował się poszukiwaniem 
sposobów zwiększenia aktywności gospodarczej, która wiązała się ze wzrostem 
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i regionów. Skutkowało to tworzeniem 

11 T. Żabińska, Partnerstwo jako determinanta..., s. 412.
12 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 246.
13 J. Staszewska, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, 

Warszawa 2009, s. 27.
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wielu programów dotyczących polityki przemysłowej, proinnowacyjnej i regio-
nalnej. Jednym z wielu celów tych programów był wzrost przedsiębiorczości, 
innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstw na skalę krajową i euro-
pejską wyrażający się w różnego rodzaju inicjatywach regionalnych. Do działań 
z tego zakresu można zaliczyć między innymi inicjatywy tworzenia klastrów14. 

Klastry są strukturami niezależnie wykształconymi w ramach obiektywnych 
relacji rynkowych w korzystnych warunkach lokalizacyjnych. Wspieranie ich roz-
woju w ramach polityki ekonomicznej jest natomiast uzasadnione wówczas, gdy 
występują ich „zalążki”, za które można uznać „występowanie skupiska podmio-
tów, w szczególności przedsiębiorstw związanych z wytwarzaniem i dostarcza-
niem określonych rodzajów produktów czy usług, pomiędzy którymi zaczynają 
występować relacje współpracy” 15. Polityka gospodarcza może być bardzo ważna 
w inicjowaniu i przyspieszaniu kształtowania się klastrów wówczas, gdy w danym 
regionie brakuje liderów gospodarczych lub rozwiniętych sieci innowacyjnych 
przedsiębiorstw. 

Idea klasteringu jest w Polsce stosunkowo nowa i stopniowo upowszech-
niana dzięki programom unijnym, popierającym rozwój regionalny, w których 
ramach przyznawane jest konkretne wsparcie finansowe podmiotom tworzonym 
powiązania sieciowe16. W ostatnich dziesięciu latach w Polsce następuje systema-
tyczny rozwój inicjatyw klastrowych, co wynika z uruchomienia wielu progra-
mów wspierających takie przedsięwzięcia, które są finansowane ze środków UE 
w ramach polityki opartej na klastrach17.

Polskie klastry mają różne formy (formalne i nieformalne zrzeszenia, powią-
zania kooperacyjne w ramach łańcucha wartości, powiązania kooperacyjne wokół 
obszarów tematycznych, takich jak szkolenia lub prace badawcze itp.) i rozmiary 
(od kilkunastu specjalistycznych firm do kilku tysięcy przedsiębiorstw i insty-
tucji)18. Początkowo koncepcja klastrów była wykorzystywana głównie w prze-

14 Ekspertyza. Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, oprac. A. Sos-
nowska, S. Łobeika, s. 16, www.old.pi.gov.pl/upload/dokumenty/raporty/a_Sosnowska_Eksperty-
za%20-%20klastry-.pdf.

15 Rozwój struktur klastrowych w Polsce wschodniej. Synteza, broszura informacyjna, red. 
B. Plawgo, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Rozwój Polski wschodniej. Narodowa Strategia 
Spójności, s. 3–4, www.polskawschodniagov.pl/NaborWnioskow/Dokuments/Klastry_broszura.
pdf.

16 J. Staszewska, Klaster..., s. 9.
17 A. Lis, dz.cyt., s. 221.
18 L. Palmen, M. Baron, Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 31.
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myśle. Od niedawna jest także stosowana w sektorach usługowych, w tym także 
w sektorze turystycznym. Sama istota produktu turystycznego, w którego skład 
wchodzą usługi zazwyczaj świadczone przez wyspecjalizowane podmioty19, 
wymaga współpracy w ramach łańcucha wartości. Wobec wyzwań, jakie sta-
wia globalizacja, konieczna jest również intensyfikacja współpracy między 
lokalnymi podmiotami działającymi w ramach tego samego ogniwa łańcucha 
wartości20.

Korzyści z funkcjonowania w klastrze mogą czerpać zarówno uczestniczące 
w nim podmioty, jak i ich klienci, a także region, w którym działa klaster21. Zda-
niem J. Staszewskiej, na poziomie klastra (projektowego i zaawansowanego) 
powstaje atmosfera umocnienia związków z regionem, co powoduje wzrost lokal-
nego patriotyzmu oraz wykształcenie wizerunku regionu22. Klastry turystyczne 
mogą być jednym z narzędzi podnoszenia konkurencyjności regionu dzięki między 
innymi rozszerzaniu struktury oferty, podnoszeniu jakości świadczonych usług, 
wprowadzaniu innowacji23. Szczególną rolę mogą tu odegrać szkoły wyższe, 
które czasami są inicjatorami tworzenia klastrów w danym regionie. Jak podkreś la 
T. Domański, uczelnie akademickie są strategicznymi partnerami, z którymi 
można wytyczać nowe kierunki rozwoju oraz budować innowacyjność i przewagę 
konkurencyjną miast i regionów w sferze zarządzania kapitałem intelektualnym 
i pozyskiwania tego kapitału do stymulowania procesów rozwojowych. Budowa-
nie trwałych i solidnych podstaw partnerskich relacji stron jest, zdaniem autora, 
nowym zjawiskiem w polskich warunkach24. Korzyści ze współpracy podmiotów 
zrzeszonych w klastrze z uczelniami są obustronne, gdyż uczelnie mogą prowa-
dzić badania i kierować na praktyki studentów, natomiast pozostali uczestnicy 
klastra mają ułatwiony dostęp do wyników badań i mogą wykorzystać niektóre 
rozwiązania. Można zatem powiedzieć, że transfer wiedzy i informacji następuje 
w obu kierunkach.

19 Jest to szczególnie widoczne w przypadku produktu turystycznego uzdrowisk.
20 R. Kusa, Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych, Zarządzanie organizacjami w gos-

podarce opartej na wiedzy, Szkoła Letnia Zarządzania 2008, s. 512.
21 R. Kusa, Krakowski klaster turystyczny – potencjał i warunki rozwoju, w: Konkurencyjność 

miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa 2010, s. 673.
22 J. Staszewska, Klaster..., s. 98.
23 A. Rapacz, P. Gryszel, D.E. Jaremen, Klaster turystyczny jako forma koopetycji w obszarze 

recepcji turystycznej, w: Konkurencyjność miast i regionów..., s. 710.
24 T. Domański, Rola uniwersytetów w promocji polskich miast i regionów – nowe wyzwania 

strategiczne, w: Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów, red. 
T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Euromarketing, Łódź 2011, s. 21–22.
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2.  Możliwości wprowadzania klastrów w sektorze uzdrowiskowym 
– aspekty teoretyczne

Według J. Staszewskiej, w bogatej literaturze zagranicznej dotyczącej roz-
wiązań sieciowych i klastrów nie ma opracowań zwartych prezentujących teorię 
klastra uzdrowiskowego. Są jedynie studia przypadków konkretnych klastrów. 
Z badań własnych tej autorki wynika, że jednym z czynników skłaniających przed-
siębiorców działających w branży turystycznej do tworzenia związków opartych 
na współdziałaniu jest to, że w roli partnerów występują jednostki samorządu 
terytorialnego25.

Z punktu widzenia formalizacji i efektywności funkcjonowania w uzdrowi-
skach klaster powinien spełniać następujące warunki26:

‒ koncentracja podmiotów reprezentujących powiązane branże leczniczo-
-turystyczne na danym obszarze geograficznym,

‒ współpraca podmiotów z danego klastra uzdrowiskowego,
‒ powiązania sieciowe nieeliminujące konkurencji między podmiotami kla-

stra.
W tabeli 1 na podstawie informacji pochodzących ze stron internetowych 

i wiedzy autorki na temat uzdrowisk przedstawiono syntetyczne wyniki analizy 
SWOT dla potencjalnych klastrów uzdrowiskowych.

J. Staszewska proponuje trzy koncepcje klastrów możliwych do wykorzysta-
nia w branży uzdrowiskowej27.

Pierwsza koncepcja dotyczy klastra uzdrowiskowego rozpatrywanego 
w kontekście jednej miejscowości uzdrowiskowej, który skupia podmioty świad-
czące usługi uzdrowiskowe na jej obszarze, a także urząd miasta lub gminy oraz 
najbliżej zlokalizowaną jednostkę uczelnianą o charakterze ekonomicznym, która 
prowadzi nauczanie na kierunku lub o specjalności turystyka. Kuracjusze korzy-
stający z produktu oferowanego w ramach takiego klastra mogliby jednocześ-
nie korzystać z usług kilku przedsiębiorstw, które miałyby zapewniony wspólny 
dostęp do zasobów. Rola jednostki samorządu terytorialnego sprowadzałaby się 
natomiast do wspierania działalności sieci, pomocy w dotowaniu, a także poprawy 

25 J. Staszewska, Rozwiązania sieciowe w działalności uzdrowiskowej – nowe spojrzenie na funk-
cjonowanie uzdrowisk, w: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza..., s. 186.

26 J. Staszewska, A. Szromek, A. Hadzik, Klaster jako perspektywiczna forma powiązań siecio-
wych w turystyce uzdrowiskowej, w: Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, red. M. Borusz-
czak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2009, s. 73. 

27 Zob. szerzej J. Staszewska, Rozwiązania..., s. 186–187.



Tabela 1

Analiza SWOT dla potencjalnych klastrów uzdrowiskowych

Silne strony Słabe strony
‒ Istnienie naturalnych zasobów leczniczych 

oraz czynników środowiskowych dających 
przewagę konkurencyjną

‒ Własność państwowa wielu dużych podmio-
tów tego sektora

‒ Baza lecznictwa uzdrowiskowego 
i noclegowo-turystyczna

‒ Zużycie infrastruktury publicznej (chodniki, 
zejścia na plażę, tereny zielone)

‒ Bogate walory turystyczno-krajoznawcze ‒ Uzależnienie zakładów uzdrowiskowych 
od finansowania publicznego

‒ Wielowiekowa tradycja ‒ Niska innowacyjność
‒ Wykwalifikowany personel medyczny ‒ Ograniczone możliwości finansowe
‒ Duża liczba podmiotów specjalizujących się 

w usługach uzdrowiskowych
‒ Słaby marketing miejscowości i usług 

uzdrowiskowych
‒ Stabilność popytu, długi sezon turystyczny ‒ Niezadowalający standard bazy 

uzdrowiskowej
‒ Aktywność organizacji turystycznych ‒ Brak atrakcyjnych i konkurencyjnych 

produktów
‒ Zróżnicowana struktura podmiotowa ‒ Często niska jakość usług turystycznych
‒ duże znaczenie dla gospodarek lokalnych ‒ Bariery prawne funkcjonowania uzdrowisk
‒ Bliskość chłonnych rynków krajowych 

i zagranicznych
Szanse Zagrożenia

‒ Wzrost popytu (starzenie się społeczeństwa, 
popularyzacja turystyki zdrowotnej, moda 
na zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek)

‒ Państwowa własność części sektora; niska 
efektywność

‒ Rozbudowa infrastruktury uzdrowiskowej 
i publicznej

‒ Zbyt mała innowacyjność

‒ Lepsze zarządzanie przestrzenią publiczną ‒ Brak mechanizmów rozwoju struktury 
własnościowej spółek uzdrowiskowych oraz 
finansowania inwestycji i lecznictwa

‒ Rozwój usług turystyczno-uzdrowiskowych ‒ Silna konkurencja innych uzdrowisk w kraju 
i za granicą 

‒ Poprawa dostępności komunikacyjnej ‒ Możliwość wyeliminowania w przyszłości 
lecznictwa uzdrowiskowego z koszyka 
świadczeń

‒ Możliwość pozyskania środków z UE ‒ Zubożenie społeczeństwa
‒ Rozwój kapitału przedsiębiorstw, zdolności 

finansowej
‒ Bariery mentalne

‒ Możliwości wspierania firm uczestniczących 
w klastrze

‒ Możliwość zdominowania klastrów 
przez duże podmioty

‒ Wzrost efektywności i produktywności  
‒ Wykreowanie wspólnej marki regionalnej  
‒ Promocja  
‒ Poprawa przepływu informacji i wiedzy  
Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Jarosz, Wczoraj, dziś i jutro Ciechocińskiego Kla-

stra Turystyczno-Uzdrowiskowego „Dolina Zdrowia”, www.klastry.tarr.org.pl/prezenta-
cje/2008.01.31-K.Jarosz.pdf; M. Przybyłowski, P. Tamowicz, Trendy, dynamika rozwoju 
i podstawy powstawania nowych klastrów w województwie zachodniopomorskim, Gdańsk, 
Szczecin 2011, s. 20–21, rsi.wzp.pl/download/index/biblioteka/7339; J. Staszewska, 
A. Szromek, A. Hadzik, dz.cyt., 2009, s. 73.
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wizerunku lokalnej władzy w oczach przedsiębiorców, turystów i miejscowej 
ludności.

W drugim wariancie założono istnienie klastra skupiającego kilka miejsco-
wości koncentrujących się w swojej ofercie na określonym kierunku leczniczym28, 
obejmującym leczenie podobnych jednostek chorobowych lub kilku możliwych 
do realizacji w tych uzdrowiskach29. Jest to rozszerzenie poprzedniej koncepcji, 
ponieważ obejmuje powiązania między uzdrowiskami w układzie związku małych 
sieci utworzonych w pierwszej opcji, albo powstaje jedna rozległa sieć opiera-
jąca się na bezpośrednich powiązaniach między podmiotami funkcjonującymi 
w poszczególnych miejscowościach. Współdziałające jednostki władzy powinny 
należeć do szczebla powiatu lub województwa, natomiast ośrodki akademickie 
powinny pochodzić z obszaru funkcjonowania klastra. Konieczne wydaje się też 
wyłonienie lidera.

W trzeciej opcji klaster rozpatrywany jest w ujęciu hybrydowym, gdzie wie-
lokierunkowo współdziała ze sobą kilka miejscowości. W szerszym ujęciu może 
się to wiązać ze współpracą przygraniczną, a w rezultacie z internacjonalizowa-
niem oferty uzdrowiskowej. Wariant ten obejmuje współdziałanie uwzględnia-
jące wcześniejsze koncepcje, ale o zasięgu międzynarodowym. W tym przypadku 
zakłada się, że wpływ ośrodków władzy oddzielnie będzie w gestii każdego 
regionu. Funkcjonowanie w takiej sieci sprzyja tworzeniu całkowicie nowych 
ofert, a także tworzeniu nowych standardów w działalności biznesowej. Najwięk-
szym problemem są w tym wypadku kwestie organizacyjne.

3.  Przykłady klastrów i „zalążków” klastrowych w branży uzdrowiskowej 
w Polsce

Metodologia identyfikacji i inwentaryzacji klastrów, tworzenia ich map 
w UE i w Polsce oraz zakres uzyskanych danych sprawiają wiele problemów 
ze stworzeniem wiarygodnych i kompletnych map. Informacje o klastrach i ini-

28 W polskich uzdrowiskach prowadzi się leczenie w 18 kierunkach, przy czym poszczególne 
uzdrowiska mają z reguły (poza Nałęczowem) więcej niż jeden kierunek leczniczy – niektóre nawet 
kilkanaście.

29 Szerzej na temat kierunków leczniczych uzdrowisk zob. m.in. w J. Mirek, Naturalne uwarun-
kowania lokalizacji i specyfiki polskich uzdrowisk, „Handel Wewnętrzny” 2010, sierpień, s. 106–
114.
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cjatywach klastrowych są często niekompletne, brakuje bowiem podstawowych 
informacji ekonomicznych o ich działaniu30.

Zaprezentowane warianty klastrów dotyczyły jedynie klastrów stricte uzdro-
wiskowych. Natomiast doświadczenia praktyczne pokazują, że można wyróżnić 
zarówno trzy rodzaje przedsiębiorstw i gmin uzdrowiskowych: uzdrowiskowe, 
turystyczne (obejmujące także inne formy turystyki oprócz turystyki uzdrowisko-
wej) i medyczne. W tej części artykułu zaprezentowano ogólną charakterystykę 
kilku klastrów i „zalążków klastrowych”, które obejmują działalność uzdrowi-
skową. Należy dodać, że są one w fazie embrionalnej.

Jeden z pierwszych klastrów uzdrowiskowych utworzono w województwie 
kujawsko-pomorskim – w latach 2006–2008 zrealizowano projekty promujące 
ideę klasteringu pod nazwą Klastry szansą rozwoju regionu. Były one pilotowane 
przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. W wyniku realizacji projektu 
w 2007 roku rozpoczął między innymi działalność Klaster Dolina Zdrowia (obec-
nie Ciechociński Klaster Uzdrowiskowy „Dolina Zdrowia”). Skupia on firmy 
z branży medycznej i leczniczej, będące elementami łańcucha przedsiębiorstw 
specjalizujących się w sprzęcie wykorzystywanym do rehabilitacji, a także przed-
siębiorstw pełniących funkcje ośrodków uzdrowiskowych i sanatoriów. Został 
on utworzony z inicjatywy Stowarzyszenia Komisja Zdrojowa (które jest koor-
dynatorem działania klastra) w celu zdynamizowania rozwoju firm Ciechocinka 
działających w sektorze uzdrowiskowo-turystycznym. Klaster zrzesza 17 pod-
miotów działających w tej branży. Jego strategicznym celem jest wypromowanie 
uzdrowiska Ciechocinek na tyle, aby stał się liderem na rynku usług uzdrowi-
skowych. Klaster nie ma zunifikowanego produktu, natomiast wspólne działania 
mają na celu promowanie usług poszczególnych podmiotów31. Mimo że jest on 
wykazywany formalnie wśród klastrów województwa kujawsko-pomorskiego, to 
z informacji, jakie udało się uzyskać autorce w rozmowie telefonicznej z osobą 
odpowiedzialną za koordynację, jego działalność została nieformalnie zawie-
szona. Powodem takiej decyzji był między innymi brak środków na finansowa-
nie jego działalności. W ostatnim czasie funkcjonowaniem klastra zainteresował 
się Urząd Marszałkowski w Toruniu, który zamierza przeznaczyć środki na jego 

30 M. Janiec, W. Szajna, Klastering w Polsce wschodniej w kontekście krajowym i europejskim, 
w: Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering, red. J. Hermaniuk, J. Krupa, Instytut 
Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2010, s. 75.

31 Klastry w województwie kujawsko-pomorskim. Polskie klastry i polityka klastrowa, PARP, 
2011, s. 6, 41–46, www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Polskie_klastry/Katalogi/Klastry_w_wo-
jewodztwie-kuj-pom.pdf.
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działalność, lecz pod warunkiem, że zostałby poszerzony o nowe podmioty albo 
wchłonięty przez klaster o większym zasięgu terytorialnym.

Również w 2007 roku powstał klaster medyczny pod nazwą Klaster Medy-
cyna Polska Południowy-Wschód (obecnie MedCluster). Koordynatorem klastra 
jest Stowarzyszenie „Medycyna Polska” z siedzibą w Tarnowie. Jego misją jest 
stworzenie skoordynowanej opieki medycznej, świadczenie kompleksowych 
usług medycznych, a także turystyki medycznej z wykorzystaniem najnowocześ-
niejszych metod i innowacji technologicznych. Skupia on 36 podmiotów z pię-
ciu województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego 
i lubelskiego. W ramach klastra działa między innymi grupa uzdrowiskowa, 
która skupia następujące przedsiębiorstwa uzdrowiskowe: Uzdrowisko Rabka 
SA, Uzdrowisko Kraków Swoszowice SA, Uzdrowisko Iwonicz SA, Uzdrowi-
sko Wysowa SA, Uzdrowisko Rymanów SA. Od roku 2008 w ramach klastra 
realizowany jest projekt „Uzdrowiska Galicyjskie”32. Ma on na celu wspólne 
promowanie podmiotów uzdrowiskowych należących do klastra. W ramach tego 
projektu organizowany jest między innymi Festiwal Wód Leczniczych, na którym 
prezentowane są wody lecznicze, naturalne wody mineralne oraz inne produkty 
zdrojowe wytwarzane przez wymienione przedsiębiorstwa.

Innym przykładem jest utworzony w 2009 roku Innowacyjny Klaster Zdrowie 
i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”. Jest to jeden z pierwszych 
klastrów ponadregionalnych, który obejmuje swym zasięgiem województwo pod-
karpackie (gminy: Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój i Horyniec-Zdrój), świętokrzy-
skie (gminy: Busko-Zdrój i Solec-Zdrój) i lubelskie (Krasnobród), a w przyszłości 
planowane jest powiększenie obszaru jego działania o uzdrowisko Nałęczów, 
a także przedsiębiorców i samorządy z pozostałych województw Polski wschod-
niej. Celem klastra jest także nawiązanie współpracy transgranicznej z przed-
siębiorcami i samorządami z Bardejowskich Kupeli na Słowacji, Truskawca na 
Ukrainie i Druskiennik na Litwie33. W skład klastra oprócz gmin uzdrowisko-
wych wchodzą dwie uczelnie wyższe (Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki 
w Rzeszowie jest koordynatorem), instytucje biznesowe, wiele przedsiębiorstw 
świadczących usługi z zakresu turystyki uzdrowiskowej oraz innych form tury-
styki. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski 
Wschodniej” ma za zadanie stworzenie platformy współpracy dla jego uczestni-

32 www.medcluster.pl.
33 J. Hermaniuk, Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschod-

niej” – cele, działania, rezultaty, w: Współczesne trendy..., s. 97.
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ków w celu realizacji wspólnych projektów finansowanych ze środków własnych, 
funduszy europejskich oraz innych funduszy krajowych i zagranicznych. Środki 
te byłyby przeznaczone przede wszystkim na badania naukowe, wspólne projekty 
inwestycyjne, działania związane z rozwojem nowoczesnych technologii oraz 
promocję marki klastra, jego produktów i usług34. W ramach klastra wydawane są 
broszury promujące jego uczestników. Z inicjatywy koordynatora organizowane 
są konferencje zrzeszające podmioty uczestniczące w klastrze. Zarówno przed-
siębiorstwa, jak i gminy uzdrowiskowe mogą odgrywać rolę liderów w organiza-
cjach funkcjonujących na zasadzie partnerstwa, czego przykładem jest rola gminy 
Ustroń w Beskidzkiej 5, a także Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” 
w Krainie Lessowych Wąwozów. 

Tworzenie powiązań sieciowych w formie klastrów jest od jakiegoś czasu 
przedmiotem zainteresowania podmiotów uzdrowiskowych. Planuje się między 
innymi stworzenie klastra zrzeszającego uzdrowiska województwa zachodnio-
pomorskiego. W ramach projektu Partnerstwo na rzecz adaptacyjności i moder-
nizacji uzdrowisk województwa małopolskiego, którego koordynatorem jest 
Instytut Turystyki w Krakowie, przewidziano stworzenie klastra zrzeszającego 
uzdrowiska województwa małopolskiego. W ciągu ostatnich lat pojawiały się 
też inne inicjatywy utworzenia klastrów uwzględniających w swej działalności 
turystykę uzdrowiskową, które, niestety, kończyły się niepowodzeniem. Zdaniem 
J. Staszewskiej, sukces danego przedsiębiorstwa w klastrze nie jest uzależniony 
od tego, w jakim modelu klastra ono funkcjonuje, ale od aktywności tego klastra 
i przełamania barier ograniczających jego funkcjonowanie35.

Z badań jakościowych przeprowadzonych przez M. Janiec i A. Lewandow-
ską36 wśród podmiotów uzdrowiskowych w województwie podkarpackim wynika, 
że podstawową barierą w rozwoju klasteringu jest brak umiejętności współdziała-
nia, a przyczyną tego są często obawy natury ekonomicznej. 

34 http://klasterzit.pl.
35 J. Staszewska, Innowacyjne aspekty w powiązaniach sieciowych – możliwości wykorzystania 

w działalności uzdrowiskowej, w: Uzdrowiska i ich znaczenia w gospodarce turystycznej..., s. 246.
36 M. Janiec, A. Lewandowska, Polityka klastrowa a innowacyjność uzdrowisk i sanatoriów na 

przykładzie województwa podkarpackiego, w: Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju uzdrowisk, 
red. T. Soliński, J. Krupa, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 
2011, s. 123.
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Zakończenie

Jest wiele przesłanek tworzenia klastrów, których podmiotami mogą być 
przedsiębiorstwa i gminy uzdrowiskowe. Oparcie struktury gospodarczej polskich 
uzdrowisk na systemie powiązań sieciowych w formie jednego lub kilku współ-
pracujących klastrów może przynieść korzyści w postaci poprawy przepływu 
informacji i wiedzy, wzrostu efektywności i produktywności, a także powstawa-
nia nowych podmiotów z tej branży, z jednoczesną poprawą ich innowacyjności 
i konkurencyjności. Współdziałanie w klastrze pozwala na uzyskanie korzyści 
skali, które są z reguły zarezerwowane dla dużych przedsiębiorstw, a ponadto na 
tworzenie wartości dla klientów uzdrowisk, których wymagania stale rosną. Roz-
wój przedsiębiorczości na obszarach uzdrowiskowych przez klastering powoduje, 
że efekty klastra osiągają nie tylko jego uczestnicy, ale także inne podmioty dzia-
łające na terenie jego funkcjonowania37. Wzrost konkurencyjności klastrów jest, 
według T. Żabińskiej, wypadkową czasu i poziomu współpracy. Autorka pod-
kreśla rolę kapitału społecznego, czyli umiejętności współpracy międzyludzkiej 
w obrębie grup i organizacji w celu realizacji wspólnych interesów. Tam gdzie 
panuje zaufanie i rośnie kapitał społeczny, tworzy się nowa kultura przedsiębior-
czości, dzięki której rozwijają się zachowania innowacyjne38.

Polskie klastry napotykają duże bariery komunikacyjne, zarówno formalne 
(związane z brakiem organizacyjnych struktur), jak i pozaformalne, które wyni-
kają z poziomu kultury organizacyjnej, przyzwyczajenia do sformalizowanej 
komunikacji pionowej, lęku i niechęci do podejmowania pełnego przekazywania 
informacji. Występują tutaj także bariery mentalne, które są źródłem obaw przed-
siębiorców, że współpraca rodzi więcej zagrożeń niż korzyści39.

Udział w klastrach zwiększa szanse uzyskania środków finansowych z Unii 
Europejskiej. Niestety, w wielu przypadkach po zakończeniu projektu mającego 
na celu utworzenie klastra nie udaje się kontynuować współdziałania.

37 J. Staszewska, A. Szromek, A. Hadzik, Klaster, dz.cyt., s. 73–75.
38 T. Żabińska, Klastry turystyczne jako forma współpracy sieciowej i ich rola w budowaniu 

konkurencyjności regionu, w: Konkurencyjność miast i regionów..., s. 739–740.
39 J. Staszewska, Klaster..., s. 56–57.
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CLUSTERS AS A OPPORTUNITY OF DEVELOPMENT ENTERPRISES 
AND HEALTH RESORTS

Summary

Among the enterprises trying to achieve successful on the market more and more 
popular becoming network connections. One form of such relationships are clusters. Al-
though the clusters dominate the industrial field, the area where can be observed a growing 
interest in relations based on network connections is the tourist market and, increasingly, 
it has its reference in relation to the health resorts. The purpose of this paper is to present 
theoretical aspects concerning the use of clusters in health tourism and the potential ben-
efits for businesses and areas belonging to these clusters as well to identify examples of 
cluster initiatives that have appeared in the sector of Polish health resorts.
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KSZTAŁTOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
NA RYNKU ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ 
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Wprowadzenie

W ostatnich kilku latach w Polsce obserwuje się dynamiczny wzrost liczby 
producentów żywności ekologicznej. Integracja Polski z Unią Europejską umoż-
liwiła wykorzystanie naturalnych uwarunkowań do rozwoju produkcji żywności 
ekologicznej przez programy dofinansowania tego rodzaju działalności. Woje-
wództwo świętokrzyskie ma sprzyjające warunki naturalne do rozwoju rolnictwa 
ekologicznego, o czym świadczy wzrastająca z roku na rok liczba gospodarstw 
ekologicznych i zajmowane przez nie użytki rolne. Rolnictwo ekologiczne jest 
szczególnym rodzajem gospodarowania, dlatego może być rozpatrywane jako 
proces dyfuzji innowacji1. Innowacyjność w rolnictwie pełni takie same funkcje, 
jak w innych sektorach gospodarki, lecz musi uwzględniać jego specyficzne cechy, 
głównie biologiczny i przestrzenny charakter produkcji. Wiążą się z tym długie 
cykle produkcyjne, sezonowość produkcji oraz duża jej zależność od jakości rol-
niczej przestrzeni produkcyjnej2. Innowacje w tym obszarze działalności polegają 
między innymi na uświadamianiu, że produkcja metodami ekologicznymi ma 

1 Więcej zob. K.Gutkowska, S. Żakowska-Biemans, Badania rozwoju podaży żywności eko-
logicznej w Polsce, w: Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności 
ekologicznej w Polsce, red. A. Graczyk, K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 51.

2 H. Kałuża, M. Rytel, Innowacyjność w świetle studium przypadku gospodarstw rolniczych 
z gminy Mokobody, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 
2010, t. XII, z. 5, s. 68.
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szczególne znaczenie w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na rozwój. Inno-
wacyjne strategie rozwoju są wyróżniane na podstawie kryterium ekologicznego, 
łączy ono działania prozdrowotne i prośrodowiskowe z zasadą zrównoważonego 
rozwoju regionu. Propozycja nowej perspektywy finansowej UE stwarza duże 
możliwości wspierania finansowego działań o charakterze ekoinnowacji, w któ-
rych polskie przedsiębiorstwa żywności ekologicznej mogą znaleźć swoją szansę 
rozwoju3. Ponadto dzięki produkcji ekożywności zapobiega się degradacji środo-
wiska naturalnego i dba o dobrostan zwierząt.

1.  Idea rolnictwa ekologicznego

Rolnictwo ekologiczne ma prawie stuletnią historię, a jego początki są zwią-
zane z oddolną inicjatywą obywatelską – działalnością inicjatorów, twórców 
nowych, naturalnych sposobów uprawy roślin i chowu zwierząt oraz z ruchami 
społecznymi, które wsparły te inicjatywy. Zaangażowanie państwa odnotowano 
stosunkowo niedawno – w krajach Europy Zachodniej w latach osiemdziesiątych 
XX wieku, w Polsce – pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Histo-
ryczne koncepcje rolnictwa ekologicznego pojawiły się niezależnie od siebie na 
początku ubiegłego wieku głównie w krajach europejskich (Niemcy, Polska, Szwaj-
caria, Wielka Brytania, Francja)4. Do dziś Europa przoduje w badaniach nad rozwi-
jającymi się ekologicznymi metodami gospodarowania w rolnictwie oraz rynkiem 
żywności ekologicznej5.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i objęciu polskiego rolnictwa 
Wspólną Polityką Rolną rozpoczęto realizację Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW), w którym zawarto działania wspierające przedsięwzię-
cia rolno-środowiskowe i poprawiające dobrostan zwierząt. Obecnie programy 
rolno-środowiskowe są jednym z działań osi 2 Poprawa środowiska naturalnego 
i obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2007–2013. Jest w nim pakiet rol-

3 B. Ziółkowski, L. Woźniak, Podwaliny i perspektywa ekologiczna jako determinanty modelu 
zachowania innowacyjnego przedsiębiorstwa, w: Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP, 
red. L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 
2010, s. 60–61, 66.

4 W. Łuczka-Bakuła, Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju, 
PWE, Warszawa 2007, s. 33.

5 J. Tyburski, S. Żakowska-Biemans, Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, Wydawnic-
two SGGW, Warszawa 2007, s. 7.
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nictwo ekologiczne, który składa się z 12 wariantów wsparcia określonych rodza-
jów upraw w okresie przestawiania na rolnictwo ekologiczne i kontynuowania 
produkcji6. Ekologiczne metody produkcji rolniczej wpisują się w koncepcję roz-
woju zrównoważonego, która zakłada spójność między celami ekonomicznymi, 
środowiskowymi i społecznymi. Dzięki uprawie bez stosowania chemii rolnej 
i stałej kontroli procesu produkcyjnego rolnictwo ekologiczne gwarantuje wysoką 
jakość produktów i ochronę zasobów naturalnych7.

Rolnictwo ekologiczne to najbardziej przyjazna środowisku produkcja rol-
nicza. Dzięki uprawie bez agrochemii i kontrolowanym metodom produkcji rol-
nictwo ekologiczne przyczynia się do zachowania bioróżnorodności i ochrony 
zasobów naturalnych, a także produkcji żywności o wysokiej jakości. Produkcja 
żywności metodami ekologicznymi, w czystym i bezpiecznym środowisku, bez 
sztucznych nawozów i syntetycznych środków ochrony roślin, bez antybiotyków, 
hormonów wzrostu i genetycznie modyfikowanych organizmów jest ważnym 
kierunkiem w światowym rolnictwie i w Polsce. Dzięki tym metodom żywność 
ekologiczna cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a co za tym idzie, 
rośnie zapotrzebowanie na żywność najwyższej jakości. Wobec łatwej dostępno-
ści wielu dóbr ważne jest, aby rynek w Polsce zaoferował żywność ekologiczną 
w wystarczającej ilości. Istotna jest ochrona konsumenta przed pseudoekologicz-
nymi wyrobami – tak zwaną zdrową żywnością – które nie mają atestu na zgod-
ność z kryteriami produkcji ekologicznej, a  są w powszechnej sprzedaży8.

Rolnictwo ekologiczne może się rozwijać w regionach o małym stopniu 
uprzemysłowienia i skażeniu środowiska przyrodniczego. Gospodarstwa ekolo-
giczne powinny być odpowiednio zlokalizowane, czyli na terenach o niskim stop-
niu zanieczyszczenia środowiska i w odpowiedniej odległości od dróg o dużym 
natężeniu ruchu drogowego. Zawartość metali ciężkich w glebie nie może prze-
kraczać dopuszczalnych norm. Spełnienie wymogów lokalizacji i czystości gleby 
jest warunkiem podjęcia produkcji ekologicznej bądź przestawienia gospodarstwa 
na ekologiczne metody wytwarzania, ponieważ musi uzyskać certyfikat produk-
cji ekologicznej. Rolnictwo ekologiczne może zatem rozwijać się w regionach 

6 S. Żakowska-Biemans, Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w kontekście wspól-
nej polityki rolnej Unii Europejskiej, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa 
i Agrobiznesu” 2010, t. XII, z. 2, s. 342.

7 D. Komorowska, Rozwój produkcji i rynku żywności ekologicznej, „Roczniki Naukowe Sto-
warzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2009, t. XI, z. 3, s. 123.

8 W. Łuczka-Bakuła, dz.cyt., s. 33–37.
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o niskim stopniu zanieczyszczenia środowiska, a zarazem przeciwdziałać degra-
dacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej9.

Ekologiczna metoda produkcji pełni wiele korzystnych funkcji: dostarcza 
wyroby na specyficzny rynek kształtowany przez popyt na produkty ekologiczne, 
jednocześnie wytwarza dobra publiczne w sektorze żywnościowym oraz przy-
czynia się do ochrony środowiska i społecznego rozwoju obszarów wiejskich. 
Rynek żywności ekologicznej obejmuje producentów, którzy wytworzyli żywność 
zgodnie z zasadami metody ekologicznej i także otrzymali odpowiedni certyfikat, oraz 
nabywców generujących popyt na produkty ekologiczne, które ze względu na swoją 
cenę i wysoką jakość są sprzedawane po stosunkowo wysokich cenach. Przedmiotem 
obrotu na tym rynku jest specyficzny produkt - żywność ekologiczna, którą wytwa-
rza się zgodnie ze ściśle określonymi zasadami, regulowanymi przez prawo polskie 
i prawo Unii Europejskiej10.

2. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie 
świętokrzyskim

 Województwo świętokrzyskie charakteryzuje się ogromnym zróżnicowa-
niem glebowym i klimatycznym, dysponuje lepszymi, choć bardzo zróżnicowa-
nymi warunkami do produkcji rolnej w porównaniu z krajowymi. Znajdują się 
tu obszary o najwyższym w Polsce nasłonecznieniu, wyższej średniej rocznej 
temperaturze powietrza i o dłuższym okresie bezprzymrozkowym w stosunku do 
średnich krajowych. Niektóre powiaty (opatowski, kazimierski, pińczowski i duża 
część jędrzejowskiego) mają dobre gleby i doskonale je wykorzystują. Średnia 
wydajność produkcji rolnej z 1 ha jest wyższa niż średnia krajowa. W południo-
wej części województwa znajduje się zagłębie produkcji warzywniczej dla całej 
południowej Polski. Rejon sandomiersko-opatowski obejmuje powiaty o najwyż-
szej produkcji. Sadownictwo w powiecie sandomierskim zajmuje czołowe miejsce 
w kraju. Czyste środowisko, duże rozdrobnienie gospodarstw i zasoby siły roboczej 

9 D. Komorowska, Rolnictwo ekologiczne w strategii poprawy konkurencyjności regionu, 
„Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2008, t. X, z. 2, 
s. 183.

10 B. Pilarczyk, R. Nestorowicz, Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Wydaw-
nictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 63.



539Kształtowanie przedsiębiorczości na rynku żywności ekologicznej...

oraz stosunkowo dobre przygotowanie rolników do prowadzenia produkcji rolniczej 
sprzyjają rozwojowi rolnictwa ekologicznego11.

W województwie świętokrzyskim występuje bardzo nierównomierny rozwój 
gospodarstw ekologicznych. Najwięcej znajduje się w powiatach: pińczowskim, 
kieleckim i staszowskim, najmniej zaś w skarżyskim i kazimierskim12.

3.  Przedsiębiorczość świętokrzyskich producentów żywności ekologicznej 

Pierwsze gospodarstwa ekologiczne w kraju i w województwie świętokrzyskim 
powstały na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. Wprowadzenie w 1999 roku dota-
cji do kontroli gospodarstw ekologicznych, a później po wstąpieniu Polski do UE dota-
cji do powierzchni użytków rolnych oraz kosztów kontroli wyraźnie zdynamizowało 
proces powstawania gospodarstw ekologicznych. Jednak w kolejnych latach dynamika 
powstawania nowych gospodarstw ekologicznych trochę osłabła i w województwie 
świętokrzyskim była niższa niż średnia w kraju. W roku 1999 co piąte gospodarstwo 
ekologiczne w Polsce znajdowało się w województwie świętokrzyskim (drugie miej-
sce wśród województw), w 2005 roku – co dziewiąte (czwarte miejsce), a w 2011 
roku – już co osiemnaste (dziewiąte miejsce). W roku 2011 było 1297 gospodarstw 
ekologicznych (stan na 31.12.2011), co stanowiło ponad 12-krotny wzrost w stosunku 
do 1999 roku, a w Polsce w tym okresie ich liczba zwiększyła się aż 43-krotnie13.

Podobnie było pod względem użytków rolnych. W roku 1999 w województwie 
świętokrzyskim rolniczą produkcję ekologiczną prowadzono na powierzchni 570,2 ha 
(piąte miejsce wśród województw; ok. 9% upraw w Polsce), w 2005 roku powierzch-
nia upraw wzrosła do 7636,9 ha (jednak było to już dziesiąte miejsce i ok. 5% upraw 
w Polsce), a w 2011 roku wynosiła ona 13 688,35 ha (dwunaste miejsce i ok. 2,5% 
upraw w Polsce)14. O ile powierzchnia ekologicznych upraw w Polsce wzrosła w 2011 

11 Świętokrzyskie gospodarstwa ekologiczne, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego 
w Kielcach, Modliszewice 2009, s. 5–6.

12 M. Szałda, Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i w Świętokrzyskiem w ramach PROW 
2007–2013, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Modliszewice 2011, s. 16.

13 Rolnictwo ekologiczne w Polsce w latach 1999–2000, Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Ar-
tykułów Rolnych, Warszawa 2001, s. 17; Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce 
w latach 2005–2006, IJHARS, Warszawa 2007, s. 11; www.ijhars.pl/raporty-i-analizy.html, dostęp 
12.03.2012.

14 Rolnictwo ekologiczne w Polsce w latach 1999–2000..., s. 21; Raport o stanie rolnictwa..., 
s. 11; www.ijhars.pl/raporty-i-analizy.html, dostęp 12.03.2012.
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roku 81-krotnie w stosunku do 1999 roku, o tyle w tym okresie w Świętokrzyskiem 
zanotowano 23-krotny wzrost ekologicznych użytków rolnych.

Podmioty gospodarcze, będące producentami ekologicznymi, prowadzą 
różnorodną działalność, między innymi skup surowców ekologicznych, import 
i eksport produktów ekologicznych, konfekcjonowanie i handel, produkcję pro-
duktów i półproduktów przetworzonych, przetwórstwo produktów ekologicz-
nych15. Ponadto niektórzy producenci żywności ekologicznej w Świętokrzyskiem 
wprowadzają innowacje polegające między innymi na stosowaniu nowoczesnej 
technologii liofilizacji żywności ekologicznej16 lub skonstruowaniu wypalacza 
gazowego wykorzystywanego do zwalczania chwastów w uprawie warzyw17. 
Ponadto niektóre gospodarstwa ekologiczne prowadzą działalność szkoleniową 
dla doradców, rolników i młodzieży szkolnej.

Na polskim rynku żywności ekologicznej przeważają nieprzetworzone 
produkty pochodzenia roślinnego, dlatego najliczniejszą grupę producentów 
ekologicznych tworzą gospodarstwa rolne. Podobna struktura podmiotów gospo-
darczych występuje na świętokrzyskim rynku żywności ekologicznej. W latach 
2009–2010 gospodarstwa ogółem stanowiły około 99% świętokrzyskich produ-
centów żywności ekologicznej, w tym na gospodarstwa w okresie przestawiania 
przypadało 25–28,6%, a na gospodarstwa z certyfikatem – 70,5–74%. Na pozo-
stały 1% podmiotów gospodarczych składały się przetwórnie i inni producenci 
ekologiczni (rys. 1).

W latach 2003–2011 zarówno w Polsce, jak i w województwie świętokrzy-
skim wzrastała liczba przetwórni ekologicznych. W Świętokrzyskiem rozpoczęto 
ekologiczną działalność przetwórczą w trzech podmiotach, a w 2004 roku ich 
liczba stopniowo wzrastała i od 2008 roku funkcjonuje ich 10 (poza 2009 r., gdy 
ich liczba spadła do 8). W Polsce w analizowanym okresie odnotowano od 22 do 
324 przetwórni (rys. 2). Warto podkreślić, że w Świętokrzyskiem przetwarza się 
głównie warzywa, owoce, kawę, herbatę, zioła, nie ma natomiast ekologicznych 
zakładów przetwórczych mleka i mięsa18.

15 K. Szołtysek, A. Piekara, Tendencje rozwoju rolnictwa i żywności ekologicznej na Dolnym 
Śląsku, „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2010, Vol. 55 (4), 
s. 136.

16 www.lyovit.com.pl, dostęp 25.03.2012.
17 M. Szałda, dz.cyt., s. 21.
18 Tamże, s. 10–11.
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w la-
tach 2009–2010, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 
2011, s. 36–37.

22
55

99

170
206

236
277 293

324

3 4 7 7 10 8 10 10

0

100

200

300

400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Polska wi tokrzyskie

Rysunek 2.  Liczba przetwórni ekologicznych w województwie świętokrzyskim i w Pol-
sce w latach 2003–2011

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w la-
tach 2005–2006, IJHARS, Warszawa 2007, s. 19–20; Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Ra-
port 2007–2008, IJHARS, Warszawa 2009, s. 17; Raport o stanie rolnictwa ekologicznego 
w Polsce w latach 2009–2010, IJHARS, Warszawa 2011, s. 19; www.ijhars.pl/raporty-i-
analizy.html, dostęp 12.03.2012.

Pierwsze gospodarstwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim zare-
jestrowano w 1991 roku (1), a ich liczba wzrastała do 2011 roku (1297), poza 
latami 1996, 2002, 2003, kiedy zanotowano spadek w stosunku do poprzedniego 
roku. Na taką sytuację prawdopodobnie miały wpływ trudności związane między 
innymi z brakiem rynku zbytu produktów ekologicznych, skutecznych środków 
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ochrony roślin i mało efektywną promocją rolnictwa ekologicznego19. Analizu-
jąc dane za lata 1990–2011 dotyczące Polski, odnotowano tendencję wzrostową 
liczby gospodarstw ekologicznych – z 27 do 23 968, poza 1996 rokiem, gdy ich 
liczba zmniejszyła się w stosunku do 1995 roku (rys. 3).
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Rysunek 3.  Liczba gospodarstw ekologicznych w województwie świętokrzyskim i w Pol-
sce w latach 1990–2011

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w la-
tach 2005–2006..., s. 36; Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Raport 2007–2008..., s. 13–14; 
Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009–2010..., s. 37–38; www.
ijhars.pl/raporty-i-analizy.html, dostęp 12.03.2012.

Udział liczby świętokrzyskich gospodarstw we wszystkich gospodarstwach 
w Polsce wynosił 2% w 1991 roku i wzrastał do 25,9% w 2001 roku, a następ-
nie stopniowo zmniejszał się do 5,4% w 2011 roku. Głównym powodem, dla 
którego rolnicy decydowali się na przestawienie swoich gospodarstw z konwen-
cjonalnych na ekologiczne, były niewątpliwie dopłaty rolno-środowiskowe. Ana-
lizując dynamikę zmian liczby gospodarstw ekologicznych w latach 1992–2011, 
można zauważyć, że województwo świętokrzyskie miało najsilniejszą tendencję 
wzrostową w latach 1996–1999, która następnie gwałtownie się obniżała do 
2002 roku, po czym nieznacznie wzrosła i się ustabilizowała. Tendencja zmian 

19 Więcej zob. w K. Kucińska, A. Staroszczyk, N. Brzezina, K. Noras, Szanse i ograniczenia 
rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim, „Journal of Research and Appli-
cations in Agricultural Engineering” 2010, Vol. 55 (3), s. 205–209.
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w Polsce przebiegała podobnie jak w województwie świętokrzyskim, choć nie tak 
gwałtownie (rys. 4). 
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Rysunek 4.  Dynamika zmian liczby gospodarstw ekologicznych w województwie święto-
krzyskim i w Polsce w latach 1992–2011

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w la-
tach 2005–2006..., s. 36; Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Raport 2007–2008..., s. 13–14; 
Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009–2010..., s. 37–38; www.
ijhars.pl/raporty-i-analizy.html, dostęp 12.03.2012.

Zakończenie

Rynek żywności ekologicznej w Polsce i województwie świętokrzyskim 
cechuje się wieloma ograniczeniami. Największe wynikają z rodzaju produkcji 
ekologicznej, wielkości gospodarstw i ich rozproszenia. Z punktu widzenia efek-
tywności jego funkcjonowania za pozytywną zmianę należy uznać stosunkowo 
wysoką dynamikę wzrostu liczby gospodarstw w Polsce i w województwie świę-
tokrzyskim oraz wzrost powierzchni gospodarstw ekologicznych. Nadal jednak 
rozproszenie produkcji jest duże, w wyniku czego rolnik nie jest w stanie dostar-
czyć dużych partii produktu i dlatego nie ma wystarczających przesłanek ekono-
micznych powstawania przetwórni ekologicznych.

Pozytywny wpływ na przestawianie się rolników na produkcję ekologiczną 
mają dotacje z Unii Europejskiej oraz krajowe wsparcie finansowe. Instrumen-
tem realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie działań prośrodowiskowych 
są programy rolno-środowiskowe. Prawdopodobnie rozwinięty rynek ekologicz-
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nych środków produkcji i zbytu przyczyniłby się do tego, że rolnicy uwierzyliby 
w możliwość produkcji przynoszącej oczekiwane zyski. Rolnictwo ekologiczne 
zwiększa także atrakcyjność agroturystyki dzięki oferowaniu gościom produktów 
ekologicznych o wysokich walorach zdrowotnych oraz możliwości zachowania 
urozmaiconego krajobrazu. Tworzy ono warunki do uzyskania dodatkowych 
dochodów z prowadzenia edukacji ekologicznej w gospodarstwach cechujących 
się różnorodnością uprawianych gatunków roślin i hodowanych zwierząt. Ponadto 
mobilizuje przedsiębiorców do poszukiwania i wdrażania innowacyjnych rozwią-
zań w produkcji żywności ekologicznej.
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DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP 
IN THE ORGANIC FOOD MARKET IN ŚWIĘTOKRZYSKIE

Summary

Świętokrzyskie has favorable natural conditions for development of organic farm-
ing. Polish integration with the European Union has created the possibility of using natural 
conditions for the development of organic food production, among others through the im-
plementation of funding programs for this activity. It attempts to identify stimuli affecting 
the decision about running organic farm, and what was their impact on the development of 
entrepreneurship in the market of organic food in Świętokrzyskie.
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WPŁYW STRUKTURY KLASTROWEJ 
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW KOMPONENTÓW 

ODLEWNICZYCH COM-KAST NA ROZWÓJ BRANŻY 
ODLEWNICZEJ W REGIONIE POLSKI WSCHODNIEJ 

Wprowadzenie

Koncepcja klastrów wpisuje się w nowoczesne myślenie o procesach gospo-
darczych, zarówno o ich organizacji, przebiegu jak i efektywności. Procesy te deter-
minuje rozwój globalizacji, przejawiającej się w postaci międzynarodowych sieci 
wiedzy i produkcji działających na coraz większą skalę, oraz regionalizacji polega-
jącej na wykorzystaniu własnych zasobów naturalnych, materialnych i ludzkich.

Struktury klastrowe istnieją od setek lat, ale ich dynamiczny rozwój obser-
wowany jest dopiero we współczesnej gospodarce w wyniku wzrostu specjali-
zacji działań gospodarczych podejmowanych w różnych lokalizacjach. Stały się 
one jednym ze sposobów podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki 
współpracy między poszczególnymi podmiotami życia gospodarczego, rozwoju 
regionu i w konsekwencji gospodarki, co potwierdzają wyniki licznych badań 
przeprowadzanych głównie w krajach rozwiniętych gospodarczo.

Najczęściej klastry powstają w wyniku oddolnej inicjatywy. Jednak coraz 
częściej władze publiczne, świadome ich znaczenia, tworzą instrumenty stymu-
lujące współpracę między lokalnymi „aktorami” w celu uruchomienia mechani-
zmów budowy i rozwoju klastra.

Wspieranie powiązań kooperacyjnych pojawia się w zapisach strategicznych 
dokumentów wyznaczających politykę rozwoju na poziomie krajów i regionów. 
W rozwoju klastrów Komisja Europejska, realizując cele strategii lizbońskiej 
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i odnowionej strategii lizbońskiej postulujące poprawę konkurencyjności Europy, 
zwraca uwagę na narzędzia stymulowania innowacji i konkurencji, wspomaga-
nia rozwoju przedsiębiorczości i przyciągania inwestycji i kapitału. Znalazło to 
odzwierciedlenie w dokumencie The European Cluster Memorandum, w którym 
postuluje się promocję inicjatyw klastrowych i konieczność tworzenia warunków 
do ich powstawania1.

W Polsce inicjatywy klastrowe zaczęły pojawiać po 1989 roku, jednak 
dopiero w ostatnich latach nastąpił ich dynamiczny rozwój, stały się bowiem nie 
tylko modą, ale i szansą rozwoju, szczególnie istotną dla regionów słabiej rozwi-
niętych gospodarczo.

Przykładem oddolnej inicjatywy klastrowej utworzonej na podstawie endo-
genicznych zasobów na rzecz integracji i rozwoju branży odlewniczej jest Sto-
warzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST (SPKO 
KOM-CAST).

1.  Teoretyczne aspekty identyfikacji 
i funkcjonowania struktur klastrowych

Fundamentem koncepcji klastra jest marshallowski dystrykt przemysłowy 
z 1925 roku. Powstające później koncepcje rozwoju oparte na przewadze lokali-
zacyjnej i podejściu systemowym są jej rozwinięciem2. Według M. Portera klaster 
to „geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw reprezen-
tujących tę samą branżę, ich wyspecjalizowanych dostawców, przedsiębiorstw 
świadczących im usługi, przedsiębiorstw działających w branżach pokrewnych 
i wspomagających, oraz powiązanych z tymi przedsiębiorstwami organizacji 
stojących na straży wspólnych instytucji (uczelni, centrów szkoleniowych, insty-
tutów B + R, organizacji normatywno-prawnych, stowarzyszeń branżowych, 
administracji rządowej i pozarządowej)”3.

W polskim prawie przez „klaster rozumie się przestrzenną i sektorową 
koncentrację, co najmniej dziesięciu podmiotów działających na rzecz rozwoju 

1 The European Cluster Memorandum, Promoting European Innovation though, An Agendsfor 
Policy Action, 2008.

2 T. Brudziński, S. Szultka, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organiza-
cja i Kierowanie” 2002, nr 4, s. 45.

3 M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 81.
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gospodarczego lub innowacyjności. Wykonując działalność gospodarczą na tere-
nie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurują i współpracują ze sobą 
w tych samych lub pokrewnych branżach oraz są powiązane rozbudowaną siecią 
relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę 
podmiotów klastra stanowią przedsiębiorcy”4.

Przegląd definicji klastrów występujących w literaturze przedmiotu pozwala 
między innymi na wyodrębnienie wspólnych cech charakterystycznych wyróż-
niających klaster od innych form organizacji produkcji, warunków powstawania 
i rozwoju oraz korzyści wynikających z funkcjonowania klastra. Jako wspólne 
cechy klastrów najczęściej wymieniane są następujące: koncentracja przestrzenna 
na określonym obszarze przedsiębiorstw działających w tym samym bądź pokrew-
nych sektorach przemysłu lub usług, interakcyjność i funkcjonalne powiązania 
między firmami, wspólną trajektorię rozwoju, konkurencję i kooperację5. Ważna 
jest również bliskość położenia firm i masa krytyczna, rozumiana jako wystarcza-
jąca liczba uczestników6.

Proces powstawania i rozwoju klastrów jest zwykle rezultatem dynamiki 
rozwoju rynku. Zależy od regionalnych warunków ekonomicznych i instytucjo-
nalnych, które mogą tworzyć dogodne ramy powstawania form kooperacji pod-
miotów gospodarczych i instytucji z pokrewnych sektorów lub stwarzać bariery 
ograniczające rozwój klastra7.

Za najważniejsze korzyści z funkcjonowania klastra uważa się ułatwiony 
przepływ informacji, sprzyjanie procesom uczenia się, możliwości przekazywa-
nia technologii między dostawcami, odbiorcami i sferą B + R, wykorzystanie 
potencjału nauki w praktyce gospodarczej, zwiększanie zdolności adaptacyjnych 
do zmieniającego się otoczenia, wzrost innowacyjności w wyniku współpracy 
z partnerami biznesowymi i klientami, obniżenie kosztów i ryzyka większych 
przedsięwzięć inwestycyjnych oraz poprawę zdolności konkurencyjnych uczest-
niczących w nim podmiotów gospodarczych8.

4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programem operacyjnym, 
DzU 2006, nr 226, poz. 1651.

5 Innowacje i transfer technologii, red. B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011, s. 137.
6 S. Szultka, Klastry – innowacyjne wyzwania dla Polski, IbnGR, Gdańsk 2004, s. 7.
7 Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności 

regionów – analiza i wnioski dla polityki regionalnej i polityki spójności, Instytut Badań Struktural-
nych, Warszawa 2009, s. 11.

8 Szerzej na ten temat zob. B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila, Klastry na świecie. Studia 
przypadków, Difin, Warszawa 2009, s. 23–25.
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W literaturze przedmiotu dotychczas scharakteryzowano wiele rodzajów 
klastrów na podstawie następujących kryteriów: specjalizacji, rozwoju, wymia-
rów, potencjału innowacyjnego, znaczenia technologii, pozycji konkurencyjnej, 
struktury i pochodzenia9.

2.  Metoda badawcza klastrów w skali mikro

Badania empiryczne klastrów, aczkolwiek prowadzone od wielu lat, charak-
teryzują się wieloznacznością podejść i stosowanych metod badawczych. Utrud-
nia to porównywanie ich funkcjonowania, rozwoju i konkurencyjności. Głównie 
wynika z poziomu agregacji badania, dostępnych danych i celu, jaki stawiają 
sobie badacze. Na poziomie agregacji badania metody analizy klastrów można 
podzielić na dwie grupy10:

– mikrobadania klastrów na poziomie podmiotów tworzących klaster,
– mezobadania klastrów na poziomie wzajemnych powiązań między 

poszczególnymi gałęziami gospodarki składającymi się na klaster.
Do zweryfikowania przyjętej tezy: wzajemna współpraca przedsiębiorstw 

w ramach struktury klastrowej SPKO COM-KAST oraz z instytucjami badaw-
czo-rozwojowymi i instytucjami otoczenia biznesu pozwala na poprawę konku-
rencyjności podmiotów,  wpływa na rozwój branży odlewniczej i regionu Polski 
wschodniej, ze względu na specyfikę klastra i krótki okres funkcjonowania zasto-
sowano podejście mikrobadań.

Przeprowadzenie analizy na mikropoziomie wymaga zidentyfikowania 
lokalizacji klastra. W tym celu można posłużyć się czteroetapowym procesem 
zaproponowanym przez M. Portera, na który składają się następujące działania11:

a) identyfikacja dużego przedsiębiorstwa lub skupiska przedsiębiorstw tej 
samej branży, a także przedsiębiorstw powiązanych „w przód i wstecz”;

b) identyfikacja przedsiębiorstw branż pokrewnych i wspomagających – uję-
cie  „w poziomie”;

c) identyfikacja organizacji „stojących na straży”, zapewniających przed-
siębiorstwom wyspecjalizowane umiejętności, technologie, informacje, 

9 Szerzej na ten temat zob. J. Góra, Dynamika klastra – zarys teorii i metodyka badań, Wyższa 
Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 32–40.

10 Tamże.
11 M. Porter, dz.cyt., s. 248–249.
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kapitał albo infrastrukturę materialną oraz organizacji reprezentujących 
podmioty klastra;

d) określenie rządowych, regionalnych lub innych organów normatywno-
-prawnych, które mogą wywierać wpływ na podmioty klastra.

Do szczegółowej analizy klastra zastosowano metodę monograficzną opartą 
na studium przypadku, a dane na ogół jakościowe pozyskano głównie za pomocą 
wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego z prezesem SPKO KOM-CAST 
Zbigniewem Rondudą.

Zastosowana metoda badawcza miała na celu zebranie materiału umożliwia-
jącego:

a) identyfikację czynników determinujących powstanie i rozwój SPKO 
KOM-CAST;

b) analizę obecnych i przewidywanych korzyści wynikających z powiązań 
kooperacyjnych firm i instytucji funkcjonujących w ramach struktury;

c) ocenę obecnego i przyszłego wpływu funkcjonowania klastra na rozwój 
branży odlewniczej oraz na rozwój regionu Polski wschodniej.

Dla identyfikacji determinant powstania i rozwoju badanej struktury zebrano 
informacje dotyczące animatorów, głównych celów i barier funkcjonowania.

W celu analizy korzyści z powiązań technicznych, organizacyjnych i spo-
łecznych zebrano informacje o rodzajach, częstotliwości i obszarach współpracy 
uczestników klastra z podmiotami ze sfery B + R, z instytucjami otoczenia 
biznesu, a także o perspektywach takiej współpracy. Na tej podstawie podjęto 
próbę ustalenia, czy występują opisane korzyści.

W ostatnim etapie badań oceniono wpływ struktury na rozwój branży odlew-
niczej oraz na rozwój regionu Polski wschodniej w aspekcie możliwości12:

a) powstawania nowych przedsiębiorstw dzięki szybkiemu znajdywaniu 
dostawców i partnerów biznesowych;

b) osiągnięcia wyższego poziomu gospodarki lokalnej przez podnoszenie 
innowacyjności uczestników struktury klastrowej w wyniku intensyw-
nych procesów dyfuzji wiedzy i technologii oraz pogłębiania współpracy 
biznesu i sektora B + R;

c) wzrostu zainteresowania inwestorów gospodarką regionalną w wyniku 
poprawy konkurencyjności uczestników klastra.

12 Clustr Policy in Europe. A Brief Summary of Cluster Policies in 31 European Countries. Eu-
rope Inowa Cluster Mapping Projeck, Oxford Research, Oxford 2008. 
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3. Analiza struktury klastrowej SPKO KOM-CAST 

Na świecie obserwuje się obecnie wzrost roli odlewnictwa, co wynika przede 
wszystkim z większego zapotrzebowania na komponenty odlewnicze w wielu 
branżach przemysłowych. Na rozwój ten wpływa nie tylko wzrastający popyt, 
ale również bardzo wysokie wymagania odbiorców obligujące producentów do 
stałego unowocześniania procesów wytwórczych i stosowanych technologii.

W sektorze odlewniczym w Polsce działa obecnie około 400 odlewni, z któ-
rych ponad 90% to reprezentanci sektora MŚP. Większości z nich brakuje środ-
ków na wdrażanie innowacyjnego procesu technologicznego umożliwiającego 
oferowanie produktów spełniających wymagania odbiorców, wykonują zatem 
odlewy mało konkurencyjne cenowo i coraz mniej precyzyjne.

Sytuacja odlewnictwa w Polsce wschodniej ma się podobnie – spośród około 
50 odlewni ponad 95% mieści się w sektorze MŚP. Jest ona jednak dość specy-
ficzna, ponieważ odlewnictwo na tym terenie wyrasta z tradycji międzywojennych 
Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz ukształtowanych historycznie zasobów 
ludzkich i majątkowych. Wykorzystanie tego potencjału endogenicznego przez 
dynamizację i rozwój więzi gospodarczych prowadzących do powstania nowo-
czesnych gron (klastrów) jest szansą aktywizacji gospodarczej Polski wschodniej, 
co zostało zawarte w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschod-
niej13 oraz w dokumentach strategicznych województw tworzących ten region.

Wykorzystując uwarunkowania historyczne i zasobowe na terenie ziemi 
świętokrzyskiej, ziemi lubelskiej i Podkarpacia, grupa przedsiębiorców ze Stara-
chowic, Rzeszowa i Lublina zainicjowała pierwsze w Polsce przedsięwzięcia na 
rzecz integracji i rozwoju branży odlewniczej. W wyniku tej inicjatywy powołano 
Stowarzyszenie Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST, 
mające strukturę klastrową. Potencjał przedsiębiorstw należących do tej struktury 
pozwala uznać odlewnictwo za jedną z branż strategicznych Polski wschodniej. 
Mają one bowiem ponad 20-procentowy udział w sprzedaży polskiego przemy-
słu odlewniczego, 30-procentowy udział w eksporcie i zatrudniają około 4200 
wykwalifikowanych pracowników. W roku 2012 SPKO KOM-CAST zrzeszało 
22 członków. Lokalizację struktury klastrowej i łańcuch wartości przedstawiono 
na rysunku 1.

13 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej, dokument przyjęty przez Ra-
dę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., załącznik do uchwały nr 278/08, Warszawa 2008.
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Rysunek 1. Łańcuch wartości i kompetencje SPKO KOM-CAST

Źródło:  Klastry w województwie świętokrzyskim, PARP, Warszawa 2012.

Lokalizacja inicjatywy klastrowej14 
Przedsiębiorstwa reprezentujące branżę odlewniczą (15 podmiotów) zajmują 

się bezpośrednio produkcją odlewów w różnych technologiach oraz w różnym 
zakresie, a powiązane z nimi w przód i wstecz zajmują się obróbką mechaniczną 
odlewów i wytwarzaniem oprzyrządowań odlewniczych.

Organizacje reprezentujące branże wspomagające (5 podmiotów) zajmują 
się dostarczaniem materiałów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produk-
cji odlewniczej oraz specjalistycznym doradztwem.

Instytucje zajmujące się kształceniem kadry dla branży (jeden podmiot) to 
Politechnika Rzeszowska, Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa.

Do instytucji, które mogą wywierać wpływ na podmioty klastra (jeden pod-
miot), można zaliczyć Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich Oddział 
w Rzeszowie.

14 www.komcat.pl, dostęp 10.03.2012.
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Podstawowymi przesłankami powstania tej struktury była reprezentacja 
przedsiębiorstw branży odlewniczej i branż pokrewnych z Polski wschodniej, 
a także podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, kształ-
cenia kadr dla branży, promowania korzystnych form wzajemnej współpracy 
między przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowo-badawczymi, wyrówny-
wania szans producentów odlewów i firm wspomagających produkcję, a także 
promowania tradycji sektora odlewniczego.

Z funkcjonowaniem SPKO KOM-CAST wiążą się następujące problemy:
a) niski poziom transferu wiedzy między dużymi przedsiębiorstwami (mającymi 

własne zaplecza badawcze) a sektorem MŚP wynikający z ogromnej różnicy 
pod względem posiadanego wyposażenia i aparatury badawczej, poziomu 
wykształcenia i jakości kadry oraz zdolności do absorpcji innowacji;

b) niski stopień współpracy w podejmowaniu prac B + R zgodnych z potrze-
bami przedsiębiorstw, ponieważ wyniki zleconych prac badawczych ze 
środków własnych przedsiębiorstw są ich własnością;

c) słaba konsolidacja i współpraca wynikająca z dużego rozproszenia pod-
miotów;

d) brak wystarczających środków, by wykorzystać potencjał pracowników 
naukowych i przedsiębiorstw współpracujących przy opracowywaniu 
i wdrożeniu nowych technologii, wykonywaniu odlewów gwarantujących 
pozyskanie nowych odbiorców i otwarcie nowych rynków zbytu:

e) niepełne wykorzystanie możliwości koordynowania działań podmio-
tów z uwagi na brak odpowiednich narzędzi i instrumentów (m.in. brak 
systemu sprawnej komunikacji między partnerami, strategii wyznaczają-
cej kierunki działania).

Do korzyści z działalności SPKO KOM-CAST można zaliczyć:
a) uczestnictwo w utworzeniu i pracach Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 

Komponentów Odlewniczych OBRKO, który powstał na terenie Odlewni 
Polskich SA w Starachowicach;

b) uczestnictwo w programie tworzenia Centrum Kształcenia Kadr Odlew-
nictwa wraz z Katedrą Odlewnictwa i Spawalnictwa Politechniki Rze-
szowskiej, którego głównym zadaniem jest działalność dydaktyczna dla 
studentów i szkoleniowa dla uczniów szkół średnich, a także podnoszenie 
kwalifikacji pracowników firm zrzeszonych oraz realizacja prac wdroże-
niowych i badawczo-rozwojowych;
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c) organizowanie międzynarodowych konferencji naukowych poświęco-
nych odlewnictwu z udziałem przedstawicieli nauki i branży odlewniczej 
z Polski, Słowacji, Niemiec, Czech, Ukrainy Rosji, Finlandii i Kanady;

d) uczestnictwo przedstawicieli SPKO KOM-CAST w pracach paneli eks-
pertów projektów typu Foresight (Foresight technologiczny odlewnictwa 
polskiego, Priorytetowe technologie zrównoważonego rozwoju wojewódz-
twa podkarpackiego i świętokrzyskiego, Narodowy program Foresight 
Polska 2020 oraz Foresight technologii odlewniczych w kontekście energii 
do 2030 r.).

Z wywiadu wynika, że dotychczasowe działania SPOK KOM-CAST, oprócz 
organizacji struktur wspomagających, miały charakter promocyjny przez uczest-
nictwo w konferencjach naukowych i projektach foresight. W niewielkim stopniu 
przekłada się to na wzrost konkurencyjności i konsolidacji branży odlewniczej 
regionu Polski wschodniej. 

Niesatysfakcjonujące efekty pracy omawianej struktury klastrowej w zakre-
sie zwiększania konkurencyjności wpłynęły na powstanie inicjatywy utworzenia 
struktury mogącej realizować projekty rozwojowe finansowane ze środków unij-
nych. Złożyły się na nie:

− niedostateczna ilość posiadanych środków finansowych,
− słabnąca konkurencyjność wytwarzanych komponentów odlewniczych na 

rynku europejskim spowodowana rosnącymi kosztami ich wytwarzania 
i stosowanymi technologiami,

− nasilający się brak zaufania dużych firm do innych podmiotów, które nie 
mogą zapewnić usług o odpowiedniej jakości i pożądanym standardzie.

W związku z tym SPKO KOM-CAST wraz z sześcioma przedsiębiorstwami 
i Politechniką Rzeszowską stworzyło grupę inicjującą powołanie Wschodniego 
Klastra Odlewniczego KOM-CAST (WKO KOM-CAST). Powstał on 16 marca 
2011 roku. Za główne przesłanki jego utworzenia można uznać15:

a) potrzebę sprostania spopularyzowanej już tendencji zachodnioeuropej-
skich potentatów odlewnictwa (Niemcy, Francja, Włochy) do oferowania 
znacznie droższych niż odlewy proste odlewów po obróbce mechanicznej, 
gotowych do montażu; jest to o tyle ważne, że średnio 70–80% rocznej 
produkcji odlewniczej firm z tego regionu jest eksportowanej (stanowi to 

15 Wniosek o dofinansowanie projektu Wsparcie działalności klastrowej w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski wschodniej 2007–2013.
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30% eksportu branży odlewniczej całego kraju), co sprawia, ze wyroby 
muszą te muszą spełniać wysokie standardy jakości;

b) poprawę pozycji odlewni z sektora MŚP, które za pomocą dużych odlewni 
dysponujących własnymi komórkami badawczymi, nowoczesnymi par-
kami maszynowymi, szybciej mogą osiągnąć poziom technologiczny 
satysfakcjonujący kooperantów, a w konsekwencji ich zleceniodawców.

Cele te są tożsame z wymienionymi w projekcie Wsparcie działalności klastro-
wej, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski wschodniej 
2007–2013. Projekt ten głównie usprawni i ukierunkuje działania samego WKO 
KOM-CAST oraz rozwiązań merytorycznych w technologiach stosowanych 
przez przedsiębiorstwa klastra. Pozwolą one na osiągnięcie jakości usług umoż-
liwiającej nawiązanie współpracy z innymi branżami strategicznymi regionu, 
kraju i Europy. Poprawi to sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw i regionu dzięki 
otwarciu na rynki ponadregionalne, przyjęciu postawy proeksportowej i stworze-
niu korzystnych warunków dla inwestycyjnego kapitału zagranicznego. Przynie-
sie to również pozytywne efekty społeczne w postaci większej liczby miejsc pracy 
i poprawy zamożności społeczeństwa, a także odbudowy rangi zawodu odlewnika, 
można zatem oczekiwać, że przedstawione korzyści dla branży i regionu (metoda 
badawcza klastra w skali mikro) zostaną osiągnięte w najbliższej przyszłości.

Zakończenie

W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować dynamiczny rozwój 
struktur i inicjatyw klastrowych. Szacuje się, że w 2011 roku było ich 180, ale 
jak dowodzą badania, rośnie ich liczba. Powstają one zarówno w sektorach trady-
cyjnych, jak i wysokich technologii. Klastry mają duży wpływ na rozwój przed-
siębiorstw, branż i regionów. Inicjatywy klastrowe mają szczególne znaczenie 
w regionach słabo rozwiniętych, jak Polska wschodnia, gdzie na mapie gospo-
darczej przeważają tradycyjne branże, do których zalicza się odlewnictwo. Sytua-
cja tej branży w regionie, podobnie jak w całej Polsce, jest trudna – przeważają 
w niej przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP, o małym potencjale rozwoju, 
co znacznie zmniejsza możliwości osiągania standardów europejskich.

Dla wyrównywania szans producentów odlewów i firm wspomagających 
produkcję, a także promowania sektora odlewniczego i regionu Polski wschodniej 
w wyniku oddolnej inicjatywy utworzono strukturę klastrową SPKO KOM-CAST. 
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Stowarzyszenie to jest urzeczywistnieniem idei przedsiębiorstw odlewniczych 
z województw świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego utworzenia zagłę-
bia odlewniczo-kooperacyjnego. Przesłanki jego utworzenia wpisują się w nurt 
badawczy koncentrujący się na identyfikacji i analizie historycznych uwarunko-
wań powstawania i rozwoju klastrów w określonej lokalizacji

Pięć lat funkcjonowania SPKO KOM-CAST pozwoliło na stopniową specja-
lizację kooperantów, przydzielenie im konkretnych ról w ramach porozumienia 
oraz koncentracji wokół działań zmierzających do podniesienia własnej konkuren-
cyjności i jakości odlewnictwa w Polsce wschodniej. Wiele z założonych celów 
nie zostało osiągniętych z powodu braku środków finansowych, dlatego SPKO 
KOM-CAST wraz z kilkoma przedsiębiorstwami i Politechniką Rzeszowską pod-
jęło inicjatywę utworzenia struktury mogącej realizować projekty finansowane 
ze środków unijnych. Złożono projekt pod nazwą Wsparcie działalności klastro-
wej, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski wschodniej, 
w wyniku którego powołano Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST. 

Osiągnięcie celów projektu w najbliższej przyszłości pozwoli na przyspie-
szenie rozwoju branży odlewniczej w regionie oraz poprawę sytuacji ekonomicz-
nej przedsiębiorstw, co da również pozytywne efekty społeczne.
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THE INFLUENCE OF THE CLUSTER STRUCTURE OF THE ASSOCIATION 
OF THE CAST COMPONENT PRODUCERS KOM-CAST 
ON THE DEVELOPMENT OF THE FOUNDRY SECTOR 

IN THE EASTERN POLAND

Summary

In the article the author presents the analysis of the case study on the first Polish 
cluster imitative on the integration and development of the foundry sector established 
in the Eastern Poland – the Association of the Cast Component Producers KOM-CAST 
(SPKO KOM-CAST). The analysis in the fields of the conditionings and aims of the es-
tablishment as well as issues and effects of the grouping was preceded by the presentation 
of the most important theoretical aspects related to the clusters functioning.
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