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Wstęp

Doktoranci stanowią społeczność realizującą cele naukowe i badawcze 
własne i jednostki, w której funkcjonują. Wyrazem tej aktywności jest 
niniejsza publikacja, przygotowana z okazji III Ogólnopolskiej Konferencji 
Doktorantów, zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński w 2010 
roku. Przedmiot zainteresowań autorów tekstów pozwolił wyróżnić cztery 
podstawowe obszary rozważań:

I. Transport i logistyka – umownie ujmując, jest obszarem zaintere-
sowania dla 12 artykułów, które podejmują różnorodne zagadnienia rynku 
usług transportowych i logistycznych, innowacji, bezpieczeństwa przewozów, 
komunikacji miejskiej, portów morskich, zachowań strategicznych itp.

II. Ekonomia, gdzie 16 artykułów poświęcono różnorodnym zagadnie-
niom gospodarki w ujęciu makro- i mikroekonomicznym, w tym: ekonomii 
społecznej, sektorowi usług, polityce demograficznej i energetycznej, ryn-
kowi pracy, ochronie środowiska, innowacjom oraz nowoczesnym modelom 
biznesowym.

III. Marketing i zarządzanie – jest przedmiotem 6 artykułów, które skon-
centrowały uwagę autorów na zagadnieniach marketingu społecznego, pro-
gramów lojalnościowych, komunikacji marketingowej, marki i wizerunku, 
sponsoringu oraz badań marketingowych.

IV. Finanse – problematyce tej poświęcono 20 artykułów, które przy-
bliżyły bardzo istotne zagadnienia współczesnej bankowości, polityki po-
datkowej, systemu emerytalnego, giełdy papierów wartościowych, finansów 
behawioralnych i publicznych, instytucji finansowych i rynku finansowego, 
gospodarki mieszkaniowej itp.

Niniejsza publikacja jest dorobkiem 56 młodych naukowców reprezentu-
jących różne środowiska naukowe kraju, a więc i często różniące się podejście 
do analizy zagadnień współczesnej gospodarki i społeczeństwa. Można mieć 
nadzieję, że zaprezentowane przez doktorantów sposoby ujęcia tematu kon-
ferencji: teoretyczny i pragmatyczny, zapewniają tej publikacji oczekiwaną 
przez środowisko wartość merytoryczną i poznawczą. 

Elżbieta Załoga





CZĘŚĆ I

TRANSPORT I LOGISTYKA
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STRATEGIE INFORMACYJNE  
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Streszczenie
Celem artykułu jest ukazanie złożoności procesów informacyjnych we współ-

czesnym świecie oraz roli i znaczenia strategii informacyjnych w funkcjonowaniu 
jednostek samorządu terytorialnego (JST). Przedstawione są podstawowe pojęcia 
związane ze strategiami informacyjnymi wraz z przebiegiem procesów informacyj-
nych w jednostkach samorządu terytorialnego. W pierwszej części przedstawiony 
został zarys teoretyczny dotyczący strategii, w kolejnych pokazane są strategie 
informacyjne i rola informacji w JST.

1. Wprowadzenie do strategicznego podejścia – istota strategii

Podejście strategiczne powinno mieć silne oparcie metodologiczne i musi 
być nakierowane na zmiany. Ewolucja zmian o strategicznym myśleniu następo-
wała na przestrzeni lat. Planowanie strategiczne powinno wyprzedzać przyszłość 
i starać się ją w jakiś sposób przewidzieć. W zasadzie doświadczenie potrzebne 
przy budowaniu strategii informacyjnych należy czerpać ze strategicznego myśle-
nia o przedsiębiorstwie. W nurcie szkoły planistycznej zarządzania strategicznego 
twierdzi się, że tylko formalne procedury planisty czne pozwalają na pełną kontrolę. 
Kanonem tej szkoły stała się analiza SWOT. Inne podejście naukowe reprezen-
towali przedstawiciele ewolucyjnej szkoły zarządzania strategicznego, którzy 
proponowali badanie przedsiębiorstw osiągających sukces i na ich podstawie two-
rzenie zaleceń dla innych. Odmiennym podejściem kierowali się przedstawiciele 
pozycyjnej szkoły zarządzania strategicznego, której przedstawicielem był Porter. 
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Obecnie pojawiają się coraz częściej przedstawiciele szkoły zasobowej, którzy 
uważają, że odniesienie sukcesu możliwe jest poprzez budowę silnych zapasów 
niematerialnych – wiedzy i ludzi. Jednak naukowcy podnoszą dwa problemy: po 
pierwsze, czy w ogóle jest sens budowania długoterminowych strategii, po drugie, 
raczej nie zaleca się skupiania uwagi jedynie na optymalizacji bieżących procesów 
w podmiocie. Budowanie niepoprawnych długoterminowych strategii informa-
cyjnych również jest błędne, gdyż może się okazać, że za pięć, dziesięć lat będą 
one kompletnie nieskuteczne i nieprzydatne. Natomiast optymalizacja bieżących 
procesów w organizacji jest jak najbardziej zalecana. Należy wyznaczać kierunki 
rozwoju, ale nie należy skupiać zbyt dużej uwagi na konkretnych rozwiązaniach 
technologicznych. Tutaj ciekawą koncepcją teoretyczną uciekającą niejako od 
odpowiedzialności za prognozy długoterminowe są metody scenariuszowe. 
Pozwalają one zachować szanse, że w każdej sytuacji podmiot będzie miał do 
dyspozycji różne plany działania. Niestety, obecnie w sferze publicznej poziom 
zaawansowania budowy strategii informacyjnych ewidentnie odbiega od poziomu 
osiągniętego w sferze przedsiębiorstw prywatnych. 

Samo pojęcie strategii we współczesnym rozumieniu pojawiło się 
w Europie w XVIII i XIX wieku w teoriach wojskowości, opisanych przez 
takich teoretyków jak Guibert (Défense du système de guerre moderne, 
1779) i Clauswitz (O wojnie, 1832), w teorii zarządzania pojęcie strategii 
upowszechnił Ansodd (Corporate strategy, 1965)1. Strategia jest jednym 
z podstawowych instrumentów zarządzania – efektem procesu planowania 
strategicznego, ale też podstawą fazy realizacyjnej, a najogólniej rzecz ujmując –  
sposobem osiągania wyznaczonych celów poprzez sterowanie rozwojem2. Dobrze 
sformułowana strategia pomaga tak uporządkować i rozmieścić zasoby organizacji, 
aby stworzyły unikalną i zdolną do działania strukturę, opartą na relatywnej 
wewnętrznej przewadze i mocnych punktach, antycypowanych zmianach 
w otoczeniu i wynikających z nich posunięciach inteligentnych konkurentów3. 

Do podstawowych funkcji strategii należy zaliczyć:
 – formułowanie wewnątrzregionalnych celów rozwoju,
 – optymalizację lokalnych celów rozwoju,

1 A. Noworól, Planowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.
2 E. Wysocka, J. Koziński, Strategia rozwoju gminy, FRDL, Warszawa 1992.
3 A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowa-

nych, PWN, Warszawa 2004.
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 – osiąganie konsensusu dla ponadregionalnych celów rozwoju,
 – identyfikację regionalnych uwarunkowań polityki przestrzennej państwa,
 – oddziaływanie na kierunki polityki przestrzennej państwa,
 – wskazywanie podstaw planistycznych dla przedsięwzięć centralnych4.

Przy formułowaniu określonych strategii ważny jest horyzont czasowy, 
przejmuje się najczęściej trzy opcje: krótkookresową – do 5 lat, średniookre-
sową – 5–10 lat, długookresową – ponad 10 lat. 

2. Rola strategii informacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego

Strategia informacyjna jest to plan rozwoju zasobów informacyjnych 
danej organizacji. Zarządzanie organizacją w świecie, w którym istotnym 
zasobem stała się informacja, wymusza na podmiotach budowę odpowiednich 
strategii informacyjnych. Zmiany te są wynikiem przekształceń w strukturze 
gospodarczej, coraz bardziej przesuwamy się w proporcjach na rzecz usług, 
kosztem tradycyjnej produkcji. Wzrost znaczenia usług wymusza na organi-
zacjach, takich jak JST, dostosowanie się do zmiennego otoczenia. Powołując 
się na różne koncepcje teoretyczne dotyczące rozwoju, większość z nich obiera 
za cel budowanie gospodarki opartej na wiedzy, która w umiejętny sposób 
zarządza informacją. Ważniejszą sprawą staje się szybkość przekazywania 
i przetwarzania informacji. Podział administracyjny, który został zmieniony 
w Polsce, spowodował wykształcenie się następujących składowych: gminy, 
powiaty, województwa. O ile budowa i wdrażanie strategii informacyjnych na 
szczeblu krajowym są możliwe i łatwe do zrealizowania, to na poziomie woje-
wództw i gmin pojawiają się duże problemy. Wynika to z prostego powodu –
szczebel krajowy posiada odpowiedni zasób kadrowy do realizacji i wdrażania 
określonych strategii, natomiast szczeble lokalne i gminne mają ograniczony 
dostęp do zasobów. Wdrażanie określonych strategii w JST powinno odbywać 
się równolegle we wszystkich jednostkach i na podobnych zasadach. Budowa 
odpowiedniej strategii informacyjnej musi być poprzedzona zrozumieniem 
roli, jaką odgrywają informacje we współczesnym konkurencyjnym świecie. 

3. System informacyjny i informacja w JST

Informacja jest rozumiana jako treść wiadomości, przypisana przez jej 
odbiorcę według wyniku interpretacji, która powoduje zmniejszenie stanu nie-

4 Z. Strzelecki, Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008.
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wiedzy, niepewności lub nieokreśloności u odbiorcy wskutek jej otrzymania5. 
Według Nowakowskiego informacja to dowolna wiadomość, na podstawie 
której odbiorca wiadomości opiera swoje działanie. Maroński i Murszkiewicz 
definiują informację jako każdy czynnik, który może zostać wykorzystany do 
sprawniejszego i celowego działania człowieka lub urządzeń automatycznych, 
każdy czynnik zmniejszający niewiedzę odbiorcy. Według Stefanowicza 
informacja posiada następujące własności:
 – jest niezależna od obserwatora (jest obiektywna),
 – przejawia cechę synergii,
 – jest różnorodna,
 – jest zasobem niewyczerpalnym,
 – może być powielana i przenoszona w czasie i przestrzeni,
 – można ją przetwarzać, nie powodując jej zniszczenia,
 – ta sama informacja ma różne znaczenie dla różnych użytkowników,
 – każda jednostkowa informacja opisuje obiekt tylko ze względu na jedną 

jego cechę.
Łączenie informacji i zarządzanie nią najczęściej powinno odbywać 

się w systemie informacyjnym (SI). Przez system informacyjny rozumie się 
ogólny system przepływu wiadomości, obejmujący źródła wiadomości, kanały 
przesyłania (sprzężenia), punkty gromadzenie, procedury przekształcania oraz 
punkty efektywnego przeznaczenia wiadomości, łącznie ze środowiskiem 
(społecznym i technicznym), w którym jest osadzony6. Inny autor, Kisielnicki, 
określa SI jako wielopoziomową strukturę, która pozwala użytkownikowi tego 
systemu na transformowanie określonych informacji wejścia na pożądane in-
formacje wyjścia za pomocą odpowiednich procedur i modeli7. Każdy system 
informacyjny powinien mieć strukturę wielowarstwową. Zarządzanie strate-
giczne jest określane jako technologia zarządzania organizacją, polegająca na 
stałym regulowaniu jej stosunków z otoczeniem w celu zachowania koniecznej 
homeostazy8. Stąd też jednostki samorządu terytorialnego muszą nie tylko 
widzieć swoją problematykę bieżącą, ale też programować swój rozwój. Musi 

5 Z. Klonowski, Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem, Politechnika 
Wrocławska, Wrocław 2004, s. 168.

6 Ibidem, s. 180.
7  J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 1999, s. 19.
8  Ibidem, s. 35–37.
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się to odbywać poprzez wytyczanie kierunków, strategii i obszarów działań 
sprzyjających realizacji tego celu. Jednakże głównym problemem administra-
cji publicznej jest brak pełnego systemu informacyjnego. Każda jednostka 
samorządowa posiada ogromny materiał danych zebranych z różnych miejsc 
organizacji, jednakże nie są one w sposób spójny połączone w jedną całość. 
System informacyjny z jego wielowarstwowością powodowałby spływ i ob-
róbkę informacji na różnych szczeblach zarządzania, tak aby na końcowym 
etapie decydenci na podstawie syntetycznej informacji mogli podejmować 
ważne dla danego regionu decyzje. Mogliby w łatwy sposób ocenić szanse, 
zagrożenia, słabe i mocne strony oraz zaplanować poprzez to długotrwałą 
strategię rozwoju. Pojęcie strategii i budowy systemu informacyjnego musi 
opierać się na właściwym jego umiejscowieniu w otoczeniu organizacji. 
Według metodologii SI zawiera w sobie system przetwarzania danych i system 
informatyczny. Wymagane jest zastosowanie technologii informatycznych. 
Najczęściej wykorzystywaną technologią są aplikacje internetowe (Web tech-
nology), które umożliwiają łatwą komunikację z odbiorcą. Powszechny rozwój 
Internetu pozwala postawić tezę, że jest to najprostszy kontakt użytkowników 
z organizacją. Jednostki samorządu terytorialnego, jak i inne organizacje 
rynkowe istnieją w pewnym otoczeniu, a otoczenie to w istotny sposób na nie 
oddziałuje. Ogromna liczba informacji, które JST przetwarzają, gdyż posiadają 
ogromne bazy danych, wymusza zbudowanie spójnej strategii zarządzania 
tymi informacjami. Istotną kwestią w JST jest wychwycenie wzajemnych 
relacji pomiędzy głównymi podmiotami, do których należy zaliczyć:
 – administrację publiczną,
 – przedsiębiorstwa,
 – osoby fizyczne.

Taki uproszczony podział pozwala nam w ogólny sposób spojrzeć na 
gminę, miasto, powiat i ich relacje z klientami jednostek. Strategie biznesowe 
w JST muszą być indywidualnie przystosowane i dopracowane na szczeblu 
już lokalnym, gdyż każda jednostka posiada odrębne problemy i może być 
nakierowana na inne cele. Przy formułowaniu określonych strategii wymaga-
ne jest przeprowadzenie analizy, na przykład analizy SWOT, danej jednostki 
terytorialnej i uwzględnienie jej w budowie strategii informacyjnej. Każda 
organizacja ma odmienne cele o różnym stopniu strukturalizacji oraz różnym 
poziomie hierarchii. Hierarchizacja powinna uwzględniać między innymi 
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spójność ze strategią informacyjną na szczeblu krajowy i regionalnym, dopiero 
potem należy zostawić miejsce do dowolnego formułowania i uzupełniania stra-
tegii na poziomach lokalnych. Jak wynika z opracowań Sroki i Kisielnickiego, 
systemy informacyjne powinny charakteryzować się następującymi kryteriami: 
dostępność, aktualność, rzetelność, kompletność, porównywalność, niezawod-
ność, przetwarzalność, elastyczność, wydajność, ekonomiczność, czas reakcji, 
szczegółowość, stabilność systemu, priorytetowość, poufność, bezpieczeństwo, 
łatwość użytkowania9. Proces budowy strategii informacyjnych powinien odby-
wać się według ustalonego schematu. Podczas projektowania należy:
 – podjąć decyzję o podjęciu prac nad powstaniem strategii informacyjnej,
 – zebrać dane i informacje,
 – pogrupować je i usystematyzować,
 – stworzyć harmonogram prac,
 – wdrożyć określoną strategię.

Podjęcie decyzji w jednostkach samorządu terytorialnego powinno na-
stępować kolegialnie przez organ uprawniony do formułowania określonych 
strategii. JST to województwo, powiat, gmina, a ich proces decyzyjny 
przedstawiony został w tabeli 1. 

Tabela 1

Proces decyzyjny w jednostkach samorządu terytorialnego

Rodzaj 
jednostki

Kierownik 
jednostki

Jednostka wykonująca 
zadania

Podstawowa 
jednostka 

organizacyjna

Organ 
wydający 
decyzje 

województwo 
samorządowe marszałek

urząd marszałkowski 
i podległe jednostki 

organizacyjne

urząd 
marszałkowski marszałek

powiat starosta
starostwo powiatowe 
i podległe jednostki 

organizacyjne

starostwo 
powiatowe starosta

gmina

wójt, 
burmistrz  

lub prezydent 
miasta

urząd gminy i podległe 
jednostki organizacyjne urząd gminy

wójt, 
burmistrz lub 

prezydent 
miasta

Źródło: M. Dylewski, B. Filipiak, A. Szewczuk, Finanse publiczne. Instrumenty, 
struktury, procesy, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2004, s. 117.

9 Ibidem, s. 35–37.
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Zbieranie danych i informacji powinno następować poprzez dostępne 
kanały oraz w oparciu o już istniejący materiał empiryczny. Kolejny etap 
to grupowanie i systematyzacja dostępnych danych. Złożoność i rozległość 
działania każdej JST wymaga przyjrzenia się procesom informacyjnym i zop-
tymalizowania ich. Potem należy stworzyć odpowiedni harmonogram oraz 
wdrożyć go do organizacji. Podstawowym modelem do wdrażania strategii 
regionalnych jest schemat, jaki przedstawiono na rysunku 1.

Komitet  
sterujący

Komitet  
programujący

Zespoły zadaniowe, 
eksperci, konsultanci 

i opiniodawcy

Rys. 1. Model wdrażania strategii regionalnych
Źródło: A. Klasik, Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002. 

Dobrze sformalizowana strategia pozwala wyeliminować w organizacji 
redundancje informacji, wąskie gardła, nieodpowiednią strukturę organi-
zacyjną. Kiedy tworzy się mapę przebiegu informacji w organizacji, wtedy 
w łatwy sposób można nią zarządzać i kontrolować ją.

Podsumowanie

Rola i znaczenie strategii informacyjnych, jak i samej informacji będą 
wzrastać. Celem budowania i konstruowania strategii informacyjnych jest ogól-
na poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego w otoczeniu. 
Należy przybliżać jednostkę do otoczenia poprzez lepszy, łatwiejszy dostęp do 
jej zasobów, komunikacji. Jak pokazują badania, optymalizacja procesów in-
formacyjnych może znacznie obniżyć koszty funkcjonowania JST. Fuglewicz 
pisze, że jeżeli organizacja nie ma natychmiastowego, wieloaspektowego 
dostępu do informacji, to jej gromadzenie staje się tylko zbędnym kosztem. 
Możemy myśleć nie tylko o strategii informacyjnej, lecz również o budowa-
niu strategii wiedzy. Obecnie JST muszą się skoncentrować na poprawnym 
formułowaniu strategii informacyjnych. Rozwój krajów o wysokim poziomie 
życia wskazuje, że potencjalne szanse rozwojowe ich regionów zwiększają 
się, jeżeli prowadzą one aktywną politykę rozwoju regionalnego, odznaczają 
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się wysoką jakością zarządzania oraz posiadają długofalową strategię rozwoju 
społeczno-gospodarczego10. Można nawet powiedzieć, iż pomiędzy polityką 
rozwoju regionalnego a strategią występuje sprzężenie zwrotne, gdyż z jednej 
strony ułatwia ona kreowanie właściwej polityki regionalnej, poprzez war-
tości, wizje i wyzwania strategiczne, z drugiej zaś instrumenty tej polityki 
ułatwiają skuteczną realizację celów strategicznych11. Podsumowując, budowa 
strategii informacyjnej musi prowadzić do poprawy konkurencyjności regio-
nu i powodować polepszenie ogólnych warunków życia jego mieszkańców. 
Budowanie strategii informacyjnych powinno być impulsem do większego 
rozwoju informatyzacji zarówno JST, jak i procesów biznesowych. Wdrożenie 
określonej strategii informacyjnej powinno wskazać silne i słabe strony oraz 
szanse i zagrożenia dla jednostki samorządu terytorialnego. Istotną kwestią 
po wdrożeniu, na jaką trzeba zwrócić uwagę, jest kontrola wykonania tej 
strategii. Strategia informacyjna powinna być dobrze ustrukturalizowana, to 
znaczy cele powinny być jasne i precyzyjne, opis ilościowy, a model podany. 

INFORMATION STRATEGIES IN THE LOCAL GOVERNMENT UNITS

Summary

The aim of the article is to present the complexity of the information processes 
in today’s world. It also explains the rule and the meaning of information strategy in 
local government unit. Moreover, the article describes basic concepts connected with 
information strategies and the information process in local government unit. The first 
part is devoted to theoretical background while next section provides the information 
strategies and its rule in local government unit.

 Translated by Łukasz Brzosko

10 A. Prusek, Strategia rozwoju regionalnego w warunkach gospodarki rynkowej, AE, 
Secesja, Kraków, 1995.

11 G. Ślusarz, Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiej-
skich w świetle zagrożenia marginalizacją na przykładzie województwa podkarpackiego, 
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2005.
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ZASTOSOWANIE LEAN PRODUCTION  
NA PRZYKŁADZIE TOYOTY

Streszczenie
W pierwszej części artykułu zamieszczona jest definicja pojęcia lean. W kolejnej 

opisane są zasady Toyoty, które stały się podstawą szczupłej produkcji, oraz wyzwania 
związane z próbą przeniesienia kultury Toyoty do innego państwa. Ostatnia część po-
kazuje różnice związane z wprowadzaniem koncepcji lean w firmach zachodnich, ich 
tendencje oraz błędy przy wprowadzaniu związane z postrzeganiem narzędzi Toyoty.

Przypisujemy najwyższą wartość rzeczywistemu wdrażaniu i podej-
mowaniu działania. Ktoś nie rozumie wielu spraw, a wtedy pytamy, 
dlaczego po prostu nie bierze się za działanie, nie próbuje czegoś 
zrobić. Można wtedy zrozumieć, jak niewiele się wie, stawić czo-
ło własnym błędom i po prostu skorygować je, zrobić wszystko od 
nowa – a w drugiej próbie okazuje się, że jest inny jeszcze błąd 
albo znowu coś nie jest tak, jakby się chciało, toteż znowu można 
robić od nowa. Tak więc dzięki ciągłej poprawie czy może raczej 
poprawie opartej na działaniu można wznieść się na wyższy poziom 
umiejętności i wiedzy.

 Fujio Cho, prezes Toyota Motor Corporation

Wprowadzenie

Lean to koncepcja, która opiera się na eliminowaniu wszelkiego rodzaju 
marnotrawstwa drogą ciągłego procesu racjonalizacji całego przedsiębiorstwa 
oraz jego relacji z otoczeniem i która polega na redukowaniu zakresu we-
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wnętrznych funkcji przedsiębiorstwa do działań absolutnie niezbędnych. To 
koncepcja polegająca na eliminacji czynności niedodających wartości produk-
towi, to jest tych czynności, za które klient nie ma ochoty płacić1. Wyróżnia 
się pięć fundamentalnych zasad lean:
 – Jaka jest rzeczywista wartość dla klienta (value).
 – Wsłuchanie się w głosy klientów i zidentyfikowanie strumienia wartości 

dla każdego z nich (value stream).
 – Dążenie do doskonałości (perfection).
 – Kaizen2 i Six Sigma (Sześć sigma) pozwalają klientom na wyciąganie istot-

nych dla nich wartości, gdy składają zamówienie (pull).
 – Niezakłócony przepływ wartości w całym procesie (flow).

1. Firma Toyota i jej szczupła produkcja

W tabeli 1 zebrano 14 zasad Toyoty, które stały się podstawą tzw. szczu-
płej produkcji. Firma od razu wprowadziła nowe zasady szczupłej produkcji 
i zaczęła je upowszechniać. Zaczęto szkolić najważniejszych dostawców z za-
sad systemu produkcji Toyoty. Trzeba było czasu, aby w pełni pojąć i wprowa-
dzić ten system. Dopiero w latach 90. – dzięki podjęciu Programu Przemysłu 
Samochodowego przez Massachusetts Institute of Technology oraz opartej na 
jego badaniach książce The Machine That Changed the World napisanej przez 
Womacka, Jonesa i Roosa w 1991 roku – świat odkrył szczupłą produkcję.

Tabela 1 

14 zasad Toyoty
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pc

ja Zasada 1. Opierać decyzje dotyczące zarządzania na dalekosiężnej koncepcji – nawet 
kosztem krótkoterminowych wyników finansowych. 

Pracownicy Toyoty mają poczucie celu wykraczającego poza otrzymanie 
wynagrodzenia. Ważniejsza jest dla nich misja wobec firmy. Większości firm starających 
się ją naśladować brakuje silnego poczucia misji, zaangażowania na rzecz klientów, 
pracowników i społeczeństwa. Każda firma stara się stale zmniejszać koszty, dla Toyoty 
nie jest to priorytetem

1 Na podstawie: J. Czerska, Koncepcja lean wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw, 
konferencja naukowa, Zielona Góra, czerwiec 2002.

2 Kaizen – filozofia wywodząca się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania, przekła-
dająca się na cały styl życia, który można określić jako niekończący się proces ulepszania.
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Zasada 2. Stworzyć ciągły i płynny proces ujawniania problemów. 

Przepływ jest centralnym elementem przesłania szczupłej produkcji, zgodnie z którym 
skracanie czasu, jaki upływa pomiędzy etapem surowców a etapem wyrobów (usług) 
gotowych, prowadzi do najwyższej jakości, najniższych kosztów i najkrótszego czasu 
dostawy

Zasada 3. Wykorzystać systemy ciągnienia, aby uniknąć nadprodukcji.

Prawdziwy system przepływu jednej sztuki nie wymaga żadnych zapasów: produkty 
pojawiają się dokładnie wtedy, gdy są potrzebne klientowi. Jeśli jednak czysty przepływ 
nie jest możliwy ze względu na zbytnie fizyczne oddalenie poszczególnych procesów 
lub znaczne zróżnicowanie czasu jednostkowego operacji, kolejnym najlepszym 
rozwiązaniem jest system kanban. Pozwała on monitorować oraz koordynować zużycie 
i uzupełnianie części oraz narzędzi

Zasada 4. Wyrównać obciążenie pracą. 

Aby móc prowadzić realnie najszczuplejsze operacje i zapewnić klientom optymalną 
obsługę, nie należy zawsze produkować na zamówienie, ale wyrównywać 
harmonogramy produkcji. Uruchamianie i zatrzymywanie maszyn na przemian 
oraz nadmierne lub niedostateczne obciążenie pracowników nie sprzyjają dobrej 
jakości, standaryzacji pracy, produktywności oraz ciągłej poprawie. Heijunka jest 
to wyrównywanie produkcji pod względem zarówno wolumenu, jak i asortymentu 
wyrobów. Zakłada się przy tym, że produktów nie należy wytwarzać zgodnie 
z faktycznym napływem zamówień od klientów, który może szaleńczo wahać się 
w górę i w dół, lecz trzeba wziąć cały wolumen zamówień za jakiś okres i równomiernie 
rozłożyć go na ten okres, aby każdego dnia wytwarzać te same ilości i asortymenty

Zasada 5. Stworzyć kulturę przerywania procesów w celu rozwiązywania problemów, 
by od razu uzyskiwać właściwą jakość. 

Wbudowanie jakości w stanowisko pracy (uniemożliwiające przemieszczanie się 
problemów wzdłuż linii produkcyjnej) jest znacznie efektywniejsze i mniej kosztowne 
niż kontrola wyrobów gotowych i usuwanie problemów, które już zaistniały. Szczupłe 
wytwarzanie spektakularnie zwiększa znaczenie produkcji od razu dobrej. Przy bardzo 
niskich stanach zapasów nie istnieje bufor, którym można by się wspomóc w przypadku 
problemów z jakością

Zasada 6. Standardowe zadania są podstawą ciągłej poprawy i upełnomocniania 
pracowników. 

Standaryzacja w Toyocie nie opiera się na samym spisywaniu list kolejnych czynności, 
jakie musi wykonać pracownik. Dzięki niej unika się wymuszania sztywnych 
standardów, które prowadzą do rutynowej i degradującej pracy. Jest podstawą 
upełnomocniania pracowników oraz źródłem innowacji w miejscu pracy. „Droga 
Toyoty polega na ułatwianiu pracownikom projektowania rozwiązań sprzyjających 
jakości i wbudowywania jej w proces wytwórczy poprzez samodzielne opisywanie 
standardowych czynności”. Każda procedura musi być dostatecznie prosta i praktyczna, 
by można się nią było posługiwać w codziennej pracy
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Zasada 7. Stosować kontrolę wizualną, aby żaden problem nie pozostał w ukryciu. 

Kontrola wizualna jest narzędziem pozwalającym stwierdzić na pierwszy rzut oka sposób 
wykonania danej pracy oraz czy ten sposób odbiega od ustalonego standardu. Ułatwia 
ona pracę pracownikom, którzy chcą dobrze wykonywać swoje zadania, gdyż pomaga im 
stwierdzić, czy radzą sobie z powierzonymi zadaniami. Kontrola wizualna w znaczeniu 
ogólnym odnosi się do punktualnego przekazywania różnego rodzaju informacji 
niezbędnych przy szybkim i prawidłowym wykonaniu operacji lub realizacji procesów 
Zasada 8. Stosować wyłącznie niezawodną, gruntownie sprawdzoną technologię 
służącą pracownikom i procesom. 

W Toyocie wykorzystuje się technologię w celu wsparcia ludzi, a nie ich zastąpienia. 
Dział technologii informacyjnej lub zaawansowanej technologii wytwarzania nie 
narzuca technologii działom projektującym oraz produkującym. Często zaczyna 
się od opracowywania procesu ręcznego, by następnie uzupełnić go technologią. 
Nowa technologia zagraża przepływowi, ponieważ często jest zawodna i trudna do 
standaryzacji, dlatego zazwyczaj pierwszeństwo przed nową technologią ma sprawdzony 
i skuteczny proces
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Zasada 9. Wychowywać liderów, którzy gruntownie rozumieją pracę, żyją ogólną 
koncepcją firmy i uczą innych. 

Ważnym elementem kultury w Toyocie jest genchi genbutsu, czyli dogłębne 
zapoznanie się z sytuacją w każdym jej szczególe. Dlatego liderzy muszą wykazywać 
się tą umiejętnością oraz rozumieć, w jaki sposób przebiega praca w hali fabrycznej. 
W Toyocie „każdy menedżer – nawet najwyższego szczebla – musi chodzić do hali, 
by zobaczyć i rzeczywiście zrozumieć faktyczną sytuację na poziomie roboczym. 
Absolutnym rdzeniem ogólnej koncepcji Toyoty jest przeświadczenie, że kultura musi 
wspierać ludzi wykonujących podstawową pracę
Zasada 10. Wykształcić wyjątkowych ludzi i zespoły realizujące ogólną koncepcję firmy. 

Toyocie udało się osiągnąć znakomitą równowagę pomiędzy pracą zespołową 
a indywidualną oraz doskonałą biegłością jednostek a skutecznością zespołu. Zespoły 
motywują jednostki do działania, ułatwiają wzajemne uczenie się oraz koordynują ich 
pracę. Praca zespołowa w Toyocie jest fundamentem, dzięki czemu pracownicy bardzo 
angażują się w działalność firmy. Toyota wymaga równoczesnego szacunku dla ludzi 
i rzucania im wyzwań 
Zasada 11. Szanować szeroką sieć partnerów i dostawców, rzucając im wyzwania 
i pomagając im w doskonaleniu się.

Toyota postrzegana jest przez swoich dostawców jako najlepszy klient, ale również 
wymagający. Wnika to z tego, iż przyjmuje bardzo wysokie standardy doskonałości 
i tego samego wymaga od dostawców. Istotną rolę odgrywa fakt, że pomaga ona 
w uzyskaniu tych standardów przez swoich dostawców. Są oni nierozłącznym elementem 
systemu dostaw JIT 
Zasada 12. Angażować się osobiście, aby gruntownie zrozumieć sytuację (genchi 
genbutsu).

W Toyocie zasadę tę interpretuje się jako: „udawanie się na miejsce, by zobaczyć 
rzeczywistą sytuację w celu jej zrozumienia. Genchi genbutsu obejmuje również 
menedżerów z najwyższych poziomów zarządzania i członków ścisłego gremium 
kierowniczego. Osobiście obserwują procesy w miejscu ich odbywania się, aby 
dogłębniej zrozumieć sytuację. Zasada ta jest częścią kultury przedsiębiorstwa 
i podstawą jego sprawnego działania
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Zasada 13. Podejmować decyzje powoli, w drodze konsensusu i starannie rozważając 
szybkie możliwości; szybko wdrażać decyzje (nemawashi). 

W Toyocie uważa się, że sposób dochodzenia do decyzji jest równie ważny jak jej jakość. 
Bezwzględnie wymaga się poświęcenia odpowiedniego czasu i wysiłku na prawidłowy 
proces decyzyjny. Kierownictwo jest nawet gotowe wybaczyć decyzje, które nie 
przyniosły wszystkich oczekiwanych skutków, jeśli tylko proces decyzyjny przebiegał 
właściwie
Zasada 14. Zostać organizacją uczącą się dzięki niestrudzonej refleksji (hansei) i ciągłej 
poprawie (kaizen). 

Toyota skupia się na długookresowych inwestycjach w procesy robocze i odpowiednie 
procedury umożliwiające realizację zadania przy minimalnych nakładach czasu 
i wysiłków, które współpracują ze sobą i tworzą tym samym wysoką wartość dla 
klienta. Ciągła poprawa może następować tylko wtedy, gdy proces jest ustabilizowany 
i zestandaryzowany. Kiedy ustabilizujemy proces i sprawimy, że przypadki 
marnotrawstwa i braku wydajności będą w nim widoczne dla wszystkich, zyskamy 
możliwość ciągłego uczenia się. Organizacji uczącej się potrzeba stabilności obsady, 
powolnych awansów i bardzo starannego planowania sukcesji, gdyż wszystko to chroni 
zasób jej wiedzy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.K. Liker, Droga Toyoty, MT Biznes, 
Warszawa 2005.

Droga Toyoty pokazuje, że firma powinna uczyć się na błędach, ustalać 
fundamentalne przyczyny problemów, zapewniać skuteczne środki zaradcze, 
dawać pracownikom prawo wdrażania tych środków oraz dysponować pro-
cesem przekazywania nowej wiedzy odpowiednim ludziom, aby przeniknęła 
do zasobów jej wiedzy i zachowań. Wymienionych 14 zasad Toyoty to próba 
integracji całego łańcucha w celu realizacji wspólnego celu. Tylko konse-
kwencja i próba sprostania potrzebom konsumenta poprzez ciągłe dążenie do 
doskonałości dzięki poprawie i nauce mogą poprowadzić firmę do wygrania 
w globalnej rywalizacji. O tym, czy dana firma utrzyma się na rynku, nie 
decyduje jej kapitał czy posiadane zasoby, ale umiejętność sprostania wyma-
ganiom klienta przy wykorzystaniu posiadanych zasobów. 

2. Wdrażanie koncepcji lean w firmach zachodnich 

Trudno jest wdrażać na rynek amerykański czy europejski koncepcję 
lean, gdyż jest ona częścią kultury oraz mentalności Japończyków, która jest 
diametralnie odmienna. Dlatego, aby w pełni zrozumieć bariery związane 
z jej przeniesieniem do innych krajów, trzeba zacząć od analizy różnic kultu-
rowych, co zostało zaprezentowane na rysunku 1.



24 Ewelina Burzec Burzyńska

Rys. 1. Wartości indeksów Hofstede Cultural Scores3 dla Japonii i Stanów Zjedno-
czonych oraz średnia światowa

Źródło: J.K. Liker, M. Hoseus, Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty, MT 
Biznes, Warszawa 2009, s. 51.

Dystans władzy oznacza stopień akceptacji menedżerów wyższego 
szczebla przez osoby z najniższego szczebla. Im wskaźnik jest niższy, tym 
bardziej prawdopodobne problemy z wprowadzaniem standaryzacji pracy 
oraz podporządkowaniem się przełożonym.

Kolektywizm i indywidualizm określają umiejętność pracy w grupie. Im 
wyższy wskaźnik, tym większy indywidualizm i mniejsza integracja grupowa.

Kobiecość i męskość oznacza zdominowanie społeczeństwa przez daną 
płeć. Wyższy współczynnik oznacza mężczyzn.

Unikanie niepewności określa swobodę zachowania się w niepewnych 
i nieznanych sytuacjach. Wysoki współczynnik oznacza większą swobodę.

Orientację długoterminowa cechuje wytrwałość, cierpliwość 
i oszczędność. 

Dane przedstawione na rysunku 1 pokazują, jakie różnice występują 
między Japonią, Stanami Zjednoczonymi a światem. We współczynniku dy-
stans władzy nie ma znaczących odchyleń, jednak dla USA jest on najniższy, 
co oznacza, że pracownicy najniższego szczebla nie akceptują braku równości. 
Jak wspomniano wyżej, mogą wystąpić problemy z wprowadzeniem pracy stan-
daryzowanej i przestrzeganiem narzuconych odgórnie celów. Amerykanie są 

3 Jedne z najbardziej wnikliwych badań ilościowych dotyczących kultury, przeprowadzo-
ne pod kierownictwem Geerta Hofstede’a, ankiety, wywiady i obserwacje przeprowadzono 
w ponad 70 państwach.

Dystans  
władzy Kolektywizm

i indywidualizm

Kobiecość
i męskość Unikanie 

niepewności

Orietacja 
długoterminowa
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społeczeństwem indywidualistów, czyli bardzo rzadko albo wcale nie występuje 
efekt synergii. Jednostki wolą pracować same i nie polegać na grupie. W Japonii 
ważniejsza od jednostki jest grupa. Bardziej ceni się pracę zespołową. Kolejny 
współczynnik pokazuje, że w Japonii przeważa pierwiastek męski. Historia two-
rzenia Toyoty przedstawia mężczyzn na pierwszym planie. Powoli się to zmienia, 
jednak to męskie wartości tak typowe dla Japonii – asertywność, konsekwencja 
oraz skłonność do konkurencji – zadecydowały o pozycji Toyoty i jej konkuren-
cyjności. Następny współczynnik, unikanie niepewności, pokazuje zalety pracy 
standaryzowanej. W Japonii, gdzie jest to naturalne, społeczeństwo jest bardziej 
swobodne w niepewnych sytuacjach, ponieważ wszystko określają procedury 
i standardy. W Stanach Zjednoczonych społeczność tego unika, ponieważ boi 
się ograniczenia swojej wolności. Ostatnim wskaźnikiem, najbardziej istotnym 
z punktu widzenia barier kulturowych, jest orientacja długoterminowa. Japonia 
jest nastawiona na osiąganie celów w długoterminowym okresie, o czym nawet 
mówi pierwsza zasada Toyoty (Opierać decyzje w zarządzaniu na dalekosiężnej 
koncepcji – nawet kosztem krótkoterminowych wyników finansowych), nato-
miast Stany Zjednoczone są nastawione na szybkie rezultaty i efekty swojej 
pracy. Jak wynika z wyżej zaprezentowanych wskaźników, występują znaczne 
różnice, które dzielą Japonię od reszty świata oraz Stanów Zjednoczonych.

Dlatego wprowadzanie w firmach koncepcji lean należy zacząć od zmian 
kulturowych, które są podstawą i zwiększają akceptację przyjętych zmian. 
Niestety, większość firm wprowadzających zasady szczupłej produkcji na 
całym świecie robi to w niewłaściwy sposób. Swoje działania często opisują 
jako „dodawanie kolejnych narzędzi do zestawu” albo wyrażają pragnienie 
„odchudzenia produkcji” ze względu na zbyt wysokie koszty. Inne przedsię-
biorstwa decydują się na przyjęcie łączonego szczupłego programu oraz Sześć 
sigma i uważają, że połączenie tych dwóch zestawów narzędzi (szczupłej pro-
dukcji i Sześć sigma) przyniesie im znacznie lepsze rezultaty niż w przypadku 
oddzielnego ich zastosowania. Takie podejście stanowi odzwierciedlenie kilku 
typowych tendencji istniejących w kulturze Zachodu. Są to:
 – zmierzona przez Hofstede’a bardzo krótka perspektywa czasowa,
 – silne przekonanie o możliwości kontrolowania środowiska – odwrotnie niż 

w przypadku ludzi Wschodu, którzy uważają, że należy dopasować się do 
otoczenia, a także postrzegają je jako mniej przewidywalne i niepoddające 
się kontroli,
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 – silne skłonności do stosowania logiki w celu zrozumienia i przewidzenia 
zasad działania świata – w porównaniu z bardziej holistycznym i intuicyj-
nym podejściem mieszkańców Wschodu. 

Tendencje te sprawiają, że firmy zachodnie postrzegają osiągnięcia Toyoty 
jako rezultat związków przyczynowo-skutkowych między zbiorem możliwych 
do zdefiniowania i przeniesienia narzędzi a określonymi wynikami, takimi jak 
redukcja kosztów lub zmniejszenie niezbędnego poziomu zapasów magazy-
nowych. Wystarczy więc poznać tajemnicze narzędzia Toyoty, aby osiągnąć 
podobny sukces. Oczywiście nie ma niczego złego w wykorzystywaniu narzędzi 
usprawniających procesy w celu osiągnięcia określonych rezultatów – to przecież 
podstawa kaizen w Toyocie. Problem polega na tym, że firmy zachodnie nie ro-
zumieją szerszego kontekstu kulturowego, który sprawia, iż takie działania mają 
w Toyocie charakter cykliczny i są traktowane o wiele poważniej4. Starając się 
zatem wprowadzić zasady Toyoty do przedsiębiorstwa, należy pamiętać o tym, 
iż Toyota to połączenie kultury japońskiej, w której jest głęboko zakorzeniona, 
warunków, w jakich powstała, oraz wpływów konsekwentnych liderów rodziny 
Toyoda. W zasadzie cała droga Toyoty to proces długotrwały i bardzo intensywny. 
Firma rozwijała się od wewnątrz, a następnie rozwijała i integrowała wszystkich 
uczestników łańcucha w dążeniu do realizacji wspólnego celu. Toyota zgodnie 
z cyklem Deminga cały czas się rozwija i dąży do doskonałości. Jej sukcesy we 
wdrażaniu odchudzonej produkcji w oddziałach na całym świecie dają nadzieję 
innym firmom, które chcą korzystać ze ścieżki Toyoty i podążać nią.

APPLYING LEAN PRODUCTION ON THE TOYOTA EXAMPLE

Summary

In first part is clarify of Lean notion. Second part describes Principles of the 
Toyota which became the base of the slim production and challenges associated with 
the attempt of moving culture of the Toyota to other state. The last part shows diffe-
rences connect with introduce Lean in west companies, their tendencies and mistakes 
in leading connected with perceiving tools of the Toyota.

Translated by Ewelina Burzec Burzyńska

4 J.K. Liker, M. Hoseus, op.cit., s. 58–59.
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ZNACZENIE JAKOŚCI W FUNKCJONOWANIU  
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Streszczenie
Funkcjonowanie komunikacji miejskiej jest nieodłącznym elementem systemu trans-

portowego miasta. Świadczenie usług przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej wy-
maga zaspokojenia potrzeb przewozowych potencjalnych klientów, co wiąże się również 
z koniecznością ciągłego podnoszenia jakości tych usług. Przedsiębiorstwa przewozowe 
funkcjonujące w Europie Zachodniej w dużym stopniu realizują wymagania klientów 
w odniesieniu do jakości usług. W Polsce, w tym w Szczecinie, są prowadzone działania, 
których celem jest podnoszenie komfortu podróży środkami komunikacji publicznej – 
autor opisuje je w artykule. Ważnym elementem jest również pomiar jakości świadczonych 
usług, do czego służą wybrane rodzaje badań, które również są przedstawione w pracy.

Wprowadzenie

W wielu miastach Polski wzrasta liczba ich mieszańców. Tego typu 
zmiany generują zwiększony popyt na usługi transportu zbiorowego, szcze-
gólnie dotyczy to mniej zamożnych przybyłych z migracji nowych grup 
mieszkańców. Na przestrzeni lat potrzeby komunikacyjne zmieniły się wraz 
z rozwojem cywilizacji. Do najważniejszych cech tych przemian, które także 
są powiązane z mobilnością, można zaliczyć1:
 – bogacenie się społeczeństw, sprzyjające rozwojowi transportu indywidu-

alnego,

1 S. Zamkowska, A. Mężyk, Wyzwania dla transportu w miastach w XXI wieku, „Transport 
Miejski i Regionalny” 2009, nr 12.
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 – zmiany warunków życia, powodujące zwiększone oczekiwania co do jego 
standardów, dotyczy to również transportu,

 – upowszechnienie pracy zawodowej połączone z aktywizacją zawodową 
kobiet związaną z koniecznością zapewnienia zorganizowanej opieki nad 
dziećmi (dowozy do żłobków, przedszkoli, szkół),

 – upowszechnienie systemu oświaty,
 – rozwój różnych dodatkowych form kształcenia, w tym osób dorosłych,
 – wzrost ilości czasu wolnego i wagi jego zagospodarowania (także aktyw-

ność kulturalna, sportowa, rozrywkowa i turystyczna),
 – zmiany form handlu – rozwijające się centra handlowe, zakupy jako ele-

ment modelu życia.
Zmieniają się potrzeby ludności, a tym samym zjawisko to generuje 

bardziej zróżnicowany poziom zapotrzebowania na przewozy niż dotych-
czas. Transport musi sprostać różnorakim wymaganiom, w głównej mierze 
wymaganiom w zakresie jakości usług. Dodatkowym utrudnieniem są też 
zmiany przestrzenne w miastach, które są odzwierciedlone w potrzebach 
mobilności zwłaszcza jako skutek zjawiska zwiększania się ich powierzchni, 
tzw. rozlewania się miast. Zjawisko to stwarza pewnego rodzaju nowe potrze-
by w organizacji transportu miejskiego. Dlatego też niezmiernie ważna jest 
ciągła rewizja planów transportowych miasta, w tym komunikacji miejskiej, 
i dostosowywanie ich do potrzeb klientów.

1. Znaczenie jakości w transporcie

Jakość usługi transportowej można zdefiniować jako funkcję jej cha-
rakterystycznych cech przyjmujących określone wartości, które decydują 
o ogólnym poziomie wartości użytkowej usługi2. Korzystający z usługi 
transportowej oceniają dopasowanie oferty do swoich oczekiwań. Rozumieją 
przez to łatwość korzystania z usług oraz spełnienie licznych postulatów 
przewozowych, między innymi takich jak czas trwania podróży, wygoda, 
bezpieczeństwo i cena. Realizacja tych postulatów uwarunkowana jest speł-
nieniem różnych cząstkowych oraz szczegółowych oczekiwań i wymagań. 
Jakość obsługi klienta składa się z wielu elementów związanych z produktem 
i sposobem, w jaki jest on dostarczany klientowi, zależy także od jego wyma-

2 E. Drob-Żaba, K. Żaba, Zastosowanie CRM w przedsiębiorstwach komunikacji miej-
skiej, „Transport Miejski i Regionalny” 2008, nr 6.
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gań i potrzeb. Potrzeby klientów stają się coraz mniej przewidywalne, a jed-
nocześnie bardziej złożone i zmienne. Uogólniając, można przyjąć, że jakość 
to dawanie klientom tego, co chcą otrzymywać, za cenę, którą zaakceptują3.

W przypadku transportu uzyskanie wysokiej jakości produktów, czyli 
usług przewozowych, uzależnione jest od jakości posiadanych zasobów, 
wśród których nieoceniony jest zasób wiedzy o procesach informacyjnych 
i procesach przewozowych. Zasoby i procesy się zazębiają i jakość każdego 
z nich wpływa na wartość usługi przewozowej – produktu, który otrzymuje 
klient. Niezmiernie ważna jest ocena jakości wyrażana przez klienta. Wyraża 
ona odczucia, stopień zadowolenia, ale również zaakceptowanie poniesionej 
zapłaty za usługę4. 

Rynek usług transportowych rozwija się bardzo dynamicznie, klienci mają 
nadzieję, że malejącym cenom będzie towarzyszył również wzrost jakości usłu-
gi. Jakość realizowanych usług jest więc podstawowym elementem koniecznym 
do zdobycia i utrzymania klientów. Wysoki standard w usługach transportowych 
umożliwia budowanie racjonalnej kultury jakości zarówno wobec wymagają-
cego klienta, jak i otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Rozwój 
przedsiębiorstwa opiera się obecnie na adaptacji jakości usług do wymogów 
stawianych przez klientów w tak zmiennym otoczeniu. W tym znaczeniu jakość 
usług można określić jako proces, w efekcie którego następuje organizacyjne, 
ekonomiczne i technologiczno-techniczne przystosowanie cech jakości usług 
w transporcie do potrzeb klientów w określonych warunkach otoczenia5. 

2. Jakość usług w komunikacji miejskiej

W ciągu ostatnich kilkunastu lat rola komunikacji miejskiej w miastach 
zmieniła się w znaczący sposób. Wspomniany wcześniej przyrost ludności 
w wielu miastach wywołał konieczność zmiany dotychczas funkcjonującego 
systemu transportowego miasta, w tym komunikacji miejskiej. Zwiększająca 
się liczba klientów wymusiła na dostawcach miejskich usług transportowych 
zmianę podejścia do problemu dostępności transportowej (obsługa coraz to 

3 Ibidem, s. 15.
4 W. Bąkowski, Mechanizmy uruchamiające potrzebę jakości w pasażerskim transporcie 

zbiorowym, „Transport Miejski i Regionalny” 2008, nr 3.
5 J. Figura, Jakość usług szansą rozwoju w transporcie. Unijne perspektywy finansowe, 

w: Finansowanie rozwoju transportu europejskiego, Zeszyty Naukowe nr 535, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009. 
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odleglejszych obszarów miasta), bezpieczeństwa (monitoring w autobusach), 
terminowości i szybkości (świadczenie usług zgodnie z rozkładem jazdy) oraz 
użyteczności (wspólne przystanki różnych środków komunikacji miejskiej, 
informacja pasażerska).

Przez publiczny transport pasażerski rozumie się usługi, które posiadają 
następujące cechy6:
 – są otwarte dla wszystkich podróżujących indywidualnie oraz w grupach,
 – są reklamowane publicznie,
 – mają ustalony czas lub częstotliwość oraz okresy przewozów,
 – mają ustalone trasy oraz przystanki lub zdefiniowane punkty początkowe 

i docelowe lub zdefiniowany obszar działania,
 – są dostarczane w sposób ciągły,
 – mają opublikowane cenniki.

Usługi te wraz z rozwojem technicznym i technologicznym w transporcie 
muszą być ciągle dostosowywane do potrzeb klientów.

Jakość w komunikacji miejskiej w dzisiejszych czasach ma duże znaczenie. 
Jak przyjęto w założeniach opublikowanych w Zielonej księdze7, należy wprowa-
dzać plany dotyczące mobilności w miastach zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. Ma to na celu wygenerowanie wartości dodanej dla pasażera, jak również 
tworzenie transportu przyjaznego środowisku. Obecnie problemem jest rozwój 
motoryzacji indywidualnej. Samochody stały się dużo bardziej dostępne (między 
innymi poprzez wzrost importu aut po atrakcyjnych cenach), a komunikacja miej-
ska musi walczyć o klientów przede wszystkim w celu realizacji lokalnej polityki, 
której zadaniem jest na przykad zmniejszanie kosztów zewnętrznych transportu, 
związanych między innymi z budową i eksploatacją dróg, zajętością terenu, hała-
sem, emisją zanieczyszczeń, wypadkami itd. Dlatego też w pierwszej połowie lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wiele miast rozpoczęło modernizację swojej 
sieci komunikacji zbiorowej, wprowadzając bardziej przyjazne taryfy, dostosowu-
jąc rozkłady jazdy i układy tras, a także odnawiając tabor i rozbudowując infra-
strukturę8. Podejmowane działania mają na celu zwiększenie konkurencyjności 

6 W. Starowicz, Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim. Charakterystyka 
nowej polskiej normy, część I, „Transport Miejski i Regionalny” 2004, nr 10.

7 Zielona księga. W kierunku nowej mobilności, Komisja Europejska, Bruksela 2007.
8 M. Wolański, Czynniki sukcesu modernizacji polskiej komunikacji miejskiej,  

w: Finansowanie rozwoju transportu europejskiego, op.cit.
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transportu miejskiego względem samochodów indywidualnych. Aby sprostać tym 
wymaganiom, należy dostarczyć potencjalnemu pasażerowi podstaw, by zechciał 
zrezygnować ze swego samochodu na rzecz komunikacji publicznej. W tym 
zakresie duża odpowiedzialność spada na organizatorów przewozów w ramach 
komunikacji miejskiej, których zadaniem jest zapewnienie takich warunków 
przewozu swoimi środkami transportu oraz dostosowanie do potrzeb klientów, by 
byli oni skłonni zrezygnować z podróży swoim autem. Komunikacja miejska musi 
stać się konkurencyjna, wówczas będzie sposobem transportu lubianym i wyko-
rzystywanym przez osoby posiadające samochody. Ale żeby tak się stało, muszą 
być spełnione takie warunki, jak niski czas przejazdu, odpowiednia częstotliwość, 
dostępność oraz regularność kursowania. 

W ocenie jakości usług transportowych niezależnie od gałęzi transportu 
bierze się pod uwagę postulaty transportowe. Rozumie się przez nie wymaganą 
jakość usług transportowych, są to właściwości pożądane przez użytkowni-
ków transportu jako cechy potrzeb i popytu. Do postulatów zalicza się9:
 – prędkość,
 – bezpieczeństwo,
 – masowość,
 – taniość,
 – dostępność,
 – bezpośredniość,
 – niezawodność,
 – elastyczność,
 – kompleksowość usługi,
 – usługi informacyjne,
 – usługi logistyczne.

Postulaty, które bezpośrednio odwołują się do cech jakości komunikacji 
miejskiej, to przede wszystkim:
 – prędkość,
 – bezpieczeństwo,
 – dostępność,
 – informacja,
 – niezawodność.

9 W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989.
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Ważnym aspektem jest określenie konkretnych potrzeb pasażera komuni-
kacji miejskiej uwzględniających postulaty. Do podstawowych potrzeb należy 
wspomniane bezpieczeństwo podróży, krótki czas podróży, niski koszt, dostęp-
ność usług przewozowych, natomiast do potrzeb wyższego rzędu należy między 
innymi: wygoda, komfort podróży, dbałość o środowisko, czystość w środkach 
komunikacji miejskiej, dostęp do informacji. Wymienione potrzeby powinny 
być spełnione, aby pasażer czuł się zadowolony, z chęcią korzystał z usług przed-
siębiorstwa przewozowego oraz stał się jego wizytówką. Ważną kwestią jest to, 
że pasażerowi należy świadczyć takie usługi, jakich oczekuje. Nie powinno się 
dostarczać wyższej jakości usług, niż oczekuje tego klient, ponieważ nie zmieni 
to jego oceny, ale wpłynie na wzrost kosztów przedsiębiorstwa10. Kształtując 
politykę firmy oraz działania wchodzące w jej skład, należy się kierować naczel-
ną zasadą: „tylko wysokiej jakości procesy dają możliwość uzyskania wysokiej 
jakości produktów”11. Rozpatrując problem jakości z punktu widzenia klienta, 
należy stwierdzić, że jego ocena jest najistotniejsza, ponieważ wyraża stopień 
zadowolenia, ale również zaakceptowanie poniesionej opłaty za usługę.

3. Badanie jakości transportu miejskiego

Kompleksowe podejście do świadczenia usług transportu publicznego 
wymaga stałego nadzoru nad jego jakością. Służą temu liczne badania, które 
obejmują szeroki zakres usług przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Każda 
firma przewozowa, chcąc świadczyć usługi na najwyższym poziomie, powinna 
przeprowadzać regularnie badania preferencji i satysfakcji klientów. W ten sposób 
na bieżąco może reagować na potrzeby swoich klientów. Badania takie można 
przeprowadzać na wiele sposobów, do najpopularniejszych zalicza się:
 – wywiady bezpośrednie z pasażerami,
 – ankiety wypełniane przez pasażerów i dostarczane później zainteresowa-

nemu.
Ważne jest, by dokładnie określić zbiorowość próby, jej liczność, a także 

zapewnić losowość badań.
Przydatnym narzędziem są również działania modułowe oparte na za-

sadach CRM (Customer Relationship Management). Mając zidentyfikowane 
potrzeby, można dobrać odpowiednie narzędzia, które mogą je zaspokoić. 

10 E. Drob-Żaba, K. Żaba, op.cit., s. 22.
11 W. Bąkowski, op.cit., s. 8.
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Przykładem takich narzędzi, które można wykorzystać w przedsiębiorstwie 
komunikacji miejskiej, są12:
 – moduł utrzymania więzi z klientem, który podpowiada odpowiedzialnym 

za klienta osobom w firmie, jakie działania powinny wykonać w odpo-
wiednim czasie, oraz ułatwia prowadzenie korespondencji seryjnej;

 – moduł badań marketingowych, które dotyczą badań satysfakcji i poziomu 
zadowolenia klienta. Bardzo ważne jest, aby skupić się na problemie satys-
fakcji klientów obecnych, analizując zaś wartość dla klienta, należy starać 
się poprawić konkurencyjność w celu przyciągnięcia i utrzymania klientów 
docelowych.

W roku 2006 w Szczecinie zostały przeprowadzone badania więźby, które 
miały na celu określenie obecnego stanu komunikacji miejskiej. Badaniom pod-
legały potoki ruchu i pasażerów, ich preferencje, kierunki przewozów, pomiar 
jakości, struktura taryfowa itd. Dla potrzeb artykułu autor skoncentruje się na 
wybranych badaniach dotyczących jakości. Najważniejszym wskaźnikiem jest 
ogólny poziom zadowolenia pasażerów z komunikacji miejskiej (tabela 1).

Tabela 1

Ogólny poziom zadowolenia pasażerów z komunikacji zbiorowej w Szczecinie

Stopień 
zadowolenia [%]

Liczba 
wskazań

Udział 
wskazań [%)]

0 7 0,76
10 11 1,20
20 27 2,95
30 57 6,22
40 89 9,72
50 178 19,43
60 192 20,96
70 168 18,34
80 116 12,66
90 55 6,00

100 16 1,75
Suma: 916 100,00

Średni stopień 
zadowolenia 58,88%

Źródło: Więźba ruchu pasażerskiego, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 
w Szczecinie, Szczecin 2006.

12 E. Drob-Żaba, K. Żaba, op.cit., s. 22.
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Na podstawie tych danych można zauważyć, że ogólny poziom zado-
wolenia pasażerów z komunikacji zbiorowej w Szczecinie nie jest satysfak-
cjonujący. Niemniej jednak trudno określić jest trend w tym zakresie, gdyż 
brakuje regularności w wykonywaniu tego typu badań. Widać wyraźnie, że 
stopień zadowolenia większości ankietowanych z oferty przewozowej realizo-
wanej w Szczecinie oscyluje zdecydowanie w granicach 50–80%. Największy 
procent ankietowanych (21%) deklaruje zadowolenie ze świadczonych usług 
wynoszące 60%, 19% pasażerów jest zadowolonych w 50%, 18% – w 70%, 
a 13% pasażerów – w 80%. 

Oceny pasażerów w głównej mierze skupiły się w środku przedziału 
0–100%, oceny skrajne, tj. 0% i 100%, wyrazili tylko nieliczni, odpowiednio: 
0,76 % i 1,75% pasażerów. Generalnie stopień zadowolenia respondentów 
wynosi 58,9%.

W roku 2008 zostały przeprowadzone niereprezentatywne badania na 
wybranej grupie studentów Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczące oceny 
funkcjonowania komunikacji miejskiej w Szczecinie. Ankieta, która została 
udostępniona studentom, podzielona była na cztery sekcje: bilety, komfort 
jazdy, punktualność oraz wizerunek komunikacji. Wybrane dane z tej ankiety 
pokazują, że blisko 83% użytkowników transportu miejskiego (studentów) 
uważa, że cena biletu i wydatki na usługi komunikacji miejskiej nie odpowia-
dają jej komfortowi. Pozostałe pytania są przedstawione na rysunku 1:

W skali od 1 (bardzo źle) do 10 (bardzo dobrze)  
jak oceniasz jazdę autobusem? 

W skali od 1 (bardzo źle) do 10 (bardzo dobrze)  
jak oceniasz jazdę tramwajem? 
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Czy uważasz, że cena biletu jest odpowienia, tzn. odpowiada komfortowi jazdy i innym podobnym cechom?

Rys. 1. Wybrane pytania ankietowe dotyczące jakości poruszania się środkami 
komunikacji miejskiej

Źródło: opracowanie własne.

Użytkownicy zostali poproszeni o indywidualne ocenienie jazdy tram-
wajami i autobusami za pomocą skali od 1 (bardzo źle) do 10 (bardzo dobrze). 
Blisko 27% ocenia jazdę autobusem na 5 punktów, 25% na 4. W odniesieniu 
do jazdy tramwajem blisko 18% oceniło ją na poziomie 3 i 6 punktów, a 16% 
na 4. 

Powyższe informacje wskazują na to, że w szczecińskiej komunikacji 
miejskiej nadal niezbędne są działania w kierunku poprawy jakości usług 
transportowych. Po opracowaniu danych na temat więźby system komuni-
kacji miejskiej został poddany głębokiej rewizji oraz uwzględniono opinie 
użytkowników. Skutkiem tego była zmiana siatek połączeń zarówno tram-
wajowych, jak i autobusowych. Dodatkowym, pozytywnym aspektem jest 
to, że w Szczecinie prowadzi się działania polegające na odnowieniu taboru. 
Przekazane są środki finansowe na zakup nowoczesnych pojazdów obsługu-
jących połączenia tramwajowe i autobusowe. 

Podsumowanie

Rozwój miast stanowi ogromne wyzwanie dla transportu miejskiego. 
Tym samym podnoszenie jakości usług nie jest łatwym zadaniem. Przede 
wszystkim jest ono uzależnione od13:
 – wiedzy i woli przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz administracji 

odpowiedzialnej za komunikację miejską,
 – poziomu konkurencji (liberalna, regulowana, brak konkurencji),
 – umiejętności przewoźników we wdrażaniu systemu jakości zarządzania 

firmą.
Rośnie zapotrzebowanie na sprawne, szybkie, bezpieczne i przyjazne 

środowisku możliwości przemieszczania, uwzględniające ponadto specyficz-

13 W. Bąkowski, op.cit., s. 5.
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ne wymagania różnych grup społecznych. Niezbędne są stanowcze działania 
mające na celu polepszenie jakości usług transportu zbiorowego. Jeśli te 
przesłanki zostaną spełnione, pasażerowie będą chętniej przesiadać się do 
środków transportu publicznego, co w dalszej perspektywie usprawni ruch 
w mieście oraz zmniejszy kongestię. Działania te w znacznym stopniu wpłyną 
na zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w mieście, co jest podstawą zadań 
mających na celu zrównoważony transport. Miasta przyjazne mieszkańcom ze 
sprawnie funkcjonującą komunikacją miejską to wyzwanie dla władz, głównie 
samorządowych. Tylko odpowiednie działania w kwestii poprawy jakości, 
sprawności i dostępności komunikacji umożliwią zrealizowanie tej idei.

IMPORTANCE OF QUALITY IN FUNCTIONING OF PUBLIC 
TRANSPORT

Summary

Functioning of the public transport is an inherent element of the city transport 
system. The service delivery by enterprises of the public transport requires satisfying 
of transportation needs of potential customers what is also being combined with the 
necessity of the constant refinement of these services. Transport companies functio-
ning in Western Europe are carrying requirements of customers out with reference to 
the service quality. In Poland, including Szczecin, action is being conducted, of which 
raising the comfort of the travel by means of communication is a public task, which 
will be described by author in the article. A measurement of the quality of provided 
services is also an important component and the several types of examinations will 
also be introduced in the article.

Translated by Zuzanna Kłos



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 735 2012PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW 
I MARKETINGU NR 27

MICHAŁ KUŚCIŃSKI
Uniwersytet Szczeciński

ATRAKCYJNOŚĆ KONCEPCJI LOGISTYCZNYCH  
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Streszczenie
Wiedza o kondycji firmy i wiarygodne dane to kluczowe czynniki w sztuce 

zarządzania przedsiębiorstwem. Decyzje muszą być podejmowane coraz szybciej 
i precyzyjniej. Wiedza o tym, jaką decyzję należy podjąć w celu osiągnięcia krót-
ko- i długoterminowych celów, jest źródłem siły i trwałej przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest karta wyników. 

Wprowadzenie

Dynamiczne zmiany otoczenia rynkowego wymuszają na przedsiębior-
stwach ciągłe dostosowywanie się, alternatywą jest po prostu przegrana na 
coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Dziś już nie wystarczy tanio wytwa-
rzać produkty o wysokiej jakości, trzeba także zwracać uwagę na obsługę 
klienta oraz przepływ produktów i informacji w łańcuchu logistycznym, 
wykraczającym poza wewnątrzzakładowy system produkcyjny. Jest to istotny 
i bardzo ważny wyróżnik innowacyjnych przedsiębiorstw. Zmieniająca się 
perspektywa wymusza na przedsiębiorstwach coraz elastyczniejsze podejście 
do systemów sterowania produkcją, by uzyskać przewagę konkurencyjną. 
Automatyzacja przepływu informacji daje efekty ekonomiczne tylko wtedy, 
gdy jest połączona z jednoczesnym usprawnieniem przepływu towarów. Na 
stykach kontaktów z partnerami handlowymi występują nieefektywne ope-
racje przekazywania informacji o towarach, jak i samych towarów. Prace nad 
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analizą tych barier zarówno między partnerami handlowymi, jak i wewnętrz-
nych doprowadziły do wypracowania strategii ECR. Tylko jak ją skutecznie 
wdrożyć? Może za pomocą karty wyników? Na początku należy jednak 
rozszyfrować dokładnie skrótowiec ECR oraz główną ideę tej koncepcji. 

ECR oznacza po angielsku: Efficient Consumer Response. Efficient – 
określa działanie efektywne, ekonomiczne, wyregulowane, dające rezultaty 
przy minimalnym nakładzie pracy i wysiłku, zdolne do wytwarzania tego, co 
jest wymagane; Consumer – osoba, konsument, który kupuje lub używa dobra 
i usługi; Response – odpowiedź lub ruch powstały na skutek bodźca lub jakiejś 
akcji, odwzajemnienie, reakcja. Jak można teraz zauważyć, ECR to sposób na 
wywołanie pozytywnej reakcji klienta, przynoszącej korzyści zarówno dla niego 
samego, jak i dla sprzedawcy. ECR ma zatem na celu reorganizację starych spo-
sobów handlu produktami i towarami częstego zakupu. System ten to strategia 
zarządzania łącząca dystrybutorów, dostawców, detalistów i dostawców usług 
logistycznych w całym łańcuchu dostaw, prowadząca do połączenia ich wspól-
nych wysiłków mających na celu dostarczenie możliwie największej wartości dla 
konsumenta. ECR przenosi element konkurencji na zewnątrz łańcucha dostaw, 
stając się źródłem jego przewagi konkurencyjnej w otoczeniu rynkowym. Poprzez 
skupienie się na efektywności raczej wszystkich komponentów systemu, a nie 
pojedynczych elementów powoduje on redukcję całkowitych kosztów, zapasów 
i zasobów, przyspieszając jednocześnie obieg informacji oraz produktów i pod-
nosząc całkowitą użyteczność całego łańcucha dla końcowego klienta. Celem 
ECR jest stworzenie wrażliwego i sterowanego przez konsumenta systemu, 
którego rytm pracy uzależniony jest od aktualnego (dziennego) zapotrzebowania 
na rynku, w którym wszyscy uczestnicy są sojusznikami w biznesie, zastępując 
nieefektywne relacje między nimi typu wygrany–przegrany na wygrany–wygra-
ny (czyli prawie jak koopetycja w tworzeniu wartości dla klienta). 

Należy zwrócić uwagę na zupełnie inne rozumienie celów pracy każdego 
ogniwa łańcucha w porównaniu z tradycyjnymi sposobami handlu i dystrybucji. 
Każdy podmiot pracuje nie tylko w celu uzyskania zysków lub innych korzyści 
tylko dla siebie, lecz dla wszystkich jednostek gospodarczych mających swój 
udział w łańcuchu. Dzięki temu tworzy się sieć wzajemnych powiązań opartych 
w bardzo wysokim stopniu na zaufaniu i wiedzy, ponieważ każda wartość wnie-
siona dla jakiegokolwiek uczestnika podnosi efektywność i wydajność systemu 
jako całości, przyczyniając się do dodania wartości każdemu partnerowi, a tym 
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samym także jednostce, która tę wartość wniosła. Szybkość reakcji na zmiany 
rynkowe i minimalizacja kosztów całkowitych mogą być osiągnięte dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych umożliwiających 
elektroniczny obieg dokumentów i informacji bez zbędnych opóźnień, zafał-
szowań lub ich zaginięcia zarówno u partnerów handlowych, jak i pomiędzy 
nimi. Ogromne znaczenie ma także definiowanie, a co za tym idzie późniejsze 
eliminowanie procesów, które zwiększają koszty i czas bez tworzenia wartości 
dodanej1. Należy jednak spełnić minimum pięć podstawowych zasad określają-
cych główne sfery działania, aby uznać za pomyślne wdrożenie koncepcji ECR: 

1. Skupić działania firmy na dostarczaniu lepszej wartości dla konsumenta: 
lepszego produktu, lepszej jakości, lepszego asortymentu, lepszej usługi maga-
zynowej, lepszych udogodnień, przy mniejszym koszcie całkowitym łańcucha. 

2. ECR musi być kierowany przez liderów biznesu zdeterminowanych 
do wykorzystania szansy zdobycia określonych profitów z wymiany starych 
paradygmatów stosunków handlowych typu wygrany–przegrany na przyno-
szące obu stronom zyski sojusze typu wygrany–wygrany. 

3. Właściwa i na czas informacja musi być użyta jako podpora efek-
tywnego marketingu, produkcji i decyzji logistycznych. Ta informacja ma 
przepływać zewnętrznie pomiędzy partnerami handlowymi poprzez system 
elektronicznej wymiany danych – EDI, a wewnętrznie ma wpływać na najbar-
dziej produktywne i wydajne wykorzystanie jej w komputerowym systemie. 

4. Produkt musi przepływać z maksymalizacją procesów, które dodają 
wartości, od końca linii produkcyjnej/ punktu pakowania do koszyka konsu-
menta tak, aby zapewnić mu pożądany produkt o właściwym czasie. 

5. Musi być zastosowany powszechny i konsekwentny system pomiaru 
jakości funkcjonowania łańcucha i system nagradzania, które skupiałyby 
się na efektywności całego systemu ECR (to jest większej wartości poprzez 
zredukowane koszty, niższy poziom zapasów, lepsze wykorzystanie zasobów), 
muszą być jasno określone potencjalne nagrody (to jest wzrost przychodu lub 
zysku) i zapewniony sprawiedliwy podział tych nagród. 

Warto zwrócić uwagę, że w przedstawionej koncepcji bardzo wyraźne 
jest dążenie do równoważenia podaży z popytem przez budowanie takich 
powiązań produkcyjno-handlowych, które mają na celu zapewnienie szybkiej 

1 Akcesorium dodawane do produktów lub usług przez firmy przed wprowadzeniem pro-
duktu do odbiorców, www.investorwords.com.
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reakcji i w konsekwencji uzyskanie zakładanego poziomu efektywności 
realizacji dostaw do klienta. 

1. W jak sposób sprawić, aby wdrożenie ECR było skuteczne

W przypadku ECR weryfikatorem kierunków działania, jak również 
generowanych korzyści jest karta wyników (ECR Scorecard). Karta wyników 
wykorzystywana jest do oceny stopnia przygotowania przedsiębiorstwa do 
implementacji ECR. Karta wyników zakłada przedstawienie strategii w postaci 
zestawu mierzalnych celów niezbędnych do realizacji misji firmy. Służy do za-
pewnienia spójności między celami a podejmowanymi działaniami, mierzenia 
i kontroli efektów działań strategicznych oraz motywującego oddziaływania na 
pracowników. Pojawiają się już także artykuły mówiące o Balanced Scorecard 
(BSC), czyli o zrównoważonej karcie wyników i o strategicznej karcie wyników. 

2. Czym więc ona dokładnie jest 

Jest to narzędzie do stałego monitorowania skuteczności realizacji zaplano-
wanej strategii rozwoju firmy. BSC może być wykorzystywana nie tylko przez 
wielkich i znaczących uczestników obrotu gospodarczego, ale także mała firma 
może wdrożyć i śledzić kilka kluczowych dla niej wskaźników. Każda firma, która 
cokolwiek w swojej działalności planuje, a plany te mają mieć sens, ma (powinna 
mieć) narzędzie do mierzenia stopnia osiągania tych planów. Najczęściej są to plany 
sprzedaży uzupełnione ewentualnie rentownością. Oceniane są (mierzone) okreso-
wo, na przykład miesięcznie, kwartalnie, rocznie. Niestety, ta metoda ma poważną 
wadę: mamy obraz efektu końcowego, który nie uwzględnia niefinansowych aspek-
tów działalności, takich choćby jak jakość produktów czy rotacja kadry albo ocena 
efektywności pracy itp. Często więc mamy sytuację, w której śledzimy przychody 
(być może nawet rosnące), ale nie zauważamy postępującego procesu degradacji 
firmy. Jak już to dostrzegamy, często jest za późno. Z tego powodu firmy często 
kontrolują na bieżąco wskaźnik płynności finansowej, co chroni je przed niespodzie-
wanym bankructwem, ale tylko przed tym. Karty wyników umożliwiają natomiast 
śledzenie wyników z wykorzystaniem prostych podsumowań. Korzystając z karty 
wyników, można, przeglądając status kluczowych miar, dokonać oceny wydajności 
organizacji. Ponadto można utworzyć osobne karty wyników do śledzenia różnych 
miar wydajności opisujących dane aspekty organizacji, takie jak finanse, operacje, 
stopień zadowolenia klientów itd. Na przykład w zastosowaniach biznesowych 
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można za pomocą kart wyników śledzić marże zysku, dane na temat retencji 
pracowników, stopień zadowolenia klientów lub sprzedaż konkretnej usługi, np. 
pocztowej. Na bieżąco wyciągać z tego wnioski, które następnie powinny stanowić 
przyczynek do szybkiej decyzji/reakcji menedżera. Na początku należy jednak 
zdefiniować mierniki tego sukcesu, a następnie monitorować postępy i reagować na 
odchyłki od planu. Do tego właśnie służy zrównoważona karta wyników. Autorami 
koncepcji zrównoważonej karty wyników są Robert S. Kaplan i David P. Norton, 
którzy pogrupowali wskaźniki oceny na cztery obszary mierzenia:
 – finanse,
 – klient,
 – procesy,
 – zasoby ludzkie.

Każdy z tych obszarów obejmuje pomiar zdefiniowanej grupy mierników 
poprzez podanie dla każdego z nich:
 – celu (np. zwiększenie lojalności klientów),
 – wskaźnika (np. churn2),
 – założeń (np. zmniejszenie wskaźnika churn do wartości 5%),
 – działań (np. wprowadzenie programów lojalnościowych).

Balanced Scorecard z jednej strony jest przykładem metamorfozy od 
narzędzia pomiaru efektywności do „systemu zarządzania wspomagające-
go wdrożenie strategii”, z drugiej – ilustracją konwergencji metod. W tym 
ostatnim przypadku Balanced Scorecard wykazuje podobieństwo do hoshin 
kanri3, japońskiego podejścia do zarządzania strategicznego. Karta wyników 

2 Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed współczesnymi przedsiębiorstwami jest 
radzenie sobie z migracją klientów. Waga zagadnienia zapobiegania odejściom klientów jest coraz 
większa ze względu na konieczność sprostania z jednej strony coraz silniejszej konkurencji, a z dru-
giej coraz większym wymaganiom klientów oczekujących wyższej jakości za niższą cenę. Migracja 
klientów dotyka coraz szerszej grupy branż. Przeciwdziałanie migracji jest korzystne, ponieważ koszty 
pozyskania nowego klienta są zazwyczaj wyższe niż utrzymania obecnych klientów. Warto też zwrócić 
uwagę, że długoterminowa współpraca z klientem powoduje zwiększenie całkowitej wartości klienta 
w dwóch aspektach: bezpośrednim – poprzez zwiększenie przychodów, i w nieco szerszym znaczeniu 
– lojalni, długookresowi klienci stanowią najlepszą promocję dla firmy i produktu. 

3 Zgłaszanie propozycji usprawnień jest w japońskich przedsiębiorstwach ukierunkowane po-
przez przyjęcie celów dla każdego poziomu organizacji. Metoda opracowania i monitorowania celów 
nosi nazwę hoshin kanri i jest uważana za kręgosłup kaizen. Instytut Jurana definiuje ją jako systema-
tyczny proces zachodzący w całej organizacji, polegający na ustalaniu i osiąganiu długoterminowych 
celów związanych z jakością poprzez rozwinięcie strategii organizacji na departamenty i jednostki 
(M.M. Mellum, C. Collett).
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powstała natomiast niezależnie od Porterowskiego opracowania, chociaż 
można dostrzec, iż obydwie koncepcje reprezentują „ten sam pogląd na temat 
strategii”. Różnica pomiędzy BSC a łańcuchem wartości Portera dotyczy spo-
sobu maksymalizacji wartości. Zintegrowane podejście, będące związkiem 
dwóch wymienionych metod, rozpoczyna, zdaniem Ćwiklińskiego, czwartą 
generację zrównoważonych kart wyników, których głównym wyróżnikiem 
jest właśnie podejście procesowe4.

3. Główne zadania

Zadaniem karty wyników jest koordynowanie najważniejszych obsza-
rów strategicznych firmy. Projekt strategicznej karty wyników to zestaw 
miar wyróżnionych z czterech perspektyw: finansowej, klienta, procesów 
wewnętrznych i rozwoju oraz ich wzajemnej interakcji. 

Tabela 1

Projekt strategicznej karty wyników

Perspektywy Charakterystyka 

Finansowa 
Przedstawiona za pomocą mierników finansowych, które umożliwiają 
ocenę efektów finansowych wdrożonej strategii. Określa, w jaki sposób 

realizowana strategia wpływa na kondycję ekonomiczną firmy 

Klientów 
Celem jej jest określenie segmentów rynku, w których przedsiębiorstwo 

zamierza konkurować. Wykorzystuje się tu mierniki, które odzwierciedlają 
udział firmy w obsłudze klientów, poziom ich zadowolenia 

Procesów 
wewnętrznych 

Przedstawiona za pomocą wskaźników odnoszących się do procesów 
tworzących wartość dla klienta 

Rozwoju Przedstawiona za pomocą mierników, które pokazują podstawy 
długoterminowego rozwoju i doskonalenia 

Źródło: opracowanie na podstawie: E. Urbanowska-Sojkin, Zarządzanie strategicz-
ne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004. 

4 Przez procesy należy rozumieć logiczne ciągi następujących po sobie lub równoległych 
czynności (działań), które prowadzą do spełnienia oczekiwań klienta zarówno wewnętrznego, 
jak i zewnętrznego poprzez dostarczanie mu wyrobu, usługi i dokumentacji zgodnych z jego 
wymaganiami. Są one definiowane także jako współdziałanie ludzi, maszyn, urządzeń oraz 
metod działania skierowanych na wykonanie wyrobu lub usługi (E. Skrzypek).
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4. Efekt zastosowania karty wyników 

Karta wyników wskazuje więc na popełnione w przeszłości błędy 
i pokazuje, co poszło nie tak, jak planowano. Firma może się uczyć na tych 
błędach i podejmować lepsze decyzje w przyszłości. Daje to jasny i przejrzy-
sty obraz, jak firmy i ich komórki funkcjonalne działają na rzecz osiągnięcia 
celów strategicznych. Składa się ze wskaźników równoważących wskaźniki 
finansowe i operacyjne – dlatego właśnie karta wyników nazywana jest często 
zrównoważoną. Do stworzenia tej karty wykorzystuje się mierniki wynikowe, 
zwykle o charakterze mierzalnym, oraz mierniki prognozujące. Informacje 
przez nie generowane są niezmiernie istotne dla kadry kierowniczej na po-
szczególnych poziomach organizacyjnych. Pozwala dokładnie monitorować 
dotychczasową działalność oraz, co ważne, wpływa na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa w przyszłości. 

Kryteria pomiaru  
i ich definicje

Podmiot 
realizujący

Poziomy realizacji

Kryterium Definicja

Żadnych 
działań  

i planów

Żadnych 
działań, 

ale rozwój 
planów

Niski poziom 
implementacji

Zaawansowana 
implementacja

Pełna  
implementacja

0 1 2 3 4

Rys. 2. Schemat karty wyników ECR
Źródło: A. Braniecka, ECR, Efficient Consumer Reponse – łańcuch dostaw 

zorientowany na klienta, ILIM, Poznań 2004, s. 142.

5. Najważniejsze zalety zrównoważonej karty wyników:

 – W jej skład wchodzą proste i logicznie dobrane wskaźniki. 
 – Jest użytecznym narzędziem w kontroli osiągania strategicznych celów 

przedsiębiorstwa. 
 – Przejrzyście ujmuje działalność przedsiębiorstwa, jego jednostek w cało-

kształcie celów i sposobów ich osiągania. 
 – Może być wykorzystywana w całej firmie poprzez departamentowe kar-

ty dokonań, jak również karty dokonań dla indywidualnych pracowników. 
Pozwala to na synchronizację działań wszystkich komórek i indywidualnych 
pracowników w celu osiągnięcia strategicznych celów przedsiębiorstwa. 

 – Dobrze wpływa na pracowników, motywując ich do efektywnego działania. 
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Podsumowanie

Rzetelna wiedza o kondycji firmy i wiarygodne dane są kluczowymi 
czynnikami w sztuce zarządzania przedsiębiorstwem. Decyzje muszą być 
podejmowane coraz szybciej i precyzyjniej. Wiedza o tym, jaką decyzję należy 
podjąć w celu osiągnięcia krótko- i długoterminowych celów, jest źródłem siły 
i trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na takie 
zapotrzebowanie jest właśnie karta wyników. 

Implementacja ECR jest także szansą dla przedsiębiorstw dążących do zwięk-
szenia efektywności działania oraz poszukujących dróg dalszego rozwoju. ECR 
jest także doskonałym narzędziem do restrukturyzacji określonych sektorów rynku 
wewnętrznego w procesie jego transformacji do wymagań wolnego handlu. Obecny 
rynek i wymogi strategii marketingowych obligują do zmian w prowadzeniu działal-
ności przedsiębiorstw. Konieczne jest odejście od strategii produkcji zorientowanej 
na wydajność, o wiele istotniejsze w planowaniu strategicznym staje się zorien-
towanie na płynny przepływ materiałów w zależności od asortymentu produkcji, 
produkcję według zleceń klientów, w systemie ciągłym oraz w partiach uwzględ-
niających potrzeby klientów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Według tej 
dość młodej i jednocześnie atrakcyjnej koncepcji logistycznej przy podejmowaniu 
decyzji strategicznych należy uwzględniać nie tylko możliwości i interesy własnego 
przedsiębiorstwa, ale także sytuację na rynku, a więc dostawców i odbiorców. 

Czy podobne rozwiązania wpłyną na zmianę poziomu atrakcyjności wielu 
firm? Z całą pewnością! Zależeć jednak to będzie od stopnia zdeterminowania 
zarządzających oraz dostrzeżenia w odpowiednim momencie potrzeby zmian.

THE ATTRACTIVENESS OF LOGISTICS CONCEPTS  
– ECR AND SCORECARDS

Summary

Reliable knowledge about the condition of the company and reliable data are 
the most important thing in the art of business management. Decisions must be made 
faster and accurately. Knowledge of what decision must be made to achive short and 
long-term goals is a source of strength and company’s competitive advantage. The 
answer to such a demand is the scorecard.

Translated by Michał Kuściński
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Streszczenie
Artykuł przedstawia aktualną pozycję kolejowych przewozów pasażerskich 

na polskim rynku usług transportowych z uwzględnieniem przyczyn, które na nią 
wpłynęły. W końcowej części artykułu zarysowano przyszłą pozycję rynkową kolei 
w systemie transportowym kraju i wskazano na korzystne uwarunkowania polityki 
transportowej, które mogą wesprzeć znaczenie tej gałęzi w zrównoważonym rozwoju 
transportu.

1. Kolejowe przewozy osób na rynku usług transportowych

Pozycja kolei na rynku usług transportowych jest odzwierciedleniem 
działania sił rynkowych. Wykorzystanie poszczególnych gałęzi i form 
transportu w zaspokajaniu potrzeb przewozowych ludności wynika z popytu 
na te usługi, cen, możliwości korzystania z usług substytucyjnych i komple-
mentarnych, konkurencyjności oraz preferencji użytkowników transportu. 
Odzwierciedleniem łącznego oddziaływania wymienionych czynników są 
wyniki przewozów. Wyniki te zamieszczone są w tabeli 1. 
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Tabela 1

Przewozy osób transportem zbiorowym wg gałęzi w Polsce w latach 2000–2008

Lata
Przewozy

[tys. osób]

Transport [%]

samochodowy kolejowy morski
wodny

śródlądowy
lotniczy

2000 1 319 972 72,31 27,33 0,05 0,10 0,22
2001 1 236 583 72,68 26,87 0,05 0,13 0,28
2002 1 125 059 72,44 27,03 0,05 0,15 0,33
2003 1 112 564 73,96 25,47 0,05 0,16 0,36
2004 1 085 509 74,37 25,07 0,06 0,13 0,37
2005 1 045 827 74,78 24,57 0,08 0,14 0,44
2006 1 023 137 73,45 25,81 0,07 0,15 0,52
2007 1 006 369 71,37 27,79 0,07 0,15 0,62
2008 961 924 69,10 30,08 0,07 0,19 0,57

Źródło: opracowanie własne na podstawie roczników statystycznych GUS-u.

Analiza przedstawionych wyżej wyników pozwala na określenie rangi 
poszczególnych gałęzi transportu. Potrzeby transportowe zgłaszane do trans-
portu zbiorowego niemal w 75% są zaspokajane przez transport samochodowy, 
a w około 25% są zaspokajane przez kolej. Łączny udział pozostałych gałęzi 
transportu w obsłudze pasażerów nie przekracza 1%. Odnotowany w 2008 
roku spadek przewozów ogółem jest wyraźną oznaką skutków kryzysu. Tempo 
spadku przewozów osób w latach 2000–2008 wynosiło średnio 39,89 mln 
pasażerów/rok (-3,88%/rok). W tym samym okresie liczba zarejestrowanych 
samochodów osobowych w Polsce wzrastała rocznie średnio o 761 tys. po-
jazdów (+6,13%/rok) i w 2008 roku osiągnęła wartość 16079,5 tys. pojazdów. 
Wiodąca rola transportu samochodowego wynika z jego korzystniejszych 
w porównaniu z koleją cech techniczno-eksploatacyjnych. Komunikacja 
autobusowa zapewnia większą i gęstszą sieć połączeń, większą częstotliwość 
połączeń, jest bardziej dostępna i elastyczna względem postulatów użyt-
kowników. Bardziej szczegółowych wniosków dostarcza analiza przewozów 
z uwzględnieniem poszczególnych operatorów kolejowych. Dane dotyczące 
przewozów i wykonanej pracy przewozowej przedstawione są w tabeli 2 i 3.
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Tabela 2

Kolejowe przewozy pasażerów w Polsce w latach 2004–2009 wg przewoźników 
[tys. osób]

2004 2005 2006 2007 2008 2009

PR (PKP PR) 217 279,00 163 398,00 160 887,50 166 421,00 171 578,00 121 381,00

PKP IC 7 954,00 9 586,00 10 664,18 11 578,05 11 839,00 51 764,00

KM 39 966,00 42 411,78 45 180,20 49 918,00 51 604,00

SKM 35 430,00 37 731,00 39 269,30 40 551,00 39 004,00 37 820,00

WKD 6 190,00 6 410,00 6 662,51 6 665,30 7 076,00 6 631,00

SKM Warszawa 3 607,60 6 584,20 8 764,00 9 789,00

Arriva 2 993,00 2 483,00

SUMA 266 853,00 257 091,00 263 502,87 276 979,75 291 172,00 281 472,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport szynowy. Statystyki i analizy, 
ZDG „Tor”, Warszawa 2008–2010.

Tabela 3

Wykonana praca przewozowa w latach 2004–2009 wg przewoźników [mln paskm]

2004 2005 2006 2007 2008 2009

PR (PKP PR) 14 809,40 12 234,10 12 170,55 12 717,93 12 998,56 5 544,99

PKP IC 2 783,29 3 337,33 3 589,13 3 924,73 3 993,15 10 194,89

KM 1 418,94 1 500,46 1 956,20 1 953,86 1 632,13

SKM 594,02 684,37 732,75 749,87 746,25 746,08

WKD 113,02 118,16 125,33 110,00 110,52 102,24

SKM Warszawa 36,07 69,72 111,53 139,23

Arriva 70,72 75,57

SUMA 18 299,74 17 792,90 18 154,29 19 528,46 19 984,59 18 435,12

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport szynowy…
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Rys. 1. Struktura kolejowych przewozów pasażerskich wg kategorii pociągów 
w latach 1990–2006 [mln osób]

Źródło: Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, Ministerstwo 
Infrastruktury, Warszawa, 2008, s. 12.

Na rynku kolejowych przewozów pasażerskich funkcjonuje obecnie 
siedem podmiotów:

1. Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PR) – przewoźnik wchodzący w skład 
utworzonej w 2001 roku Grupy PKP. Spółka PKP PR została powołana przede 
wszystkim do obsługi połączeń regionalnych, finansowanych przez samorządy 
wojewódzkie, oraz połączeń międzywojewódzkich. W wyniku procesu usamo-
rządowienia 8.12.2008 roku całość udziałów przewozów regionalnych została 
przekazana szesnastu samorządom wojewódzkim. Jednocześnie połączenia 
międzywojewódzkie przekazano do obsługi przez PKP IC. 

2. PKP Intercity SA (PKP IC) – drugi przewoźnik o krajowym/mię-
dzynarodowym zasięgu działania, powołany do życia w 2001 roku w procesie 
restrukturyzacji przedsiębiorstwa PKP. Zakres działania przewoźnika obej-
muje uruchamianie pociągów kwalifikowanych IC/EC oraz obsługę połączeń 
międzywojewódzkich pociągami pospiesznymi pod nazwą handlową TLK.

3. Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. (KM) – podmiot funkcjonujący na 
rynku od 2005 roku, powołany wspólnie przez PKP PR i Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego. Obecnie UMWM jest wyłącznym udzia-
łowcem spółki. Zasięg działania przewoźnika obejmuje teren województwa 
mazowieckiego.
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4. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (SKM) – przewoź-
nik wyodrębniony w ramach Grupy PKP. Rozpoczął działalność w 2001 roku 
na bazie działającego wcześniej w strukturze PKP zakładu SKM. Przewoźnik 
zasadniczo obsługuje połączenia na trasie Gdańsk–Rumia oraz częściowo na 
obszarze woj. pomorskiego. Podmiot zajmuje się również zarządzaniem linią 
SKM.

5. PKP WKD Sp. z o.o. (WKD) – spółka wyodrębniona z przed-
siębiorstwa PKP w 2001 roku. Wykonuje przewozy na wydzielonej linii 
Warszawa–Milanówek/Grodzisk.

6. SKM Warszawa Sp. z o.o. (SKMWA) – podmiot należący w całości 
do m. st. Warszawy. Od grudnia 2005 roku (z przerwami) obsługuje połączenia 
na trasie Pruszków–Sulejówek oraz Warszawa–Legionowo.

7. Arriva PCC Sp. z o.o. (Arriva) – pierwszy prywatny przewoźnik 
działający w Polsce. W 2007 roku wygrał przetarg na obsługę połączeń na li-
niach niezelektryfikowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
Pociągi tego operatora docierają również na teren woj. pomorskiego.

Przewoźnicy o zasięgu aglomeracyjnym/lokalnym obsługują łącznie 
około 40% wszystkich klientów kolei, spośród tych 40% ogółu ponad 60% 
korzysta z usług kolei na terenie Warszawy i Mazowsza, a 35% na terenie 
Trójmiasta i okolic. Pozostałe około 60% całkowitej liczby użytkowników 
kolei korzysta z usług Przewozów Regionalnych oraz PKP IC. Podział prze-
wozów na poszczególne kategorie pociągów przedstawia rysunek 1. Przewozy 
kwalifikowane to około 2,5% podróżnych, międzyregionalne 16–17%, 
aglomeracyjne i regionalne 82%, a międzynarodowe około 1%. Przeciętny 
podróżny odbywa przejazd na dystansie około 70 km1.

2. Determinanty kształtujące kolejowe przewozy osób

Regres kolejowych przewozów osób zapoczątkowany w 1990 roku był 
wielostronnie uwarunkowany. Wymienić tu można takie czynniki, jak:
 – spadek dochodów realnych ludności w pierwszej fazie transformacji go-

spodarki,
 – pojawienie się i utrzymywanie się relatywnie wysokiego bezrobocia,
 – szybki rozwój motoryzacji indywidualnej2.

1 Master plan dla transportu kolejowego w Polsce…, op.cit., s. 12.
2 Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2009, s. 85.
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Motoryzacja indywidualna jest uważana za najważniejszy czynnik 
wpływający na radykalny spadek zainteresowania usługami kolei. W latach 
2000–2008 liczba samochodów osobowych wzrastała średnio o 6,13% rocznie, 
to jest średnio około 761 tys. pojazdów rocznie. 

Wskazane wyżej czynniki są tymi, które doprowadziły do regresu 
przewozów kolejowych na początku transformacji ustrojowej i gospodarczej. 
Ich oddziaływanie na współczesny popyt na przewozy kolejowe nadal jest 
bardzo istotny. Niemniej w badanym okresie zaistniały dodatkowe okolicz-
ności. Czynniki, które negatywnie wpłynęły na ofertę przewozową kolei, są 
następujące:
 – stan infrastruktury i opłaty za jej użytkowanie,
 – pojawienie się zjawiska rujnującej konkurencji wewnątrzgałęziowej,
 – utrzymujące się wysokie zadłużenie historyczne w spółkach Grupy PKP,
 – niedostosowanie oferty przewozowej do wymagań usługobiorców i jej 

duża zmienność w okresie obowiązywania rozkładu jazdy,
 – zakres i jakość usług dodatkowych na dworcach i w pociągach,
 – bezpieczeństwo pasażerów w podróży,
 – niedostateczna czystość w wagonach,
 – brak integracji taryfowej między przewoźnikami,
 – brak koopetycji wewnątrz- i międzygałęziowej,
 – niedostateczne wykorzystanie narzędzi marketingowych, zwłaszcza 

w dziedzinie promocji i dystrybucji,
 – niedostosowanie infrastruktury i suprastruktury dla osób niepełnospraw-

nych,
 – niedokończona restrukturyzacja zatrudnienia i polityka kadrowa w Grupie 

PKP,
 – brak konsekwentnie realizowanej, długofalowej polityki transportowej 

zrównoważonego rozwoju.
Wymienione jako pierwsze opłaty wnoszone zarządcy infrastruktury są 

jednym z najistotniejszych kosztów uruchomienia pociągów przez przewoź-
ników. Na rysunku 2 przedstawione są uśrednione stawki opłat przewidziane 
dla pociągów pasażerskich.
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Rys. 2. Uśrednione stawki opłat za dostęp do infrastruktury dla pociągów pasażer-
skich w 2008 roku [euro/pockm].

Źródło: http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/08RailCharges.pdf 
(9.06.2010), s. 30.

Dla danych na rysunku przyjęto następujące założenia:
 – dla pociągów osobowych: masa brutto 270 t, średnia odległość przewozu 

1 pasażera 50 km, liczba postojów na stacjach głównych/mniejszych 1/4,
 – dla pociągów InterCity odpowiednio: 590 t, 200 km, 2/5 postojów.

Stawki obowiązujące na sieci PLK S.A. są relatywnie niskie wobec 
stawek stosowanych na sieci europejskiej. W Polsce zasadniczym problemem 
jest nie tyle wysokość tych opłat, ale relacja ceny do oferowanej jakości linii 
kolejowych. Przewaga ciężkiego taboru klasycznego i niedobór lżejszych 
składów zespolonych (EZT) sprawiają, że zestawiane pociągi pasażerskie 
osiągają wysoką masę brutto, a co za tym idzie pobierana jest za nie wyższa 
opłata za przebieg. Infrastruktura jest najkosztowniejszym i najtrudniejszym 
do ukształtowania elementem niezbędnym do świadczenia usług. Aktualne 
stawki opłat stosowane przez PLK wystarczają tylko na bieżące utrzymanie 
linii. Konieczne inwestycje modernizacyjne czy budowa nowych linii muszą 
zostać sfinansowane z innych źródeł, takich jak: rządowy Fundusz Kolejowy, 
fundusze UE, kredyty. Poprawa stanu linii kolejowych jest warunkiem sine 
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qua non, jeśli kolej chce zachować oczekiwaną rangę na rynku transportowym. 
Niekorzystnie na kolejowe inwestycje infrastrukturalne wpływa ogromna 
kosztochłonność, długi okres ich powstawania i użytkowania. Okres zwrotu 
poniesionych nakładów jest tak długi, że zniechęca prywatnych inwestorów 
do angażowania kapitałów. Dlatego w tej dziedzinie kluczową rolę odgrywa 
państwo. Na korzyść Polski wpływa jej geograficzne położenie i układ euro-
pejskich szlaków komunikacyjnych. Przez terytorium kraju przebiegają cztery 
korytarze, zdefiniowane w sieci TEN. Przebiegają one na długości 5,5 tys. 
km spośród 19 tys. km całkowitej długości eksploatowanej sieci kolejowej 
w Polsce. W związku z tym fundusze UE przeznaczone na rozwój sieci TEN 
stanowią poważne źródło finansowania rewitalizacji dróg kolejowych w Polsce. 

Kolejnym zagadnieniem, które silnie oddziałuje na kolejowy rynek pasa-
żerski, jest przeprowadzona pod koniec 2008 roku operacja usamorządowienia 
przewozów regionalnych. Została przeprowadzona zgodnie z treścią art. 40 
ustawy z dn. 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym. Ustawa określa, 
że organizacja przewozów regionalnych i zabezpieczenie środków na ich sfi-
nansowanie należą do samorządów województw (urzędów marszałkowskich). 
A organizacja i finansowanie przewozów międzywojewódzkich należą do mi-
nistra właściwego do spraw transportu. Przyjęty kierunek zmian odpowiada 
dyrektywie UE 91/440. O wielkości i rodzaju oferty przewozów pasażerskich, 
o charakterze służby publicznej decydują w całości organizatorzy, powierzając 
ich wykonanie przewoźnikowi w drodze przetargu. Uwalnia to przewoźników 
od konieczności świadczenia deficytowych usług na własny rachunek.

Aktualnie w większości przypadków Przewozy Regionalne są jedynym 
oferentem uczestniczącym w przetargach wojewódzkich, ale stawki kosztów 
zaproponowane przez przewoźnika są często trudne do zaakceptowania przez 
samorządy. Pionierskie uruchomienie Kolei Mazowieckich stworzyło impuls 
dla innych samorządów województw, które powołały (Koleje Dolnośląskie) 
lub rozważają powołanie własnych autonomicznych kolei (woj. wielkopolskie, 
zachodniopomorskie) w celu zmniejszenia kosztów połączeń regionalnych 
w województwie. Wraz ze zwiększaniem się liczby przewoźników będzie 
powiększał się chaos informacyjny i będzie narastało zniechęcenie do korzy-
stania z usług kolei. Sposobem na uniknięcie tego problemu jest stworzenie 
biletu zintegrowanego, honorowanego u każdego przewoźnika, ważnego 
zarówno w pociągu, autobusie miejskim, jak i metrze.
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Uzależnienie oferty przewozowej kolei w regionach od możliwości 
finansowych województw może doprowadzić do dużych dysproporcji w do-
stępności czasowej i przestrzennej do usług kolei. W tym względzie kolej 
może stracić swoją ważną, integrującą rolę. Niewykluczone, że wobec licz-
nych niedoskonałości kolei preferencje organizatorów w zaspokajaniu potrzeb 
transportowych ludności zostaną skierowane do komunikacji autobusowej.

3. Określenie przyszłej pozycji kolei pasażerskich w systemie 
transportowym kraju

Przyszłe znaczenie kolei pasażerskich jest uzależnione od wielu czynników 
endogenicznych i egzogenicznych. Punktem odniesienia do rozważań nad przy-
szłością kolei w Polsce mogą być cele określone w Master planie dla transportu 
kolejowego do 2030 roku sporządzonym na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury.

Zakładając, że istniejąca po stronie infrastruktury bariera ilościowego 
i jakościowego wzrostu przewozów zostanie pokonana, szans rynkowych kolei 
upatruje się w tych segmentach przewozów pasażerskich, gdzie cechy tech-
niczno-eksploatacyjne dają przewagę kolei nad innymi gałęziami transportu. 
Wymienić należy takie zalety, jak: masowość, niezawodność, punktualność, 
bezpieczeństwo, komfort podróży. Szczególnie atrakcyjne dla kolei są i będą:
 – Przewozy międzyaglomeracyjne – szybkie, komercyjne pociągi łączące centra 

największych ośrodków zurbanizowanych, o bardzo dużym natężeniu liczby 
podróżnych w ciągu doby. W tym segmencie przewozów kolej posiada prze-
wagę nad transportem lotniczym, ponieważ w odróżnieniu od lotnisk dworce 
są najczęściej zlokalizowane w centrach miast. W porównaniu z samolotem 
podróż koleją zapewnia wygodny dojazd do celu, bez uciążliwych, długo-
trwałych odpraw. Wagony kolejowe zapewniają dużą przestrzeń do dyspo-
zycji podróżnego, można stworzyć w nich bardzo dogodne warunki do pracy 
(z dostępem do Internetu), jedzenia, wypoczynku. Udostępnienie komforto-
wych wagonów z wysokim poziomem obsługi przez personel ma szczególnie 
duże znaczenie w zdobywaniu segmentu podróży służbowych. Ludzie biznesu 
mogą bowiem przejść od własnego biurka do wagonu kolejowego i kontynu-
ować pracę, nawiązywać kontakty w czasie podróży pociągiem czy nawet 
organizować konferencje w specjalnie do tego przeznaczonych wagonach. 

 – Przewozy aglomeracyjne – przeznaczone dla masowej obsługi pasażerów 
korzystających z codziennych obligatoryjnych dojazdów do pracy, szkół, 
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instytucji. Pociągi tego typu kursują rytmicznie z bardzo dużą częstotli-
wością. Łączą najczęściej zaplecze mieszkaniowe aglomeracji z centrum 
miasta. Są korzystną alternatywą dla motoryzacji indywidualnej, uwikła-
nej w problem permanentnej kongestii w dużych ośrodkach zurbanizowa-
nych. Szanse na sukces rynkowy pociągów aglomeracyjnych rosną, gdy 
są silnie zintegrowane technicznie, organizacyjnie i taryfowo z systemem 
transportu miejskiego. Dla tego segmentu przewozów sprzyjające będzie 
również upowszechnienie systemów Park + Ride oraz Bike + Ride. W tej 
grupie przewozów można również liczyć na rozwój połączeń typu Airlink.

Segment przewozów międzyregionalnych będzie utrzymany i umiarko-
wanie rozwijany, zwłaszcza pod kątem prędkości i uregulowania częstotliwości 
kursowania w zależności od zapotrzebowania na te przewozy w poszczególnych 
relacjach. Pociągi uruchamiane w tym segmencie będą miały za zadanie po-
łączenie Warszawy z miastami wojewódzkimi (również miast wojewódzkich 
między sobą) oraz innymi ośrodkami, społecznie istotnymi np. ze względów 
turystycznych, uzdrowiskowych. Kursowanie tych pociągów nie jest dochodowe 
dla kolei, ale jest uzasadnione społecznie, dlatego będą uruchamiane w ramach 
służby publicznej, finansowanej przez ministra właściwego do spraw transportu.

Przyszłe ukształtowanie przewozów regionalnych będzie wprost zależne 
od aktywności samorządów województw. Szczególnie zagrożone są regiony 
Polski wschodniej, gdzie kumulują się niekorzystne czynniki w postaci złego 
stanu linii kolejowych, wysokiego bezrobocia i mniejszej dostępności prze-
strzennej kolei w porównaniu z innymi regionami. Dużo korzystniejsza oferta 
komunikacji autobusowej może przesądzić o marginalizacji kolei. Szansą na 
zachowanie statusu (lub rozwój) przewozów regionalnych jest wypracowanie 
wspólnej, spójnej oferty kolejowo-autobusowej dla regionu.

Poza wymienionymi segmentami przewozów przewiduje się wzbogacenie 
oferty o zbudowaną od podstaw kolej dużych prędkości (KDP). Planuje się bu-
dowę jednej linii z Warszawy przez Łódź do Poznania i Wrocławia o prędkości 
około 350 km na godz. W połączeniu z quasi-KDP na linii Gdańsk–Warszawa 
oraz Warszawa–Katowice/ Kraków (docelowo 250 km na godz.) może powstać 
sieć szybkich połączeń pomiędzy najważniejszymi aglomeracjami.

Założenia Master planu wpisują się w hasło przewodnie strategii kolei 
europejskich: „Dwa razy szybciej niż samochód, w połowie tak szybko jak 
samolot”. Spełnienie tego warunku pozwoli kolei na podniesienie konkuren-
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cyjności swoich usług w przedziale od 100 km (w stosunku do samochodu) 
do 450 km (w stosunku do samolotu), gdzie całkowity czas podróży jest 
zazwyczaj krótszy niż 3 godziny3.

Zagrożeniem dla przyszłej pozycji kolei może być utrwalenie tendencji 
upodabniania się polskiego systemu transportowego do systemu UE, w którym 
70% potrzeb przewozowych ludności jest zaspokajanych przez motoryzację 
indywidualną, zaś przez kolej zaledwie 6%. Wiele zależy również od ogólnej 
mobilności społeczeństwa. Wpływ na to będzie miała stopa życiowa ludności.

Pozytywne oddziaływanie na udział kolei może odegrać europejska 
polityka transportowa, promująca zrównoważony rozwój transportu, nazy-
wany również rozwojem etycznym. Według Grzywacza etyczny rozwój to 
taki, którego się nie odczuwa, ale który stwarza możliwości do normalnej, 
niezauważalnej egzystencji. Przez etyczny rozwój należy rozumieć, że:
 – jest bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi,
 – nie przyczynia się do marnotrawstwa energii,
 – nie powoduje nadmiernego zanieczyszczenia środowiska,
 – jest zbudowany i funkcjonuje na zdrowych ekonomicznie zasadach4.

Nowoczesna kolej spełnia te postulaty w stopniu co najmniej dobrym 
i powinna odgrywać należną jej rolę w systemie transportowym.

MARKET OF TRAIN CARRIAGES OF PASSENGERS IN POLAND  
ANALYSIS – DIAGNOSIS – FORECAST

Summary

The article is showing the current item of train passenger transports on the 
Polish market of transport services including causes which influenced her today’s 
position. In the final part of the article a future market position of railways was outli-
ned in the transport system of the country, with pointing at beneficial conditioning of 
the transport policy which can to back meaning of this branch up in the sustainable 
development of the transport.

Translated by Wojciech Lewandowski

3 E. Załoga, T. Kwarciński, op.cit., s. 120–121.
4 Z badań nad transportem i polityką gospodarczą, ZN nr 454, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 20.
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SZANSE I ZAGROŻENIA SPOŁECZNE STOSOWANIA 
TECHNOLOGII RFID

Streszczenie
Technologia RFID jest metodą identyfikacji bezstykowej, elektronicznego odczyty-

wania i zapisywania danych z użyciem komunikacji radiowej. Obecnie jest z powodzeniem 
stosowana w przemyśle wytwórczym, transporcie, szpitalach, na stokach narciarskich 
oraz jako systemy antykradzieżowe w sklepach wielkopowierzchniowych. Z roku na 
rok zyskuje coraz więcej zwolenników, ale można zaobserwować także ruch anty-RFID. 
Wykorzystana w sposób niewłaściwy stanowi potencjalnie zagrożenie dla prywatności 
konsumentów i wolności obywatelskich. Od pewnego bowiem czasu mikroczipy o gru-
bości kilku mikronów można znaleźć już w banknotach1, na ubraniach, a w niektórych 
krajach wszczepiane są nawet pod skórę. Rodzi się więc uzasadnione pytanie, w którym 
miejscu znajduje się ta niewidzialna granica, po której przekroczeniu stosowanie techno-
logii RFID staje się niemoralne i zagraża poczuciu bezpieczeństwa społeczeństwa. 

Wprowadzenie

W wyniku postępu technologicznego pod koniec XX oraz na początku 
XXI wieku wykorzystanie nanotechnologii przynosi wymierne korzyści 
dla całej gospodarki i społeczeństwa. Jednym ze sposobów wykorzystania 
nanometrycznych rozmiarów urządzeń elektronicznych jest technologia RFID 
(Radio Frequency Identification) stosowana z powodzeniem w wielu dziedzi-
nach gospodarki. Jest to zatem istotny element pozwalający na zwiększenie 
konkurencyjności firmy na rynku.

1 Mikrochipy RFID w banknotach euro i dolarowych, 2009, http://www.bibula.com.
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Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe oraz firmy świadczące usługi, 
w tym logistyczne, w skład których zależnie od profilu działalności wchodzą 
komórki zajmujące się magazynowaniem, transportem oraz zakupami, mają 
do czynienia z bardzo dużym przepływem produktów, towarów, a także do-
kumentów. Dostarczanie ładunków do przedsiębiorstwa, ich dostawa na linie 
produkcyjne, a później magazynowanie i dystrybucja do klientów finalnych to 
procesy biznesowe mające podstawowe znaczenie dla prawidłowego działania 
przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii RFID na 
szeroką skalę przedsiębiorcy będą w stanie w znaczący sposób skrócić czas 
procesów logistycznych, zapobiegać zagubieniu dokumentów oraz w istotny 
sposób redukować koszty funkcjonowania firmy. Technologia RFID otwiera 
więc przed ludźmi niewyobrażalne wcześniej możliwości wykorzystywania, 
jednakże niesie z sobą także zagrożenia spowodowane nieodpowiednim jej 
stosowaniem, dlatego też coraz częściej można spotkać się z jej przeciwnikami. 

1. Definicja i schemat działania technologii RFID

Radio Frequency Identification jest to metoda identyfikacji bezstykowej, 
elektronicznego odczytywania i zapisywania danych z użyciem technologii 
radiowej. System ten składa się z:
 – znacznika/identyfikatora lub taga (transponder) – jest on zbudowa-

ny z układu odpowiedzialnego za komunikację radiową z czytnikiem. 
Identyfikatory mogą być aktywne (z baterią) lub pasywne; 

 – czytnika/dekodera – jest to zintegrowane urządzenie dekodujące odczy-
tany sygnał z transpondera, zawierające w sobie antenę oraz nadajnik/od-
biornik. Czytnik emituje fale radiowe o zasięgu od kilku centymetrów do 
kilkunastu metrów;

 – anteny czytnika – jest podłączona do nadajnika/odbiornika, który odpo-
wiada za akwizycję danych i komunikację. Anteny przyjmują różne kształ-
ty i rozmiary i mogą być wbudowane w futrynę drzwi lub bramy;

 – komputera – służy użytkownikowi systemu do odczytania zdekodowanego 
sygnału z transpondera na ekranie monitora2.

2 Podstawy logistyki, red. M. Fertsch, ILIM, Poznań 2008, s. 65.
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Rys. 1. Uproszczony schemat działania technologii RFID
Źródło: opracowanie własne.

Technologia RFID wykorzystuje sygnały radiowe niskiej mocy do 
bezprzewodowej wymiany danych pomiędzy tagiem (etykieta) a czytnikiem/
dekoderem. Etykieta RFID (zwana często znacznikiem lub tagiem) składa 
się z układu odpowiadającego za transmisję w postaci anteny, pamięci (tagi 
pamięciowe) lub pamięci i procesora (tagi procesorowe) oraz baterii – tagi 
aktywne, lub kondensatora – tagi pasywne. Większość elektronicznych etykiet 
to urządzenia pasywne. Charakteryzują się tym, że nie mają własnego źródła 
zasilania, a więc przed rozpoczęciem właściwej komunikacji muszą zostać 
naładowane. Nadajnik w czytniku wytwarza pole elektromagnetyczne, które 
pozwala na uaktywnienie etykiety. Energia niesiona przez fale wytwarza w an-
tenie prąd, który jest magazynowany w kondensatorze. Uzyskana w ten sposób 
energia wykorzystywana jest do zasilenia procesora w etykiecie i umożliwienia 
mu transmisji lub zapisu danych. Zdekodowane w ten sposób dane z czytnika 
mogą zostać odczytane przez użytkowników systemu na monitorze komputera. 
Parametry transmisyjne i zasięg działania technologii RFID zależą od kilku 
parametrów: wykorzystanej częstotliwości, wielkości anteny, mocy promie-
niowania, typu urządzenia i stopnia zakłóceń sygnału. Taki system pozwala 
na bezprzewodowe przesyłanie danych na niewielką odległość. Zależnie od 
częstotliwości, z jaką współpracują znaczniki, oraz warunków otoczenia jest 
to od kilkunastu centymetrów do maksymalnie kilkunastu metrów.

Obecnie można wyróżnić następujące częstotliwości w technologii RFID:
 – niska częstotliwość (10–500 kHz), układ bliskiego pola – pozwalający na 

odczyt z odległości około 0,5 m,
 – wysoka częstotliwość (10–15 MHz), układ bliskiego pola – zapewniający 

zasięg od metra do kilku metrów,
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 – ultrawysoka częstotliwość (860–960 MHz), układ dalekiego pola – wyko-
rzystujący modulowane rozpraszanie wsteczne, około 5–8 m,

 – częstotliwość mikrofal (2,4–5,0 GHz), układ dalekiego pola – wykorzystu-
jący modulowane rozpraszanie wsteczne, do kilkunastu metrów3.

2. Korzyści i przykłady stosowania technologii RFID

W ostatnich latach obserwuje się niekorzystną sytuację społeczno-
-gospodarczą. Wiele przedsiębiorstw stawia sobie za główny cel przetrwanie 
w obecnych warunkach rynkowych, co najczęściej realizuje poprzez redukcję 
kosztów funkcjonowania firmy. W konsekwencji rośnie bezrobocie, a firmy 
wycofują się z mniej rentownych inwestycji. Zauważalne stało się też zmniej-
szenie produkcji i handlu zarówno w Polsce, Europie, jak i na całym świecie. 
Tym samym wyzwaniem dla przedsiębiorstw staje się obniżenie kosztów 
działalności gospodarczej przy zachowaniu wcześniejszego poziomu produk-
cji i wielkości przychodów. W obecnych warunkach gospodarczych RFID 
może być więc sposobem na technologiczny rozwój przedsiębiorstwa i szansą 
na przetrwanie firmy na rynku. Wraz z wprowadzeniem tej innowacyjnej 
koncepcji maleją koszty funkcjonowania wielu procesów, zmniejsza się czas 
dystrybucji produktu do klienta finalnego, co jest istotnym wyznacznikiem 
wzrostu konkurencyjności rynkowej. 

Obecnie technologia RFID jest z powodzeniem stosowana w obszarze 
logistyki, ponieważ znacząco redukuje czas trwania operacji magazynowych: 
przyjmowania, składowania, kompletowania i ekspedycji. W momencie 
przyjęcia materiałów do magazynu każdy produkt musi być wprowadzony 
do systemu, co dotychczas było możliwe wyłącznie poprzez odczyt kodów 
kreskowych na opakowaniach. Obecnie operator, rozładowując naczepę 
lub kontener czy też odstawiając produkty gotowe z hali produkcyjnej do 
magazynu, przejeżdża wózkiem widłowym pomiędzy bramką RFID, która 
w bardzo krótkim czasie odczytuje wszystkie znaczniki, jakie znajdują się na 
opakowaniach jednostkowych produktów (rysunek 2). Operacja ta służy do 
wprowadzenia do systemu – bez konieczności kontaktu optycznego pomię-
dzy urządzeniem odczytującym a identyfikowanymi obiektami – wszelkich 
produktów znajdujących się na palecie zbiorczej. Dzięki temu zawartość 
całej palety, często zawierającej dużą ilość zróżnicowanych produktów, może 

3 RFID, zastosowania w logistyce, 2009, http://www.rfid-lab.pl.
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być zarejestrowana automatycznie w momencie pobierania lub przewoże-
nia wózkiem takiej palety bez potrzeby skanowana każdego produktu czy 
wyjmowania tego produktu z opakowania. Jest to szczególnie istotne, gdy 
na palecie przewożone są różne towary lub ten sam asortyment, ale nieznana 
jest ilości produktów lub każdy z nich ma osobny numer seryjny, który trzeba 
zarejestrować. Oczywiście zastosowanie RFID nie ogranicza się tylko do 
takich przypadków, stosowane są również rozwiązania do rejestracji pojedyn-
czych palet. Przy dużej rotacji jednostkowej oszczędność czasu rzędu kilku 
sekund na jednej palecie wynikająca z bezobsługowego skanowania palet 
daje wymierne korzyści w postaci skrócenia czasu załadunku i możliwości 
załadowania większej liczby palet w danym czasie. To z kolei oznacza dla 
firmy konkretny dodatni efekt finansowy. 

 

Hala produkcyjna 

Plac manewrowy 

Bramka RFID Magazyn 

Rys. 2. Zastosowanie technologii RFID w procesie magazynowania
Źródło: na podstawie: http://www.hdf.com.pl/index_hdf/page_h_398.html.

Można przytoczyć także i inny przykład. W parku dziecięcym Legoland 
w Danii wdrożono aplikację bazującą na systemie identyfikacji radiowej 
RFID i sieci Wi-Fi, dzięki której rodzice nie muszą się martwić, że ich dzieci 
zgubią się w olbrzymim parku o powierzchni 250 tys. m kw. Przy wejściu, 
za niewielką opłatą, pracownicy parku zakładają dzieciom opaskę na nad-
garstek podobną do zegarka, w której zamontowana jest aktywna etykieta 
RFID. Rodzice zostawiają numer swojego telefonu komórkowego i otrzymują 
mapkę parku z siatką dzielącą jego obszar na kwadraty 10 m × 10 m, a w takim 
kwadracie można znaleźć dziecko nawet w największym tłumie. Każdego 
roku przybywa do Legolandu około 1,6 mln ludzi i odnotowuje się tu około 
1600 przypadków chwilowego zagubienia dziecka. Do niedawna każdy taki 
przypadek wywoływał negatywne opinie rodziców, a poszukiwania zguby 
pochłaniały przeciętnie 1 roboczogodzinę pracy personelu. Dzisiaj rodzic po 
prostu wysyła SMS do administratora parku i w ciągu kilku sekund dowia-
duje się, w którym kwadracie siatki na mapce zlokalizowano jego dziecko. 
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Dokładną lokalizację dzieci zapewnia system triangulacji złożony z 38 
odbiorników Wi-Fi rozmieszczonych na terenie parku. Oprócz redukcji kosz-
tów i dodatkowych przychodów z wynajmu znaczników Legoland uzyskuje 
dzięki systemowi cenne dane o ruchu panującym w parku oraz popularności 
poszczególnych miejsc4.

Kolejny przykład – na wielki plac manewrowy cross-dockingu firmy 
American Port Services przyjeżdża codzienne około 300 ciągników różnych 
firm. Każdy przywozi tu z portu naczepę albo kontener z ładunkiem jednorod-
nym, a wywozi ładunek skompletowany do finalnego miejsca przeznaczenia. 
Przy wjeździe na plac dyspozytor wyznacza kierowcy stanowisko, na które 
należy odstawić przywiezioną naczepę albo kontener. Przed zainstalowaniem 
omawianego rozwiązania często następowały pomyłki, mimo że na placu 
przygotowano aż 1000 takich stanowisk. Najczęściej pomyłki polegały na 
tym, że wyznaczone stanowisko było z różnych powodów zajęte. Wówczas 
kierowca odstawiał przywieziony ładunek na pierwsze znalezione wolne 
miejsce. Pomyłki były korygowane przez pracowników firmy, ale korekta 
każdej z nich trwała średnio około 30 minut. Korekty były jednak konieczne, 
aby konsekwencje pomyłek nie narastały lawinowo podczas operacji cross-
-dockingu. W konsekwencji koszty tego typu operacji były wysokie, dlatego 
zdecydowano się wprowadzić technologię RFID. Obecnie przy wjeździe na 
plac manewrowy dane o zawartości przywiezionej naczepy bądź kontenera 
wczytuje się do programu komputerowego wspomagającego operacje cross-
-dockingu poprzez odczytanie kodu kreskowego. Dodatkowo wprowadza się 
do programu kod aktywnego znacznika RFID, który zostaje przymocowany 
do jednostki ładunkowej, aby umożliwić jej późniejszą lokalizację. Na terenie 
terminala obejmującego powierzchnię 250 tys. m kw. rozmieszczono 20 
punktów dostępowych Wi-Fi połączonych światłowodami z siecią kompute-
rową APS. Stanowią one system triangulacji, przy pomocy którego można 
zlokalizować ładunek z dokładnością do 1 stanowiska. Pomyłki nie stanowią 
już problemu, a ich koszt zredukowano niemal do zera. Znaczniki RFID 
zdejmuje się z naczep i kontenerów przy wyjeździe. Wyposażone są w baterie 
wystarczające na 4 lata, więc w praktyce nie wymagają obsługi5.

Jedno z największych muzeów świata, National Gallery w Londynie, 

4 J. Chustecki, Legoland z Wi-Fi i RFID, 2004, http://napedy.idg.pl.
5 Systemy identyfikacji zasobów w oparciu o technologię RFID, 2006, http://www.ameplus.pl.
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jest wypełnione niezwykle cennymi eksponatami. Muzeum stale jest 
zainteresowane nowymi rozwiązaniami podnoszącymi bezpieczeństwo 
zbiorów oraz pilnującego ich personelu, gdyż charakter narażeń nieustan-
nie się zmienia. Jedno z nowych rozwiązań zastosowanych w muzeum 
zostało zbudowane z wykorzystaniem aktywnych etykiet (transponderów) 
RFID wyposażonych w czujniki przemieszczenia, wibracji i pochylenia. 
Wymagania postawione przed systemem są typowe dla takich instytucji jak 
zasobne muzeum. Urządzenia muszą być aktywne podczas zwiedzania, lecz 
nie mogą przeszkadzać osobom odwiedzającym w oglądaniu eksponatów 
ani licznym służbom, takim jak ochrona, menedżerowie kolekcji i organi-
zatorzy wystaw czy konserwatorzy dzieł sztuki. Muszą zapewniać bezpie-
czeństwo zbiorów na poziomie pojedynczego eksponatu oraz możliwość 
dokonywania automatycznego audytu. Każda etykieta RFID zintegrowana 
z eksponatem emituje sygnał co 15 sekund. Etykiety mają własne zasilanie 
wystarczające na 5 lat działania. Oprogramowanie systemu alarmuje na-
tychmiast, gdy sygnał z którejkolwiek etykiety nie zostanie zarejestrowany  
w zdefiniowanym momencie oraz w toku automatycznego audytu, a także 
wtedy, gdy sieć odbiorników zostanie w jakikolwiek sposób naruszona. System 
został połączony z istniejącą siecią telewizji przemysłowej, więc w przypadku 
alarmu rejestrowany jest i wyświetlany na monitorach obraz miejsca, w któ-
rym naruszone zostało bezpieczeństwo przedmiotów bądź ludzi.

Coraz częściej znaczniki RFID w systemach kontroli dostępu i rejestracji 
czasu pracy występują w postaci plastikowych kart zbliżeniowych, wygląda-
jących jak karty kredytowe, breloczki lub opaski z umieszczonym w środku 
tagiem RFID. Kartę tego typu przykłada się do czytnika i na podstawie od-
czytanej informacji pracownik może być wpuszczony na teren firmy. Z podob-
nymi kartami RFID spotkać się można w wielu ośrodkach sportowych, gdzie 
służą do kontroli czasu, a następnie naliczenia stosownej opłaty za korzystanie 
z poszczególnych usług, np. siłowni, sauny, kortu, basenu, czy coraz częściej 
na wyciągach narciarskich.

Najczęściej jednak etykiety RFID służą jako systemy antykradzieżowe 
w sklepach. Czytniki śledzą przemieszczanie się towaru i jeśli złodziej chce 
wynieść towar na zewnątrz, wszczynany jest alarm – wystarczy, że etykieta 
RFID jest w zasięgu bramki znajdującej się przy wyjściu. Etykiety RFID 
można przykleić praktycznie w dowolnym miejscu towaru, w taki sposób,  
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że nie jest ona widoczna lub dostęp do niej jest wręcz niemożliwy (np. wewnątrz 
obudowy). Dla przykładu, sieć sklepów Metro Group od kilku lat prowadzi 
eksperymenty z wykorzystaniem technologii RFID6. Wszystkie produkty 
w sklepie oklejone etykietami RFID mogą dać niespotykane dotąd możliwo-
ści. Potencjalny klient, podnosząc z półki dowolny produkt, jest zachęcany do 
zakupu poprzez reklamę tegoż samego produktu na pobliskim monitorze lub 
wyświetlaczu przy wózku zakupowym. Każdy produkt włożony do wózka jest 
automatycznie podliczany przez zintegrowany system, dzięki czemu klient 
dokładnie wie, ile pieniędzy musi przygotować, zanim podejdzie do kasy. 
Za pomocą karty lojalnościowej każde zakupy są przyporządkowywane do 
odpowiedniej osoby, co pozwala różnicować wartości produktów dla każdego 
klienta. Zawartość koszyka jest przy kasie rejestrowana w systemie, za co 
pobierana jest stosowna opłata. Każdy zarejestrowany produkt jest automa-
tycznie wycofywany ze stanu magazynowego, a etykieta RFID w opakowaniu 
dezaktywuje się. Nieaktywny transponder nie wszczyna alarmu po ponownym 
przejściu przez bramkę, a zintegrowany system samodzielnie wysyła zamó-
wienie do centrali przedsiębiorstwa w momencie przekroczenia minimalnych 
stanów magazynowych. 

Prowadzi się także eksperymenty z zastosowaniem chipów RFID w szpi-
talach, co ma pomóc lekarzowi w szybkim dostępie do danych medycznych 
o konkretnym pacjencie. Chory po przyjściu do szpitala zakłada na rękę bran-
soletę z etykietą RFID, a lekarze wyposażeni są w niewielkie czytniki, dzięki 
którym mają od razu wgląd w informacje o chorobie pacjenta. I tak na przykład 
w Stanach Zjednoczonych w Hagensack University Medical Centre jeden ze 
szpitali testuje Verichip, który wszczepiony pod skórę pacjenta jest połączony  
z zamkniętą komputerową bazą danych. Baza ta zawiera całą historię zdrowia 
pacjenta (jakie dawki leków i kiedy zażywał, na co chorował itp.) 

Na podobnej zasadzie działają elektroniczne bransolety dla więźniów. 
W specjalnych opaskach z tagami RFID montuje się dodatkowo czujniki 
skóry, które sprawdzają, czy bransoleta nie została zdjęta z ręki czy nogi. 
To, gdzie znajduje się więzień, jest zaś monitorowane dzięki umieszczonemu 
w więzieniu systemowi czytników.

Innym obszarem zastosowań technologii RFID jest kontrola przepływu 
papierowych dokumentów. Przyklejony do kartki papieru tag RFID pozwala 

6 J. Muszyński, RFID w Europie: korzyści i zagrożenia, 2007, http://www.networld.pl.
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dokładnie określić, u kogo na biurku znajduje się dany dokument. Z takich 
„papierowych” zalet technologii RFID korzysta m.in. Biblioteka Watykańska, 
w której oznaczono już blisko 50 tys. pozycji spośród 120 tys. dostępnych dla 
czytelników książek7.

W klubach nocnych w Wielkiej Brytanii i Barcelonie istnieje możliwość 
płacenia za pomocą bioczipa wszczepionego pod skórę, dzięki czemu ludzie 
nie muszą brać na całonocną imprezę portfela ani torebki. Jest już wielu 
zwolenników tej innowacyjnej technologii. 

Zalety stosowania technologii RFID wydają się więc bezsporne, najważ-
niejsze z nich to:
 – możliwość wdrożenia w warunkach, w których nie sprawdzają się trady-

cyjne etykiety z kodami kreskowymi, 
 – odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne, takie jak pył, wilgoć, wy-

sokie i niskie temperatury itd.,
 – zabrudzenie tagu nie wpływa na jakość odczytu (kod kreskowy w analo-

gicznej sytuacji byłby całkowicie nieczytelny),
 – możliwość zapisu większej ilości danych niż w przypadku jednowymiaro-

wych kodów kreskowych,
 – brak konieczności bezpośredniej styczności tagu z urządzeniem czytają-

cym,
 – możliwość odczytu informacji zapisanych w tagu RFID nawet z odległości 

kilkunastu metrów oraz poprzez inne materiały,
 – odczyt nawet do kilku tysięcy tagów w tym samym czasie,
 – możliwość kontroli przepływu towarów w czasie rzeczywistym,
 – łatwa obsługa urządzeń RFID (drukarek, czytników, terminali),
 – przyspieszenie wszystkich procesów logistycznych,
 – możliwość wielokrotnego programowania jednego tagu, 
 – automatyzacja pracy,
 – zabezpieczenie przed fałszerstwami, 
 – możliwość kontroli przepływu towaru,
 – zwiększenie efektywności pracy,

7 M. Robowski, Technologia RFID w bibliotekach, biuletyn EBIB 2004, nr 8, http://ebib.
oss.wroc.pl/2004/59/robowski.php.
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 – bezpieczeństwo zapisanych danych (zastosowanie mechanizmów spraw-
dzających autentyczność) – dane zapisane w tagu mogą zostać zakodowa-
ne, wtedy dostęp do nich jest możliwy tylko po podaniu hasła,

 – możliwość identyfikacji przedmiotu nawet w trudno dostępnych miejscach, 
tam, gdzie metody optyczne zawodzą,

 – identyfikacja i śledzenie ruchu towarów,
 – możliwość monitorowania towaru w trakcie całego procesu produkcji,
 – wielokrotny zapis i odczyt danych,
 – szybka, automatyczna identyfikacja pojazdów, zwierząt, produktów.

3. Wady i zagrożenia społeczne stosowania technologii RFID

Wydawałoby się, że na tak nieskazitelnym obrazie nie może pojawić się 
żaden cień. Okazuje się jednak, że jedną z podstawowych wad technologii RFID 
jest fakt, że częstotliwości używane w Stanach Zjednoczonych nie są aktualnie 
kompatybilne z tymi używanymi w Europie i Azji. Jak na razie żaden powsta-
jący standard nie jest tak uniwersalny jak kod kreskowy. Powszechne wdrożenie 
koncepcji bezstykowej utrudnione jest także z powodu jeszcze dosyć znacznych 
kosztów takiej inwestycji. Kody kreskowe są jak do tej pory wielokrotnie tańsze 
w produkcji w porównaniu z etykietą RFID, jednakże szacuje się, że ceny za-
równo pasywnych, jak i aktywnych transponderów RFID w następnych latach 
znacznie spadną ze względu na wielkość skali ich produkcji. 

Technologia RFID otwiera więc przed ludźmi niewyobrażalne wcześniej 
możliwości, jednakże niesie ze sobą także zagrożenia spowodowane nieodpo-
wiednim jej stosowaniem. Coraz częściej można zauważyć ruchy społeczne 
występujące przeciwko niewłaściwemu stosowaniu technologii RFID. 
Przeciwnicy negują przede wszystkim kwestię braku kontroli nad przekazy-
wanymi informacjami, nad bezpieczeństwem tworzonych w ten sposób baz 
danych. Stworzone sieci układów elektronicznych, które są połączone między 
sobą, mogą dać nieupoważnionym osobom dostęp do informacji o naszych 
kontaktach, chorobach, dokonanych zakupach lub innych danych, których nie 
chcielibyśmy zdradzać obcym ludziom.

Ze względu na możliwość skrytego odczytu i modyfikacji danych zawar-
tych w identyfikatorze radiowym stosowanie RFID do wymiany i przechowy-
wania danych osobowych nie wydaje się dobrym pomysłem. Hakerzy nieraz 
udowodnili już, że możliwe jest przechwycenie informacji wysyłanych przez 
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system RFID lub podmiana danych w takim układzie. Technologia RFID może 
także służyć zorganizowanym szajkom złodziei do namierzania w naszych 
domach interesujących ich przedmiotów. Za pomocą odpowiednio czułego 
sprzętu mogliby zeskanować cały dom i na podstawie odczytanych metek 
RFID ustalić, jaki sprzęt znajduje się w środku. Możliwość włamywania się do 
identyfikatorów radiowych może okazać się przydatna także złodziejom skle-
powym. Uzbrojeni w czytnik i komputer kieszonkowy mogą zmodyfikować 
kod towaru tak, aby przy bezobsługowej kasie sklepowej na przykład aparat 
cyfrowy był rozpoznawany jako karton mleka. W ten sposób można także 
zawyżać ceny produktów, a w efekcie nawet szantażować klientów. Spory 
zasięg niektórych rodzajów układów RFID powoduje również powstanie 
obaw o śledzenie ludzi w drodze ze sklepu do domu, a w dodatku śledząca 
osoba może posiadać dokładne informacje o zakupionych produktach.

Implanty RFID, wszczepiane ludziom w celach identyfikacyjnych 
(ochrona dzieci) czy usprawniających system leczenia, budzą wiele kontro-
wersji zarówno z przyczyn etycznych, jak i z powodu prawdopodobieństwa 
szkodliwego oddziaływania. Przeprowadzone w ostatnich kilku latach bada-
nia dowodzą, że wszczepienie chipów RFID zwierzętom mogło zwiększać 
ryzyko zachorowania na nowotwory. Chociaż wyniki badań nie są do końca 
jednoznaczne, naukowcy ostrzegają, że może istnieć związek między tagiem 
RFID a pojawieniem się nowotworowych schorzeń u badanych szczurów 
i myszy. Zalecają wstrzymanie się z wszczepianiem implantów ludziom do 
czasu zakończenia długoterminowych testów na większych zwierzętach8.

Podsumowanie

Identyfikacja radiowa jest niewątpliwie pożyteczną technologią, której 
znaczenie będzie rosło w miarę jej rozwoju. Już teraz jest ona przedmiotem po-
litycznego zainteresowania, gdyż bardzo szybko może stać się nowym motorem 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Przewiduje się, że powszechne 
stosowanie RFID umożliwi osiągnięcie znacznych korzyści w procesach bizne-
sowych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Identyfikacja radiowa 
wzbudza jednak równolegle już dziś wiele kontrowersji. Jesteśmy bowiem świad-
kami starcia, w którym z jednej strony stają rząd, firmy i instytucje, z drugiej zaś 
obrońcy prywatności i praw człowieka, tzw. anty-RFID-owcy. Ci jednak wzorem 

8 P. Mierzwiak, Oblicza RFID – zagrożenia, 2008, http://www.zabezpieczenia.com.pl.
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innych społecznych ruchów z pewnością przekształcą się w alter-RFID-owców. 
Jest bowiem rzeczą oczywistą, że identyfikacja radiowa musi być wykorzysty-
wana w sposób akceptowany społecznie i politycznie, dopuszczalny etycznie 
i dozwolony prawem. Konieczne jest jednak stworzenie jasnych i przewidywal-
nych ram polityczno-prawnych pozwalających na skrupulatną kontrolę sposobów 
wykorzystywania RFID. Twórcy tej technologii muszą więc dołożyć wszelkich 
starań, aby była ona bezpieczna i odporna na wszelkie próby nieuprawnionych 
ataków i zawłaszczeń. Należy także zwrócić szczególną uwagę na to, aby także 
i sami końcowi użytkownicy byli świadomi zagrożeń, jakie ona niesie z sobą, 
co bez wątpienia zwiększy poziom bezpieczeństwa osobistego i materialnego, 
a w rezultacie pozwoli zminimalizować negatywne skutki jej użytkowania.

SOCIAL OPPORTUNITIES AND THREATS DUE TO RFID TECHNOLOGY 

Summary

RFID is a noncontact method of identification, electronic reading and writing 
data using radio communication. Currently, it is successfully used in the manufac-
turing industry, transport, hospitals, or on the ski slopes or as an anti-theft systems 
in supermarkets. Each year gets more and more supporters but can also be observed 
movement against RFID technology. Used improperly, is a potentially threat to con-
sumer privacy and civil liberties. Indeed, for some time, microchips with a thickness  
of several microns can be found already in the notes, the clothes, and in some coun-
tries are even implanted under the skin. The question therefore arises, at which point 
there is invisible boundary at which the crossing, the application of RFID technology 
is immoral and endangers the safety of the public.

Translated by Maciej Milanowicz
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Streszczenie
Artykuł przedstawia próbę analizy wyzwań wobec sektora transportu i logistyki. 

Współczesna gospodarka została zrewolucjonizowana dzięki nowym rozwiązaniom 
zastosowanym w przepływie towarów, między innymi takim jak automatyzacja proce-
sów transportowo-logistycznych, nowe technologie w transporcie, systemy sterowania 
produkcją. Technologie teleinformatyczne, Inteligentne Systemy Transportowe, GPS, 
aplikacje internetowe oraz zastosowanie elektronicznych dokumentów mają istotny 
wpływ na sektor TSL. Nie tylko upraszczają i przyspieszają proces przemieszczania 
towarów, ale również informują klienta o położeniu przesyłki. Współczesna gospodarka 
stawia wymagania wobec graczy na rynku TSL dotyczące zachowania zasad zrówno-
ważonego rozwoju, wymienione wyżej nowoczesne rozwiązania służą do zaspokojenia 
potrzeb obecnych, jak i przyszłych pokoleń, mając na względzie środowisko naturalne.

Wprowadzenie

Zmiany zachodzące w gospodarce światowej, jak globalizacja, regiona-
lizacja, liberalizacja, deregulacja transportu, kryzys gospodarczy itp., powo-
dują, że logistyka i transport nabierają coraz większego znaczenia w zakresie 
organizacji i zarządzania sprawnymi przepływami zasobów oraz zapewniania 
ich dostępności przy jak najmniejszych kosztach i w najkrótszym czasie.

W systemach logistycznych transport odgrywa podstawową rolę (około 
80% wszystkich funkcji logistycznych stanowią problemy transportowe). 
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Zastosowanie rozwiązań logistycznych w transporcie ładunków powinno 
przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania infrastruktury transportu 
i taboru, a logistyka powinna być traktowana jako narzędzie umożliwiające 
równoważenie rozwoju różnych form transportu1. Wydajne wykorzystanie 
form transportu działających odrębnie lub zintegrowanych multimodalnie 
w ramach europejskiego systemu transportowego w celu optymalnego i zrów-
noważonego wykorzystania zasobów (komodalność) mieści się także w zakre-
sie zainteresowań logistyki. Zrównoważona logistyka zakłada zintegrowane 
i kompleksowe podejście do procesów rozwoju społecznego, gospodarczego, 
ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, ochrony dziedzictwa kultu-
rowego oraz zagospodarowania przestrzeni2.

1. Dążenia i problemy współczesnej gospodarki

Głównymi podmiotami gospodarki światowej są przedsiębiorstwa na-
rodowe, korporacje międzynarodowe, gospodarki narodowe poszczególnych 
krajów wraz z instytucją państwa, międzynarodowe (regionalne) ugrupowania 
integracyjne oraz międzynarodowe organizacje gospodarcze. Na kształt go-
spodarki każdego kraju wpływ ma międzynarodowa współpraca gospodarcza 
oraz procesy globalizacyjne3. Globalizacja określana jest w literaturze jako 
działalność przebiegająca ponad granicami geograficznymi i organizacyjny-
mi, jest to proces tworzenia gospodarki globalnej, w której kraje są ściśle ze 
sobą powiązane w zakresie inwestycji, handlu i współpracy przedsiębiorstw4, 
lub proces polegający na kształtowaniu się światowej sieci obrotu towarami 
i usługami, rozwoju światowego systemu transportowego i powstaniu świa-
towego systemu informacyjnego5. Na rozwój międzynarodowej wymiany 
towarowej wpływ ma przede wszystkim międzynarodowy podział pracy 

1 A. Koźlak, Transport w logistyce a logistyka w transporcie, „Logistyka” 2009, nr 2,  
s. 33–35.

2 J. Szołtysek, Transport komodalny w realizacji celów zrównoważonej logistyki, 
„Logistyka” 2009, nr 2, s. 49–50.

3 Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWE, Warszawa 
2006, s. 10–14.

4 Globalizacja problemy i konsekwencje, red. W. Durka, J. Jonczek, D. Sierżański, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s. 35.

5 E. Gołembska, Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologi-
styki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2007, s. 10.
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(specjalizacja krajów w produkcji i wymianie towarów), uwarunkowany 
różnicami w wyposażeniu poszczególnych krajów w bogactwa naturalne, 
różnicami w zasobach pracy i w zasobach kapitału, postęp naukowo-technicz-
ny, a także czynniki o charakterze instytucjonalnym (polityka gospodarcza 
poszczególnych krajów, organizacji światowych i międzynarodowych ugru-
powań integracyjnych)6. W gospodarce światowej dominują dwa równoległe 
procesy: globalizacja i regionalizacja, które są skutkiem internacjonalizacji 
związków pomiędzy krajowym i międzynarodowym biznesem w kontekście 
współpracy politycznej i ochrony środowiska7. Postępująca integracja rynków 
doprowadziła do dezintegracji procesu produkcyjnego, przejawiającej się 
lokowaniem poszczególnych etapów łańcucha wartości w różnych miejscach 
geograficznych na całym globie – przenoszenia działalności gospodarczej za 
granicę, inaczej mówiąc, delokalizacji czy offshoringu. Przyczyny deloka-
lizacji to przede wszystkim zmniejszenie kosztów (kosztów pracy, kosztów 
związanych z procesem produkcyjnym: finansowych, zarządzania, marketin-
gu, komunikacyjnych, transportu itp.), dostęp do rynków, wzrost sprzedaży, 
podniesienie wydajności, poprawa jakości usług, chęć działania na rynku 
zagranicznym oraz zdobycie nowych kompetencji i wiedzy8. Dążenie do 
integracji rynków w Unii Europejskiej wiąże się z budową społeczeństwa 
opartego na wiedzy, z tworzeniem rynku wewnętrznego dla swobodnego 
przepływu towarów i usług, z przyspieszeniem tworzenia jednolitego rynku 
usług, z tworzeniem klimatu dla rozwoju biznesu, opracowaniem strategii 
dotyczących rynku pracy, rozpowszechnieniem ekoinnowacji oraz prioryteto-
wym znaczeniem „przemysłów ekologicznych”9. Czynniki mające wpływ na 
tendencje i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej 
obejmują: postępujący proces starzenia się społeczeństwa europejskiego 
i zmianę jego zwyczajów, migrację, wewnętrzną mobilność społeczną i jej 
zróżnicowanie, wyzwania z zakresu ochrony środowiska naturalnego, rosnące 
ograniczenia w dostępie do paliw pochodzenia mineralnego, wzrastającą 

6 Przemiany we współczesnej gospodarce światowe…, op.cit., s. 30–35.
7 Ibidem, s. 222.
8 S. Miklaszewski, E. Molendowski, Gospodarka światowa w warunkach globalizacji 

i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009, s. 81–82.
9 M. Sulmicka, Strategia Lizbońska – nowe wyzwania, „Polityka Społeczna” 2005, nr 1, s. 1–2.
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urbanizację10. Podjęte w Unii Europejskiej działania liberalizacyjne mają na 
celu zwiększenie konkurencji między podmiotami funkcjonującymi w danym 
segmencie rynku i skłonienie ich do efektywnego gospodarowania, w tym 
zwiększenia wielkości produkcji, podniesienia jakości dóbr i usług, szybszego 
wzrostu gospodarczego oraz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych11. 

Gospodarka XXI wieku – e-gospodarka, należy do ery wiedzy, gdzie 
szczególną rolę zajmują technologie informatyczne wykorzystywane do 
przetwarzania danych, kreowania nowych wartości dla klientów w postaci 
innowacyjnych produktów i usług oraz różnych modeli e-biznesu12. Powstanie 
internetowej przestrzeni rynkowej spowodowało zaistnienie nowych form 
działania przedsiębiorstw, tzw. organizacji wirtualnych – firm o zwiększonej 
elastyczności i zdolności do szybkiego reagowania na potrzeby i oczekiwania 
klientów13. Współczesną gospodarkę postrzegać można jako gospodarkę 
cyfrową, opartą na wiedzy, wirtualną, informacyjną i sieciową14. 

Mimo ogromnych postępów w rozwoju ogniwa gospodarki światowej 
borykają się z takimi problemami: wyczerpalność surowców naturalnych, 
zanieczyszczenie środowiska naturalnego, kwestia żywnościowa, zadłużenie 
międzynarodowe, pokój na świecie i bezpieczeństwo międzynarodowe oraz 
terroryzm15. Gospodarka światowa stoi także przed koniecznością rozwią-
zania ogromnego problemu, jakim jest kryzys gospodarczy spowodowany 
liberalizacją niekontrolowanych światowych przepływów finansowych16.

10 A.S. Grzelakowski, Polityka transportowa UE na II dekadę XXI w. wobec nowych wy-
zwań rozwoju transportu, „Logistyka” 2010, nr 1, s. 17.

11 A. Nerć-Pełka, A. Wiktorowska-Jasik, Główne założenia i kierunki liberalizacji trans-
portu, VI Międzynarodowa Konferencja Translog 2006, Warszawa–Szczecin 21–22.09.2006; 
Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Oczekiwania i doświadczenia, 
red. B. Liberacki, ILiM, Warszawa–Poznań 2007, s. 509.

12 Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, PWN, 
Warszawa 2007, s. 17.

13 B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–
Łódź 2002, s. 65.

14 Z. Pastuszak, Teoria, praktyka i wyzwania strategiczne przedsiębiorstwa przyszłości, 
„Przedsiębiorstwo Przyszłości”, Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny 
Chodkowskiej 2009, nr 1, s. 11–12.

15 Przemiany we współczesnej gospodarce światowej…, op.cit., s. 250–251.
16 S. Miklaszewski, E. Molendowski, op.cit., s. 63.
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2. Wpływ nowoczesnych rozwiązań logistycznych na współczesną 
gospodarkę

Logistyka definiowana jest jako proces planowania, realizacji i kontrolo-
wania sprawności i ekonomicznej efektywności przepływu surowców, produk-
cji niezakończonej i wyrobów gotowych oraz związanych z nimi informacji 
od miejsc pochodzenia do miejsc konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań 
klientów17. Logistyka dostarcza odpowiednich metod i instrumentów kształ-
towania przepływu18. Skuteczne zarządzanie logistyką może gwarantować 
przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa19, a nie bez znaczenia są tu między 
innymi zadania logistyki20: usprawnienie zarządzania procesami przepływu 
dóbr rzeczowych (koordynacja przepływów), podporządkowanie czynności 
logistycznych wymogom obsługi klienta oraz zwiększenie efektywności prze-
pływu, co wiąże się przede wszystkim z obniżeniem kosztów logistycznych.

Trendy w logistyce przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i spe-
dycyjno-transportowych uwzględniają21: indywidualizację przepływu, roz-
powszechnianie produktów, wzrastający udział innowacji w skracaniu cyklu 
życia produktu, wzrastającą dynamikę i niepewność otoczenia, innowacyjny 
podział pracy w celu osiągnięcia korzyści ze specjalizacji, skali produkcji 
i powiązań, zmniejszenie liczby dostawców i logistycznych usługodawców, 
integrację europejską, wzrost sprzężeń gospodarczych w następstwie glo-
balizacji rynków zbytu i zaopatrzenia, wzrost oddziaływania problemów 
ekologicznych i ograniczeń pochodzących od infrastruktury transportowej. 
Logistyka ma wpływ na zrównoważony rozwój, a zrównoważone podejście 
do logistyki powinno obejmować22: świadomość efektów oddziaływania 
technologii i procesów logistycznych na otoczenie społeczne, przyrodnicze 

17 Council of Logistics Management, http://cscmp.org/Default.asp.
18 Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009, s. 22.
19 M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Profesjonalnej 

Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 12.
20 Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 

2008, s. 20–21.
21 J. Bendkowski, M. Kramarz, Logistyka stosowana, metody, techniki, analizy, 

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, s. 12–13.
22 A. Skowrońska, Rola logistyki w równoważeniu rozwoju podstawą budowania nowego 

wzorca kwalifikacji logistycznych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2010, nr 1, s. 10.
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i przestrzenne, a w tym poszukiwanie sposobów zmniejszenia uciążliwego 
oddziaływania na otoczenie, minimalizowanie zużycia czasu, przestrzeni 
i energii podczas realizacji procesów przy maksymalizacji efektów wyko-
rzystania tych zasobów, minimalizowanie lub usuwanie skutków ubocznych 
realizacji procesów logistycznych, gotowość do eksperymentów i innowacyj-
ność w systemie dostaw oraz w zakresie opakowań, współpraca w ramach 
łańcucha dostaw, zintegrowane systemy informatyczne, światowy zasięg 
działalności, strategiczne, partnerskie relacje z dostawcami i odbiorcami, 
planowanie i realizowanie koncepcji strategicznych, dostosowywanie się do-
stawcy do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klienta oraz koncentracja na 
skracaniu czasu realizacji dostaw, zwiększaniu częstotliwości, elastyczności 
i niezawodności dostaw.

Efektywność działań rozpatrywana w punktu widzenia kryteriów czasu, 
jakości i kosztów23 oraz zmiana podejścia w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
z funkcjonalnego na procesowe sprawiają, że przedsiębiorstwa wybierają 
rozwiązania logistyczne, by stać się konkurencyjnymi na rynku krajowym 
oraz międzynarodowym. Rozwiązania z zakresu logistyki oraz zarządzania 
logistycznego łańcuchami dostaw mają wesprzeć wzrastającą zdolność sys-
temów transportowych do sprawnej i efektywnej obsługi rosnących potoków 
masy towarowej oraz strumieni ruchu pasażerskiego24.

Przepływy materiałowe są wspierane przez takie rozwiązania, jak: 
cross-docking, flow logistics, automatyzacja załadunku, rozładunku, systemy 
automatycznej dystrybucji, automatyzacja procesów magazynowych, systemy 
automatycznej identyfikacji, technologie transportu kombinowanego, nowe 
technologie w przewozach i środkach transportu różnych gałęzi transportu, 
systemy sterowania produkcją, jak np. MRP, JiT, KANBAN czy OPT, koncep-
cje Lean Management i Agile Management i inne. Przepływy informacji wiążą 
się z rozwojem IT. Technika informacyjna jest główną siłą napędową dążenia 
do globalizacji, wymaga znormalizowanych danych i działań operacyjnych 
oraz jednolitych sposobów zarządzania. System globalny obejmuje sieci, 
połączenia komunikacyjne oraz oprogramowanie. Przedsiębiorstwa mogą 
korzystać z bezprzewodowych środków komunikacji (transmisja satelitarna), 

23 M. Jedliński, Zarządzanie systemami logistycznymi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 
1998, s. 196. 

24 A.S. Grzelakowski, op.cit., s. 17.
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Internetu lub elektronicznej wymiany danych (EDI)25, a także podejmować 
właściwe decyzje, wspierając się zintegrowanymi systemami informatyczny-
mi (ERP, SCM, narzędzia informatyczne wspierające relacje z dostawcami 
SRM i klientami CRM). Koordynacja i integracja działań za pomocą Internetu 
przyczyniła się do rozwoju nowoczesnych usług e-logistyki (definiowanej 
jako zarządzanie przepływem dóbr i informacji przy użyciu nowoczesnych 
rozwiązań informatycznych26). 

Logistyka szuka sposobów na rozwiązanie problemów gospodarki świa-
towej, co uwidocznione jest w rozwoju logistyki humanitarnej, odwrotnej, 
ekologistyki oraz logistyki miejskiej. Klęski żywiołowe, epidemie, katastrofy 
i zamachy terrorystyczne są problemem globalnym, przeszkodami w dostar-
czaniu pomocy najbardziej oczekującym są problemy logistyczne, stąd też 
celem logistyki humanitarnej jest dostarczanie pomocy ludziom w rejonach 
kryzysowych wywołanych przez wojnę, katastrofy, klęski żywiołowe, prze-
moc, biedę, choroby, czystki etniczne itp. Logistyka humanitarna obejmuje 
wszelkie klasyczne czynności logistyczne koncentrujące się między innymi na 
zaopatrzeniu w wodę, żywność, pomoc medyczną, zapewnieniu mieszkania, 
tworzeniu infrastruktury27. Logistyka uwzględnia aspekty ekologiczne zwłasz-
cza w zakresie zapobiegania ujemnym skutkom funkcjonowania systemów 
logistycznych produkcji, transportu i magazynowania (ekologistyka)28 oraz ma 
zastosowanie w odniesieniu do odpadów (logistyka powtórnego zagospodaro-
wywania)29. Logistyka miejska stanowi narzędzie rozwiązywania problemów 
związanych ze sferą przepływów fizycznych i sferą regulacji w funkcjonowa-
niu wysoce zurbanizowanych obszarów – miast, metropolii, megalopolis30. 
Wpływa poprzez podsystemy zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, transportu, 
magazynowania i utylizacji na poszczególne funkcje systemu logistycznego 

25 P.B. Schary, T. Skjøtt-Larsen, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, 
Warszawa 2002, s. 313.

26 Nowoczesne technologie w logistyce, red. J. Długosz, PWE, Warszawa 2009, s. 20.
27 T. Pokusa, W. Grzybowski, Logistyka humanitarna – istota, warunki skuteczności i za-

stosowania w sferze współpracy cywilno-wojskowej, cz. 1, „Logistyka” 2010, nr 2, s. 29–30.
28 Z. Korzeń, Ekologistyka, Biblioteka Logistyczna, ILiM, Poznań 2001, s. 8.
29 H.Ch. Pfohl, Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2001, s. 16–17.
30 M. Szymczak, Logistyka miejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 

Poznań 2008, s. 25–26.
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miasta oraz na potrzeby wyższego rzędu, jak zrównoważony rozwój, ekologia 
czy rewitalizacja31.

3. Oczekiwania wobec transportu we współczesnej gospodarce

Zgodnie z postanowieniami Traktatów jednym z zadań unijnych jest 
osiągnięcie rynku wewnętrznego, który będzie wolny od przeszkód w swo-
bodzie przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Istotną rolę w tym zakresie 
odgrywa wspólna polityka transportowa, infrastruktura transportu oraz szero-
ko pojęty transport. Fundamentalne znaczenie transportu jako czynnika inte-
gracji i konkurencyjności regionów jest przypisywane zarówno w rozwoju, jak 
i w funkcjonowaniu społeczeństw, regionów oraz krajów. Transport stanowi 
krwiobieg współczesnej gospodarki32, tworzy „układ krwionośny” łańcucha 
dostaw, zapewniając pokrycie luk przestrzennych oraz luk czasowych między 
ogniwami łańcuchów dostaw33.

Połączona definicja transportu i logistyki została zaprezentowana m.in. 
w irlandzkim dokumencie Shaping Our Future z 1996 r. jako „termin używa-
ny przez działalność gospodarczą w odniesieniu do całkowitego zarządzania 
przepływem surowców, informacji i towarów pomiędzy dostawcami i klien-
tami, integrujący transport, infrastrukturę, usługi i technologię informacyjną 
w celu maksymalizacji efektywności kosztowej, niezawodności, szybkości 
i elastyczności”34. Niewątpliwe istotne znaczenie ma transport w logistyce, 
jak i odwrotnie, logistyka w transporcie. Wychodząc z naukowego punktu 
widzenia, w literaturze przedmiotu podaje się, że logistyka jako dziedzina 
wiedzy wywodzi się z zagadnień transportu międzynarodowego35. Wyzwania, 
jakie stawiane są nie tylko przed działalnością transportową, to przede 

31 B. Tundys, Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania, Difin, Warszawa 2008, s. 145.
32 W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989, s. 43.
33 M. Jedliński, I. Dembińska-Cyran, Logistyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 140–141.
34 Transport and logistics – A term used by business to refer to the total management of 

the flow of raw materials, information and goods between suppliers and customers, integrating 
transport, infrastructure, services and information technology to maximise cost effectiveness, 
reliability, speed and flexibility of both [tłum. własne]. Technology Foresight Ireland, Report 
of the Transport and Logistics Panel, Irish Council for Science, Technology and Innovation, 
www.forfas.ie (30.04.1999), s. 6.

35 A. Harrison, R. van Hoek, Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010, s. 147.
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wszystkim zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, klientów i użytkowników 
transportu. Dzięki rozwojowi transportu, nawigacji i komunikacji dochodzi 
do stopniowego poszerzenia horyzontów społeczności ludzkiej36. Potrzeby 
ludzkie z natury nieograniczone rodzą coraz to większe wyzwania stawiane 
wobec transportu. Naturalne jest dostosowanie się podmiotów, w tym również 
przedsiębiorstw transportowych, współtworzących proces ogólnie pojętego 
przemieszczania (towarów, ludzi, usług, kapitału, informacji) do zmieniają-
cych się i współcześnie rozszerzających się preferencji, wymagań i oczekiwań 
ludzi. Na współczesny transport narzucana jest coraz silniejsza presja ekono-
miczna i społeczna, na co wpływ mają między innymi procesy globalizacji 
i integracji37. Na skutek wzrostu i rozwoju gospodarczego, rozszerzenia UE, 
otwarcia granic, wzrostu zamożności obywateli, rozwoju motoryzacji oraz 
zwiększenia dyspozycyjności czasu wolnego społeczeństwo europejskie staje 
się bardziej mobilne, co także przyczynia się do powstawania nowych wy-
zwań stawianych przed transportem. Szczególnie istotne będzie dostosowanie 
potrzeb, zwłaszcza w zakresie dostępu do usług transportowych, wobec osób 
powyżej 65. roku życia, których liczba populacji wzrośnie o 40% w perspek-
tywie 30 lat38. Dlatego też istotne będzie dostosowanie środków komunikacji 
miejskiej, przystanków, dworców i lotnisk do potrzeb osób starszych oraz 
osób niepełnosprawnych, co przyczyni się do przeciwdziałania zjawisku 
wykluczenia społecznego.

Jak każda działalność ludzka również transport przyczynia się do po-
wstawania efektów zewnętrznych: pozytywnych i negatywnych. Przykładem 
pozytywnych efektów w transporcie jest rozwój przy wsparciu finansowym 
budżetu państwa lub budżetów lokalnych komunikacji publicznej, który po-
woduje zmniejszenie zatłoczenia dróg, a tym samym zwiększenie możliwości 
przemieszczania takim użytkownikom dróg, jak piesi, rowerzyści, służby 
publiczne39.

36 Ibidem.
37 E. Załoga, Ekonomiczne i społeczne wyzwania współczesnego transportu, w: Z badań 

nad transportem i polityką gospodarczą, red. S. Flejterski, E. Załoga, ZN nr 454, EPU nr 9, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 321.

38 Ibidem, s. 328–329.
39 E. Załoga, Rola transportu w zrównoważonym rozwoju, ZN nr 324, EPT nr 3, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 165–166.
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Efekty zewnętrzne negatywne są wyrażone w postaci kosztów zewnętrz-
nych. Transport został uznany za jednego z głównych sprawców niszczących 
środowisko naturalne człowieka. Negatywny wpływ tej działalności spro-
wadza się do takich problemów, jak40: zanieczyszczanie powietrza oraz jego 
wpływ na zdrowie i ogólnie na atmosferę oraz organizmy żywe, emisja hałasu,  
ryzyko wypadków, ryzyko związane z transportem niebezpiecznych ładunków, 
zjawisko kongestii i związane z nim straty czasu. Polityka zrównoważonego 
rozwoju zwraca szczególną uwagę na ograniczanie kosztów zewnętrznych 
transportu, stosując narzędzia, takie jak internalizacja kosztów oraz obcią-
żenie użytkowników kosztami infrastruktury41. W dokumencie Komisji 
Europejskiej w Białej księdze Europejska polityka transportowa 2010 – czas 
na podjęcie decyzji poprzez swoje wytyczne zakłada między innymi redukcję 
kosztów zewnętrznych transportu. Do celów zapisanych w Białej księdze 
z 2001 roku należy m.in. promocja intermodalności, promowanie gałęzi 
bardziej przyjaznych środowisku, bezpieczeństwo w transporcie drogowym. 
W 2006 roku Komisja Europejska zredefiniowała politykę transportową. 
Zmieniono niektóre założenia, m.in. priorytet o osłabieniu transportu samo-
chodowego, ale nadal głównym celem jest zrównoważony rozwój. Obecnie 
pokładane są nadzieje w koncepcji komodalności, propagowaniu bezpieczeń-
stwa w środkach transportu i na drogach, we wdrożeniu internalizacji kosztów 
zewnętrznych (z tą koncepcją związane są opłaty środowiskowe i drogowe, 
które ponosi „sprawca”). Do dotychczasowych osiągnięć politycznych Unii 
Europejskiej zaliczono42: pakiet w sprawie transportu ekologicznego43, dy-
rektywy w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych 
pojazdów transportu drogowego, plan działania na rzecz wdrażania inteli-

40 J. Wronka, Transport kombinowany/intermodalny teoria i praktyka, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008.

41 E. Załoga, Rola transportu w zrównoważonym rozwoju…, op.cit., s. 166–167.
42 Uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju w polityce UE w różnych dzie-

dzinach: Przegląd strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju – rok 
2009, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, lipiec 2009, KOM (2009) 400 
wersja ostateczna.

43 W ramach pakietu ekologicznego przedstawiono wniosek dotyczący pobierania opłat za 
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe. W kwietniu 2009 r.  
przyjęto rozporządzenie określające wiążące limity emisji CO2 dla nowych samochodów oso-
bowych. Źródło: ibidem.



79Logistyka i transport a wyzwania współczesnej gospodarki

gentnych systemów transportowych w Europie oraz podjęte nowe działania 
w następstwie przyjęcia Zielonej księgi w zakresie mobilności w mieście44. 
W październiku 2009 roku Komisja Europejska przyjęła decyzję ustanawia-
jącą główne techniczne specyfikacje i wymogi niezbędne do uruchomienia 
europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS)45.

W celu redukcji kosztów zewnętrznych, które dotyczą wypadków dro-
gowych i ofiar śmiertelnych, kongestii oraz emisji zanieczyszczeń i hałasu, 
niezbędne jest wdrożenie inteligentnych systemów transportowych (ITS). 
Systemy te stosują technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) oraz 
różnego rodzaju urządzenia zintegrowane z infrastrukturą i pojazdem w sek-
torze transportu. Komputery, elektronika, satelity oraz czujniki odgrywają 
coraz większą rolę w systemie transportu46. ITS mogą być stosowane w każdej 
gałęzi transportu, zarówno towarowego, jak i pasażerskiego. Do zastosowań 
ITS zaliczyć można między innymi: SESAR – zarządzanie ruchem lotniczym, 
RIS – system informacji rzecznej na potrzeby żeglugi śródlądowej, ERTMS – 
wprowadzany stopniowo europejski system zarządzania ruchem kolejowym, 
system aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych (TAF-TSI), 
SafeSeaNet w transporcie morskim, system monitorowania i informacji 
o ruchu statków (VTMIS), wdrażany stopniowo system automatycznej iden-
tyfikacji (AIS) oraz system zdalnej identyfikacji i śledzenia statków (LRIT). 
W transporcie samochodowym przykładem zastosowania inteligentnych 
systemów transportowych są systemy kontroli i zarządzania miejskim ruchem 
ulicznym i ruchem autostradowym, elektroniczne systemy pobierania opłat 
i systemy nawigacyjne47. Inteligentne systemy transportowe odnoszą pozy-
tywne skutki nie tylko w aspekcie ekologiczności, ale również wydajności 

44 Ibidem.
45 Europejska usługa opłaty elektronicznej będzie dostępna w całej infrastrukturze we 

Wspólnocie, takiej jak autostrady, tunele i mosty, na których opłaty będą pobierane za po-
mocą zainstalowanego w pojeździe urządzenia rejestrującego. Docelowo ograniczy to liczbę 
transakcji gotówkowych w punktach poboru opłat i przyczyni się do optymalizacji przepły-
wu ruchu i zmniejszenia zatorów komunikacyjnych. EETS będzie dostępna za trzy lata dla 
wszystkich pojazdów o masie powyżej 3,5 t lub pojazdów przewożących ponad 9 osób łącznie 
z kierowcą. Dla pozostałych pojazdów za pięć lat. Zob.: Komisja toruje drogę europejskiej 
usłudze elektronicznej opłaty drogowej, Bruksela, październik 2009, www.europa.eu.

46 Intelligent Transport Systems, Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/transport/its/.
47 Plan działania na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Europie, 

Komunikat Komisji, 16.12.2008, Bruksela, KOM (2008) 886 wersja ostateczna. 
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i bezpieczeństwa transportu. W zakresie badań i poszukiwania konkretnych 
rozwiązań połączonych z ITS Komisja Europejska realizuje serie aktualnych 
inicjatyw, do których zalicza się: plan działań na rzecz logistyki transportu 
towarowego, plan działania dotyczący mobilności w miastach, uruchomienie 
systemu Galileo, pakiet w sprawie ekologicznego transportu, inicjatywa i2010 
„Inteligentny samochód”, eBezpieczeństwo, siódmy program ramowy na 
rzecz badań i rozwoju technologicznego, eCall, grupa CARS 21, Europejskie 
Platformy Technologiczne i ich strategiczne programy badań. ITS stanowią 
zasadniczy element niezbędny w zarządzaniu łańcuchami transportowymi, 
pozwalając między innymi zarządzać elektronicznie fizycznym przepływem 
towarów (e-Freight)48.

W przedsiębiorstwach transportowych za innowacje uznać można 
między innymi: nowe usługi (np. track and trace), urządzenia (np. ciągniki 
ekologiczne, naczepy przystosowane do przewozów kombinowanych, telefony 
komórkowe i systemy satelitarne), nowe sposoby finansowania inwestycji 
(w leasingu przeważają środki transportu), rekrutacji i selekcji pracowników, 
komputerowe systemy wspomagające działalność firmy49, a także platformy 
napokładowe zintegrowane z pojazdem i dyspozytorami ruchu.

Ponadto wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów (e-CMR, 
e-TIR) nie tylko skraca czas przepływu informacji, ale również odnosi się 
do aspektów środowiskowych poprzez mniejsze zużycia papieru w postaci 
tradycyjnych dokumentów. Kolejnym krokiem w celu lepszego reagowania 
na potrzeby rynku powinna być współpraca w celu utworzenia platformy 
„e-Transport”50, gdzie wszystkie rzetelne informacje mogą być przesyłane 
on-line i przetwarzane w rzeczywistym czasie. 

Podsumowanie

Logistyka daje ogromne możliwości w zakresie osiągania celów ekono-
micznych, społecznych, środowiskowych i przestrzennych, wobec czego wzrost 
roli logistyki w skali makroekonomicznej przyczynia się do rozwoju polityki 

48 Ibidem.
49 P. Niedzielski, Usługi jako obszar innowacyjności – wskazówki dla przedsiębiorców na 

przykładzie rynku TSL, w: Z badań nad transportem i polityką gospodarczą…, op. cit., s. 243.
50 Supply chain and logistics implications for transport. Transport and trade facilitation 

from the perspective of Global Supply Chains, Economic Commission For Europe, Inland 
Transport Committee, 20.02.2009.
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logistycznej. Polityka transportowa gwarantuje podejście funkcjonalne, które 
utrudnia między innymi: planowanie inwestycji związanych z budową centrów 
logistycznych, rozwojem infrastruktury, lokalizacją zakładów produkcyjnych 
i składów, pomija także zagadnienia związane z transportem wewnętrznym 
i innymi procesami wewnątrzorganizacyjnymi. Polityka logistyki, poprzez 
podejście systemowe, gwarantuje optymalizację łańcuchów dostaw51. Obecnie 
tworzona jest nowa polityka transportowa, która będzie określać wyzwania 
stawiane zarówno sektorowi transportu, jak i logistyce. Niewątpliwym celem 
będzie zrównoważony rozwój w trzech aspektach: ekonomicznym, środowi-
skowym i społecznym. Transport jako integrator w wielu procesach zostanie 
poddany dalszej harmonizacji. Przy wykorzystaniu inteligentnych systemów 
transportowych podwyższających efektywność procesów transportowych 
zostanie zwiększona sprawność transportu poprzez likwidowanie wąskich 
gardeł, zwiększenie bezpieczeństwa na styku różnych gałęzi transportu 
(zwłaszcza kolej–samochód), szeroko rozumiane zarządzanie potokami pojaz-
dów i operacjami transportowymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, ograniczenie 
kongestii, redukcja emisji spalin i hasłu oraz zmniejszanie zużycia energii 
pozostaną nadal priorytetowymi celami. Realizacja tych celów może nastąpić 
poprzez wprowadzenie w życie pełnej internalizacji i propagowanie nowej 
koncepcji komodalności. 

Wśród trendów, które wpływają na transport, zostały wyróżnione nastę-
pujące52: globalizacja i zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw, liberaliza-
cja handlu, bezpieczeństwo, zmiany techniczno-technologiczne, zmieniająca 
się rola i zakres sektora publicznego, świadomość środowiskowa – rosnąca 
odpowiedzialność za zrównoważony rozwój.

Ważnym elementem, któremu należy się przyjrzeć, jest tworzenie 
podstaw prawnych, które będą ograniczały negatywne oddziaływanie wahań 
koniunktury gospodarczej na przedsiębiorstwa sektora TSL. Minione dwa 
lata wskazały, że przedsiębiorstwa sektora TSL, które nie rozwijały swojej 
działalności innowacyjnej, miały problemy z przetrwaniem okresu obniżonej 
podaży ładunków. Ważne okazały się wdrażane innowacje w zakresie zarzą-

51 A. Skowrońska, Polityka logistyczna – ewolucja, bariery, stymulatory i sposoby moni-
torowania, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2008, nr 2, s. 16–18.

52 United Nations Economic Commission for Europe, Joint Trade and Transport Conference 
on the Impact of Globalization on Transport, Logistics and Trade: The UNECE Work, 24 
February 2009.
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dzania procesami i integracji wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi 
przedsiębiorstwami łańcuchów transportowych. 

Najbliższe lata pokażą, jaką strategię przyjmą przedsiębiorstwa sektora 
TSL, jakie zostaną wprowadzone standardy w obsłudze klienta i całości 
procesów, jak również, na jakim polu przedsiębiorstwa wprowadzają zmiany 
w celu utrzymania i lub pozyskania klientów bądź obszarów rynku. Można 
przypuszczać, że nastąpi istotny wzrost znaczenia przewozów ekologicznymi 
gałęziami transportu oraz rozwój technologii napędów (silników) hybrydo-
wych bądź napędzanych alternatywnymi paliwami. 

LOGISTICS AND TRANSPORT BUT CHALLENGES 
OF CONTEMPORARY ECONOMY

Summary

The scope of this article covers analysis of the challenges that face the transport 
and logistics sector. The contemporary economy has been totally revolutionized by 
the new solutions in the materials flow, such as automation of whole transport and 
logistics process, new technologies in transport, controlling production systems. The 
great impact on the transport, forwarding and logistics sector have had teleinformatics 
technologies, Intelligent Transport Systems, Global Positioning System, the Internet 
application and the electronic documents (e-CMR, e-TIR). Not only the process of 
transporting the goods is simplified, faster but also the user is well informed about 
the consignment position. The main problems are external costs of transport, and 
above mentioned new solutions are helping to overcome the negative influence of the 
transport on environment and life of society. One of the aims of transport policy is to 
achieve sustainable mobility. 

Translated by Alicja Nerć-Pełka i Agnieszka Wysocka
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Streszczenie
Przeprowadzone badania pokazują, że wśród polskich przedsiębiorstw najmniejszą 

aktywność innowacyjną wykazują małe przedsiębiorstwa. W artykule autor zastanawia 
się nad przyczyną takiego zjawiska oraz ukazuje kierunki i metody potencjalnego 
rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich konkurencyjności. 

Wprowadzenie 

Początek XXI wieku, a zwłaszcza okres po wstąpieniu do struktur Unii 
Europejskiej, to dla Polski i polskich przedsiębiorstw czas dynamicznego 
rozwoju po hasłem innowacji. Pojęcie to w ostatnich latach słyszymy na 
każdym kroku. Innowacyjność projektu czy inwestycji jest podstawą do 
uzyskania atrakcyjnych dotacji unijnych, a innowacyjność przedsiębiorstw 
jest uznawana za kluczowy czynnik sukcesu rynkowego. Mówiąc kolo-
kwialnie, być innowacyjnym w dzisiejszych czasach jest trendy. Popularność 
pojęcia innowacyjność, a właściwie jego powszechność powoduje, że nie dla 
wszystkich przedsiębiorców jest ono zrozumiałe i nie każdy je rozumie we 
właściwy sposób. W powszechnym rozumieniu innowacyjne przedsiębiorstwo 
to najczęściej duży międzynarodowy koncern inwestujący ogromny kapitał 
w technologie jutra i wyznaczający kierunki globalnego rozwoju. Innowacje 
postrzegane są jako coś niedostępnego dla przeciętnego przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza jeśli mowa o ich mikro- i małych odpowiednikach. 
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Powyższą hipotezę potwierdzają przeprowadzone przez Główny Urząd 
Statystyczny badania, które pokazują, iż małe przedsiębiorstwa są najmniej 
innowacyjne spośród ogółu badanych podmiotów. Wśród ogółu badanych 
przedsiębiorstw, które wdrożyły w latach 2006–2008 innowacje, w grupie ma-
łych przedsiębiorstw innowatorzy stanowią odpowiednio 27,1% w przypadku 
innowacji procesowych i produktowych oraz 21% w przypadku innowacji 
organizacyjnych.

Tabela 1 

Odsetek przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje, w ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw w latach 2006–2008

Wyszczególnienie 2006–2008

Innowacje produktowe lub procesowe [%]

Ogółem przemysł 21,3

Ogółem sektor usług 15,6

Innowacje organizacyjne [%]

Ogółem przemysł 13,3

Ogółem sektor usług 14,9

Innowacje marketingowe [%]
Ogółem przemysł 13,5

Ogółem sektor usług 13,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań GUS-u: Działalność inno-
wacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2008, http://www.stat.gov.pl/
gus/5840_3574_PLK_HTML.html (23.09.2009).

Badane były również wdrożenia innowacji marketingowych, które zo-
stały zrealizowane przez 22,8% małych przedsiębiorstw. Jak widać, w grupie 
małych przedsiębiorstw innowatorzy stanowią najmniejszy odsetek ogółu. 
Analiza wyników powoduje, że natychmiast pojawiają się pytania: Co może 
być przyczyną takiej sytuacji? Z jakiego powodu małe przedsiębiorstwa, choć 
są większością w strukturze podmiotów na rynku, są mniej innowacyjne? Jak 
zmienić tę sytuację na korzyść mikro- i małych przedsiębiorstw? Odpowiedzi 
może być wiele, ale zdaniem autora najbardziej prawdopodobną przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest wspomniana już obawa małych przedsiębiorców wy-
nikająca z niezrozumienia, czym są innowacje, oraz przekonanie, że innowacje 
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to inwestycje głównie w technologie oraz nowoczesne i kosztowne maszyny  
i urządzenia. Kluczem do takiego wnioskowania są same wyniki badań, 
które mówią o znacznej przewadze stosowania innowacji procesowych i pro-
duktowych. Paradoksalnie szansą dla mikro- i małych przedsiębiorstw na 
zmianę takiego stanu rzeczy są innowacje organizacyjne, które są stosunkowo 
dostępne dla tych podmiotów oraz do ich wdrożenia używa się w większości 
zasobów, którymi każde przedsiębiorstw dysponuje.

Tabela 2 

Odsetek przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje, w ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw w latach 2006–2008 według klas wielkości

Wyszczególnienie
Liczba pracujących w przedsiębiorstwie 

10–49 50–249 powyżej 249

Innowacje produktowe lub procesowe*  [%]

Ogółem przemysł 14,6 32,7 60,7

Ogółem sektor usług 12,5 25,0 47,7

Innowacje organizacyjne**  [%]

Ogółem przemysł 9,0 19,8 43,7

Ogółem sektor usług 12,0 24,1 42,7

Innowacje marketingowe***  [%]

Ogółem przemysł 10,09 17,4 33,2

Ogółem sektor usług 11,9 20,0 35,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań GUS-u: Działalność innowacyj-
na…, op.cit.

* Przedsiębiorstwo innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych: 
przedsiębiorstwo, które w  zadanym okresie wprowadziło przynajmniej jedną innowację pro-
duktową lub procesową: nowy lub istotnie ulepszony produkt bądź nowy lub istotnie ulepszo-
ny proces, będące nowością przynajmniej dla badanego przedsiębiorstwa.

** Innowacja organizacyjna to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez 
przedsiębiorstwo zasadach działania (w tym w zakresie zarządzania wiedzą – Knowledge 
management), w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem, która nie była 
dotychczas stosowana w przedsiębiorstwie. 

*** Innowacja marketingowa to wdrożenie nowej koncepcji lub strategii marketingowej róż-
niącej się znacząco od metod marketingowych dotychczas stosowanych w przedsiębiorstwie.
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1. Istota innowacji organizacyjnych 

Współczesny krajobraz ekonomiczny kształtują dwa kluczowe czynniki: 
rozwój technologiczny i globalizacja1. Globalizacja i stały rozwój technolo-
gii powodują, że konieczność podejścia innowacyjnego do biznesu będzie 
determinowała jego sukces na rynku. Stały rozwój świadomości społecznej 
wynikający z ciągłego rozwoju technologii informacyjnych powoduje, że na 
rynku przetrwają przedsiębiorstwa innowacyjne, które potrafią nadążyć za 
rozwojem nie tylko konkurencji, ale również swoich i potencjalnych klien-
tów. Przedsiębiorstwo działające na zasadzie biznesu może istnieć wyłącznie 
w gospodarce ekspansji, a przynajmniej takiej, która traktuje zmianę jako 
coś naturalnego i pożądanego. Dlatego też funkcją biznesu jest innowacja, to 
znaczy dostarczanie lepszych i oszczędniejszych dóbr i usług. Biznesowi nie 
może wystarczyć dostarczanie jakichkolwiek dóbr i usług, musi je dostarczać 
coraz lepsze i coraz oszczędniejsze. Przedsiębiorstwo nie musi być coraz 
większe, ale koniecznie musi stawać się coraz lepsze2. To stwierdzenie guru 
zarządzania stanowi klucz do zrozumienia istoty innowacyjności przedsię-
biorstw. Aby firma odnosiła sukcesy wśród swoich klientów, musi stale się 
rozwijać. Aby skutecznie się rozwijała, powinna być gotowa na ciągłe zmiany, 
które są tym skuteczniejsze, im są mniej turbulentne dla przedsiębiorstwa. Nie 
chodzi o to, aby na rynku być zachowawczym, działać w myśl zasady: dwa 
kroki do przodu, jeden do tyłu, ale by stworzyć taki system funkcjonowania 
organizacji przedsiębiorstwa, który pozwoli na to, żeby najbardziej rewolu-
cyjne zmiany były elementem ewolucyjnego rozwoju. Zmiana powinna być 
wkomponowana w bieżące funkcjonowanie, stając się naturalnym elementem 
codziennych działań. Przedsiębiorstwo powinno funkcjonować na granicy 
chaosu, który będzie spełniał rolę stymulatora wymuszającego poszukiwa-
nie nowych rozwiązań – tworzących innowację3. I tu właśnie jest miejsce 
na innowacje organizacyjne, które ze swej istoty powinny być początkiem 
budowania przez przedsiębiorstwa strategii innowacyjnego rozwoju. W celu 
realizacji skutecznej polityki innowacyjnej niezbędny jest odpowiedni system 

1 Ph. Kotler, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanować nowe rynki, Profesjonalna 
Szkoła Biznesu w Krakowie, Kraków 1999, s. 18.

2 P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Nowoczesność, Kraków 1994, s. 54. 
3 A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, 

Warszawa 2007, s. 35.



87Innowacje organizacyjne jako czynnik zwiększenia konkurencyjności…

zarządzania, który powinien być ukierunkowany na ciągłe doskonalenie 
procesów, kompetencji pracowników oraz stosowanych technologii, a także 
powinien zapewnić, że stosowane rozwiązania organizacyjne pozwalają osią-
gnąć długoterminową przewagę konkurencyjną. Podstawą funkcjonowania 
i budowania sukcesu zwłaszcza mikro- i małych przedsiębiorstw powinno być 
zbudowanie efektywnej organizacji ukierunkowanej na ciągłe doskonalenie. 
Bez skutecznego systemu organizacyjnego nie da się w pełni wykorzystać 
możliwości, jakie pojawiają się w przypadku inwestycji innowacyjnej w ob-
szarze procesowym, produktowym czy marketingowym. Bez skutecznego 
systemu organizacyjnego zarządzający przedsiębiorstwem nie są w stanie 
w sposób odpowiedzialny wyznaczać kierunków długofalowego rozwoju, a co 
za tym idzie, racjonalnie planować innowacje. Trudność w ustalaniu celów 
dla innowacyjności tkwi w pomiarze proporcjonalnego wpływu i znaczenia 
poszczególnych innowacji4. Częstym zjawiskiem wśród przedsiębiorstw, 
zwłaszcza w czasie turbulencji rynkowych, jest sytuacja, w której zainwe-
stowane znaczne środki finansowe w najnowocześniejsze technologie nie 
przynoszą zakładanych efektów. Wynika to najczęściej z niedostosowania 
organizacyjnego przedsiębiorstwa do uzyskanego potencjału. Pojawienie się 
nowych technologii często wymaga zmian w funkcjonowaniu działów odpo-
wiedzialnych za produkcję, zakupy surowców czy logistykę. Nowe produkty 
lub usługi wymagają szybkiego wdrożenia nowych metod dotarcia do klientów. 
Często sytuacja taka zamiast do poprawy organizacji prowadzi do osłabienia 
jej rynkowej sytuacji, a w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw do 
ich poważnych problemów, a nawet upadku. Wynika to z faktu, że nie-
przygotowanie organizacyjne do wdrożenia innowacji produktowych czy 
procesowych może spowodować, że firma nieposiadająca odpowiednich 
rezerw zasobów – a takimi najczęściej są mikro- i małe przedsiębiorstwa –  
nie tylko nie może w pełni wykorzystać pojawiających się możliwości, ale 
poprzez konieczną alokację środków upośledza już funkcjonujące procesy, 
co przyczynia się do jeszcze większego jej paraliżu. Paradoksalnie niezorga-
nizowane dążenie do rozwoju może zabić takie przedsiębiorstwo. Pojawia się 
więc pytanie, jaki rodzaj innowacji organizacyjnej i w jaki sposób wdrożyć, 
aby być konkurencyjnym na rynku. 

4 P.F. Drucker, op.cit., s. 85.
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2. Innowacyjne metody podnoszenia konkurencyjności 

Naukowcy opracowali szereg metod i narzędzi wspierających zarządza-
nie jakością, które mają na celu pomóc zarządzającym budować lepsze przed-
siębiorstwa. Metody te mają za zadanie wspierać kierownictwo w świadomym 
zarządzaniu podległymi obszarami organizacji w celu efektywniejszego 
zarządzania jakością ich wyrobów. 

Tabela 3 

Metody i narzędzia zarządzania jakością

Rodzaj metod i narzędzi Przykłady

Klasyczne narzędzia 
zarządzania jakością

 – arkusz zbierania danych
 – schemat blokowy
 – histogramy
 – wykres przyczynowo-skutkowy Ishikawy
 – wykres Pareto-Lorenza
 – diagram korelacji

Metody projektowania 
poziomu jakości

 – metoda rozwinięcia funkcji jakości – QFD
 – analiza przyczyn i skutków wad produktów i procesów (FMEA)
 – projektowanie doświadczeń (DOE)
 – metoda R&R

Statystyczne narzędzia 
zarządzania jakością

 – metody statystyczne
 – karty kontrolne Shewharta (SPC)
 – histogramy
 – badanie zdolności procesu i maszyn
 – statystyczna kontrola odbiorcza

Nowe narzędzia  
zarządzania jakością

 – diagram pokrewieństwa 
 – diagram tablicowy
 – diagram sieciowy
 – diagram zależności
 – diagram drzewa

Źródło:  opracowanie własne.

Podejściem, którego podstawą jest stosowanie wymienionych narzędzi, 
jest TQM (Total Quality Management – zarządzanie przez jakość). Zarządzanie 
przez jakość definiuje się jako specyficzne ujęcie kultury organizacyjnej przed-
siębiorstwa, stawiające na podmiotowość pracujących tam ludzi, dla których 
jakość ma być centralnym elementem w ich hierarchii ważności. Wymaga to 
podporządkowania istniejącej struktury organizacyjnej kulturze współdzia-
łania i wymusza uelastycznienie tej struktury5. Podstawową zasadą metod 
zarządzania przez jakość jest podejście systemowe do zarządzania oparte na 

5 Z. Kłos, Uwarunkowania innowacyjności w przedsiębiorstwach, „Problemy Jakości” 
2009, nr 2, s. 12.
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idei podejścia procesowego do zarządzania i ciągłego doskonalenia. Zasada 
ciągłego doskonalenia została zaczerpnięta z listy zasad opracowanych przez 
Deminga i charakteryzuje się podejściem opartym na tezie, że dla podnoszenia 
efektywności (doskonalenia) organizacji i jej procesów kluczowe jest ciągłe 
wykrywanie i rozwiązywanie problemów zmierzające do nieustannego do-
skonalenia wszystkich elementów systemu wytwarzania, w tym planowania, 
projektowania, zakupów, szkolenia oraz realizacji wyrobów i usług. Podejście 
procesowe zakłada, iż funkcjonowanie każdej organizacji można przedsta-
wić za pomocą grupy wzajemnie ze sobą powiązanych procesów. Procesy 
te mają za zadanie realizowanie celów, jakie stawia sobie dana organizacja 
przy jednoczesnej minimalizacji kosztów funkcjonowania tychże procesów. 
Podejście to polega na stałej i systematycznej identyfikacji sekwencji proce-
sów w organizacji oraz odpowiednim zarządzaniu tymi procesami oraz ich 
wzajemnymi powiązaniami. Nawet proces z najbardziej logiczną strukturą 
będzie nieefektywny, jeśli nie będzie odpowiednio zarządzany. Zarządzanie 
procesem obejmuje takie same składniki, jak zarządzanie organizacją6:
 – zarządzanie celami,
 – zarządzanie efektywnością,
 – zarządzanie zasobami,
 – zarządzanie na styku między działami.

Podejście oparte na TQM, choć w Japonii w fabrykach Toyoty wdrażane 
było już od lat pięćdziesiątych XX wieku, na świecie popularność zdobyło 
trzydzieści lat później. Zachodnie przedsiębiorstwa samochodowe dopiero na 
początku lat osiemdziesiątych zaczęły naprawdę rozumieć i wdrażać u siebie 
system just-in-time. Jego upowszechnienie w innych branżach przemysłowych 
trwa do dzisiaj7. W Polsce proces wdrażania tego podejścia właściwie się 
rozpoczyna, o czym świadczy rosnąca liczba przedsiębiorstw uzyskujących 
rozmaite certyfikaty jakości oparte na zasadach i wymaganiach zdefiniowa-
nych przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (ISO), która jako 
podstawę wymagań wszelkich norm jakości przyjęła wymóg stosowania 
w organizacjach podejścia procesowego i ciągłego doskonalenia. 

6 G.A. Rummler, A.P. Branche, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 
2000, s. 51.

7 J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 35.
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Dla większości przedsiębiorstw wdrożenie którejkolwiek ze wspomnia-
nych metod zarządzania jakością do funkcjonowania własnej struktury sta-
nowi istotną innowację organizacyjną pozwalającą rozpocząć drogę ciągłego 
doskonalenia. Wymiernym efektem przebycia tej drogi jest często uzyskanie 
certyfikatu jakości dla wdrożonego systemu zarządzania.

Podsumowanie

Dla stabilnego budowania skutecznej i konkurencyjnej organizacji istotne 
jest racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami. Zwłaszcza 
w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw stanowi to istotny aspekt 
rynkowego sukcesu. Każde przedsięwzięcie innowacyjne w przedsiębiorstwie 
wiąże się z mniejszymi lub większymi nakładami kapitałowymi. Nakłady 
te, niezależnie od tego, czy dotyczą innowacji produktowych, procesowych, 
czy marketingowych, są relatywnie mniejsze, gdy przedsiębiorstwo jest zor-
ganizowane i zarządzane w sposób systemowy. Pomóc tu może zastosowanie 
innowacji organizacyjnych zgodnie z metodami przedstawionymi wyżej, które 
powinny poprzedzać innowację każdego innego rodzaju lub być integralnym jej 
elementem. Koszty wdrożenia innowacji organizacyjnych w przypadku dyspo-
nowania wykształconą kadrą mogą się ograniczyć jedynie do czasu koniecznego 
do opracowania i wdrożenia wybranego modelu w organizacji. Oznacza to, że 
firma może być innowacyjna bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosz-
tów, zależy to jedynie od dobrego pomysłu na usprawnienie organizacji lub jej 
procesów, a co za tym idzie – realizację nadrzędnego celu, jakim powinno być 
coraz lepsze i bardziej konkurencyjne przedsiębiorstwo. 

ORGANIZATIONAL INNOVATIONS AS A FACTOR OF INCREASING 
COMPETITIVENESS OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES

Summary

It show carried research, that it among polish enterprises smallest innovations 
activity exert small enterprises. Author thinks in article over reasons such phenome-
non and it shows directions and methods of potential development micro and small 
enterprises for increasing their competitiveness.

Translated by Piotr Piotrowicz
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E-ADMINISTRACJA A LOGISTYKA – WZAJEMNE INTERAKCJE

Streszczenie
E-administracja jest narzędziem mającym za zadanie zapełnienie luki prze-

strzenno-czasowej dzielącej społeczeństwo informacyjne od administracji publicznej. 
Wdrażanie koncepcji e-government jest na pewno koniecznością jeżeli nie obecnie, 
to w najbliższej przyszłości. Proces tego wdrożenia można podzielić na cztery etapy: 
od budowy infrastruktury, poprzez uruchomienie i automatyzację czynności aż do 
stworzenia nowego, zintegrowanego systemu zarządzania. Logistyka stanowi jedno 
z narzędzi budowy tego systemu, ale także zostanie jednym z jego ważnych benefi-
cjentów. Reorganizacja procesów biznesowych pod kątem e-adminsitracji pozwoli na 
zwiększenie ich efektywności kosztowej, czasowej i jakościowej.

Wprowadzenie 

Obecnie ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego ma, wzajemnie uza-
leżniony od procesów globalizacji, rozwój komunikacji i dostępu do informacji. 
Niepodważalne zalety gospodarki elektronicznej udostępnianej społeczeństwu infor-
macyjnemu to geograficzne uniezależnienie procesów biznesowych od odległości, 
zmniejszenie kosztów i czasu ich realizacji, zwiększenie ich dostępności oraz, co 
bodaj najistotniejsze, możliwość automatycznej reakcji na sygnał inicjujący proces 
biznesowy. Te oraz inne czynniki powodują, że współczesny człowiek uzależnił się 
od gospodarki elektronicznej, a dokładniej od jej głównego medium komunikacyj-
nego, jakim jest Internet oraz klasyczne EDI (Electronic Data Interchange)1.

1 Elektroniczna gospodarka w Polsce – raport 2007,  red. G. Szyszka, Biblioteka 
Logistyka, Poznań 2008, s. 20, 22.
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Następstwem rozwoju e-biznesu sektora prywatnego jest wdrożenie 
modelu działania opartego na technologiach informatycznych w sektorze 
publicznym. Nie jest to jednak jedyny powód wprowadzenia e-administracji. 
Postępująca globalizacja i integracja stawiają przed administracją państwową 
nowe wyzwania, do których należy zaliczyć między innymi2:
 – radykalne zmiany demograficzne, w tym dalsze migracje społeczeństw UE,
 – rosnącą mobilność społeczeństw i w konsekwencji administrację świad-

cząca usługi w aspekcie transgranicznym i paneuropejskim,
 – praktyczne urzeczywistnienie wizji wspólnej przestrzeni życia społecz-

nego,
 – świadczenie usług przez administrację zgodnie z najwyższymi standardami 

zarządzania informacją, przejrzyste procedury, przejrzysty urząd.
Elektroniczna administracja (e-administracja, e-government) to wyko-

rzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w administracji 
publicznej w powiązaniu ze zmianami natury organizacyjnej i zdobywaniem 
nowych umiejętności w celu poprawienia jakości świadczonych usług publicz-
nych, wzmocnienia zaangażowania obywatela w procesy demokratyczne oraz 
poparcia dla polityki państwa.

Wyszczególniając kolejne fazy procesu informatyzacji sektora publiczne-
go, można zauważyć szczególną rolę logistyki w tym procesie. Logistyka jest 
zarówno narzędziem wdrażania koncepcji, jak i późniejszym beneficjentem 
usługi e-administracji (rysunek 1).

1. Rola logistyki we wdrażaniu koncepcji e-administracji

Obecny stan wdrożenia usług administracji w Polsce można umiejscowić 
na styku etapu pierwszego i drugiego (rozwój infrastruktury wraz z urucho-
mieniem części usług). W ostatnim raporcie Komisji Europejskiej Polska 
została sklasyfikowana dopiero na 25 pozycji wśród 31 państw europejskich 
(państwa UE oraz Chorwacja, Islandia, Norwegia i Szwajcaria) pod względem 
stopnia rozwoju e-usług administracji publicznej3. Oznacza to, że dużym pro-
blemem pozostaje nadal brak odpowiedniej infrastruktury, w szczególności 
sieci regionalnych, która zapewni połączenie państwa z jego obywatelami.

2 Plan informatyzacji państwa na lata 2007–2013, DzU 2007, nr 6, poz. 45.
3 Smarter, Faster, Better eGovernment, 8th Benchmark Measurement, Komisja Europejska 

2009.
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Etap 1 – Rozwój 
infrastruktury 

Etap 2 – uruchomienie 
usług eGovernment 

Etap 3 – Automatyzacja i 
transformacja procesów 
organzicji 

Etap 4 – Zarządzanie 
kolejnej generacji 

Logistyka dla eGovernment 

eGovernment dla logistyki 

Rys. 1. Etapy wdrożenia usługi e-administracji
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Langer, e-Government, i-Government 

– obszary standaryzacji, „e-Fakty” 2006, nr 5, s. 12.

Budowa wszelkiego rodzaju infrastruktury jest zawsze ogromnym wy-
zwaniem logistycznym w jej najczystszej postaci, czyli przepływem fizycznym 
materiałów. Dotyczy to głównie operacyjnego wymiaru logistyki przedsiębiorstw 
wdrażających, ale na nim się nie kończy. Wsparcie procesu rozwoju infrastruktury 
wymaga również odpowiednich prac na szczeblu strategicznym, a dokładniej 
mówiąc, scentralizowanego harmonogramu działań. Obecnie wyrazem takiego 
harmonogramu jest Plan informatyzacji państwa na lata 2007–2013. 

Tworzenie infrastruktury, chociaż jest wyzwaniem zarówno logistyki 
w skali makroekonomicznej, jak i mikroekonomicznej, nie jest wyzwaniem 
największym. Udział logistyki powinien być równie mocno akcentowany 
w samym procesie uruchamiania, automatyzacji i koordynacji e-usług. 
Informatyzując sektor finansów publicznych, należy dążyć do tworzenia 
rozwiązań, które usprawniają kontakt obywatela z urzędem, a jednocze-
śnie czynią ten urząd efektywnym i tańszym. Weryfikacja ekonomicznej 
efektywności działań e-urzędu dokonuje się często na gruncie politycznym, 
a nie ekonomicznym4. Przeciwdziałanie takim tendencjom oraz zapewnienie 
wysokiego stopnia organizacji rozwiązań wymaga zastosowania metod zarzą-
dzania logistycznego. System e-administracji powinien charakteryzować się 
również interoperacyjnością (wewnętrzną w systemie administracji publicznej 
i zewnętrzną z systemami odbiorców usługi) w skali całego kraju, a także poza 

4 T. Zieliński, Finanse w gospodarce elektronicznej, w: Strategie i modele gospodarki elek-
tronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 145.
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jego granicami. Taki stan można osiągnąć poprzez standaryzację metod wdra-
żania systemu na szczeblu centralnym i późniejsze przenoszenie opracowanych 
rozwiązań kolejno na regiony, województwa, gminy czy poszczególne miasta. 

Możliwość zastosowania zarządzania logistycznego w obszarze infor-
matyzacji sektora publicznego wynika z analizy obszarów kształtowania 
usług e-administracji (tabela 1). Na jej podstawie można stwierdzić, że 
podstawowymi przesłankami wprowadzania e-administacji jest podwyższe-
nie jakości i efektywności czasowej świadczonych usług. Szczególnej roli 
nabierają tutaj więc koncepcje zarządzania zorientowanego na jakość, takie 
jak Total Quality Management, Kaizen, Benchmarking, oraz metody integra-
cji i koordynacji działań opierające się na systemach informatycznych (np. 
Customer Relationship Management), zarządzanie poprzez wartość, a także 
metody przeprojektowywania procesów na czele z koncepcją Business Process 
Reenginering i mapowaniem procesów biznesowych.

Tabela 1

Podstawowe obszary kształtowania usług e-administracji

Wyróżnik Opis

Procedury

Jawne, przejrzyste, ogólnodostępne, zrozumiałe dla ogółu odbiorców. 
Niewymagające zaangażowania czasu i zewnętrznych instytucji 
doradztwa. Łatwość weryfikacji błędów, prostota korygowania 

i wprowadzania zmian w dokumentacji

Czas obsługi
Znaczne skrócenie czasu obsługi poprzez informatyzację procesu oraz 

wdrożenie koncepcji CRM, pozwalającej na tworzenie baz danych 
w sferze dotychczasowej historii współpracy z klientem

Oddziaływanie 
na koszt 
funkcjonowania

Znaczne ograniczenie kosztów związane z redukcją zatrudnienia, 
uproszczeniem procedur. Jawność i ogólna dostępność do informacji 

publicznej pozwalająca na bezpośrednią kontrolę przestrzegania procedur 
w sektorze publicznym oraz weryfikację jego użytkowania

Kompleksowość 
usług

Usługi publiczne umiejscowione i świadczone w sposób kompleksowy, 
cechujące się znacznym stopniem mobilności

Relacje 
z odbiorcami usług Integracja i partnerstwo

Struktury 
organizacyjne Zdywersyfikowane, o wysokim stopniu adaptacyjności

Źródło: M. Zioło, J. Jankowski, eGovernment a koncepcja Web 2.0, w: Problemy 
społeczeństwa informacyjnego, red. A. Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin 2007, s. 317.
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2. Rola e-administracji w funkcjonowaniu logistyki

Koncepcja e-administracji ma bardzo szerokie zastosowanie. Ma ona 
zapewnić zarówno automatyzację procesów obsługi klienta (tj. orientacja na 
petenta, zapewnienie mu wielokanałowego dostępu do urzędu, możliwość 
składania za ich pośrednictwem wszelakich deklaracji, zapewnienie wglądu 
w etap rozpatrywania spraw, rejestracja zgłoszeń przychodzących i wycho-
dzących), jak i procesów z zakresu back-end (tj. ewidencja i identyfikacja 
płatników, prowadzenie rachunkowości podatkowej i budżetowej, kontrola 
i egzekucja podatkowo-administracyjna)5.

W Unii Europejskiej wyspecyfikowano usługi administracji, z których 
obywatele mogą skorzystać on-line. Są to w szczególności usługi dotyczące6: 
 – podatku dochodowego,
 – podatku VAT,
 – rejestracji działalności gospodarczej,
 – zasobów danych statystycznych,
 – deklaracji celnych, zezwoleń i certyfikatów,
 – zamówień publicznych,
 – pośrednictwa w poszukiwaniu pracy,
 – ubezpieczeń społecznych,
 – wydawania dokumentów tożsamości,
 – rejestracji pojazdów,
 – wydawania pozwoleń na budowę,
 – przyjmowania zgłoszeń przez policję,
 – dostępu do zasobów bibliotek publicznych,
 – wydawania aktu urodzenia i małżeństwa,
 – zgłaszania kandydatów na wyższe uczelnie,
 – zmiany miejsca zamieszkania,
 – służby zdrowia.

Warunkiem skutecznego rozwoju koncepcji e-administracji jest, oprócz 
skutecznej informacji oraz bezproblemowego odnalezienia serwisów, tworzenie 
rozwiązań zintegrowanych, jakim jest ePUAP. Najprościej mówiąc, jest to plat-
forma elektroniczna dostarczająca usługi dla przedsiębiorców i obywateli, mają-

5 T. Zieliński, op.cit., s. 145.
6 G. Billewicz, Administracja w gospodarce elektronicznej, w: Strategie i modele gospo-

darki…, op.cit., s. 164.
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ca na celu zwiększenie efektywności administracji publicznej związanej przede 
wszystkim ze świadczeniem usług publicznych. Wśród celów platformy należy 
wyróżnić dostarczenie usług wspólnych (m.in. usługi udostępniania informacji, 
przekazywanie dokumentów Business-to-Administration i Consumer-to-
Administration oraz Administration-to-Business i Administration-to-Consumer, 
usługi rejestrowe, obsługi płatności) organom administracji publicznej, wspiera-
jących realizację usług publicznych oraz dostarczanie firmom danych o dostęp-
nych usługach publicznych oraz dostarczenie tych usług drogą elektroniczną7.

Samo wprowadzenie usług e-administracji, chociaż poprawia przepływ 
informacji między sektorem publicznym a przedsiębiorstwami, nie zapew-
nia jednak synergii tego rozwiązania, jakim jest ścisła integracja narzędzi 
informatycznych przedsiębiorstw i administracji (w zakresie logistyki przed-
siębiorstw są to narzędzia wymienione w tabeli 2). 

Tabela 2

Narzędzia stanowiące źródło połączenia logistyki i e-administracji

Narzędzie Rezultat zastosowania  
w sferze administracji publicznej

System CRM (Customer Relationship 
Management) – zarządzanie relacjami 
z klientem

 – usprawnienie procesu diagnozy preferencji 
po stronie popytu,

 – lepsze dostosowanie usług do oczekiwań 
odbiorców,

 – skrócenie czasu obsługi, a tym samym 
procesu świadczenia usług,

 – zmniejszenie liczby popełnianych błędów 
oddziałujące na czasochłonność procesu 
i koszty,

 – wzrost efektywności działania i poprawa 
jakości,

 – implementacja nowych technologii 
wymuszająca zapotrzebowanie na 
innowacje oraz zmiany w obszarze 
dotychczasowej kultury organizacji

System ERP (Enterprise Resource Planning) 
– planowanie zasobów przedsiębiorstwa
Elektroniczne platformy zamówień 
i elektroniczne systemy płatności 
(e-procurment, e-payment)
Systemy zarządzania przepływem pracy 
i obiegiem dokumentów (workflow)
Elektroniczna wymiana danych  
(Electronic Data Interchange)
Telefonia Voice-Over IP
Zarządzanie łańcuchem dostaw  
(Supply Chain Management)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: M. Zioło, eGovernment jako koncepcja 
usług publicznych ukierunkowanych na jakość, w: Usługi w Polsce. Nauka, 
dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, ZN nr 497, EPU nr 20, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 169.

7 A. Tomaszewicz, E-usługi publiczne jako kierunek rozwoju działalności usługowej administracji 
publicznej, w: Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, red. H. Babis, ZN nr 
519, EPU nr 27, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 182–183.
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Ta część wdrożenia nie jest przedmiotem uwagi jedynie podmiotów 
publicznych, ale przede wszystkim podmiotów prywatnych. Usprawnienia 
działań podmiotów gospodarczych upatrywać należy w odpowiednim prze-
projektowaniu procesów realizowanych drogą elektroniczną tak, aby realizacji 
procesu jednocześnie towarzyszyła informacja przekazywana do partnera, 
niezależnie czy dotyczy to administracji, czy podmiotów prywatnych. 

Elementem usprawniającym współpracę przedsiębiorstw z administracją 
ma być platforma ePK, która jest odpowiedzialna za możliwość definiowania 
procesów biznesowych wraz z określeniem punktów styku z e-administra-
cją, a następnie za ich uruchomienie i kontrolę realizacji. Ponadto platforma 
ePK odpowiedzialna jest za integrację z platformą administracji publicznej  
ePUAP, platformami regionalnymi oraz systemami i rejestrami dziedzinowy-
mi administracji. Platforma ePK będzie miała swoje odpowiedniki we wszyst-
kich państwach UE, z którymi będzie się integrowała, i będzie umożliwiała 
realizację procesów administracyjnych także poza granicami kraju8.

3. Bariery rozwoju e-administracji w logistyce przedsiębiorstw

Dokonywanie rozliczeń drogą elektroniczną od kilku lat nie jest już jedynie 
abstrakcyjnym hasłem futurystycznym. Występują jednak pewne problemy, któ-
re hamują intensywność rozwoju tej formy komunikacji. Z przeprowadzonych 
przez firmę Quantum Software badań 58 polskich firm pod względem najczęściej 
wymienianych dokumentów elektronicznych wynika, że nie wszystkie obszary 
komunikacji wykorzystywane są z jednakową intensywnością (tabela 3).

Tabela 3 

Ranking wybranych e-dokumentów

Rodzaje telegramu Liczba Rodzaje telegramu Liczba
Wydanie do klienta 94 Zlecenie zwrotu 49
Potwierdzenie przyjęcia od 
dostawcy

90 Potwierdzenie dostarczenia do klienta 35

Awizo dostawy/zamówienie 85 Faktura pro forma 32
Raporty stanów 59 Potwierdzenie przyjęcia z produkcji 20
Wydanie wewnętrzne 52

 Źródło:  H. Gwiżdż, Najczęściej wymieniane e-dokumenty, „Eurologistics” 2010, nr 2, s. 59.
8 P. Żebrowski, Łatwa i efektywna e-administracja wsparciem w zarządzaniu przedsię-

biorstwem, „Logistyka” 2010, nr 2, s. 49.
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Większość stosowanych dokumentów elektronicznych dotyczy czynno-
ści związanych z wysyłką bądź odbiorem zamówień. Najbardziej zaś istotne 
dokumenty z punktu widzenia konsekwencji administracyjnych, czyli faktury 
elektroniczne i potwierdzenia dostarczenia towarów (np. w kwestii rozliczeń 
podatku VAT), przekazywane są trzy razy rzadziej. 

Powodów takiej sytuacji należy upatrywać w szczególności w:
 – niedostosowaniu prawnym w zakresie rozwiązań gospodarki elektronicz-

nej, np. w zakresie wymogów tworzenia e-faktur i podpisu cyfrowego9,
 – braku interoperacyjności rozwiązań w przedsiębiorstwach (jak wynika 

z badań spółki Quantum, najpowszechniej znany standard wymiany da-
nych EDIFACT dotyczył tylko 3% wymienianych dokumentów)10,

 – niskiej świadomości przedsiębiorców (szczególnie małych) co do potrzeby, 
metod i uczestnictwa w handlu elektronicznym11.

Powszechne korzystanie z usług e-administracji jest więc uwarunkowane 
(poza zmianami w zakresie legislacji) prowadzeniem dodatkowych projektów 
miękkich uświadamiających społeczeństwo w zakresie funkcjonalności 
rozwiązań. Mogą one przybrać postać szkoleń – organizowanych z ramienia 
gminy bądź podmiotów prywatnych dofinansowanych środkami publicznymi, 
lub punktów doradztwa, swoistych inkubatorów rozwoju usług e-gospodarki, 
w tym e-administracji.

4. Pozostałe związki logistyki i e-administracji

Wzajemne interakcje między logistyką i e-administracją nie ograniczają się 
jedynie do wcześniej wymienionych procesów biznesowych. E-administracja to 
także systemy informacji przestrzennej oraz wymieniony już wcześniej system 
e-procurement, czyli inaczej system e-zamówień publicznych.

Rozwój informacji przestrzennej wiąże się z rozwojem monitoringu glo-
balnego, regionalnego oraz lokalnego i dotyczy upowszechniania technologii  
 
 

9 Zob. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz 
przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi 
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur, DzU z 2005 r., nr 133, poz. 1119.

10 H. Gwiżdż, op.cit., s. 59.
11 P. Żebrowski, op.cit., s. 49.
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mobilnej i satelitarnej tworzącej nową jakość w planowaniu, organizowaniu 
i przebiegu procesów przewozu12.

E-procurement jest to zaś elektroniczna integracja oraz zarządzanie 
całością działań związanych z zamówieniem publicznym zawierające zapy-
tanie ofertowe, autoryzację, zamówienie, dostarczenie i płatność pomiędzy 
nabywcą a dostawcą. Nie stanowi grupy oddzielnych czynności realizowanych 
drogą elektroniczną czy przy wykorzystaniu komputera. Jest jednolitym 
systemem informatycznym, który swoim zakresem funkcjonalnym obejmuje 
cały proces zaopatrzenia13. Jednym z wzorcowych systemów e-zaopatrzenia 
sektora publicznego w Europie jest system niemiecki. Rozwiązanie federalne 
e-tenderig zostało pomyślane jako centralna strona internetowa, która stała 
się głównym medium kontaktu pomiędzy kupującym i sprzedającym. Dzięki 
temu zwiększono konkurencję i zmniejszono koszty14.

Podsumowanie

Analiza wzajemnych interakcji funkcjonowania e-administracji oraz 
myślenia w kategoriach logistycznych po raz kolejny potwierdza interdyscy-
plinarność logistyki. Wsparcie logistyczne jest niezbędne w procesie fizycznej 
informatyzacji społeczeństwa, ale także w procesie organizacji uruchamiania 
e-usług administracji publicznej. Obecnie największym wyzwaniem jest jed-
nak proces integracji powstających systemów e-administracji z systemami in-
formatycznymi przedsiębiorstw, odpowiednie przeprojektowywanie procesów, 
tak aby poprzez pełną automatyzację i koordynację wykonywanych czynności 
uzyskać efekt synergii czasowej, kosztowej i jakościowej. Poniesione nakłady 
nie odniosą jednak skutku, jeśli wraz z infrastrukturalną informatyzacją 
społeczeństwa nie zostanie przeprowadzona informatyzacja mentalna, prze-
jawiająca się w organizacji szkoleń bądź budowy e-inkubatorów ukazujących 
możliwości funkcjonowania e-gospodarki, w tym e-administracji.

12 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna 
prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Ministerstwo Nauki  
i Informatyzacji, Warszawa 24 czerwca 2005, s. 52.

13 K. Grzybowska, E-procurement, www.dyrektor.nf.pl (15.05.2010).
14 J. Giza, Praktyczne zastosowanie e-procurement – Niemcy, www.eprocurement.spole-

czenstwoinformacyjne.pl (15.05.2010).
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E-GOVERNMENT AND LOGISTICS – MUTUAL INTERACTIONS

Summary

E-government is a tool of filling the spatial-temporal gap dividing the informa-
tion society from government. Implementing the concept of e-government is certainly 
a necessity, if not the present day, then the near future. The process of implementation 
can be divided into four phases, starting of the infrastructure construction through 
the launch and automate operations, until a new integrated management system. 
Logistics is one of the tools needed to build such a system, but also is one of its major 
beneficiaries. Reorganization of business processes for e-government will increase 
their cost-, time- and quality-effectiveness.

Translated by Andrzej Rzeczycki
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TRENDY W ROZWOJU POLSKIEGO TRANSPORTU 2000–2008

Streszczenie
Celem artykułu jest pokazanie dynamiki zmian ilościowych w wybranych 

gałęziach transportu w Polsce w latach 2000–2008. W szczególności przedstawienie 
danych na temat liczby obsłużonych pasażerów oraz ilości ładunków. 

Wprowadzenie

Transport jest ważnym i niezbędnym elementem gospodarki. Podlega 
zmianom w zależności od popytu, oferowanej podaży, ceny, wyboru klienta 
oraz uwarunkowań koniunkturalnych. W kontekście zachodzących zmian, 
zwłaszcza kryzysu gospodarczego, warto przyjrzeć się dynamice tych zmian 
w poszczególnych rodzajach transportu.

Artykuł pt. Trendy w rozwoju polskiego transportu 2000–2008 ma na 
celu pokazanie dynamiki zmian w działalności przewozowej podmiotów 
gospodarczych we wszystkich gałęziach transportu w Polsce. Pokazuje lidera 
wśród przewoźników. Zawiera kompendium danych statystycznych w zakresie 
zmian zachodzących w rozwoju polskiego transportu w latach 2000–2008 
W szczególności prezentuje informacje o liczbie przewiezionych pasażerów, 
ilości ton przetransportowanych ładunków oraz tonokilometrach wykonanych 
przez podmioty w gałęziach transportu. Pokazuje również zmiany w ruchu 
samolotów i pasażerów w krajowych portach lotniczych oraz informacje 
o liczbie statków i przeładunków w morskich portach handlowych w Polsce.
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1. Pojęcie trendu i cyklu koniunkturalnego

Trend – to długoterminowa ścieżka wzrostu zmiennej ekonomicznej, 
wokół której mogą występować krótkoterminowe wahania. Trendy mogą być 
obliczane za pomocą różnych metod1.

W publikacji Kompendium wiedzy o gospodarce trend jest określony 
jako obraz zmian w produkcji w długim okresie na skutek wzajemnego 
znoszenia się wahań krótkoterminowych. Długoterminowe zwyżkowe lub 
zniżkowe tendencje rozwojowe, ujawniające się określonej dziedzinie działań 
gospodarki, np. produkcji, określamy mianem trendu. Wyrażają one suma-
ryczny wpływ postępu technicznego i technologii, podaży czynnika pracy 
(jego ilości i jakości) oraz podaży rzeczowych (materialnych) czynników 
wytwórczych2.

Z kolei cykl koniunkturalny to wahania koniunkturalne w gospodarce, 
wyrażające się w jej ekspansji lub kurczeniu się wokół linii trendu3.

Zmiany ilościowe w czasie w poszczególnych sektorach transportu 
obrazują trendy.

2. Trendy rozwojowe w transporcie kolejowym

W Europie obserwuje się stały rozwój infrastruktury kolejowej. Powstaje 
coraz więcej nowych połączeń kolejowych, modernizowane są linie już 
istniejące. Od producentów i dostawców oczekuje się nowych rozwiązań 
systemowych w zakresie infrastruktury kolejowej – mają one skutecznie 
zaspokoić zróżnicowane potrzeby poszczególnych operatorów. W tabeli 1 
zaprezentowano, jak kształtują się zmiany w poszczególnych latach, biorąc 
pod uwagę przewoźników, liczbę przewozów, a także średnie odległości dla 
przewozów pasażerskich, a na rysunku 1 przedstawiono przewozy pasażerskie 
i towarowe w latach 2000–2008.

1 J. Black, Słownik ekonomii, PWN, Warszawa 2008, s. 486.
2 Kompendium wiedzy o gospodarce, red. E. Cyrson, PWN, Warszawa–Poznań 1996,  

s. 75–76.
3 Ibidem.
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Tabela 1 

Transport kolejowy

Rok 

Wyszczególnienie
2000 2004 2005 2006 2007 2008

Linie kolejowe eksploatowane 
[km]: 22 560 20 250 20 253 20 176 20 107 20 196

 – normalnotorowe 21 575 19 906 19 843 19 763 19 797 20 007
 – zelektryfikowane 11 905 12 017 11 884 11 871 11 898 11 924

Przewozy ładunków 
w transporcie kolejowym [tys. t] 187 247 282 919 269 553 291 420 245 346 248 860

Przewóz ładunków 
u poszczególnych przewoźników 
[tys. t]:
 – PCC Rail
 – PKP Cargo
 – PTK Holding
 – PTKiGK Rybnik
 – Lotos Kolej

-
-
-
-
-

9 313,9
bd.

-
52 717

717,7

9 404,5
bd.

-
51 500,9
1 461,5

11 098
149 082
36 180
51 807
2 494

64 169
144 649

35 439
52 239
3 566,5

59 015
134 015
31 374
bd.
5 015

Praca przewozowa w transporcie 
kolejowym [mln tkm] 54 448 52 332 49 972 53 622 54 253 52 043

Liczba przewoźników 
towarowych - 21 20 18 17 17

Średnia odległość dla przewozu 
ładunków 290,8 185 185,4 184 221,1 209,1

Przewóz pasażerów 
w transporcie kolejowym [tys.] 360 687 272 162 258 110 265 323 279 657 291 892

Przewóz pasażerów 
u poszczególnych przewoźników 
[tys.]:
 – PKP PR
 – PKP IC
 – Koleje Mazowieckie
 – PKP SKM
 – PKP WKD
 – SKM Warszawa
 – Arriva PCC

 -
-
-
-
-
-
-

217 279
 7 954

-
35 429
6 190
-
-

163 398
 9 586

39 966
37 731
6 410

290
-

160 888
10 664
42 412
39 269
6 663
3 608
-

166 421
 11 578
 45 180
 40 551
 6 665 
 6 584
 -

171 578
 11 839
 49 918
 39 004

 7 076
 8 764
 2 993

Praca przewozowa w transporcie 
kolejowym [mln paskm] 24 093 18 690 18 157 18 552 19 859 20 195

Liczba kolejowych 
przewoźników pasażerskich - 4 6 6 6 7

Średnia odległość dla 
przewozów pasażerskich [km] 66,8 68,7 70,3 69,92 71,01 69,19

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Transport – wyniki działalności w 2008 r.,  
„Rynek Kolejowy” 2006–2009, nr 1–12.
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Rys. 1.  Przewozy pasażerskie i towarowe w transporcie kolejowym
Źródło:  opracowanie własne.

Z powyższych danych wynika, że w latach 2005–2008 nieznacznie 
zmniejszyła się liczba obsługiwanych linii kolejowych (o 57 km), eksploato-
wano o 0,82% więcej linii normalnotorowych, eksploatowano o 0,34% więcej 
linii zelektryfikowanych.

W 2008 roku w porównaniu z rokiem 2005 transportem kolejowym 
przewieziono mniej ton ładunków o 7,7% w stosunku do roku bazowego, wy-
konano większą pracę przewozową w tonokilometrach o 4,1%, nastąpił wzrost 
przewozów pasażerskich o 13% oraz o 11% zwiększyła się praca przewozowa 
w transporcie kolejowym w stosunku do roku 2005.

3. Trendy w transporcie samochodowym

W zatłoczonych miastach kluczowym elementem gwarantującym mo-
bilność jest szybki transport. W wielu przypadkach nowoczesne rozwiązania 
trakcyjne okazują się jedynym sposobem zapewnienia płynności i efektyw-
ności transportu miejskiego. Szczegółowy opis, jak kształtuje się transport 
samochodowy, został przedstawiony w tabeli 2, a jak kształtuje się stosunek 
przewozu pasażerów w transporcie samochodowym w stosunku do przewozu 
towarów – na rysunku 2.

Przewozy ładunków  
w transporcie kolejowym 
[tys. t]

Przewozy pasażerów  
w transporcie kolejowym  
[tys.]
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Tabela 2 

Transport samochodowy

Rok

Wyszczególnienie
2000 2004 2005 2006 2007 2008

Drogi publiczne o twardej 
nawierzchni [km]: 249 828 252 273 253 781 255 543 258 910 261 233

 – autostrady 358 552 552 663 663 765
 – drogi o ulepszonej 
nawierzchni 205 637 224 441 227 250 229 249 233 133 235 901

Przewozy ładunków 
w transporcie samochodowym 
[tys. t]

1 006 705 956 939 1 079 761 1 113 880 1 213 246 1 339 473

Średnia odległość dla 
ładunków [km] 74,5 115,5 110,9 122,5 131,5 130

Praca przewozowa 
w transporcie samochodowym  
[mln tkm]

75 023 110 481 119 740 136 490 159 527 174 223

Przewóz pasażerów 
w transporcie samochodowym 
[tys.]

954 515 807 281 782 025 751 470 718 274 666 162

Praca przewozowa 
w transporcie samochodowym 
[mln paskm]

31 735 30 118 29 314 28 148 27 359 26 791

Średnia odległość dla 
pasażerów [km] 33,2 37,3 37,5 37,5 38,1 40,2

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Transport – wyniki działalności 2006–
2008, „Rynek Komunikacyjny” 2007–2009, nr 1–12.

Rys. 2.  Stosunek przewozu pasażerów do przewozu ładunków w transporcie samo-
chodowym [tys.]

Źródło:  opracowanie własne. 
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W latach 2005–2008 zwiększyła się liczba dróg publicznych o twardej 
nawierzchni o 2,9% w stosunku do roku 2005, w tym powstało aż o 38,6% 
więcej kilometrów nowych autostrad oraz 3,8% więcej kilometrów dróg 
o ulepszonej nawierzchni. W roku 2008 odnotowano wzrost przewozu ła-
dunków w transporcie samochodowym o 24% w stosunku do roku bazowego 
2005, wykonano pracę przewozową większą o 45,5%, ale przewieziono mniej 
o 14,8% pasażerów i wykonano przy tym o 8,6% mniejszą pracę przewozową.

4. Trendy w transporcie lotniczym

Transport lotniczy jest elementem światowego systemu transportowego 
poprzez organizacyjne, funkcjonalne i technologiczne wkomponowanie 
w obsługę zróżnicowanego rynku przewozów pasażerów, ładunków i poczty. 
Konsekwencją jego dyferencjacji jest brak możliwości bilansowania popytu 
i podaży w układzie globalnym, a przedmiotem wymiany na rynku usług 
lotniczych są usługi związane z przemieszczaniem pasażerów, ładunków  
i poczty, przy czym ponad 70% pracy przewozowej światowego transportu 
lotniczego przypada na przewozy pasażerskie4.

Tabela 3 

Transport lotniczy

Rok

Wyszczególnienie 
2000 2004 2005 2006 2007 2008

Sieć tras lotniczych [km] 89 975 91 863 146 804 210 363 236 319 221 130
 – zagranicznych 87 288 89 572 144 040 207 599 233 555 218 838

Przewozy pasażerów 
w transporcie lotniczym [tys.] 2 880 4 044 4 637 5 329 6 194 5 463

Średnia odległość przewozu 
pasażerów [km] 2 095 1 748,5 1 834 2 184 1 823 1 728

Praca przewozowa  
[mln paskm] 6 034 7 071 8 504 11 641 11 291 9 438

Ruch pasażerów w portach 
lotniczych:
 – przyjazdy do kraju 2 344 921 3 521 366 4 861 860 6 651 829 8 467 175 9 395 732
 – wyjazdy z kraju 2 360 387 3 575 981 4 946 296 6 785 553 8 546 513 9 397 847

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Transport – wyniki działalności 2006–
2008…, op.cit.

4 Marketing na rynku usług lotniczych, red. D. Rucińska, A. Ruciński, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 104–110.
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Na rysunku 3 zostały przedstawione średnie odległości przewozu pasa-
żerów w stosunku do przewozu pasażerów w latach 2000–2008. 

Rys. 3. Średnia odległość przewozu pasażerów w stosunku do przewozu pasażerów 
w transporcie lotniczym

Źródło:  opracowanie własne.

Jak wynika z danych zamieszczonych na rysunku 3, w latach 2005–2008 
nastąpił wzrost sieci tras lotniczych o 50,6%, w tym o 51,9% przybyło tras 
zagranicznych. Wzrosła również liczba przewiezionych pasażerów o 17,8% 
w stosunku do roku bazowego 2005. Wykonano pracę przewozową większą 
o 10%, przewieziono o 93,2% więcej pasażerów przylatujących do kraju oraz 
o 90% więcej pasażerów wylatujących z kraju.

5. Trendy w transporcie morskim

Tabela 4 

Transport morski

Rok 

Wyszczególnienie
2000 2004 2005 2006 2007 2008

Liczba statków morskiej floty 
transportowej 128 118 130 121 121 123

Nośność DWT [tys.] 2 551 2 407 2 610 2 533 2 482 2 614
Przeciętny wiek statków [lata] 16,0 20,0 20,1 20,2 21,0 21,2
Przewozy ładunków żeglugą 
morską [tys. t] 22 774 22 499 9 362 10 021 11 432 10 447

Średnia odległość przewozu 
ładunków [km] 58 692 40 539 3 397 3 179 2 500 2 898

Średnia odległość
przewozu pasażerów
[km]

Przewozy pasażerów  
w transporcie lotniczym  
[tys.]
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 Lata

Wyszczególnienie
2000 2004 2005 2006 2007 2008

Praca przewozowa żeglugi 
morskiej [mln tkm] 1 336 654 102 120 31 799 31 860 28 580 30 279

Obroty ładunkowe w portach 
morskich [tys. t] 47 871 56 918

59 479

54 770

60 319

53 131

60 049

52 434
48 833

Ruch pasażerów w morskich 
portach handlowych:
 – przyjazdy do kraju 2 259 741 1 025 962 767 466 818 998 828 299 762 922
 – wyjazdy z kraju 2 205 374 997 427 779 580 806 835 848 401 764 847

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport – wyniki działalności 2006–
2008…, op.cit.

Na podstawie danych z tabeli 4 można stwierdzić, że w polskim transpor-
cie morskim w latach 2005–2008: zmalała o 5,3% liczba statków, nieznacznie 
wzrosła ich nośność DTW (o 0,15%) oraz wzrósł wiek statków (o 0,54%). 

W roku 2008 transportem morskim przewieziono o 11,6% więcej ton 
ładunków, wykonano przy tym mniejszą o 4,8% pracę przewozową. Obroty 
ładunkowe w transporcie morskim wyniosły o 17,9% mniej niż w 2005 roku. 
W roku 2008 przyjechało do kraju transportem morskim o 0,6% mniej pasaże-
rów i wyjechało z kraju 1,89% mniej pasażerów w porównaniu z rokiem 2005.

Rys. 4.  Średnia odległość przewozu ładunków w transporcie morskim [km]
Źródło:  opracowanie własne.

Podsumowanie

Opracowanie zawiera dane statystyczne od 2000 do 2008 roku w zakre-
sie zmian zachodzących w rozwoju polskiego transportu w oparciu o wyniki 
działalności w transporcie opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. 

cd. tabeli 4. Transport morski
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Dane charakteryzują działalność przewozową podmiotów gospodarczych we 
wszystkich gałęziach transportu oraz działalność wspomagającą transport, jak 
np. usługi spedycyjne.

Praca w szczególności prezentuje informacje o liczbie przewiezionych 
pasażerów, ilości ton przetransportowanych ładunków oraz tonokilometrach 
wykonanych przez podmioty w poszczególnych rodzajach transportu. Pokazuje 
również zmiany w ruchu samolotów i pasażerów w portach lotniczych oraz 
informacje o liczbie statków i ilości przeładunków w morskich portach han-
dlowych w Polsce. Szczegółowy opis trendu skupia się na latach 2005–2008.

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF POLISH TRANSPORT 2000–2008

Summary

The article’s aim is to show dynamic process of growth and collapses in each 
form of transport in Poland in years 2000–2008. In particular it reveals information 
about quantity of passengers serviced, quantity of the cargo transported in every kind 
of transport selected. There are also described changes in aircraft traffic and quantity 
of passengers departed in polish airports.

Translated by Łukasz Struzik
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RACHUNEK EKONOMICZNY A ZAPEWNIENIE 
BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKU W TRANSPORCIE DROGOWYM

Streszczenie
Pomimo obserwowanej dywersyfikacji zainteresowań koszty stanowią w dal-

szym ciągu jeden z głównych przedmiotów dzisiejszej logistyki. Warto więc zwrócić 
uwagę na fakt, że dość znaczącą pozycję w ogólnym rozliczeniu mogą stanowić koszty, 
które do tej pory zazwyczaj pozostawały w cieniu kosztów związanych z głównymi 
procesami logistycznymi. Są to koszty bezpieczeństwa, związane przede wszystkim 
z zabezpieczeniem ładunku, oraz koszty skutków niedotrzymania odpowiednich 
warunków jego zabezpieczenia. Największej obniżki kosztów, przyczyniającej się 
do wzrostu zysków, można by spodziewać się w wyniku zaistnienia efektu synergii, 
to jest aktywizacji świadomości i wiedzy całego personelu danej organizacji, jak 
również zastosowania określonych wytycznych w dziale zakupów przedsiębiorstwa. 
Symulacja ekonomiczna może przyczynić się do optymalizacji decyzji logistycznych 
w tym obszarze.

Wprowadzenie

Bezpieczeństwo – to zagadnienie, które jest znane właściwie każdemu, 
kto jest świadomy samego siebie, jak i otaczającego go świata. Jest to niezwykle 
ważna potrzeba codziennego życia, która przejawia się praktycznie na każdej 
jego płaszczyźnie. Mimo że bezpieczeństwo jest tak ważne, okazuje się, że 
bardzo często przytrafiają się sytuacje, które w znaczący sposób mogą wpły-
wać na jego obniżenie. Taka sytuacja związana jest z nieodłączną dziedziną 
ludzkiego życia, jaką jest transport zarówno ludzi, jak i różnego rodzaju towa-
rów. Co ciekawe, na terenie Polski oba rodzaje transportu charakteryzują się 
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różnym stopniem zaangażowania społecznego w poziom bezpieczeństwa. O ile 
w przypadku transportu drogowego ludzi przykłada się wielką wagę do spraw 
bezpieczeństwa, to kwestia przewozu ładunków pozostaje nieco na uboczu.

Bezpieczeństwo w transporcie drogowym należy postrzegać nie tylko 
przez pryzmat aktywnych, jak i pasywnych systemów bezpieczeństwa 
dzisiejszych środków transportowych, ale również przez pryzmat poziomu 
zabezpieczenia samego ładunku na czas transportu. Polskie realia pokazują, 
że kierowcy nie posiadają odpowiedniej wiedzy z zakresu zabezpieczania 
ładunków, a co za tym idzie, w wielu przypadkach nie posiadają odpowied-
niego osprzętu zabezpieczającego. Taka sytuacja jest wynikiem obecnie 
funkcjonujących rozwiązań legislacyjnych. O ile przepisy mówią o koniecz-
ności nauczania o sposobach zabezpieczania ładunków1, to przepisy ruchu 
drogowego2 nie narzucają konieczności stosowania tej wiedzy w praktyce. 
Z tego powodu dochodzi do kolizji wymogów prawnych, przez co cierpi 
ogół społeczeństwa, ze względu na drastycznie niski poziom bezpieczeństwa 
w transporcie drogowym (z punktu widzenia zabezpieczania ładunków).

Opisany stan rzeczy w dużym stopniu odnosi się również do głównych 
użytkowników dróg krajowych, jak i międzynarodowych, a mianowicie do pod-
miotów operujących w branży transportowej. Nieodpowiednio zabezpieczony 
ładunek może generować stosunkowo duże koszty pod względem finansowym 
oraz organizacyjnym. Do obciążeń finansowych należy zaliczyć wszelkie 
kary w postaci mandatów za powodowanie niebezpieczeństwa na drogach, 
jak również szkody powstałe w wyniku wypadków drogowych. Uszkodzenie 
samego środka transportu może stanowić akceptowalny poziom kosztowy, 
ale uszkodzenie transportowanego ładunku już nie. Jeżeli przedsiębiorca nie 
ubezpiecza każdego przewozu i dodatkowo nie poświęca odpowiedniej uwagi 
kwestii zabezpieczenia ładunku, wówczas wszelkie szkody powstałe na ładun-
ku w wyniku wypadku jest zobowiązany pokryć z własnych środków finan-
sowych. W sytuacji gdy przedsiębiorca ubezpiecza swoje przewozy, w chwili 
wypadku traci on wszelkie naliczone zniżki, a tym samym przyczynia się do 
wzrostu kosztów działalności podstawowej, aczkolwiek nie musi pokrywać 

1 Zob.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia 
kierowców wykonujących przewóz drogowy, DzU z 2008 r., nr 124, poz. 805, ze zm.

2 Zob.: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym, DzU z 2005 r., nr 
108, poz. 908, ze zm., art. 61.
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szkód powstałych na ładunku. Należy przy tym zaznaczyć, że ubezpieczyciel 
może odmówić wypłacenia odszkodowania w związku z niedopełnieniem 
ogólnych warunków umowy ubezpieczeniowej, jeżeli wykaże, że przewoźnik 
nie dołożył wszelkich starań, by uniknąć wypadku, poprzez niewystarczające 
zabezpieczenie ładunku. Ponadto oddzielną kategorię stanowią koszty organi-
zacyjne w postaci strat czasowych, a co za tym idzie – nieterminowych dostaw 
(kary umowne) – w przypadku strategii just-in-time.

1. Bieżący stan bezpieczeństwa na drogach

Należy również zaznaczyć, że poziom bezpieczeństwa w transporcie 
drogowym ma swój określony wymiar statystyczno-ekonomiczny, aczkolwiek 
stosunkowo ciężko jest go odnieść do samego ładunku. Proces dochodzenia 
do określonych wniosków jest o tyle złożony, że wymaga uwzględnienia 
szerokiego zakresu statystyk prowadzonych zarówno przez Policję, Główny 
Urząd Statystyczny, jak i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Z analizy statystyk policyjnych wynika, że liczba wypadków powodowanych 
przez kierowców samochodów ciężarowych sukcesywnie się zmniejsza (ry-
sunek 1). Jest to dobra informacja, zważywszy na fakt, że z roku na rok na 
polskich drogach rośnie liczba samochodów ciężarowych oraz coraz więcej 
młodych i niekoniecznie doświadczonych kierowców zasila rynek pracy.

Rys. 1.  Stosunek liczby wypadków do liczby samochodów
Źródło:  Wypadki drogowe w Polsce 2005, 2007 i 2008, http://www.policja.pl/portal/

pol/71/Statystyki.html; por.: Mały rocznik statystyczny Polski 2009, GUS, 
Warszawa, s. 369.

Koniecznym dopełnieniem przedstawionych danych są statystki ujawnia-
jące przyczyny wypadków w ruchu drogowym (rysunek 2). Mimo szerokiego 
spektrum wyszczególnionych przyczyn nie ujęto w nich niezwykle istotnego 
kryterium, jakim jest nieodpowiednie zabezpieczenie ładunku.
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Rys. 2.  Przyczyny wypadków
Źródło:  Wypadki drogowe w Polsce…, op.cit.

Według zaś statystyk europejskich ocenia się, że blisko 25% wypadków 
z udziałem samochodów ciężarowych jest skutkiem właśnie nieodpowiednio 
zabezpieczonego ładunku3. Niestety, danych europejskich nie można odnieść 
do danych krajowych (brak odpowiednich statystyk), co też zaciemnia obraz 
ogólnej sytuacji w skali całej Polski. Sytuacja ta wynika z faktu, że polskie 
przepisy drogowe oraz kodeks cywilny nie obejmują w dostatecznie szerokim 
zakresie zagadnień związanych z zabezpieczaniem ładunków. Niemniej jed-
nak z powodzeniem można wskazać pierwotne przyczyny dla wspomnianych 
wyżej 25% wypadków, mianowicie wynikają one z braku czasu, braku wiedzy 
oraz nacisków pracodawców. 

Biorąc pod uwagę fakt ciągle rosnącej liczby samochodów ciężarowych, 
liczby nowych kierowców, a tym samym wzrostu ilości przewiezionych 
ładunków, wcale nie dziwi, że rośnie liczba wypłaconych odszkodowań, jak 
również wartość globalnych wydatków z tytułu wypłacanych odszkodowań 
(rysunek 3). Z danych wynika, że przyrost liczby odszkodowań i świadczeń 
w roku 2007 kształtował się na poziomie około 33% (w stosunku do 2005 r.), 
zaś w roku 2008 – około 65% (w stosunku do 2007 r.). A wartość wypłaconych 
odszkodowań i świadczeń wynosiła odpowiednio: około 55% (w stosunku do 
2005 r.) i około 20% (w stosunku do 2007 r.). Przy tym warto wziąć pod 
 

3 Por.: Wytyczne odnośnie do europejskiej dobrej praktyki w zakresie mocowania ładun-
ków w transporcie drogowym, Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu UE, 2006, s. 2. 
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uwagę, że odnotowany wzrost przewiezionej masy ładunków w 2007 wynosił 
około 12% (w stosunku do 2005 r.), zaś w 2008 – około 10,5% (w stosunku do 
2007 r.). Należy zaznaczyć, że sprawa dużej liczby uszkodzonych ładunków 
została rozwiązana w postaci polubownych uzgodnień na linii zleceniodawca  –  
– przewoźnik – odbiorca.

Rys. 3.  Wykresy zależności
A – Stosunek masy przewiezionych ładunków do liczby odszkodowań. 
B – Stosunek liczby odszkodowań do wartości wypłaconych odszkodowań i świad-

czeń
Źródło:  Por.: Mały rocznik statystyczny…, op.cit., s. 361 i 422.

Z powyższej analizy wynika, że przy obecnym (2008) mniej dynamicz-
nym wzroście przewiezionych dóbr obserwuje się rosnącą liczbę samochodów 
ciężarowych, rosnącą liczbę przyznanych odszkodowań i świadczeń oraz ro-
snącą wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń. Konkludując, wynika 
z tego, że drogowy transport ładunków staje się coraz bardziej kosztochłonny 
przy jednoczesnym wyhamowywaniu/spowolnieniu rynku transportowego 
(mniejsza podaż ładunków), a tym samym można z dość dużym prawdopodo-
bieństwem założyć, że firmy transportowe mimo wszystko odnotowują coraz 
mniejsze zyski. Sytuacja ta zmusza przedsiębiorców do wprowadzania coraz 
to bardziej skutecznych strategii kształtowania przewagi konkurencyjnej. 
Rezultaty osiąga się poprzez efektywniejsze zarządzanie, podwyższanie 
jakości oferowanych usług oraz cięcie niepotrzebnych kosztów. Należy także 
pamiętać, że wyniki za rok 2008 ze względu na panujący kryzys stanowią 
niejako korektę dla wcześniejszego rozwoju gospodarki europejskiej.

Przewozy ładunków [mln t]
Wartość wypłaconych 
odszkodowań i świadczeń [mln]

Liczba odszkodowań [tys.]
Liczba odszkodowań [tys.]
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2. Podstawy rachunku ekonomicznego

Jak już wspomniano, koszty ubezpieczeń i odszkodowań stanowią 
znaczący udział w globalnych kosztach działalności. Ponadto należy 
również uwzględnić koszty uszkodzonych pojazdów, powstałych opóźnień 
(w wyniku wypadków) oraz kar umownych za nieterminowe dostawy 
towaru. Przynajmniej części z tych kosztów można uniknąć, wprowadzając 
odpowiednią politykę jakości w zakresie bezpieczeństwa, w tym prawidłowe 
zabezpieczanie ładunków (kryterium to stanowi około 25% wszystkich 
wypadków samochodów ciężarowych). Poprzez odpowiednią politykę jakości 
należy rozumieć uruchomienie odpowiednich narzędzi kontroli w postaci 
rachunku ekonomicznego, który obejmowałby czynniki organizacyjne 
wpływające na poziom bezpieczeństwa wykonywanych usług (rysunek 
4). Największej obniżki kosztów, przyczyniającej się do wzrostu zysków, 
można by spodziewać się w wyniku zaistnienia efektu synergii, to jest 
aktywizacji świadomości i wiedzy całego personelu danej organizacji, 
jak również zastosowania określonych wytycznych w dziale zakupów/
handlowym przedsiębiorstwa. Symulacja ekonomiczna może przyczynić się 
do optymalizacji decyzji logistycznych w tym obszarze.

Rachunek 
ekonomiczny 

Organizacja 

Szkolenia 

Administracja - 
Bezpieczny 

transport 

Magazynierzy - 
Zabezpieczanie 

ładunku 

Kierowcy - 
Zabezpieczanie 

ładunku 

Działalność 

Koszty 
bezpieczeństwa 

Ubezpieczenia 

Środki mocujące 

Koszty braku 
bezpieczeństwa  

Mandaty 

Kary umowne 

Utrata zniżek 
ubezpieczeniowych 

Uszkodzenia 
ładunku 

Rys. 4. Grupy czynników wpływających na potrzebę wprowadzenia rachunku 
ekonomicznego

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wprowadzenie wyższej jakości bezpie-
czeństwa początkowo będzie wymagać określonych nakładów finansowych, 
co w pierwszym roku wdrażania może nie przynieść żadnych widocznych 
efektów, biorąc pod uwagę ogólne rozliczenie kosztów. Jednakże proces ten 
z całą pewnością znajdzie zakładane pozytywne efekty w podsumowaniach 
za kolejne lata działalności zarówno w ujęciu ekonomicznym, jak i funkcjo-
nalnym (skrócenie czasu określonych operacji logistycznych).

Zanim jednak proces kształtowania jakości bezpieczeństwa w transporcie 
stanie się powszechny, najpierw państwo polskie musi podjąć określone środki 
zaradcze oraz wspomagające rozwój świadomości społecznej w zakresie 
bezpieczeństwa w transporcie. Z inicjatywy Krajowej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego powstał program o nazwie GAMBIT 2005, który porusza 
kwestie związane między innymi z kształtowaniem świadomości społeczeń-
stwa4. Ponadto Polska jest czynnym uczestnikiem programu funkcjonującego 
pod nazwą Biała księga, który skupia się na zagadnieniach związanych 
z rozwojem transportu na obszarze Unii Europejskiej. Zgodnie z literą Białej 
księgi w części trzeciej zostały określone priorytety dla UE w zakresie nie-
bezpieczeństwa na drogach, gdzie zwraca się uwagę między innymi na nowe 
technologie istotne dla poprawy bezpieczeństwa drogowego. Poprzez nowe 
technologie należy również rozumieć wszelkiego rodzaju środki zabezpiecza-
jące ładunki na czas transportu.

Wyszczególnione dokumenty tworzą jednocześnie dobre wytyczne dla 
instytucji państwowych oraz prywatnych do tworzenia odpowiednich pro-
gramów informacyjnych, nauczania oraz szkoleń z zakresu bezpieczeństwa 
w transporcie (w tym szeroko pojęte zabezpieczanie ładunków). Państwo 
polskie powinno dążyć do wyeliminowania wtórnego charakteru powyższej 
wiedzy. Osiągnięcie pierwotnego charakteru, poprzez szerzenie tej wiedzy 
na poziomie akademickim (szkoły zawodowe oraz uczelnie wyższe), pozwoli 
na łatwiejsze i szybsze przyswajanie dodatkowej wiedzy z tego zakresu 
w okresie późniejszym (szkolenia uzupełniające w zakładach pracy). Warto 
zwrócić uwagę na fakt, że powaga powyższych zagadnień została już dostrze-
żona przez taką instytucję jak Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 

4 Zob.: http://www.krbrd.gov.pl/gambit/gambit_2005.htm (7.12.2009).
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(International Organization for Standarization – ISO) – wydała ona cały 
zestaw norm, ISO:28000, który obejmuje bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

Ogólny wzrost świadomości społeczeństwa, w tym sektora przedsię-
biorstw prywatnych, może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa 
na krajowych, jak i zagranicznych szlakach komunikacyjnych, co w dłuższej 
perspektywie przyniesie wymierne skutki dla całego łańcucha dostaw.

ECONOMIC ACCOUNT CONSIDERING NECESSITY OF CARGO 
SECURING AFFIRMATION IN ROAD TRANSPORT

Summary

In spite of observed diversification of interests, costs are still one of the major 
objects of nowadays logistic. It is worth to take into account a matter, that a quite big 
position in general settlement can constitute the costs, which to the present days have 
usually stayed in the shadow of costs related to the main logistic processes. They are 
the costs of securing (mostly related to cargo securing) and costs of breach side effects 
of sufficient conditions of cargo securing. The biggest cost reduction, which will 
contribute to the incomes increase could be expected as a result of synergy effect hap-
pening, that means activation of awareness and knowledge of entire staff of specified 
organization, as well as applying specified directives in purchasing department. The 
economic simulation can contribute to optimisation of logistic decisions  at this field.

Translated by Maciej Świeściak
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INTERESARIUSZE PORTU WOBEC WYZWAŃ NA PRZYSZŁOŚĆ 
NA PRZYKŁADZIE PORTU SZCZECIŃSKIEGO

Streszczenie
Dla rozwoju portu konieczna jest współpraca różnych grup interesariuszy, nawet 

tych, których cele są na co dzień rozbieżne, przede wszystkim w sprawach bardziej 
złożonych, jak wprowadzanie kompleksowych rozwiązań teleinformatycznych, duże 
inwestycje czy lobbing na rzecz przyjęcia takich interpretacji przepisów prawnych, 
by polskie porty były konkurencyjne.

Wprowadzenie

Port morski jako punkt złożonej sieci transportowej jest miejscem styku 
interesów wielu podmiotów, które, zasadniczo dążąc do realizacji własnych 
celów, świadomie bądź nieświadomie wpływają na funkcjonowanie i rozwój 
portu jako całości. Wpływ działań, dążeń i siły ekonomicznej interesariuszy 
jest różnorodny i nie zawsze pozytywny, głównie ze względu na różnorodność 
celów i sposobów ich osiągania. Ich reakcje wobec wyzwań przyszłości też są 
z natury rzeczy różnorodne.

1. Interesariusze portu szczecińskiego

Właścicielem terenów portowych w Szczecinie jest, w myśl ustawy o por-
tach i przystaniach morskich1, Skarb Państwa reprezentowany przez Zarząd 
Morskich Portów, które administrują większością terenów portowych, albo 

1 Ustawa z 20.12.1996 r. o portach i przystaniach morskich, DzU z 2002 r., nr 110, poz. 
967, tekst jednolity.
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inne spółki będące własnością państwa – na przykład szczeciński Port Rybacki 
„Gryf”. Ustawa nakłada na Zarząd Portu obowiązek dbałości o rozwój powie-
rzonych portów; wszystkie przychody z dzierżaw, czynszów, opłat tonażowych 
itp. kierowane są na rozwój i inwestycje. Dodatkowym źródłem finansowania 
są kredyty i dotacje instytucji finansowych, które spółce Skarbu Państwa, 
dysponującej gwarancjami rządowymi, jest relatywnie łatwo uzyskać. 

Usługi przeładunkowe i składowe w myśl ustawy świadczone są przez 
inne podmioty, głównie prywatne. Na ogół operatorzy terminali łączą oba te 
rodzaje działalności, na własną rękę pozyskując ładunki, przeprowadzając 
część inwestycji (zwłaszcza w suprastrukturę) oraz dokonując napraw i re-
montów na powierzonym przez Zarząd Portu terenie i za pomocą znajdującego 
się na nim wyposażenia. Wyjątkiem w Szczecinie jest właśnie PR Gryf, który 
we własnym zakresie obsługuje towary. 

Pracownicy portu i reprezentujące ich związki zawodowe stanowią bar-
dzo istotną i zróżnicowaną grupę interesariuszy. Zasadniczo grupie tej zależy 
na zwiększaniu przeładunków, a co za tym idzie – przychodów, które mogłyby 
być następnie wydatkowane na podniesienie relatywnie niskich płac albo na 
dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników, choć należy podkreślić, że 
portowcy wielokrotnie udowadniali, że są gotowi do poświęceń w imię dobra 
swoich firm: zgadzali się na przykład na obniżenie pensji, gdy terminale były 
w trudnej sytuacji finansowej, a ci z nich, którzy byli jednocześnie udzia-
łowcami w swoich spółkach, praktycznie zawsze rezygnowali z dywidendy, 
przeznaczając zyski firm na dalsze inwestycje. Z drugiej strony pewna część 
pracowników jest niechętna zmianom, takim na przykład jak wprowadzanie 
nowych rodzajów sprzętu przeładunkowego, preferując sprawdzone rozwią-
zania, do których są przyzwyczajeni. Nie bez znaczenia są też obawy części 
pracowników, że nowoczesny sprzęt przeładunkowy, poprzez zwiększenie 
efektywności pracy, może ich pozbawić zajęcia. Należy jednak podkreślić, że 
szczecińscy portowcy nigdy nie zdecydowali się na strajk, w przeciwieństwie 
na przykład do pracowników gdyńskiego terminalu GCT, który na skutek 
strajku w 2007 roku stracił znaczną część masy ładunkowej2.

Do interesariuszy portu zaliczyć też należy instytucje państwowe, re-
gulujące ruch w porcie lub kontrolujące w pewnym zakresie obrót portowy, 
takie jak Urząd Morski, Straż Graniczna, Inspekcja Celna, graniczne służby 

2 Według różnych szacunków od 30% do 50%.
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weterynaryjne itp. Dbałość o rozwój portu nie jest bezpośrednim zadaniem 
tych podmiotów, nastawionych raczej na pełnienie funkcji kontrolnych 
i ochronę bezpieczeństwa osób i towarów. Wyjątkiem jest Urząd Morski, do 
obowiązków którego, oprócz regulacji ruchu statków, należy też między inny-
mi utrzymanie toru podejściowego ze Świnoujścia. Działalność tych instytucji 
ma jednak zasadniczy wpływ na funkcjonowanie portu i sposób, w jaki 
postrzegają go klienci, dla przykładu, bardzo wysoko oceniana jest praca 
szczecińskiego Granicznego Punktu Kontroli Weterynaryjnej – na przykład 
z takiego powodu, że dbałości o bezpieczeństwo kontrolowanych przesyłek 
i skutecznemu egzekwowaniu przepisów towarzyszy wychodzenie naprzeciw 
potrzebom podmiotów dokonujących obrotu, chociażby poprzez wydłużenie 
czasu pracy w okresach natężenia ruchu. Wiele inicjatyw proinnowacyjnych 
inicjuje Urząd Celny (co zostanie szerzej omówione w dalszej części pracy). 
Inne służby państwowe również mają wpływ na pracę portu i przepływ towa-
rów, ich potrzeby i specyfika pracy muszą być uwzględnione nie tylko przy 
bieżącej działalności, ale i przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu dużych 
inwestycji, takich na przykład jak budowa nowego terminalu kontenerowego.

Najważniejszą grupą interesariuszy z punktu widzenia zasadności funk-
cjonowania portu są gestorzy ładunków, właściciele i operatorzy przewożących 
je środków transportu zarówno wodnego, jak i lądowego oraz pracujący na 
ich rzecz operatorzy logistyczni i spedytorzy. Podczas gdy gestorzy ładunku 
postrzegają port zasadniczo jako punkt w łańcuchu transportowym, przez 
który ich towar ma przejść szybko, tanio i bezpiecznie, zaś armatorzy statków 
i barek oraz przewoźnicy kolejowi i drogowi w obecnej sytuacji rynkowej 
zasadniczo podążają za towarem i kierują środki transportu tam, gdzie życzy 
sobie klient3, to od spedytorów i operatorów logistycznych (którzy mogą być 
jednocześnie przewoźnikami, składownikami lub przeładowcami) w dużym 
stopniu zależy, czy ładunek będzie skierowany do danego portu. Ich zdolność 
zapewnienia sprawnej obsługi powierzonego towaru i umiejętność przeko-

3 Niektórzy armatorzy kontenerowi mają preferencje co do portów, do których zawijają 
ich statki, i naliczają wyższe frachty do portów mniej z ich punktu widzenia korzystnych. PKP 
Cargo zasadniczo opiera stawki na taryfie odległościowej, jednak inni przewoźnicy kolejowi 
muszą brać pod uwagę dostępność ładunków powrotnych, co może wpłynąć na uzależnianie 
wysokości frachtu od destynacji przesyłki. W przypadku przewozów samochodowych barierą 
może być brak w danym regionie dostatecznej liczby specjalistycznych naczep, stąd na przy-
kład stawki za przewozy kontenerów na analogiczne odległości ze Szczecina są wyższe niż 
z Trójmiasta.
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nania klienta do skierowania ładunku drogą przez konkretny port ma bardzo 
duże znaczenie przy pozyskiwaniu masy towarowej dla portu. 

Grupą interesariuszy, w których interesie jest zwiększenie przepływu ła-
dunków przez port, jednak pozbawioną znaczącej możliwości ich pozyskania, 
są lokalne firmy pracujące na rzecz statków i ładunków – agencje statkowe, 
agencje celne, firmy rzeczoznawczo-kontrolne, przedsiębiorstwa zaopatrujące 
statki, spółki holownicze itp. Przedsiębiorstwa te, zwykle niewielkie, nie dys-
ponują odpowiednią siłą, by wpływać na rozwój portu, są nim jednakże żywo 
zainteresowane i chętnie popierają wszelkie inicjatywy mogące przyczynić się 
do zwiększenia zapotrzebowania na ich usługi.

Niewątpliwie najsilniejszym interesariuszem portu jest właściciel, czyli 
Skarb Państwa. W przeciwieństwie do innych portów europejskich (zwłaszcza 
niemieckich, holenderskich czy belgijskich) porty polskie nie mogą liczyć na 
znaczące wsparcie finansowe przy inwestycjach. Władze lokalne oficjalnie 
popierają rozwój portów, jednak ich działania nie zawsze nadążają za dekla-
racjami. Dla przykładu, władze miasta i województwa nie wydały jeszcze 
decyzji o zmniejszeniu opłat za wykorzystanie terenów portowych z 3% do 
0,3% wartości gruntu na podstawie przepisu dotyczącego terenów służących 
obronności kraju, podpartego opinią prawną Ministerstwa Infrastruktury, mimo 
precedensu, jakim było przyznanie tej ulgi dla portu w Gdańsku przez tamtej-
szy urząd4. Z drugiej jednak strony Urząd Marszałkowski aktywnie promuje 
inicjatywę utworzenia przechodzącego przez Szczecin Środkowoeuropejskiego 
korytarza Transportowego (CETC Route 65), włączył się również w prace nad 
projektem osi transportowej południe–północ (projekt SoNorA). 

Unia Europejska, aktywnie promując rozwój transportu morskiego 
i śródlądowego, umożliwia dostęp do źródeł finansowania, bez których zna-
czące inwestycje w porcie nie byłyby możliwe. Dzięki finansowaniu z UE 
zrealizowano wszystkie większe inwestycje infrastrukturalne, Unia wyłoży 
również część funduszy na budowę terminalu LNG w Świnoujściu. Nacisk, 
jaki Unia kładzie na rozwój żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, pozwala mieć 
nadzieję na dalsze korzyści – chociażby polegające na przekonaniu polskich 
władz centralnych o roli portów morskich w gospodarce kraju. 

4  Należy jednak zauważyć, że władze Świnoujścia na podstawie tych samych przepisów 
wydały decyzję negatywną, podtrzymując zasadność naliczania wyższych opłat. Źródło: ma-
teriały wewnętrzne Rady Interesantów Portu.



123Interesariusze portu wobec wyzwań na przyszłość…

2. Determinanty rozwoju portu

Rozwój portów morskich rozumiany jako zwiększenie zakresu świad-
czonych dotychczas usług czy wolumenu przeładowywanych towarów albo 
powiększenie terytorium uzależniony jest od wielu czynników, wśród których 
najważniejsze to dostęp do środków finansowych, terenów pod zabudowę oraz 
adaptacyjna i proinnowacyjna zdolność podmiotów rynku usług portowych. 

Ze względu na bardzo wysokie koszty inwestycji portowych, zarówno 
przysposobienia akwenów, przygotowania gruntów (palowanie terenów pod-
mokłych lub wymagających wzmocnienia z innych przyczyn), oraz bardzo dużą 
kapitałochłonność suprastruktury czy nowoczesnych rozwiązań informatycz-
nych i teleinformatycznych na znaczący rozwój terminali portowych szansę 
mają tylko przedsiębiorstwa dysponujące dużym kapitałem. Dla przykładu, 
przygotowanie jednego metra nabrzeża pociąga za sobą wydatek rzędu 15 tys. zł 
zależnie od zakresu niezbędnych prac, zaś wdrożenie komputerowego systemu 
zarządzania przeładunkami, magazynami oraz kontroli kosztów i fakturowania 
wiąże się z nakładami finansowymi w wysokości około 700 tys. euro. Oczywiście 
nie wszystkie prorozwojowe innowacje łączą się z kosztami – bardzo często 
znakomite rezultaty osiągane są na przykład poprzez zmiany organizacyjne lub 
zastosowanie relatywnie tanich rozwiązań. Przykładem może być Tymczasowa 
Baza Kontenerowa w Szczecinie, której pierwotnie zakładaną maksymalną 
przepustowość 50 tys. TEU rocznie dzięki poprawie organizacji pracy udało 
się nieznacznie przekroczyć już w 2007 roku, zaś w 2009, po wprowadzeniu 
suwnic nabrzeżowych i dalszej reorganizacji, osiągnięto wielkość 52 721 TEU5.

Terytorialny rozwój portu wymaga pozyskania nowych terenów – 
w Szczecinie najłatwiej dostępny jest Ostrów Grabowski o powierzchni  
175 ha, już częściowo zagospodarowany przez wybudowanie nabrzeża 
Fińskiego. Budowa nowych nabrzeży i terminali leży w gestii właściciela te-
renu. Ze względu między innymi na wysoką kapitałochłonność inwestycji nie 
podejmuje się wielu tego typu działań – w ostatnim dziesięcioleciu w Zespole 
Portów Szczecin–Świnoujście podjęto tylko trzy nowe budowy, są to:
 – infrastruktura Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego (ZCL), 

o powierzchni 30 ha, wybudowana kosztem 28,8 mln zł (z czego  
21,6 mln zł dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

5 Źródło: materiały PCC Port Szczecin/DB Port Szczecin.
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Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna), 
inwestycję oficjalnie zakończono w 2007 roku;

 – infrastruktura nabrzeża Fińskiego na Ostrowie Grabowskim wraz z rampą 
ro-ro na nabrzeżu Spółdzielców, których budowę formalnie ukończono 
w styczniu 2008 roku. Koszty kwalifikowane wyniosły 71,2 mln zł, z czego, 
podobnie jak w przypadku ZCL, około 75% (53,4 mln zł) dofinansowano 
ze środków EFRR;

 – rozpoczęto przygotowania do budowy terminalu LPG w Świnoujściu, któ-
ry ma powstać do czerwca 2014 roku. 

Pomimo oficjalnego ogłoszenia zakończenia budowy zarówno ZCL, jak 
i nabrzeża Fińskiego oba te obszary wymagają dalszych, bardzo poważnych 
inwestycji, zanim będą mogły być uruchomione. W przypadku ZCL można 
właściwie mówić tylko o przygotowaniu (umocnieniu i uzbrojeniu) terenu 
oraz stworzeniu dróg dojazdowych pod ewentualną przyszłą budowę centrum 
logistycznego, a w przypadku nabrzeża Fińskiego dzierżawca terenu był 
zmuszony z własnych środków doprowadzić drogi dojazdowe, by skomuni-
kować nabrzeże z zapleczem, gdyż w momencie zakończenia inwestycji przez 
Zarząd Portu było ono dostępne tylko od strony wody. W rezultacie nabrzeże 
Fińskie zostanie uruchomione pod koniec 2010 roku, a ZCL – po znalezieniu 
inwestora skłonnego wybudować tam infrastrukturę i suprastrukturę. Zarząd 
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście nie może świadczyć na swoich 
terenach usług przeładunkowych, jest tylko administratorem państwowych 
terenów, zobowiązanym do dbałości o rozwój powierzonych portów. Zdarza 
się, że inwestycje łatwiej jest przeprowadzić firmie prywatnej, dysponującej 
środkami finansowymi i bardziej energiczną organizacją niż spółce Skarbu 
Państwa, takiej jak Zarząd Portu. Stąd na przykład budowa drogi do nabrzeża 
przez dzierżawcę PCC/DB Port Szczecin6. W przypadku braku odpowied-
niego inwestora Zarząd Portu może tylko podejmować wysiłki zmierzające do 
jego znalezienia. W związku z tym rola interesariuszy portu, nie tylko spółek 
przeładunkowych, w rozwoju portu jest bardzo duża.

6 Dawna Drobnica Port Szczecin w ciągu dwóch ostatnich lat dwukrotnie zmieniła wła-
ściciela i nazwę – najpierw na PCC Port Szczecin, a potem DB Port Szczecin. Obaj nowi 
właściciele kontynuowali politykę inwestowania w port. Deutsche Bahn, obecny właściciel 
DB Port Szczecin, zainwestował 55 mln zł w budowę nowego terminalu kontenerowego na 
nabrzeżu Fińskim.
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3. Wyzwania na przyszłość

Mimo podjęcia inwestycji terytorium portu (zwłaszcza w Szczecinie) 
ostatnio zmniejszyło się. Jak wspomniano, Centrum Logistyczne i nabrzeże 
Fińskie nie są jeszcze wykorzystywane, zaś w grudniu 2008 roku miasto prze-
jęło pod budowę obiektów kulturalnych i rekreacyjnych terminal Starówka, na 
którym do tego czasu była prowadzona działalność portowa. Dalszy rozwój 
portu uzależniony jest więc również od planów rozbudowy Szczecina, które 
zakładają przeznaczenie na działalność nieprzemysłową terenów obecnego 
Portu Rybackiego „Gryf”, a także przewidują możliwość wyłączenia z działal-
ności portowej części terminalu DB Port Szczecin. Zarząd PR Gryf prowadzi 
działania mające na celu utrzymanie funkcji portowej swoich terenów, wspie-
rają go w tym inne spółki funkcjonujące na tych gruntach. Firmy te łącznie 
dają zatrudnienie blisko 2 tys. osób, więc wobec upadku Stoczni Szczecińskiej 
Nowa władze miasta nie zdecydowały się zaryzykować kolejnymi miejscami 
pracy, choć z drugiej strony PR Gryf nie uzyskał jeszcze zezwolenia na 
konieczną rozbudowę chłodni.

Kolejnym wyzwaniem jest stworzenie jednolitego systemu teleinforma-
tycznego, który łączyłby poszczególne służby kontrolne – w przypadku Polski 
przede wszystkim Izbę Celną oraz Inspekcję Weterynaryjną, WIJHARS, 
sanepid i Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Celem projektu jest 
wprowadzenie rozwiązań, które umożliwiłyby: 
 – dokonywanie odpraw w jednym miejscu i czasie (One-Stop Shop) oraz 

przesyłanie przez przedsiębiorców wszystkich danych niezbędnych do do-
konania całości odprawy tylko raz (Single Window) zamiast, jak dotych-
czas, wysyłania wniosków do wszystkich służb oddzielnie;

 – wprowadzenie zasady składania zgłoszeń celnych i innych niezbędnych 
dokumentów w formie elektronicznej;

 – wprowadzenie odprawy scentralizowanej, czyli możliwości przedstawie-
nia zgłoszenia celnego w innym urzędzie niż ten, w którym towary zostały 
przedstawione do kontroli;

 – zniesienie obowiązku dokonywania zgłoszenia tylko przez agencje celne 
zarejestrowane na terenie danego państwa7.

7 Za: http://www.mf.gov.pl/_files_/sluzba_celna/akty_prawne/przepisy_celne/
wspolnotowe/.
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Projekt ten realizowany jest w ramach Zmodernizowanego Kodeksu 
Celnego Unii Europejskiej, mającego na celu wprowadzenie w życie postano-
wień Strategii Lizbońskiej, której głównym celem jest stworzenie na terenie 
Unii najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie.

Wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego dotyczy wszystkich 
punktów kontroli celnej, nie tylko portów morskich. Wiąże się on z konieczno-
ścią pełnej koordynacji wszystkich służb – w przypadku Polski również tych, 
które nie mają odpowiednika w innych krajach Unii, np. WIJHARS. Nowy 
kodeks ma zacząć obowiązywać po wejściu w życie odpowiednich przepisów 
wykonawczych, jednak nie później niż od 24 czerwca 2013 roku. W Polsce, 
ze względu na liczbę zaangażowanych podmiotów oraz pewne zapóźnienia 
w procesie informatyzacji służb publicznych, jak dotąd wdrożenie nowego 
prawa napotyka trudności. Niewątpliwe jednak zastosowanie nowych rozwią-
zań ostatecznie przyczyni się do usprawnienia wymiany towarowej, w tym 
obrotu portowego.

Szczecińska Izba Celna postuluje włączenie projektów One-Stop Shop 
i Single Window w szerszy system, który obejmowałby również Urząd Morski 
nadzorujący ruch statków, terminale przeładunkowe, Straż Graniczną i inne 
instytucje. Nie jest jasne, czy wobec wielości zaangażowanych podmiotów 
i wąskich ram czasowych przedsięwzięcie to się powiedzie, niemniej jednak 
koordynacja istniejących, wdrażanych i projektowanych systemów kompute-
rowych wydaje się konieczna.

Konieczność odejścia od przestarzałego systemu ewidencji papierowej 
dostrzegły też terminale przeładunkowe i ich klienci. Österströms, szwedzki 
armator i operator logistyczny, wprowadza do portu część swojego nowo-
czesnego systemu identyfikacji i pozycjonowania ładunku, który ma obej-
mować cały łańcuch logistyczny: od załadunku towaru na statek, poprzez 
przeładunek w porcie aż do załadunku na środek transportu wiozący towar 
do finalnego odbiorcy. Na terenie portu zainstalowano odbiorniki radiowe 
odczytujące sygnały z przenośnych czytników kodów kreskowych oraz do-
datkowo wprowadzone przez operatora uwagi (np. o stanie towaru). System 
ten jest w ostatniej fazie uruchamiania i niedługo zacznie działać. Podobne 
rozwiązania teleinformatyczne, choć dotyczące przeładunku, składowania, 
kontroli kosztów i fakturowania, wprowadza obecnie terminal drobnicowy DB 
Port Szczecin. Rozwiązania te oparte są na wykorzystywanym na przykład 
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przez koncern Coca-Cola programie Autostore (przeładunki, składowanie, 
kontrola kosztów) oraz programie do rozliczeń SAP. Ten system również wy-
korzystuje przenośne czytniki i ma docelowo umożliwić operacyjną kontrolę 
ładunków i kosztów w czasie rzeczywistym. Wdrożenie go będzie kosztowało 
przeładowcę około 700 tys. euro i niewątpliwie będzie wiązało się z dużym 
wysiłkiem organizacyjnym. Wprowadzenie pierwszej części programu, CMS 
(Container Management System) do obsługi kontenerów przewidziane jest na 
jesień 2010 roku. 

W związku z tym przeładowcy, operatorzy logistyczni i urzędy państwo-
we stoją wobec wyzwania takiej koordynacji swoich systemów komputero-
wych, by możliwe było łatwe pozyskanie informacji potrzebnych wszystkim 
zainteresowanym podmiotom. Należy podkreślić, że wdrożenie tego systemu 
będzie również uzależnione od chęci współpracy ze strony pracowników, 
którzy będą go na co dzień użytkować.

Najpoważniejszym wyzwaniem stojącym przed portem w Szczecinie 
jest pogłębienie toru podejściowego ze Świnoujścia do głębokości 12,5 m, co 
pozwoli wpływać do portu statkom o zanurzeniu 11–11,3 m. Dotychczasowe 
parametry toru, dopuszczające statki o zanurzeniu maksymalnie 9,15 m, były 
wystarczające w latach 70. ubiegłego wieku, gdy większość floty stanowiły 
statki typu handysize (maksymalnie do 30 tys. DWT), jednak obecnie stanowią 
one około 21% wykorzystywanego tonażu, zaś ponad 55% istniejącej floty to 
statki większe, typu panamax, handymax i in., które nie są w stanie wpłynąć do 
Szczecina ze względu na zbyt duże zanurzenie8. Obecnie ze wszystkich dużych 
portów regionu Szczecin ma najmniejsze zanurzenie: Świnoujście przyjmuje 
statki do 13,2 m, Rostock – 13 m (planowane jest dalsze pogłębienie), Gdynia 
13,5 m, Gdańsk 15 m. W tej sytuacji położony w głębi lądu na końcu płytkiego 
toru wodnego Szczecin jest skazany na marginalizację. Przekierowanie masy 
ładunkowej ze Szczecina do Świnoujścia, mimo że odbywałoby się w ramach 
jednego zespołu portowego, byłoby niepraktyczne ze względu na przedłużenie 
przewozu lądowego o 100 km, a także ze względu na fakt, że rozbudowa termi-
nalu w Świnoujściu jest utrudniona z powodu sąsiedztwa parku narodowego. 
Zresztą samo położenie w głębi lądu w żaden sposób nie dyskryminuje portu, 

8 Dokładniej, nie są w stanie pokonać toru wodnego, gdy są załadowane do pełna. 
Konieczność częściowego za-/doładunku w innym porcie (np. w Świnoujściu) pociąga za sobą 
dodatkowe koszty i może skłonić gestora towaru do skierowania go w całości do głębszego 
portu, np. do Rostoku. Za: materiały wewnętrzne ZMPS-Ś.
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o ile ma on dostatecznie głęboki tor podejściowy: Szczecin leży 68 km w głębi 
lądu, zaś o wiele większe porty w Hamburgu i Antwerpii, przyjmujące statki 
oceaniczne, są położone odpowiednio 110 i 124 km od morza. Interesariusze 
portu szczecińskiego podejmują działania na rzecz przekonania władz cen-
tralnych o zasadności sfinansowania inwestycji pogłębienia toru wodnego, 
co jest tym bardziej zasadne, że koszt 300 tys. zł został już poniesiony na 
pogłębienie kanałów Mieleńskiego i Piastowskiego. Jak na razie działania te 
nie przynoszą większych skutków, choć istnieje szansa na umieszczenie tego 
projektu w budżecie państwa na 2011 rok.

Podsumowanie – porozumienia między interesariuszami

Dalsze zacieśnienie współpracy między poszczególnymi interesariu-
szami portu będzie niewątpliwie korzystne dla całego organizmu portowego, 
a szerzej – dla gospodarki miasta i regionu. Inwestycje będą wymagały współ-
pracy wszystkich zainteresowanych stron, a w przypadku pogłębienia toru 
wodnego ze Świnoujścia – również skoordynowanego lobbingu mającego na 
celu umieszczenie tego przedsięwzięcia w planach budżetowych państwa. Jak 
dotąd inwestycję tę popierają między innymi: Zarząd Portu, Rada Interesantów 
Portu oraz Związek Miast i Gmin Morskich. Ścisła współpraca interesariuszy 
– tym razem wszystkich portów – konieczna jest również przy negocjowaniu 
korzystnej dla terminali interpretacji przepisów dotyczących podatku VAT 
(utrzymanie dotychczasowej stawki 0%) oraz zniesienia konieczności opłaty 
podatku VAT w imporcie w czasie wielokrotnie krótszym, niż ma to miejsce 
w innych krajach Unii Europejskiej, co powoduje, że ładunki polskiego han-
dlu zagranicznego odprawiane są w portach niemieckich. O wprowadzenie 
bardziej korzystnej interpretacji walczy też zrzeszające polskie terminale 
przeładunkowe Porozumienie Polskie Wrota – Polskie Porty. 

W sprawach doraźnych i dotyczących polityki konkretnych terminali 
lub portów związki zawodowe popierają tego z graczy (władze terminalu lub 
Zarząd Portu), który lepiej, w ich rozumieniu, reprezentuje interesy pracow-
ników. Terminale i zarządy, mimo nieporozumień, które są nie do uniknięcia 
między tak blisko współpracującymi podmiotami, razem występują w imieniu 
portu jako całości do władz miasta i województwa. Rosnąca aktywność Rad 
Interesantów Portu, zarówno w Szczecinie, jak i w Trójmieście, dobrze rokuje 
rozwojowi dalszej, korzystnej dla wszystkich stron współpracy.
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FUTURE CHALLENGE FOR PORT’S STAKEHOLDERS  
– THE EXAMPLE OF THE PORT OF SZCZECIN

Summary

Further development of the port requires cooperation of various groups of 
stakeholders, including those whose goals are commonly divergent. The cooperation 
is most important in complicated cases: implementation of complex tele-IT solutions, 
big investments and lobbing for more favourable legal interpretations, so as to make 
polish ports competitive.

Translated by Monika Żaboklicka
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WYBRANE ASPEKTY CHARAKTERYSTYKI WYPADKÓW  
PRZY PRACY – ANALIZA STATYSTYCZNA I PROGNOZA

Streszczenie
Bezpieczeństwo staje się coraz częściej analizowanym zagadnieniem związa-

nym z pojęciem pracy. Powodem tego jest wciąż bardzo duża liczba wypadków przy 
pracy. Celem artykułu jest analiza statystyczna charakteryzująca wypadki powstałe 
przy pracy w Polsce w latach 1993–2008. Dodatkowo artykuł został wzbogacony 
o prognozę liczby wypadków przy pracy w Polsce na rok 2009 wyznaczoną metodą 
minimum błędu ex ante.

Wprowadzenie

Problem bezpieczeństwa w pracy jest niezmiernie istotny. Jego waga wy-
nika z moralnych aspektów utraty zdrowia i życia. Nierozerwalnie z tematyką 
bezpieczeństwa w pracy łączy się pojęcie wypadku przy pracy. 

Za wypadek przy pracy uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło: podczas wykony-
wania przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych albo 
w związku z wykonywaniem ich; podczas wykonywania przez pracownika 
czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, lub w związku z wyko-
nywaniem ich; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy 
w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku 
wynikającego ze stosunku pracy1.

1 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych.
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Duża liczba notowanych wypadków przy pracy oraz wysokie koszty 
społeczne, których niezwykle istotną część stanowi wartość życia ludzkiego, 
powodują, że bezpieczeństwo powinno być coraz częściej analizowanym 
zagadnieniem. W artykule przeprowadzono statystyczną analizę liczby 
wypadków przy pracy w Polsce w oparciu o oficjalne dane statystyczne 
GUS-u w latach 1993–2008 oraz prognozę przy zastosowaniu metody bazu-
jącej na minimalizacji błędu ex ante. 

1. Analiza statystyczna wypadków przy pracy

Rysunek 1 przedstawia liczbę wypadków przy pracy w Polsce w latach 
1993–2008.
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Rys. 1. Liczba wypadków przy pracy w Polsce w latach 1993–2008
Źródło: opracowanie własne. 

Łączna liczba wypadków przy pracy w latach 1993–2008 ukształtowała 
się na poziomie ponad 1,5 mln. Najwięcej poszkodowanych osób odnotowano 
w roku 1997, w którym łączna liczba wypadków wyniosła 120 897. W latach 
1998–2002 nastąpił spadek liczby wypadków w Polsce o ponad 40 tys. Niestety, 
w kolejnych dwóch latach liczba ta wzrosła – o 2,15%. Łącznie w tym okresie 
odnotowano blisko 173 tys. wypadków. Lata 2005–2008 to okres kolejnego 
wzrostu. W roku 2006 w porównaniu z rokiem 2005 liczba wypadków przy 
pracy wzrosła z 84 402 do 95 462, co stanowiło wzrost poszkodowanych osób 
o 13,10%. Dalszy wzrost liczby poszkodowanych przy pracy miał miejsce 
w kolejnym analizowanym okresie. W roku 2007 liczba poszkodowanych 
w wypadkach w stosunku do roku poprzedniego wzrosła do 99 171 osób, czyli 
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o 3,89%. Wzrostowy trend liczby wypadków przy pracy miał miejsce również 
w 2008 roku, ponieważ łączna liczba poszkodowanych w wypadkach wzrosła 
w porównaniu z rokiem 2007 o 5231 osób, czyli o dalsze 5,27%. Średnia liczba 
wypadków w latach 1993–2008 ukształtowała się na poziomie 99 325. 

Dzieląc liczbę poszkodowanych w wypadkach na 1000 pracujących, 
otrzymamy informacje o wskaźniku częstotliwości wypadków przy pracy. 
W latach 2002–208, z wyjątkiem roku 2005, wskaźnik częstotliwości wypad-
ków utrzymywał tendencję rosnącą. W roku 2002 wyniósł 7,57, by w ostatnim 
analizowanym okresie osiągnąć poziom 9,11.

W celu dokładnej analizy wypadków przy pracy konieczne jest wyszcze-
gólnienie spośród wypadków ogółem wypadków śmiertelnych i ciężkich. 
Wypadek śmiertelny definiowany jest jako wypadek, w wyniku którego 
nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym pół roku od czasu wypadku2. 
A za wypadek ciężki uznaje się wypadek, na skutek którego nastąpiło ciężkie 
uszkodzenie ciała, do którego zaliczyć należy: utratę wzroku, słuchu, mowy, 
zdolności rozrodczej, inne uszkodzenia ciała albo rozstrój zdrowia naruszające 
podstawowe funkcje organizmu, chorobę nieuleczalną lub zagrażającą życiu, 
trwałą chorobę psychiczną, całkowitą lub częściową niezdolność do pracy 
w zawodzie, trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała3.

W tabeli 1 zamieszczono dynamikę liczby wypadków w Polsce w bada-
nym okresie z podziałem na wypadki śmiertelne, ciężkie oraz lekkie.

Tabela 1 

Dynamika wypadków przy pracy w Polsce w latach 1993–2008

Rok
Dynamika wypadków [%] Dynamika wypadków  

w stosunku do 1993 r. [%]
wypadki 
ogółem

wypadki 
śmiertelne

wypadki 
ciężkie

wypadki 
lekkie

wypadki 
ogółem

wypadki 
śmiertelne

wypadki 
ciężkie

wypadki 
lekkie

1993 - - - - - - - -
1994 -0,61 -2,12 -16,98 -0,13 -0,61 -2,12 -16,98 -0,13
1995 9,53 -3,26 -6,29 10,00 8,86 -5,31 -22,21 9,86
1996 4,38 3,69 -6,36 4,60 13,63 -1,82 -27,15 14,92
1997 3,23 8,50 -4,37 3,34 17,29 6,53 -30,34 18,75
1998 -2,71 -7,26 -7,55 -2,60 14,11 -1,21 -35,59 15,66
1999 -16,02 -19,66 -26,05 -15,84 -4,17 -20,64 -52,37 -2,66
2000 -3,91 13,58 -1,89 -4,04 -7,92 -9,86 -53,27 -6,59

2 Ibidem. 
3 Ibidem.
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Rok
Dynamika wypadków [%] Dynamika wypadków  

w stosunku do 1993 r. [%]
wypadki 
ogółem

wypadki 
śmiertelne

wypadki 
ciężkie

wypadki 
lekkie

wypadki 
ogółem

wypadki 
śmiertelne

wypadki 
ciężkie

wypadki 
lekkie

2001 -10,15 -6,73 -14,95 -10,10 -17,27 -15,93 -60,26 -16,03
2002 -5,61 -7,04 -10,27 -5,54 -21,91 -21,85 -64,34 -20,67
2003 6,15 1,36 -2,52 6,29 -17,11 -20,79 -65,24 -15,68
2004 2,43 -6,13 3,48 2,47 -15,09 -25,64 -64,03 -13,60
2005 -3,56 -4,49 -8,08 -3,50 -18,11 -28,98 -66,93 -16,62
2006 13,10 5,34 2,09 13,27 -7,38 -25,19 -66,24 -5,56
2007 3,89 -2,84 2,66 3,93 -3,78 -27,31 -65,34 -1,84
2008 5,27 9,19 -9,98 5,41 1,29 -20,64 -68,80 3,47

Źródło:  opracowanie własnych na podstawie danych GUS-u.

Na rysunku 2 przedstawiona jest liczba śmiertelnych wypadków przy 
pracy w latach 1993–2008.
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Rys. 2.  Liczba wypadków śmiertelnych przy pracy w Polsce w latach 1993–2008
Źródło:  opracowanie własne.

Najwięcej, bo ponad 700, śmiertelnych wypadków przy pracy miało miej-
sce w roku 1997. W kolejnych dwóch latach nastąpił spadek liczby wypadków 
o 51. Jednocześnie rok 1999 był okresem największego spadku w porównaniu 
z rokiem poprzednim. Spadek ten wyniósł ponad 19,5%. Niewątpliwie pocie-
szający jest fakt, że z wyjątkiem roku 2003, lata 2000–2005 to okresy dalszego 
spadku liczby wypadków śmiertelnych. Niestety, w roku 2006 sytuacja ta 
zmieniła się, odnotowano wówczas 492 wypadki, tj. o ponad 32 więcej niż 
w roku poprzednim. Stanowi to wzrost o blisko 5,5%. W roku 2008 miały 

cd. tabeli 1. Dynamika wypadków przy pracy w Polsce w latach 1993–2008
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miejsce 523 wypadki śmiertelne, czyli o 44 więcej w porównaniu z rokiem 
2007, ale prawie 21% mniej w stosunku do roku 1993. Średnia liczba wypad-
ków śmiertelnych w latach 1993–2008 ukształtowała się na poziomie 568.
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Rys. 3.  Wypadki ciężkie przy pracy w latach 1993–2008 w Polsce
Źródło:  opracowanie własne.

Z analizy danych umieszczonych na rysunku 3 wynika, że liczba 
ciężkich wypadków przy pracy w latach 1993–2003 charakteryzowała się 
tendencją spadkową. W roku 1993 liczba ta wyniosła 2891, a w roku 2003 –  
1005. Oznacza to spadek liczby wypadków aż o ponad 65%. Niestety, sy-
tuacja ta w roku 2004 zmieniła się, ponieważ liczba wypadków uznanych 
za ciężkie wzrosła do 1040. Nieznaczną tendencję wzrostową można było 
zauważyć również w dwóch kolejnych latach. W ostatnim badanym okresie 
liczba wypadków ciężkich przy pracy w Polsce wyniosła 902 i była mniejsza 
w porównaniu z rokiem 1993 aż o 68,80%

2. Prognoza liczby wypadków przy pracy w Polsce na rok 2009

Przez pojęcie prognozowanie rozumie się racjonalne i zarazem nauko-
we przewidywanie przyszłych zdarzeń4. Należy podkreślić, że prognozy 
odgrywają coraz większą rolę. Prawidłowo zbudowana prognoza może być 
użyteczna przy podejmowaniu decyzji gospodarczych5. 

4 M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa 
2001, s. 18; A. Zeliaś, Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997, s. 16.

5 R. Czyżycki, M. Hundert, R. Klóska, Wybrane zagadnienia z prognozowania, 
ECONOMICUS, Szczecin 2006, s. 10.
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W pracy rozpatrzono następujące modele trendu: liniowy, paraboliczny, 
potęgowy, wykładniczy, logarytmiczny i hiperboliczny. W celu przedstawie-
nia prognozy wykorzystano metodę bazującą na minimum błędu ex ante. 
Spośród wymienionych trendów wybrano ten, który prowadził do najmniej-
szej wartości tego błędu. Dodatkowo w trakcie prognozy zmieniano liczbę 
ostatnich n lat uwzględnionych w modelu tak, aby uzyskać najmniejszy błąd 
ex ante6. 

Obliczenia zostały wykonane za pomocą aplikacji umożliwiającej 
prognozowanie z wykorzystaniem trendów nieliniowych, dostępnej na 
stronie internetowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego7. Ponieważ wzory związane z wykonaniem predykcji są do-
stępne w wymienionej aplikacji, zrezygnowano z ich zamieszczenia. 

Pod rysunkami zamieszczono kolejno: YP – wartość prognozy na 2009 
roku, VA – błąd względny ex ante, v – współczynnik zmienności stanowiący 
stosunek odchylenia standardowego reszt do wartości średniej, n – liczba 
optymalnych lat.

3. Wypadki ogółem

Na rysunku 4 zaprezentowane są wyniki prognozy liczby wypadków 
przy pracy w Polsce na podstawie n = 3 obserwacji oznaczonych linią krop-
kowaną z kółkami. Linią ciągłą z prostokątami zaznaczono wyniki prognozy 
uzyskanej dla trendu liniowego. Zgodnie z danymi z rysunku 4 wartość 
prognozy YP = 108 618 jest obarczona błędem względnym ex ante VA = 
1,04%. W przypadku uwzględnienia wszystkich n = 16 obserwacji najmniejszą 
wartość błędu względnego ex ante, wynoszącą 12,50%, uzyskano dla trendu 
potęgowego. 

Zastosowanie metody minimum błędu ex ante pozwoliło zmniejszyć jego 
wartość dwunastokrotnie.

6 Opis całej procedury budowy prognozy bazującej na minimum błędu ex ante można 
znaleźć, w: J. Purczyński, Prognoza ruchu pasażerów w portach lotniczych w Polsce w 2008 
roku, bazująca na minimum błędu ex ante, Zeszyty Naukowe nr 528, Problemy Transportu 
i Logistyki nr 7, Transport – historia i współczesność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 199–208. 

7 http://www.rog.hekko.pl/.
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Rys. 4.  Prognoza liczby wypadków przy pracy na rok 2009 [YP = 108 618, VA = 
1,04%, v = 0,62%, n = 3]

Źródło:  opracowanie własne.

4. Wypadki śmiertelne

Na rysunku 5 zaprezentowane są wyniki predykcji liczby wypadków 
śmiertelnych przy pracy na podstawie n = 9 lat. Linią kropkowaną z kółkami 
oznaczono obserwacje. Linia ciągła z prostokątami odpowiada trendowi 
parabolicznemu.
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Rys. 5.  Wyniki prognozy liczby wypadków śmiertelnych przy pracy w Polsce na 
rok 2009 [YP = 540, VA = 4,06%, v = 2,63%, n = 9]

Źródło:  opracowanie własne.
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Na rysunku 6 również przedstawione są wyniki prognozy liczby wy-
padków śmiertelnych przy pracy dla 9 obserwacji, ale na podstawie trendu 
hiperbolicznego. Linia kropkowana z kółkami oznacza obserwacje, linia 
ciągła z prostokątami – wyniki prognozy.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
450

500

550

600

yi

YTm

ti tm,

.

Rys. 6.  Predykcja liczby wypadków śmiertelnych przy pracy na 2009 rok [YP = 
489, VA = 4,38%, v = 3,82%, n = 9]

Źródło:  opracowanie własne.

W przypadku prognozy liczby wypadków śmiertelnych najmniejszą war-
tość błędu względnego ex ante, wynoszącą VA = 4,06%, uzyskano dla trendu 
parabolicznego, dla danych uwzględniających n = 9 ostatnich lat (rysunek 
5). Nieznacznie (VA = 4,38%) ustępuje prognoza uzyskana dla trendu hiper-
bolicznego (rysunek 6) – pozostałe trendy prowadzą do wartości VA > 5%.  
Przyjęcie wyniku prognozy wynikającego z danych przedstawionych na 
rysunku 5 oznacza, że w 2009 roku wystąpi dalszy wzrost liczby wypadków 
śmiertelnych. Natomiast z danych przedstawionych na rysunku 6 wynika, że 
w 2009 roku wystąpi minimalne zmniejszenie liczby wypadków śmiertel-
nych. Dokonując wyboru wariantu prognozy, należy wziąć pod uwagę inne 
czynniki, np. podjęte środki przeciwdziałające temu zdarzeniu. 

Uwzględnienie wszystkich n = 16 obserwacji prowadzi do najmniejszej 
wartości błędu względnego ex ante, wynoszącej 7,74%, uzyskanej dla trendu 
wykładniczego.
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5. Wypadki ciężkie

Na rysunku 7 przedstawiono wyniki prognozy liczby wypadków cięż-
kich wykonanej z wykorzystaniem trendu hiperbolicznego na podstawie n = 9 
lat. Linią kropkowaną z kółkami oznaczono uwzględnione obserwacje. Linią 
ciągłą z prostokątami zaznaczono wyniki prognozy uzyskanej dla trendu 
hiperbolicznego.
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Rys. 7.  Prognoza liczby wypadków ciężkich w Polsce na 2009 rok [YP = 949, VA 
= 3,93%, v = 3,38%, n = 9]

Źródło:  opracowanie własne.

Jak widać na rysunku 7, wartość prognozy YP = 949 jest obarczona błę-
dem względnym ex ante VA = 3,9%. W przypadku uwzględnienia wszystkich 
n = 16 obserwacji najmniejszą wartość błędu względnego ex ante, wynoszącą 
13,04%, uzyskano dla trendu potęgowego. Zastosowanie metody minimum 
błędu ex ante pozwoliło zmniejszyć jego wartość ponad trzykrotnie.

Podsumowanie

Każdego roku w Polsce na skutek wypadków przy pracy traci życie 
średnio ponad 500 osób, a blisko 1520 ulega ciężkim wypadkom. Duża liczba 
poszkodowanych w wypadkach powoduje, że bezpieczeństwo w pracy po-
winno się stać zagadnieniem priorytetowym. I nie chodzi tu tylko o koszty 
finansowe. Koszty pośrednie tych wypadków to między innymi szkody 
fizyczne i psychiczne poniesione przez ofiary i ich rodziny, które są o wiele 
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większe. Prognoza liczby wypadków ma na celu przedstawienie kształtowania 
się liczby poszkodowanych w wypadkach w przyszłym okresie, co daje 
możliwość podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych zmierzających do 
ograniczenia ich liczby.

SELECTED ASPECTS OF DESCRIPTION OF ACCIDENTS AT WORK  
– THE STATISTICAL ANALYSIS AND A PROGNOSIS

Summary

Safety becomes much more frequently analyzed issue connected with the 
concept of work. Big number of accidents at work is the reason for that situation.  
The aim of the article is the statistical analysis describing accidents at work in Poland 
in years 1993–2008. Additionally the article has been enriched by the prognosis  
of number of accidents at work in Poland for year 2009 set method minimum  
of mistake ex ante.

Translated by Kamila Bednarz
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NISZCZENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO PRZEZ 
GOSPODARKI RÓŻNYCH PAŃSTW JAKO PROBLEM 

WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA – OCENA ZJAWISKA 
W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH 

Streszczenie
Celem artykułu jest ukazanie negatywnego wpływu gospodarek różnych krajów 

na środowisko poprzez stworzenie rankingu państw, które najbardziej je degradują. 
W pierwszej części pracy wykazane jest powiązanie środowiska ze społeczeństwem. 
Następnie opisane zostały dokładnie elementy składające się na środowisko oraz 
negatywny wpływ nowoczesnych technologii i przemysłu. W dalszej części pracy 
wymieniona została metodologia wykorzystana do budowy rankingu. Przedstawiona 
jest również przyjęta próba badawcza. Następnie uwidocznione zostały niezbędne 
obliczenia. W ostatniej części artykułu zaprezentowane są wyniki przeprowadzonych 
kalkulacji. Pracę kończy komentarz do wyników wraz z podsumowaniem.

Wprowadzenie

Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń, jakie powoduje negatywny 
wpływ gospodarki na środowisko naturalne. Ważnym elementem pracy jest 
przedstawienie metody umożliwiającej ustalenie, które z państw najbar-
dziej na nie wpływa. Środowisko jest ściśle związane ze społeczeństwem 
i funkcjonowaniem ludzi. Nowoczesne gospodarki w dużej mierze szkodzą 
środowisku. Z drugiej strony kraje rozwinięte stosują różnego rodzaju normy 
mające wspierać ochronę środowiska. Dlatego też w ramach pracy zostanie 
obliczony ranking państw. Wynik ukaże gospodarki o najbardziej negatyw-
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nym wpływie na środowisko naturalne. Jednak zanim zostanie przedstawiona 
metoda obliczania danych do rankingu oraz wyniki kalkulacji, przytoczone 
zostaną najważniejsze informacje o środowisku oraz czynnikach, które je 
zanieczyszczają. 

1. Środowisko naturalne a społeczeństwo

Środowisko przyrodnicze podlega ciągłym przeobrażeniom. Główną 
przyczyną tych zmian jest działalność gospodarcza. Nie wolno zapominać, iż 
środowisko naturalne jest podstawą funkcjonowania człowieka. Bardzo istotny 
jest rozwój technologiczny i przemysłowy od XVIII wieku oraz wzrost liczby 
ludności na świecie. Te czynniki spotęgowały zakres oddziaływania człowieka 
na środowisko naturalne. Przemiany środowiska naturalnego w wieku XIX 
i XX przewyższają swoją skalą wszystko, co działalność człowieka zmieniła 
w środowisku przed tym okresem. Bardzo ważnym wydarzeniem było ogłoszenie 
26 maja 1969 roku przez sekretarza generalnego ONZ U-Thanta raportu Człowiek 
i środowisko. Publikacja ukazywała rzeczywisty stan środowiska na świecie 
i zwracała uwagę, uświadamiała, że zasoby naturalne mogą się w końcu wyczer-
pać. Stała się inspiracją do wielu działań na rzecz ochrony środowiska1. 

Problematyka ekologiczna rozpatrywana jest zarówno z perspektywy 
skończoności zasobów naturalnych, jak i ekonomicznych aspektów funk-
cjonowania ludzi w środowisku naturalnym. Wspomniane zagadnienie 
rozpatrywane jest w dyscyplinach ekonomii politycznej oraz polityki 
gospodarczej. Podejmowane są próby tworzenia nowych celów rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Powszechne zaczyna być racjonalne korzystanie 
z surowców, co staje się ważnym elementem ochrony środowiska. Co więcej, 
wzrasta świadomość społeczna, przez co ważną rolę zaczynają odgrywać 
czynniki kulturowo-społeczne. Wśród czynników oraz warunków ochrony 
środowiska eksponowane są aspekty etyczne i moralne. Etyka poszanowania 
życia wskazuje na konieczność objęcia ograniczeniami moralnymi układów 
ekologicznych poza interesami ludzi. Wdrażane są instrumenty ekonomiczne, 
których zadaniem ma być stymulacja ochrony środowiska. Wspomniane 
instrumenty to wszelkiego typu opłaty (np. za przejmowanie gruntów na cele 
nierolnicze, za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery), subwencje (np. 

1 Gospodarka a środowisko i ekologia, red. K. Małachowski, CeDeWu, Warszawa 2007, 
s. 7–10.
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preferencyjne zasady kredytowania inwestycji związanych z ochroną środowi-
ska), bodźce wspierające egzekucję prawa (np. kary za nieprzestrzeganie norm 
emisji szkodliwych substancji) oraz regulacje bezpośrednie (normy prawne)2. 

Wiadomo, że rozwój społeczno-gospodarczy związany jest bezpośrednio 
z warunkami naturalnymi – inaczej środowiskiem fizyczno-geograficznym. 
To oznacza, że wykorzystywane są zasoby abiotyczne (nieograniczone – 
podłoże skalne, wody, ukształtowanie terenu, przestrzeń powietrzna) oraz 
biotyczne (ograniczone – flora i fauna). Dlatego środowisko geograficzne to 
zbiór czynników występujących tam, gdzie żyją i funkcjonują ludzie. Człowiek 
wykorzystuje te zasoby w miarę swoich możliwości w celach materialnych, 
rekreacyjnych, estetycznych, twórczych i naukowych. Elementy środowiska 
geograficznego oddziałują na siebie wzajemnie oraz na społeczeństwo. Dlatego 
zależnie od obszaru środowisko wypływa na gospodarkę człowieka oraz tym 
samym podlega degradacji ze strony gospodarki3. 

Oddziaływanie środowiska przyrodniczego na gospodarkę jest bardzo 
szerokim zjawiskiem i ściśle związanym z funkcjami, jakie ono pełni. 
Środowisko zapewnia prawidłową realizację procesów konsumpcji, umożliwia 
tworzenie infrastruktury ekologiczno-technicznej, pozwala gospodarce na 
tworzenie rezerw zasobów oraz bezpośrednio zapewnia czynniki produkcji. 
Wpływa ono również na pozagospodarczą strefę działalności człowieka, mając 
pośredni wpływ na kształtowanie się systemów wartości. Zasoby lądowe mają 
decydujący wpływ na gospodarkę rolną i żywnościową. Ziemia dostarcza 
ludziom surowców dla wielu gałęzi przemysłu, tj. przemysłu spożywczego, 
chemicznego, farmaceutycznego itd. Występowanie kopalin w ziemi stanowi 
zasób surowców energetycznych, chemicznych, metalicznych i skalnych. 
Sama powierzchnia ziemi daje możliwości rozbudowy infrastruktury oraz 
zaspokaja potrzeby mieszankowe. Zasoby wód warunkują funkcjonowanie 
rolnictwa oraz innego typu działalności gospodarczej. Są źródłem energii 
i stanowią istotny surowiec technologiczny. Zaspokajają również wiele potrzeb 
konsumpcyjnych. Są podstawą funkcjonowania rybołówstwa. Zapewniają 
także działalność transportową na szlakach wodnych i gospodarkę turystycz-
ną. Powietrze atmosferyczne jest czynnikiem, który warunkuje formy życia. 

2 K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, eko-
nomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1998, s. 111–112.

3 Gospodarka a środowisko i ekologia, op.cit., s. 7–10.
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Jest też ważnym surowcem technologicznym wykorzystywanym w procesach 
produkcyjnych. Nie wolno zapomnieć, że jest ono przestrzenią wykorzysty-
waną na potrzeby komunikacji lotniczej4. 

Środowisko przyrodnicze jest ściśle związane z funkcjonowaniem go-
spodarki. Ulega jednak degradacji. Dlatego należałoby się przyjrzeć, w jaki 
sposób działalność człowieka wpływa negatywnie na środowisko naturalne. 
Przedstawiona zostanie krótka charakterystyka poszczególnych elementów 
środowiska z uwzględnieniem najważniejszych czynników szkodzących. 

Atmosfera będąca najbardziej zewnętrzną powłoką Ziemi jest mocno 
zanieczyszczana, co zmienia jej fizyczną i chemiczną charakterystykę. 
Można wyróżnić dwa źródła zanieczyszczeń atmosfery. Pierwszym z nich 
są zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego. Składają się na nie m.in. 
pyły i gazy wulkaniczne oraz sól morska. Drugim typem zanieczyszczeń są 
zanieczyszczenia antropogeniczne atmosfery. Ich źródłem jest emisja gazów 
i pyłów. Powstają one głównie w wyniku spalania paliw, procesów produk-
cyjnych (pyłki siarki, azotu, dwutlenku węgla, tlenku węgla) i chemizacji 
rolnictwa. Zanieczyszczenie atmosfery negatywnie wpływa na ludzi oraz 
różne elementy środowiska. Jest też powodem strat w rolnictwie oraz gospo-
darce materiałowej. Najbardziej niebezpieczne toksyczne zanieczyszczenia 
powstają przy procesach wytwarzania energii elektrycznej, produkcji metali, 
chemikaliów, pary wodnej oraz gorącej wody. Dodatkowo zanieczyszczenie 
atmosfery wpływa negatywnie na budynki, metale i urządzenia (następuje 
znaczne przyspieszenie korozji). Innym efektem jest redukcja promieniowania 
słonecznego. Efektem zanieczyszczenia atmosfery są: smog, powstanie dziury 
ozonowej, efekt cieplarniany oraz występowanie kwaśnych deszczy5.

Litosfera również jest zanieczyszczana. Jest to zewnętrzna lita powłoka 
Ziemi o grubości około 100 km. Powierzchnia glebowa jest jednym z naj-
bardziej istotnych zasobów ziemi. Ulega ona zmniejszeniu głównie poprzez 
procesy urbanizacyjne oraz szkodliwe przekształcenia spowodowane odpadami 
toksycznymi. Gleba jest zanieczyszczana z przyczyn naturalnych (susze, pożary, 
itp.). Najpoważniejsze jednak są zanieczyszczenia spowodowane działaniami 
człowieka, takimi jak: przekształcanie obszarów rolniczych pod budownictwo 

4 Gospodarka a środowisko przyrodnicze, red. T. Madej, Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin 2002, s. 83–84.

5 Gospodarka a środowisko i ekologia, op.cit., s. 145–150.
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mieszkalne i przemysłowe, rozwój infrastruktury, eksploatacja kopalin, składo-
wanie odpadów, osuszanie podmokłych terenów i wycinanie lasów. Głównym 
źródłem zanieczyszczeń gleb są zakłady przemysłowe oraz transport samocho-
dowy. Gruntom przywraca się wartość użytkową poprzez rekultywację6. 

Hydrosfera jest źródłem zasobów wodnych. Ich jakość pogarsza się głów-
nie z powodu odprowadzania do nich zanieczyszczeń transportowych, ścieków 
komunalnych i przemysłowych oraz z powodu chemizacji rolnictwa i leśni ctwa. 
Jednak nie tylko odprowadzanie trujących odpadów jest niekorzystne dla wód 
naturalnych. Na przykład regulacja rzek, budowa kopalni odkrywkowych, 
a także melioracja utrudniają migrację ryb, co przyczynia się do niekorzyst-
nej sytuacji niektórych gatunków zwierząt wodnych. Zanieczyszczenie wód 
wpływa na ich własności fizyczne, bakteriologiczne oraz chemiczne. Można 
wyróżnić naturalne i sztuczne zanieczyszczenia. Pierwsze pochodzą z domie-
szek zawartych w wodach powierzchniowych oraz podziemnych. Może to być 
na przykład zanieczyszczenie związkami żelaza lub zasolenie. Drugim typem 
źródła zanieczyszczenia wód naturalnych są zanieczyszczenia antropogeniczne 
pochodzące głównie z odpadów przemysłowych, komunalnych i składowisk 
śmieci. Wyróżnia się w nich odpady biologiczne (drobnoustroje patogenne, np. 
wirusy, bakterie i grzyby) oraz chemiczne (oleje, benzyna, smary, ropa, deter-
genty, węglowodory aromatyczne, silne kwasy, fenole itd.). Odpady chemiczne 
uznawane są w większości za takie, które stanowią największe zagrożenie. 
Naturalne zasoby wody można chronić przed zanieczyszczeniami, już istnieją 
różne metody zapobiegania im, takie jak na przykład stosowanie bezściekowych 
technologii w przemyśle, oczyszczanie ścieków, unieszkodliwianie odpadów 
i utylizacja wód kopalnianych7. 

Biosfera określa strefę kuli ziemskiej, do której należą: hydrosfera, dolna 
część atmosfery, zewnętrzna część skorupy ziemskiej (do około 3 m w głąb) 
oraz powierzchnia Ziemi. Prowadzona przez człowieka działalność gospo-
darcza w dużej mierze negatywnie wpływa na roślinność, w szczególności 
na lasy, które spełniają trzy funkcje: ekologiczną, zdrowotną i gospodarczą. 
W ramach pierwszej lasy wpływają na temperaturę i wilgotność powietrza 
oraz chronią przed erozją wietrzną i wodną, przed powodziami i lawinami. Co 
więcej, pochłaniają CO2, są naturalnymi zbiornikami retencyjnymi, produkują 

6 Ibidem, s. 151–155.
7 Ibidem, s. 156–162.
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O2  itp. Funkcja zdrowotna dotyczy ochrony ludzi przed negatywnymi skut-
kami cywilizacji. Dotyczy ona między innymi oczyszczania powietrza, tłu-
mienia hałasu i wydzielania substancji bakteriotwórczych (np. sosna). Funkcja 
gospodarcza dotyczy bogactwa surowców, których źródłem są lasy. Mogą być 
one wykorzystane w przemyśle oraz rolnictwie. Warto zaznaczyć, że lasy 
są twórcą chmur deszczowych, co bardzo wpływa na kształtowanie klimatu 
na świecie. Niestety, lasów jest coraz mniej, z badań wynika, że każdego 
roku ubywa ich około 40 mln ha. Częściowo zanikanie lasów jest wynikiem 
pożarów. Jednakże bardzo istotny jest wpływ działalności człowieka. Lasy 
znikają z powodu budowy infrastruktury, obiektów mieszkaniowych oraz 
przemysłowych i dostosowywania terenów pod uprawy. Do ich zaniku przy-
czyniają się także zanieczyszczenia atmosferyczne8. 

2. Proponowana metoda konstrukcji rankingu negatywnego wpływu 
państw na środowisko naturalne 

Na potrzeby artykułu zaprezentowana zostanie jedna z metod wielowy-
miarowej analizy porównawczej. Tego typu metody pomagają w tworzeniu 
różnego rodzaju rankingów, w których każda zmienna określana jest przez 
wiele cech. Dlatego w celu ukazania wpływu gospodarek różnych państw na 
środowisko naturalne posłużono się metodą wzorca rozwoju, z grupy metod 
porządkowania liniowego wielowymiarowej analizy porównawczej.

Obliczenie wskaźnika rozwoju zaproponowanego w artykule oparte jest 
na zbudowaniu rankingu, w którym każdy z badanych podmiotów określany 
jest przez wiele cech wpływających na jego ocenę. W celu utworzenia rankin-
gu posłużono się metodą wzorca rozwoju, należącą do grupy metod porząd-
kowania liniowego w wielowymiarowej analizie porównawczej. Oczywiście 
zastosowanie wspomnianej metody stanowi jedynie przykład możliwości 
wykorzystywania wielowymiarowej analizy porównawczej w różnych dzie-
dzinach. Dlatego badania te mogą zostać skorygowane poprzez dobór innych 
zmiennych oraz cech, a także poprzez nadanie im wag określających ich 
istotność. 

Założeniem wybranych metod jest uzyskanie szeregu elementów w kolej-
ności od najmniejszego do największego przy kryterium, którym jest poziom 
zjawiska złożonego. Warunkiem do wykorzystania wybranej metody jest 

8 Ibidem, s. 162–165.
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normalizacja danych. W celu dokonywania niezbędnych porównań zmienne 
muszą być wyrażone w tych samych jednostkach. Za pomocą normalizacji 
ujednolica się jednostki miary zmiennych oraz ich rzędy wielkości. Na potrze-
by obliczeń przedstawionych w pracy wykorzystano unitaryzację jako sposób 
na normalizację danych9:

zij =

 xij - min xij

gdzie:  zij– wartość i-tego obiektu zmiennej,

Xj – po unitaryzacji,

min xij  – najmniejsza wartość zmiennej,    i

Oj – rozstęp zmiennej Xj.

W momencie wykorzystania metody wzorca rozwoju niezbędne jest 
określenie charakteru zmiennych. Mogą one być: stymulantami, destymulan-
tami lub nominantamia albo mogą mieć neutralny charakter. Stymulanta to 
zmienna, której wzrost wartości skutkuje wzrostem poziomu zjawiska złożo-
nego. Destymulanta to zmienna, której spadek wartości świadczy o wzroście 
poziomu zjawiska złożonego. Zmienna jest nominantą, jeżeli jej określona 
wartość (N) świadczy o możliwie najwyższym poziomie zjawiska złożonego. 
Tak więc wartości większe bądź też mniejsze od N świadczą o niższym 
poziomie zjawiska złożonego. O neutralnej zmiennej mówi się wtedy, gdy jej 
wartości nie mówią nic o poziomie zjawiska złożonego10. 

W metodzie wzorca rozwoju przyjmuje się, że wartości zmiennych mają 
charakter destymulant lub stymulant, a nominanty sprowadzane są do ich 
postaci. 

9 Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, red. J. Dziechciarz, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 251–252.

10 M. Kolenda, Taksonomia numeryczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 27.

i
Oj
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Porządkowanie liniowe:
Etap 1. W wyznaczany jest abstrakcyjny obiekt zwany wzorcem rozwoju  

z0 o najlepszych wartościach dla zmiennych11:

z0 = [z01  z02  …z0j …z0m]

gdzie:

oraz abstrakcyjny antywzorzec z-0 o najgorszych wartościach dla zmiennych:

z-0 = [z-01  z-02  …z-0j …z-0m]

gdzie: 

Etap 2. Kolejnym krokiem jest badanie podobieństwa każdego obiektu 
do najlepszego, abstrakcyjnego obiektu za pomocą kalkulacji odległości (wy-
korzystano odległość euklidesową) obiektów od wzorca rozwoju12:

11 Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, op.cit., s. 291.
12 Ibidem, s. 292.

z0j= 

max zij
i

min zij
i

,    gdy zmienna Zj jest stymuantą,

,    gdy zmienna Zj jest destymuantą.

z-0j= 

min zij
i

max zij
i

,    gdy zmienna Zj jest stymuantą,

,    gdy zmienna Zj jest destymuantą.
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gdzie:

di0  jest odległością euklidesową i-tego obiektu od wzorca rozwoju.

Gdy obiekt znajduje się bliżej wzorca, tzn. gdy jego odległość jest mniejsza, 
tym wyższy jest poziom zjawiska złożonego dla danego obiektu.

Etap 3. Dla każdego obiektu wyznaczana jest miara rozwoju13:

gdzie: 

mi – jest miarą rozwoju dla i-tego obiektu

d0 – jest odległością pomiędzy antywzorcem oraz wzorcem rozwoju

Konstrukcja miary rozwoju zapewnia następujące własności:
 – miara rozwoju jest większa, im wyższy jest poziom zjawiska złożonego,
 – miara rozwoju zawiera się w przedziale [0–1], dla wzorca rozwoju jest 

równa 1, dla antywzorca jest równa 0.
Badania zostały przeprowadzone na próbie 97 państw pod kątem ich ne-

gatywnego wpływu na środowisko naturalne. Pierwszym etapem badań było 
określenie wielkości próby badawczej oraz charakteru zmiennych. Wartością 
dodatkową przeprowadzonych badań jest ukazanie możliwości stosowania 
metod wielowymiarowej analizy porównawczej w różnych dziedzinach 
nauki. Zmiennymi, które określały wpływ poszczególnych gospodarek na 
środowisko, były:
X1 – wielkość emisji CO2 do atmosfery (w tonach), 

X2 – wielkość emisji CH4  do atmosfery (równoważnik miliona ton CO2 ),

X3 – wielkość emisji N2O  do atmosfery (równoważnik miliona ton CO2 ),

13 Ibidem.
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X4 – wielkość emisji innych tlenków azotu do atmosfery (w tonach),

X5 – wielkość emisji SO2  do atmosfery (w tonach),

X6 – spadek zalesienia terenów danego państwa od roku 1990 (w punktach 
procentowych).

Dobór zmiennych nie jest przypadkowy. W dużej mierze zależał od 
dostępności danych. Im większa jest liczba zmiennych, tym mniejsze praw-
dopodobieństwo, że dla każdej z nich będą dostępne potrzebne dane. Taki 
dobór zmiennych pozwolił na dokonanie obliczeń oraz zbudowanie rankingu 
dla 97 państw. Innymi zmiennymi, które były brane pod uwagę do obliczeń, 
były między innymi: wielkość toksycznych odpadów, wielkość wykorzystania 
substancji niszczących powłokę ozonową oraz wielkość wykorzystania nawo-
zów sztucznych na 1000 ha powierzchni rolnej. Jednakże braki danych dla 
niewykorzystanych zmiennych bardzo poważnie zmniejszały liczbę państw 
podlegających badaniom.

W tabeli 1 przedstawione zostały obliczenia, które wykonano w celu 
uzyskania rankingu. Pierwszym etapem była unitaryzacja danych. Należy 
od razu dodać, że w tabeli przedstawiono tylko pięć pierwszych i ostatnich 
krajów z badanej populacji. (Z powodu ograniczonego miejsca w niniejszym 
artykule nie ma możliwości zawarcia w nim tak obszernej liczby wszystkich 
danych). Po unitaryzacji wyznaczony został wzorzec i antywzorzec rozwoju.  
Wszystkie zmienne były stymulantami, a największy rezultat dla każdej 
zmiennej – wzorcem. Obliczone zostały odległości euklidesowe, a następnie 
miary rozwoju. Kalkulacje są niezbędne do ustalenia pozycji w rankingu. 
Wartość miary rozwoju decyduje o tym, na którym miejscu będzie znajdował 
się dany kraj. Jak już wcześniej wspominano, będzie to ranking gospodarek, 
które najbardziej negatywnie oddziałują na środowisko naturalne. Dlatego 
każda zmienna w tym modelu jest stymulantą. Co można rozumieć, że im 
większa emisja wymienionych gazów, tym bardziej negatywny wpływ dana 
gospodarka ma na środowisko naturalne. To samo wyjaśnienie dotyczy 
pozostałych zmiennych. Kolejnym i ostatnim etapem badań było wykorzy-
stanie wyników miary rozwoju oraz posortowanie ich od największego do 
najmniejszego.



153Niszczenie środowiska naturalnego…

Tabela 1

Wyniki kalkulacji – unitaryzacja danych, odległości euklidesowe krajów od wzorca 
oraz miara rozwoju

Kraj

Zmienne
Odległość 

euklidesowa kraju 
od wzorca

Miara 
rozwoju

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Algieria 0,022 0,035 0,026 0,016 0,003 0,409 2,2686 0,0739

Argentyna 0,029 0,160 0,233 0,045 0,002 0,433 2,1134 0,1372

Australia 0,065 0,219 0,065 0,164 0,074 0,427 2,0599 0,1591

Austria 0,013 0,013 0,015 0,015 0,002 0,384 2,2945 0,0633

Barbados 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,414 2,3100 0,0570

… … … … … … … … …
Urugwaj 0,001 0,028 0,040 0,003 0,004 0,335 2,3004 0,0608

Uzbekistan 0,019 0,079 0,027 0,016 0,023 0,404 2,2440 0,0839

Wietnam 0,018 0,092 0,028 0,015 0,156 0,102 2,2856 0,0669

Jemen 0,004 0,005 0,013 0,006 0,001 0,412 2,3000 0,0610

Zambia 0,000 0,020 0,054 0,079 0,001 0,633 2,1994 0,1021

Źródło:  obliczenia własne na podstawie danych z United Nations Statistics Division.
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Tabela 2

Ranking 30 krajów najbardziej zanieczyszczających środowisko

1 USA 0,7558 16 Turcja 0,1082

2 Rosja 0,3140 17 Filipiny 0,1076

3 Paragwaj 0,1954 18 Jamajka 0,1057

4 Australia 0,1591 19 Kazachstan 0,1049

5 Korea Płn. 0,1590 20 Pakistan 0,1037

6 Niemcy 0,1485 21 Kolumbia 0,1025

7 Japonia 0,1472 22 Zambia 0,1021

8 Kamerun 0,1417 23 Włochy 0,1018

9 Argentyna 0,1372 24 Tanzania 0,1001

10 Francja 0,1355 25 Hiszpania 0,0991

11 Ukraina 0,1343 26 Gabon 0,0986

12 Wielka Brytania 0,1330 27 Chile 0,0907

13 Polska 0,1171 28 Honduras 0,0906

14 Iran 0,1120 29 Rumunia 0,0882

15 Niue 0,1097 30 Benin 0,0880

Źródło:  obliczenia własne.

W tabeli 2 znajduje się ranking 30 krajów najbardziej niszczących 
środowisko. Oczywiście należy pamiętać, że cała grupa liczyła 97 państw, 
a dobór zmiennych wyeliminował część krajów, które również mogły zająć 
bardzo wysokie miejsce w rankingu. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
miarę rozwoju, która zadecydowała o pozycji danego kraju w rankingu. Stany 
Zjednoczone znajdują się na pierwszej pozycji. Interesująca jest bardzo duża 
różnica pomiędzy USA a pozostałymi krajami. Dlatego zastosowana metoda 
pozwala nie tylko na zbudowanie rankingu, ale również na wyznaczenie 
skali porównawczej. Zgodnie z ustalonym wzorcem rozwoju wynik 1 oznacza 
największy negatywny wpływ na środowisko, a 0 najmniejszy. Z przeprowa-
dzonych kalkulacji wynika, że Stany Zjednoczone znajdują się dostatecznie 
blisko wzorca, w przeciwieństwie do innych krajów. 
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Podsumowanie 

Jak wykazano, ranking krajów obliczony w ramach niniejszego artykułu 
realizuje swoje zadanie. Przedstawia on klasyfikację, na którą wpływa wiele 
czynników. Warto zaznaczyć, że w tego rodzaju badaniach głównym proble-
mem jest brak danych. Wraz z rosnącą liczbą zmiennych w modelu potrzebne 
są dane, które nie są badane w przypadku niektórych krajów. Próba badawcza 
zmniejszyła się właśnie z tego powodu. 

THE ENVIRONMENT DEGRADATION BY THE ECONOMIES OF 
DIFFERENT COUNTRIES AS A PROBLEM OF MODERN SOCIETY:  

OCCURRENCE ASSESSMENT ACCORDING TO EMPIRICAL RESEARCH

Summary

The main goal of this paper is to reveal the negative impact of different economies 
on the environment by creation of rating of countries, which are significantly degrading 
it. In the first part of the article the connection of the environment with society is 
explained. Then the components of an environment are defined, as well as the negative 
impact of modern technology and industry. The next part of the article defines the 
methodology of the rating creation. After that, the sampling plan is explained. Then 
the calculations are presented. The last part of the article is revealing the results and 
finished rating. The paper ends with necessary comments and summary.

Translated by Michał Bzunek
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EKONOMIA JAKO NAUKA SPOŁECZNA  
– SPOJRZENIE KRYTYCZNE

Streszczenie
Artykuł stawia pytanie o społeczną naturę ekonomii. Dokonany został prze-

gląd problemów natury metodologicznej, socjologicznej i retorycznej stojących na 
przeszkodzie do zbliżenia się ekonomii do praktyki społecznej. Zaprezentowano po-
glądy szeregu wybitnych ekonomistów powątpiewających w realizację społecznego 
charakteru ekonomii. 

Wprowadzenie

Ekonomia klasyczna datuje się od opublikowania w 1776 roku Bogactwa 
narodów A. Smitha. Jeszcze w połowie XVII wieku ludzie nie byli w wielkim 
stopniu uzależnieni poprzez rynek od innych. Wytwarzali dobra konsumpcyjne, 
lecz w wielkiej mierze byli samowystarczalni. Dziś od procesów ekonomicznych 
uzależniona jest większość ludzi naszej planety. Współczesna teoria ekonomicz-
na upatruje źródła wszelkich problemów ekonomicznych we względnym niedo-
borze. Nowoczesne gospodarki są gospodarkami rynkowymi, toteż dzisiejsze 
teorie ekonomiczne koncentrują się na tym, w jaki sposób rynki pomagają ła-
godzić problemy niedoboru1. Dlatego wydaje się, że w obecnej, zglobalizowanej 
gospodarce rynkowej ekonomia jako nauka nabiera szczególnego znaczenia. 
Jednakże czy nauka ta spełnia pokładane w niej nadzieje? Kryzys finansowy 
z 2008 roku nadwątlił wiarę szeregu ekonomistów w dotychczasowy aparat 

1 H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005, s. 45.
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naukowy2. Również opinia publiczna coraz głośniej domaga się odpowiedzi na 
pytanie o przydatność teorii ekonomicznych w dzisiejszym turbulentnym świecie. 

Celem niniejszego artykułu jest krytyczna analiza ekonomii jako nauki 
społecznej. W toku wykładu zostanie wykazane, że nowoczesna ekonomia 
akademicka stopniowo zatraca swój społeczny charakter, coraz bardziej odry-
wając się od rzeczywistości gospodarczej. Analiza zostanie przeprowadzona 
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu metodologii nauk, metodologii nauk 
ekonomicznych oraz historii myśli ekonomicznej. 

1. Ekonomia jako nauka społeczna – cztery trudności

Nauki społeczne to zespół nauk zajmujących się społeczeństwem oraz 
zjawiskami i procesami społecznymi ujmowanymi z różnych punktów widze-
nia (m.in. socjologia, psychologia społeczna, etnografia, prawo, politologia)3. 
W klasyfikacji bibliotecznej APIN ekonomia znajduje się w grupie o numerze 
13: „Nauki społeczne i ekonomiczne. Zarządzanie i organizacja”, obok filozo-
fii, socjologii, pedagogiki, psychologii, demografii, statystyki matematycznej 
i ekonometrii4. Przedmiotem badań ekonomii jest obszar ludzkich zachowań 
obejmujący produkcję, wymianę i użytek czyniony z dóbr i usług5. 

Ekonomię dzieli się zwykle na dwie kategorie: pozytywną i normatywną. 
Podział ten liczy sobie ponad 150 lat, wywodzi się z pism W. Nassaua seniora 
i J.S. Milla6. Ekonomia pozytywna dąży do zrozumienia czynników rządzących 
działalnością gospodarczą, bez formułowania sądów wartościujących i propozycji 
postępowania. Ekonomia normatywna zajmuje się określaniem optymalnych 
parametrów gospodarki. Jej ustalenia z konieczności pozostają pod silnym wpły-
wem etyki oraz filozofii. Niekiedy, za J.N. Keynesem, wyróżnia się dodatkowo 
sztukę ekonomii, łączącą treść pozytywnej gałęzi tej nauki z celami wyznaczo-

2 Ł. Cholewa, Kryzys finansowy we współczesnych pismach ekonomistów heterodok-
syjnych, Zeszyty Naukowe nr 569, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2010 s. 51.

3 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3946178 (17.05.2010).
4 H. Pyza, K. Szylhabel, Klasyfikacja nauk. Wersja 4, Biblioteka Główna i Ośrodek 

Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009, s. 16.
5 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbush, Ekonomia, mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997,  

s. 29.
6 M. Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995, s. 176.
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nymi w gałęzi normatywnej7, a zajmującą się formułowaniem i wprowadzaniem 
odpowiedniej polityki gospodarczej dla skutecznego osiągania założonych celów. 
Jak zaznacza M. Blaug, trójdzielna klasyfikacja Keynesa nie zdobyła powszechnej 
akceptacji8. W większości dzisiejszych podręczników ekonomicznych sztuka 
ekonomii traktowana jest jako część ekonomii normatywnej9. 

Ekonomia pozytywna i normatywna różnią się od siebie nie tylko 
zakresem rozpatrywanej problematyki, lecz przede wszystkim metodologią. 
Zdaniem H. Landretha i D.C. Colandera metodologia ekonomii pozytywnej 
jest formalna i abstrakcyjna, gdyż służy ona do oddzielenia czynników ekono-
micznych od politycznych i społecznych. Metodologia ekonomii normatywnej 
zaś, zdaniem cytowanych autorów, jest bardziej skomplikowana, ponieważ 
dotyczy polityki i musi zajmować się współzależnościami między polityką, 
czynnikami społecznymi i czynnikami ekonomicznymi10. 

Ekonomia napotyka szereg trudności w realizacji swojego komponentu 
społecznego. Można wyróżnić cztery zasadnicze pola tych trudności:
 – pragnienie postrzegania ekonomii jako nauki ścisłej,
 – nadmierna aksjomatyzacja,
 – trudności metodologiczne, w szczególności niepełna falsyfikowalność teorii,
 – zasadnicza rola czynników socjologiczno-retorycznych w otoczeniu eko-

nomii uniwersyteckiej.
Trudności te zostaną pokrótce omówione.

2. Pragnienie ścisłości

Pierwsza trudność, jaka zostanie poddana refleksji, to pragnienie 
dominującej części ekonomistów głównego nurtu, by ekonomię traktować 
jako naukę ścisłą11, 12, 13. W tej kwestii T. Mayer wypowiada się w sposób 

7 H. Landreth, D.C. Colander, op.cit, s. 33.
8 M. Blaug, Metodologia…, op.cit., s. 190.
9 R. Milewski, Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 2005, s. 16; D. Begg, 

S. Fischer, R. Dornbush, op.cit., s. 44; B. Czarny, R. Rapacki, Podstawy ekonomii, PWE, 
Warszawa 2002, s. 28.

10 H. Landreth, D.C. Collander, op.cit., s. 32.
11 T. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa 1996, s. 30.
12 M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994, s. 699.
13 R. Frydma, M.D. Goldberg, Imperfect knowledge economics, Princeton University 

Press, Princeton 2007, s. 3.
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następujący: „nie mogąc zaprzeczyć, że ekonomia jest nauką społeczną, eko-
nomiści wykazują silną skłonność do wyróżniania ekonomii spośród nauk 
społecznych i przypisywania jej pokrewieństwa z naukami «twardymi» pod 
względem ducha, wytrzymałości umysłowej, technik, a nawet pod względem 
osiągnięć”. Powstaje pytanie o źródła owego pragnienia ścisłości. Odpowiedzi 
na nie Mayer poświęcił znaczną część swojej książki Prawda kontra precy-
zja w ekonomii, z której pochodzi przytoczony cytat. Autor ten za główny 
czynnik powodujący dążenie do ścisłości uznaje chęć podniesienia rangi 
ekonomii. Jego zdaniem bowiem nauki ścisłe cieszą się wyższym prestiżem 
uniwersyteckim niż bardziej podatne na interpretacje i subiektywne oceny 
nauki humanistyczne, jak psychologia czy socjologia. Narzędziami osiągania 
ścisłości jest odwoływanie się do, nierzadko bardzo skomplikowanych, modeli 
matematycznych. Mayer wymienia szereg negatywnych konsekwencji owego 
dążenia. Do najważniejszych należy zaliczyć:
 – lekceważenie danych empirycznych, 
 – wprowadzanie sztywnych, a przez to nierealistycznych założeń,
 – rosnący cynizm badaczy, otwarcie wypowiadających się o niskim związku 

ekonomii akademickiej z rzeczywistością,
 – utrudnienie dostępu do stanowisk uniwersyteckich osób o dużej wyobraźni 

ekonomicznej, ale mniejszych uzdolnieniach matematycznych14.
Podobne zarzuty stały się podstawą do zapoczątkowania ruchu „eko-

nomii postautystycznej”. Początkiem tego ruchu była w 2000 roku petycja 
studentów ekonomicznych uczelni francuskich, wyrażająca niezadowolenie 
z otrzymywanej edukacji. Wśród zarzutów zawartych w petycji znalazł się 
między innymi zarzut tkwienia ekonomii w nieistniejących światach (ima-
ginary worlds), sprzeciw wobec niekontrolowanego użycia matematyki i żą-
danie pluralistycznego podejścia do ekonomii. Tradycyjna ekonomia została 
nazwana „autystyczną”, a petycja i związany z nią ruch społeczny przyjął 
nazwę „ekonomii postautystycznej”. Obecnie postautystycy wydają własne 
recenzowane czasopismo „Real-World Economics Review”15. 

14 T. Mayer, op.cit., s. 25 i nn.
15 http://www.paecon.net/PAEtexts/a-e-petition.htm (29.06.2009).
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3. Aksjomatyzacja

W dążeniu do ścisłości ekonomiści posługują się bardzo rygorystycznymi 
założeniami. Wiąże się to z chęcią uczynienia z ekonomii nauki dedukcyjnej, 
a więc takiej, w której ze zbioru niewielu prawd ogólnych można wyprowa-
dzić, dzięki odpowiednio starannemu wnioskowaniu, szereg praw bardziej 
szczegółowych. Jednakże aksjomatyzacja ekonomii napotyka niemało barier. 
Podstawowym problemem jest już sam wybór aksjomatów. Jako przykład 
można podać założenie o racjonalności, będące podstawą niemal całej ekono-
mii głównego nurtu. 

Dla ekonomisty racjonalność oznacza dokonywanie wyboru pozosta-
jącego w zgodzie z uporządkowanym zbiorem preferencji, które są zupełne 
i tranzytywne w warunkach doskonałego i niezwiązanego z żadnymi kosztami 
dostępu do informacji. Jeśli występuje niepewność co do przyszłych wyników 
działania, racjonalność oznacza maksymalizację oczekiwanej użyteczności, to 
znaczy użyteczności wyniku przemnożonego przez prawdopodobieństwo jego 
pojawienia się16. Z tak rozumianą racjonalnością spotykamy się w realnym 
życiu niezwykle rzadko. Nie każdy konsument posiada uporządkowany zbiór 
preferencji, nie zawsze są one zupełne, bywają nietranzytywne, a w szczegól-
ności brak jest pełnego dostępu do informacji. Trudności z założeniem o racjo-
nalności nie kończą się na trudnościach praktycznych. Teoretykom teorii gier 
udało się wykazać, że istnieją zadania, w których wybory racjonalne w sensie 
definicyjnym stają się absurdalne z punktu widzenia mądrości życiowej. 
Najbardziej znany przykład, tzw. paradoks Allaisa, sformułował francuski 
ekonomista, laureat nagrody Nobla z 1988 roku M. Allais. Allais pytał ba-
danych, którą z dwóch możliwości wybraliby: otrzymać z pewnością milion 
złotych czy zagrać w loterii, w której z prawdopodobieństwem 10% mogą 
wygrać pięć milionów, z prawdopodobieństwem 89% mogą wygrać milion 
złotych, a nie wygrać nic z prawdopodobieństwem 1%. Znaczna większość 
badanych wybierała pierwszą możliwość, a więc pewny zysk bez ryzyka strat, 
dowodząc w ten sposób swej „nieracjonalności”17. Reakcjami ekonomistów na 
tego typu paradoksy jest zwykle bądź ich bagatelizowanie i powoływanie się 
 

16 M. Blaug, Metodologia…, op.cit., s. 334.
17 M. Walawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier 

w ekonomii i naukach społecznych, PWN, Warszawa 2004, s. 56.
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na sztuczność sytuacji, bądź twierdzenie, że anomalie te znoszą się wzajemnie 
w procesie rynkowym18. 

Innym problemem aksjomatyzacji ekonomii jest sam proces wypro-
wadzania wniosków ze sformułowanych wcześniej założeń. Jeśli założenia 
przedstawione są w ścisłym języku matematyki, a wnioskowanie polega 
na rozwiązywaniu szeregu równań, trudno mówić o braku poprawności. 
Jednakże jeśli wnioskowanie przebiega na poziomie krytycznej analizy, nie 
można wykluczyć sytuacji, w której z jednego zestawu aksjomatów wypro-
wadzone zostaną zupełnie odmienne wnioski. Jednym z ciekawszych przy-
kładów takiego procesu są wnioski K. Marksa wyciągnięte z analizy teorii 
wartości opartej na pracy Davida Ricardo. Mimo w zasadzie jednakowych 
podstaw teoretycznych i jednakowych założeń, u Ricardo system gospodarczy 
przedstawia się jako działający harmonijnie, automatycznie zmierzający do 
równowagi rynkowej, u Marksa przeciwnie – kapitalizm jest pełen wewnętrz-
nych sprzeczności, podatny na kryzysy, które sam wywołuje, i niemożliwy do 
utrzymania w dłuższym okresie19. 

4. Trudności metodologiczne

Aksjomatyzacja ekonomii napotyka również szereg problemów natury 
metodologicznej. Jednym z nich jest możliwość obrony danego modelu poprzez 
tzw. zabiegi ochronne. Sformułowanie „zabiegi ochronne” wiąże się z metodą 
falsyfikacjonizmu K. Poppera. Ujmując zagadnienie w dużym skrócie, Popper 
zauważył, że nawet największa liczba doświadczeń potwierdzających daną teo-
rię nie udowadnia jeszcze jej prawdziwości. Swoją wartość teoria udowadnia, 
opierając się próbom jej obalenia, czyli falsyfikacji. Teoriom niemożliwym do 
obalenia z powodu braku możliwości przeprowadzenia odpowiednich testów 
empirycznych autor ten odmawiał naukowości, nazywając je pseudonauką20. 
Pozostaje pytanie o kryteria procesu falsyfikacji. Jak pisze sam cytowany 
filozof: „Faktem jest, iż żadna teoria nie zostanie obalona definitywnie, gdyż 
zawsze można powiedzieć, że wyniki eksperymentów nie budzą zaufania lub 
że stwierdzone rozbieżności pomiędzy wynikami eksperymentalnymi a teorią 

18 B.S. Frey, R. Eichenberger, Should social scientists care about choice anomalies, 
„Rationality and Society” 1989, 1 (1), s. 101–22, za M. Blaug, Metodologia…, op.cit., s. 399.

19 H. Landreth, D.C. Colander, op.cit., s. 229.
20 Encyklopedia filozofii, red. T. Honderich, Zysk i S-ka, Poznań 1999, t. 2, s. 708.
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są tylko pozorne i zanikną wraz z postępem myśli21”. Jak wskazuje M. Blaug, 
możliwość takich „zabiegów ochronnych” w ekonomii jest wręcz olbrzymia, 
zwłaszcza gdy dana teoria zasadza się na zbiorze sztywnych, nierealistycznych 
aksjomatów. Empiryczne fiasko modelu można wówczas tłumaczyć raczej 
niedoskonałością rzeczywistości niż nieodpowiedniością samego modelu. 
Innym, powszechnie stosowanym zabiegiem ochronnym jest klauzula ceteris 
paribus, czyli „przy pozostałych warunkach niezmienionych”. W rzeczywi-
stym świecie bardzo rzadko mamy do czynienia z niezmiennością otoczenia. 
Jak pisał A. Marshall: „Dlatego w tym świecie [w świecie, w którym żyjemy] 
każda zwyczajna i prosta doktryna wyjaśniająca zależności między kosztami 
produkcji, popytem i wartością musi być fałszywa, i im więcej pozorów oczy-
wistości nadaje się jej przez umiejętny przekaz, tym jest bardziej zwodnicza. 
Człowiek jest prawdopodobnie lepszym ekonomistą, gdy zawierza swojemu 
zdrowemu rozsądkowi i praktycznym instynktom, niż wtedy, gdy twierdzi, że 
studiuje teorię wartości i uważa, że na pewno jest ona łatwa22”. Ta naturalna 
zmienność rzeczywistości pozwala wytłumaczyć niemal każde odstępstwo 
teorii ekonomicznej od praktyki społecznej. 

Trudności metodologiczne, jakie stoją przed ekonomią, nie ograniczają 
się jedynie do trudności w falsyfikacji przewidywań dzięki łatwości zabiegów 
ochronnych. Mówiąc o metodologii nauk, nie można pominąć podejścia re-
torycznego i socjologicznego. Podejście retoryczne do metodologii podkreśla 
siłę perswazji, utrzymując, że teoria może być akceptowana nie dlatego, że 
jest inherentnie prawdziwa, ale dlatego, że jej rzecznikom dzięki lepszej 
retoryce udało się przekonać innych o jej wartości. Podejście socjologiczne 
bada ograniczenia społeczne i instytucjonalne, które oddziałują na akcepto-
walność teorii. Źródła finansowania, miejsce pracy i kontrola czasopism mogą 
określać, która teoria jest akceptowana na równi z jej zdolnością do trafnego 
wyjaśniania zjawisk. Zgodnie z tymi podejściami, teoria niekoniecznie roz-
winęła się dlatego, że jest najbliższa prawdy, lecz z wielu innych przyczyn, 
wśród których zaledwie jedną – jeżeli istnieje – jest prawda23. 

21 K. Popper, C. Eccles, The Self and Its Brain, Springer-Verlag, Berlin 1977, s. 47, za  
M. Blaug: Metodologia…, op.cit., s. 57.

22 A. Marshall, Principles of Economics, Macmillan, London 1948, s. 368, za H. Landreth, 
D.C. Colander, op.cit., s. 317.

23 H. Landreth, D.C. Colander, op.cit., s. 37.
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Wydaje się, że w ekonomii akademickiej ograniczenia instytucjonalne 
odgrywają rolę co najmniej znaczącą. Jak wskazuje cytowany już Mayer, 
pojedynczy badacz nie ma swobody działania według swojego upodobania. 
Aby osiągnąć sukces, musi się stosować do standardów ustanowionych przez 
wydawców i innych członków „niewidzialnego kolegium”, którzy recenzują ar-
tykuły i propozycje przydziału środków oraz decydują o tym, na które artykuły 
należy się powoływać24. Proces ten nie jest w ekonomii nowością. Już Keynes 
w 1934 roku wskazywał na przyczyny dogmatycznego wręcz przywiązania 
środowiska naukowego do panującej wówczas ricardiańskiej ortodoksji, mimo 
jej jawnej sprzeczności z ówczesną rzeczywistością: „Jest coś dziwnego i ta-
jemniczego w tym, że zwycięstwo Ricarda było tak przygniatające. Teoria jego 
miała widocznie liczne i różnorakie walory dla środowiska, na jakie natrafiła. 
To, że wypływały z niej wnioski odmienne od sądów zwykłych śmiertelników, 
przysparzało jej – jak sądzę – powagi naukowej. To, że jej praktyczne zalecenia 
były twarde i częstokroć przykre – zdobiło ją cnotą. To, że można było na niej 
oprzeć rozległą a zwartą konstrukcję logiczną – dodawało jej uroku. To, że 
przedstawiała krzywdy społeczne i jawne okrucieństwo jako nieuniknione 
epizody na drodze postępu, a wszelkie usiłowania zmiany tego stanu rzeczy 
jako szkodliwe raczej niż pożyteczne – zjednywało jej względy władz. A to, 
że usprawiedliwiała swobodę działania każdego poszczególnego kapitalisty – 
zapewniało jej poparcie panującej klasy społecznej, stojącej za władzami25”. 
Trudno o lepszy opis oddziaływania czynników socjologicznych i retorycznych 
na ekonomię i o bardziej wyrazistą diagnozę zaprzeczenia przez ekonomię jej 
walorów społecznych. Wydaje się, że w dzisiejszym kryzysie gospodarczym, 
za którego początek uznaje się upadek banku Lehman Brothers, powyższa dia-
gnoza nabiera nowej aktualności, niepokojącej ze względu na rozwój wydarzeń 
w świecie w dekadzie następującej po opublikowaniu cytowanych wyżej słów. 

5. Czynniki retoryczne w otoczeniu ekonomii

Czynniki retoryczne i socjologiczne wpływające na ekonomię odnajdziemy 
nie tylko wewnątrz uniwersyteckich murów. W promowaniu teorii ekonomicz-
nych większą rolę niż sami naukowcy odgrywają politycy, organizacje poza-

24 T. Mayer, op.cit., s. 25.
25 J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956, 

s. 47.
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rządowe, a zwłaszcza media. Rolę tych ostatnich trudno przecenić. W krajach 
demokratycznych społeczna akceptacja tej czy innej teorii ekonomicznej 
jest problemem politycznym, gdyż (poprzez proces wyborczy) to obywatele 
danego kraju ostatecznie kształtują otoczenie prawne i gospodarcze. Znaczenie 
mediów masowych w tym procesie jest szczególne. Z jednej strony przyświeca 
im chwalebny cel służby społeczeństwu, dostarczania obiektywnej informacji 
i rozrywki. Z drugiej strony jednak wydawnictwa prasowe i telewizyjne 
utrzymują się głównie z płatnych ogłoszeń i reklam, nabywanych najczęściej 
przez wielkie korporacje. Nie należy oczekiwać, że korporacje te będą wspierać 
podmioty im nieprzyjazne. Poprzez odpowiednią politykę informacyjną media 
są w stanie kształtować opinię publiczną tak, by opowiadała się za rozwiąza-
niami niezgodnymi czy wręcz sprzecznymi z własnymi interesami. Proces ten  
w ciekawy sposób opisuje T. Frank w książce Co z tym Kansas, starając się 
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w najbiedniejszych stanach USA wygrywały 
najbardziej prawicowe odłamy partii republikańskiej, o najbardziej antyspo-
łecznym programie26. Na temat wpływu mediów i wielkiego kapitału na debatę 
ekonomiczną wypowiada się również G. Kołodko, pisząc: „Oto polityka, posłu-
gując się popularnymi mediami (bez ich pośrednictwa nic tu się współcześnie 
nie da załatwić), zakłóca tok nauki, napadając na niezależnych uczonych, akurat 
poszukujących prawdy. Wystarczy, że ich odkrycia i teoria mogłyby wymuszać 
racjonalne działania, które zaszkodzić mogłyby uprawiającym politykę grupom 
interesów. (…) Dlatego też taka masa debat i sporów dotyczących niekiedy 
najważniejszych kwestii teoretycznych toczy się nie na łamach wydawnictw 
profesjonalnych i naukowych periodyków, nie w fachowej literaturze przed-
miotu, lecz w wielkonakładowych gazetach i najbardziej nośnych mediach 
elektronicznych27”. Jedynym sposobem na zahamowanie tego procesu byłoby 
zwiększenie pluralizmu w mediach, by prezentowały różne punkty widzenia. 
Niestety, w krajach uprzemysłowionych obserwuje się raczej tendencje do 
konsolidacji przemysłu informacyjnego. Szczególnie jaskrawym przykładem 
tego procesu są Stany Zjednoczone, w których liczba dużych przedsiębiorstw 
medialnych zmniejszyła się z 50 w 1993 roku do 5 w 2004 roku28. Przeciwwagą 

26 T. Frank, Co z tym Kansas?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
27 G.W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 23.
28 B.H. Bagdikian, The New Media Monopoly Beacon Press, Boston 2004, za http://www.

corporations.org/media (19.05.010).
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dla dominacji mediów głównego nurtu mógłby stać się Internet, jako medium 
mniej podatne na konsolidację i o mniejszych barierach wejścia. Internet jest 
jednakże wciąż medium młodym i jak dotąd nie wydaje się, by wywierał on 
znaczący wpływ na zwiększenie pluralizmu debaty ekonomicznej. Kwestia ta 
z pewnością wymaga odrębnych badań. 

Podsumowanie

W powyższym artykule został podjęty problem ekonomii jako nauki 
społecznej. Społecznej, czyli zajmującej się działaniami ludzi i procesami 
społecznymi. Niestety, wydaje się, że ekonomia (w szczególności ekonomia 
głównego nurtu) oddala się od swojego przedmiotu badań – społeczeństwa i in-
dywidualnych jednostek. Pragnienie precyzji w ekonomii zdominowało zdro-
wy rozsądek i ugruntowało lekceważący niemal stosunek części ekonomistów 
do rzeczywistości. Dążenie do uczynienia ekonomii nauką aksjomatyczną, 
dedukcyjną zwiększyło ryzyko jej oderwania od codziennego doświadczenia, 
prowadząc niekiedy do wniosków sprzecznych nie tylko ze zdrowym rozsąd-
kiem, lecz i z empirycznymi obserwacjami. Trudności z falsyfikacją modeli 
ekonomicznych sprawiły, iż trudno znaleźć kryterium, na podstawie którego 
dany model należałoby odrzucić. Na domiar złego czynniki socjologiczne 
i retoryczne powodują dodatkowy zamęt w debacie ekonomicznej. 

Czy w dzisiejszych warunkach instytucjonalnych można liczyć na popra-
wę, na większe zbliżenie akademickiej ekonomii do rzeczywistości? Trudno 
powiedzieć. Z jednej strony inercja i sposób działania systemu nie pozwolą 
na szybką zmianę. Z drugiej jednak w historii zdarzały się ogólne zmiany 
w uprawianiu ekonomii. Jednym z klasycznych przykładów była rewolucja 
keynesowska. Innym – rewolucja neoliberalna. Znamienny jest jednak fakt, 
iż w obu wymienionych przykładach rzeczywista polityka gospodarcza 
prowadzona przez rządy wyprzedzała zmiany poglądów w środowiskach 
akademickich. W tym sensie wymienione wyżej rewolucje naukowe raczej 
potwierdzają główne tezy niniejszej pracy, niż im zaprzeczają. 

W świetle powyższych przykładów można zaryzykować tezę, że 
uniwersytecka ekonomia głównego nurtu stopniowo traci swój społeczny 
charakter, oddala się od społecznej rzeczywistości. Nadzieją wydają się 
podejścia heterodoksyjne lub nowe kierunki badań ekonomicznych, jak eko-
nomia behawioralna czy neuroekonomia. Jednakże w istniejących warunkach 
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instytucjonalnych nie należy liczyć na to, że kierunki heterodoksyjne odegrają 
w nauce zasadniczą rolę. Podsumowując, wydaje się, że ekonomia, szczególnie 
ekonomia głównego nurtu, stopniowo traci swój społeczny charakter i trudno 
wskazać procesy, które mogłyby jej ten społeczny charakter przywrócić. 

ECONOMICS AS SOCIAL SCIENCE – A CRITICAL REVIEW

Summary

Article raises questions about the nature of social economics. Review of metho-
dological, sociological and rhetorical obstacles in moving economics closer to social 
practice has been made. The doubtful views of several prominent economists on the 
implementation of the social character of economics has been made.

Translated by Łukasz Cholewa
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WSPÓŁCZESNE WYZWANIA  
BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI

Streszczenie

Współczesne wyzwania bezpieczeństwa energetycznego Polski skupiają się 
wokół dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej. Szczególne znaczenie 
dla bezpieczeństwa energetycznego Polski ma zdolność do realizacji projektów 
energetycznych, które pozwolą w długim okresie na osiągnięcie pożądanego stopnia 
niezależności względem dostawców. 

Wprowadzenie

Bezpieczeństwo energetyczne według Komisji Europejskiej i Między-
narodowej Agencji Energii (IEA) definiowane jest jako możliwość produkcji 
i wykorzystania stosunkowo niedrogiej, pewnej i przyjaznej środowisku 
energii1. W Polsce bezpieczeństwo energetyczne definiowane jest podobnie2. 
Z definicji bezpieczeństwa energetycznego wynika, że energia musi być do-
starczana w sposób ciągły, nawet w przypadku zaistnienia kryzysu politycz-

1 S. Müller-Kraenner, Energy Security, Verlag Antje Kunstmann GmbH, München 2007, 
s. XI.

2 W Polsce bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jest jako stan gospodarki umożliwia-
jący pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię 
w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środo-
wiska. Por. art. 3 pkt 16 ustawy z dn. 15.06.2007 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne (DzU 
nr 115, poz. 790); Strategiczne aspekty racjonalnej gospodarki energią i środowiskiem – poli-
tyka efektywności energetycznej w Unii Europejskiej i Polsce, Krajowa Agencja Poszanowania 
Energii, http://www.kape.gov.pl/PL/index.phtml.
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nego lub gospodarczego o zasięgu lokalnym czy międzynarodowym. Przerwy 
w dostawie wiążą się z wysokimi kosztami, a żaden kraj nie może prawidłowo 
funkcjonować bez bezpiecznych i stabilnych źródeł energii. Z tego powodu 
bezpieczeństwo energetyczne odrywa istotną rolę w kształtowaniu polityki – 
nie tylko energetycznej – każdego kraju na arenie międzynarodowej.

Jednocześnie na poziom bezpieczeństwa energetycznego wpływa 
szereg czynników ekonomicznych, takich jak: gospodarcze uwarunkowania 
funkcjonowania podmiotów na rynku energetycznym, kondycja ekonomiczno-
-finansowa użytkowników paliw i energii, stopień zrównoważenia popytu 
i podaży energii i paliw, a także związany z nimi przewidywany poziom cen. 
Oprócz czynników ekonomicznych na poziom bezpieczeństwa energetycznego 
oddziałują czynniki techniczne, jak na przykład stan techniczny i sprawność 
urządzeń instalacji elektrycznych oraz stan techniczny systemów transportu. 
Ponadto zależy również od zróżnicowania struktury nośników energii, które 
tworzą krajowy bilans paliwowy, oraz od stanu zapasów paliw w ilości 
zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw. Niemniej jednak kluczowym 
czynnikiem wpływającym na poziom bezpieczeństwa energetycznego jest 
dywersyfikacja źródeł dostaw paliw i energii, która jest miarą zróżnicowania 
dostaw paliw i energii z punktu widzenia ekonomicznego i politycznego.

Celem artykułu jest przedstawienie wyzwań bezpieczeństwa ener-
getycznego w Polsce na początku XXI wieku. Ze względu na obszerność 
zagadnienia przedmiotem analizy stały się działania i środki stosowane w celu 
poprawy dywersyfikacji surowców energetycznych, takich jak ropa naftowa 
i gaz ziemny. Punktem wyjścia w artykule jest analiza bilansu energetycznego 
Polski, która pozwoli na określenie zapotrzebowania na poszczególne surowce 
energetyczne, a tym samym wskaże najbardziej pożądane zasoby energetycz-
ne, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

1. Nośniki energii tworzące krajowy bilans paliwowy Polski

W polskim bilansie paliwowym według danych Agencji Rynku Energii 
dominują przede wszystkim paliwa stałe, które obejmują wszystkie pozycje 
bilansu dla węgla kamiennego i brunatnego, drewna oraz torfu. Kolejną 
pozycję w strukturze pozyskania energii zajmują paliwa gazowe, obejmujące 
wszystkie pozycje dla gazu ziemnego wysokometanowego oraz pozyskania 
gazu ziemnego zaazotowanego. Natomiast niewielki udział mają paliwa cie-
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kłe, w skład których wchodzą wszystkie pozycje bilansu dla ropy naftowej, jak 
również paliwa odpadowe oraz energia wody i wiatru (tabela 1). W przypadku 
struktury zużycia energii pierwotnej pierwszą pozycję, podobnie jak w struk-
turze pozyskania energii, zajmują paliwa stałe. Następną pozycję stanowią 
paliwa ciekłe, a na końcu są paliwa gazowe (tabela 2).

W latach 2001–2006 można było zaobserwować niewielki systematyczny 
spadek pozyskiwania energii pierwotnej3, natomiast w 2007 roku nastąpił 
gwałtowny spadek pozyskiwania energii pierwotnej – o 188,12 PJ4, tj. 5,86%.

Tabela 1

Pozyskanie energii pierwotnej w Polsce w latach 2000–2008 [PJ]

Wyszczególnienie
Rok

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Paliwa stałe 3083,1 3126 3100,2 3044,8 3053,3 3016,7 2964,3 2749,7 2684,9
Paliwa ciekłe 27,4 32,86 28,56 30,27 37,11 35,31 33,28 30,39 32,3
Paliwa gazowe 136,4 130,3 138,9 151,55 157,97 158,36 154,96 169,16 148,08
Energia wody 
i wiatru 8,3* 7,77 8,42 8,4 8,4 8,4 8,4 8,56 10,87

Paliwa odpadowe 43,8 40,1 41,82 48 48 48 48 63 87,61
Pozyskanie 
ogółem 3298,91 3337 3317,87 3283,1 3304,8 3266,8 3208,9 3020,8 2963,8

* Dotyczy tylko pozyskania energii wody.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sytuacja energetyczna w Polsce, 

Krajowy Bilans Energii, ARE SA, Warszawa 2000–2008.

W latach 2000–2004 zużycie energii pierwotnej w Polsce utrzymywało się 
na średnim poziomie – 3828 PJ, a od 2005 roku przekraczało ono 4000 PJ. Do 
najważniejszych przyczyn tego wzrostu zużycia energii zalicza się realizację 
programów restrukturyzacyjnych oraz modernizację gospodarki Polski5.

3 Energia pierwotna jest sumą energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii, do któ-
rych zaliczamy: węgiel kamienny energetyczny, węgiel kamienny koksowy, węgiel brunatny, 
ropę naftową, gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, torf dla celów opa-
łowych, drewno opałowe, paliwa odpadowe stałe roślinne i zwierzęce, odpady przemysłowe 
stałe i ciekłe, odpady komunalne, inne surowce wykorzystywane do celów energetycznych, 
energię wody, wiatru, słoneczną i geotermalną. Zaopatrzenie kraju w surowce energetyczne 
i energię w perspektywie długookresowej, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informa-
tor/npr2/prognozy/zaopatrzenie.pdf, s. 197.

4 PJ jest to miara energii (petadżuli). Równoważnik około 277,8 mln kWh.
5 M. Turek, Węgiel a pozostałe nośniki energii w polityce energetycznej Polski, „Polityka ener-

getyczna” 2005, t. 8, z. 1, s. 10, http://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/PE081/turek.pdf.
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Tabela 2

Zużycie energii pierwotnej w Polsce w latach 2000–2008 [PJ]

Wyszczególnienie
Rok

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Paliwa stałe 2556,1 2483,7 2396,6 2509,8 2450,6 2396,3 2565,3 2484,7 2459,1

Paliwa ciekłe 847,9 804,25 857,43 871,51 878,6 900,44 954,51 949,74 980,18

Paliwa gazowe 414,7 418,55 412,88 468,32 491,06 507,13 509,62 523,97 517,97

Ogółem 3866,3 3754,4 3717,1 3869,5 3843,2 3920 4046,3 4010,8 4051,3

Źródło: jak pod tabelą 1.

Struktura polskiej gospodarki energetycznej charakteryzuje się znacz-
nymi zasobami paliw stałych, to jest węgla kamiennego i brunatnego, oraz 
niewielkimi zasobami paliw węglowodorowych, czyli gazu ziemnego i ropy 
naftowej. Z przedstawionych danych wynika, że głównym źródłem energii 
pozostaje węgiel – pod tym względem Polska jest samowystarczalna energe-
tycznie, jednak jego znaczny udział w produkcji energii przekłada się na dużą 
emisję dwutlenku węgla do atmosfery6. W zużyciu energii pierwotnej oprócz 
paliw stałych ważną rolę odgrywają paliwa ciekłe i gazowe. Ze względu na 
ich niską własną produkcję oraz rosnące zapotrzebowanie konieczne jest 
sprowadzanie ropy naftowej i gazu ziemnego (głównie z Rosji7), co wiąże się 
ze wzrostem zależności importowej (tabela 3).

6 Zob. M. Lasoń, Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa energetycznego, w: 
Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, red. E. Cziomera, Oficyna 
Wydawnicza AFM, Kraków 2008, s. 242. Bezpieczeństwo energetyczne Polski wymaga 
również odpowiedniej ochrony środowiska w wyniku przyjętego przez UE pakietu 
klimatyczno-energetycznego. Oznacza to konieczność przestawienia produkcji energii na 
technologie o niskiej emisji CO2. Zob. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo 
Gospodarki, Warszawa 2009, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/5474D2C2-2306-42B0-
B15A-7D3E4E61D1D8/58563/Politykaenergetycznaost.pdf, s. 16. 

7 Rosja posiada wszystkie ważne surowce energetyczne, tj. ropa naftowa, gaz ziemny 
i węgiel. Należy ona do najważniejszych na świecie producentów i eksporterów tych su-
rowców. Największym rynkiem zbytu dla rosyjskich surowców energetycznych jest Europa 
Zachodnia i Środkowa. Zob. szerzej: B. Molo, Polityka bezpieczeństwa energetycznego 
Federacji Rosyjskiej, w: Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku…, 
op.cit., s. 76–77, 89.
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Tabela 3

Import surowców energetycznych do Polski w latach 2000–2008 [tys. t]

Pozycja bilansowa 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Węgiel kamienny 1503,4 1902,7 2736,9 2516,3 2402,7 3376,1 5161,6 5891,5 10084,7

Węgiel brunatny - - 1,9 - - - 4,39 9,03 17,9

Gaz ziemny 
wysokometanowy 7676 8325 7775,2 8622,7 9449,7 9895,7 10354,1 9597,7 10618,6

Ropa naftowa 18274,2 17429,4 17942,2 17448,2 17320,7 17639,4 19476,0 20895,3 20786,9

Źródło:  jak pod tabelą 1.

Udział poszczególnych paliw w krajowym zużyciu energii w Polsce 
w 2006 roku wyglądał następująco: paliwa stałe 57%, ropa naftowa 24,2%, 
gaz ziemny 12,4%. W 2007 paliwa stałe (55,5%) nadal pozostawały najczęściej 
stosowanym źródłem energii w Polsce. W dalszej kolejności, z niewielkim 
wzrostem w porównaniu z rokiem 2006, uplasowała się ropa naftowa (25,1%) 
i gaz ziemny (12,4%) (tabela 4)8. Jak wynika z przytoczonych danych, w 2007 
roku nastąpił niewielki wzrost znaczenia energetycznego ropy naftowej kosz-
tem węgla. 

W przypadku końcowego zużycia energii udział poszczególnych paliw 
w Polsce w 2006 roku przedstawiał się następująco: ropa naftowa 30,3%, pa-
liwa stałe 20,4%, elektryczność 15,6%, gaz ziemny 14,1%, zasoby odnawialne 
6,9%, inne 12,5%9. Podobnie przedstawiała się sytuacja w roku 2007, wówczas 
ropa naftowa (31,5%) pozostawała głównym źródłem energii oraz paliwa stałe 
(19,4%) i gaz ziemny (14,1%) (tabela 4).

8 EU Energy and Transport in Figures, Statistical Pocketbook 2009, European 
Commission, http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/doc/2009_energy_transport_
figures.pdf#pagemode=bookmarks, s. 27.

9 Ibidem, s. 33.
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Tabela 4

Udział poszczególnych paliw w bilansie Polski w latach 2006–2007 [%]

Udział poszczególnych paliw w krajowym zużyciu energiia w Polsce

Rok ropa naftowa gaz ziemny paliwa stałe energia 
nuklearna

zasoby 
odnawialne inne*

2006 24,2 12,4 57,0 0 5,0 -0,4

2007 25,1 12,4 55,5 0 5,0 0,0

Udział poszczególnych paliw w końcowym zużyciu energiib w Polsce 

Rok ropa naftowa gaz ziemny paliwa stałe elektryczność zasoby 
odnawialne inne**

2006 30,3 14,1 20,4 15,6 6,9 12,5

2007 31,5 14,4 19,4 16,0 6,7 11,9
a Gross inland consumption. 
b Final energy consumption.
* Energia elektryczna i odpady przemysłowe (electrical energy and industrial waste).
** Dostarczanie ciepła i odpady przemysłowe (derived heat and industrial waste).
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: EU Energy In Figures 2010, European 

Commission, http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/statistics/part_2_
energy_pocket_book_2010.pdf, s. 10, 16; EU energy and transport in 
Figures…, op.cit., s. 33.

Przedstawione dane statystyczne dotyczące zarówno krajowego zużycia, jak 
i końcowego zużycia energii w Polsce wskazują na przeważającą rolę zasobów 
kopalnianych, tj. węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, w polskiej energetyce. 
Oznacza to, że zmiana bilansu energetycznego nie jest możliwa ani w krótkim, 
ani w średnim okresie. Węgiel, ropa naftowa oraz gaz ziemny zapewniają ponad 
90% produkcji energii, dlatego też długo jeszcze będą grały dominującą rolę w bi-
lansie energetycznym. Coraz większe znaczenie ropy naftowej i gazu ziemnego 
w strukturze energetycznej Polski oznacza, że dywersyfikacja źródeł dostaw tych 
surowców odgrywa ważną rolę w polityce bezpieczeństwa energetycznego kraju.
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2. Wyzwania Polski w obszarze dywersyfikacji źródeł dostaw gazu 
ziemnego i ropy naftowej

Definicja bezpieczeństwa energetycznego wskazuje na szereg czynników 
warunkujących jego poziom. Najistotniejszym z nich jest dywersyfikacja źródeł 
dostaw paliw i energii, która jest miarą zróżnicowania dostaw paliw i energii10 
z ekonomicznego i politycznego punktu widzenia. Aspekt ekonomiczny bez-
pieczeństwa energetycznego odnosi się do obniżenia kosztów dostaw, a aspekt 
polityczny oznacza uniezależnienie się od dostawcy o dominującej pozycji11.

Jednym z realnych sposobów na dywersyfikację dostaw gazu ziemnego 
do Polski był projekt budowy gazociągu z zachodniej Norwegii do Polski, 
który zyskał poparcie UE. Rozmowy pomiędzy zainteresowanymi stronami 
zostały rozpoczęte w 2005 roku, ale ze względu na potencjalne koszty oraz 
konieczność zakontraktowania dużej ilości gazu przez Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) projekt nie został zrealizowany. W celu 
utworzenia połączenia międzysystemowego Polska przystąpiła do kolejnego 
projektu budowy gazociągu – Skanled, ma on łączyć Norwegię z Danią, 
a następnie poprzez rurociąg Baltic Pipe z Polską12. W tym celu PGNiG 
uzyskało 15% udziałów w konsorcjum pod przewodnictwem norweskiego 
operatora Gassco, który to właśnie opracowuje gazociąg Skanled z Karsto 
w Norwegii do Szwecji i Danii13. W roku 2007 Baltic Pipe PGNiG i Energinet.
dk podpisały porozumienie, którego celem jest budowa połączenia gazowego 
pomiędzy Polska a Danią. Dopiero po realizacji obu przedsięwzięć będzie 
możliwy transport gazu z północy do Polski14. Inwestycje w tak duże projekty 

10 Dywersyfikacja źródeł paliw i energii polega na wyborze kilku dostawców tego samego 
surowca, np. ropy naftowej lub gazu, albo na zróżnicowaniu nośników energii. Zob. szerzej: 
M. Domagała, Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne, Wyd. KUL, 
Lublin 2008, s. 35 i nn.

11 M. Lasoń, op.cit., s. 248.
12 Zob. więcej: Gaz ze Skandynawii dzięki Baltic Pipe. Scandinavica 2007, http://www.

scandinavica.pl/news,show,3,gaz-ze-skandynawii-dzieki-baltic-pipe.html.
13 Por. Information concerning the planning of the Skanled gas pipeline, June 2007, 

2http://www.energinet.dk/NR/rdonlyres/E7D26121-FE5C-46C9-9DCB-7BE95E65CD38/0/
TheSkanledgaspipelineprojectsummaryver_02_250607.pdf, s. 2; Polish Oil and Gaz Company 
Joins SKANLED Consortium, RIGZONE 2007, http://www.rigzone.com/news/article.
asp?a_id=46807.

14 Szerzej: M. Lasoń, op.cit., s. 249–250.
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są bardzo kosztowne dla Polski, stanowią jednak próbę podejmowania działań 
zmierzających do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Na uwagę zasługuje 
również fakt, że Polska poprzez te działania poniekąd wraca do strategicznego 
porozumienia z 2001 roku z partnerami norweskimi i duńskimi, które jest 
elementem realizacji strategii dywersyfikacji dostaw gazu do kraju15. Niestety, 
na początku 2009 roku uczestnicy konsorcjum projektu Skanled z powodu 
warunków makroekonomicznych oraz braku możliwości zapewnienia dostaw 
surowca zdecydowali o zawieszeniu realizacji tego projektu16. Pomimo trud-
ności organizacyjnych PGNiG dąży do realizacji tego projektu. W kwietniu 
2009 roku PGNiG podpisało ramową umowę z Qatargas, której celem jest 
zrealizowanie gazociągu Skanled17. Projekt ten zyskał także uwagę UE ze 
względów bezpieczeństwa energetycznego, stąd też w 2009 roku Komisja 
Europejska podjęła rozmowy z norweskim ministrem ropy i energetyki Terje 
Riis-Johansenem, które odbyły się w Bergen w czasie skandynawsko-bałtyc-
kiej konferencji, ale na razie nie wyznaczono terminu reaktywacji projektu18.

Na stan bezpieczeństwa energetycznego Polski negatywnie może wpłynąć 
rozpoczęta w 2005 roku realizacja gazociągu północnoeuropejskiego, tzw. Nord 
Stream. Gazociąg ten, omijając terytorium lądowe Polski, powoduje utratę jej 
znaczenia jako kraju tranzytowego pomiędzy Rosją a Europą Zachodnią. Taka 
sytuacja powoduje prawdopodobieństwo zastosowania przez Rosję szantażu 
energetycznego wobec Polski bez konsekwencji dla państw Europy Zachodniej. 
Oprócz Polski przeciwne budowie były również państwa bałtyckie. Realizacja 
projektu drogą morską znacznie przekracza koszt rozwiązania alternatywnego, 
czyli drogą lądową, co może wskazywać na polityczne motywy podejmowania 
tej inwestycji przez Rosję. Gazociąg Północny jest niekorzystny dla Polski i kra-
jów bałtyckich nie tylko ze względów politycznych (np. szantaż energetyczny), 
ale i ekonomicznych, czyli z powodu utraty statusu krajów tranzytowych wraz 

15 Polish Oil and Gas Company Joins SKANLED Consortium…, op.cit.
16 Projekt Skanled, w którym miał wziąć udział PGNiG, został zawieszony, Forsal 2009, 

http://forsal.pl/artykuly/314763,projekt_skanled_w_ktorym_mial_wziac_udzial_pgnig_zo-
stal_zawieszony.html.

17 Projekt Skanled, w którym miał wziąć udział PGNiG…, op.cit.
18 Projekt gazociągu Skanled będzie kontynuowany? „Inżynieria & Energetyka” 2009, http://

energetyka.inzynieria.com/cat/1/art/14111/projekt-gazociagu-skanled-bedzie-kontynuowany.
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z korzyściami finansowymi wynikającymi z opłat19. Warto dodać, że Rosja jest 
aktualnie największym eksporterem gazu ziemnego w Europie. Gaz z innych 
regionów, tj. Norwegii, Algierii, Wielkiej Brytanii, Dani i Libii, jest droższy od 
rosyjskiego, jednak budowa kolejnych gazociągów może osłabić pozycję Rosji 
na europejskim rynku gazu ziemnego20.

Kolejny projekt budowy gazociągu, który jest korzystny zarówno dla całej 
Unii Europejskiej, jak i dla Polski, to gazociąg Nabucco. Ma zostać wybudo-
wany przez konsorcjum pięciu firm pochodzących z Austrii, Węgier, Turcji, 
Bułgarii i Rumunii, które w 2004 roku powołały spółkę Nabucco Gas Pipeline. 
Dostawa gazu ziemnego do krajów europejskich nastąpiłaby z obszaru Morza 
Kaspijskiego i Iranu. Polska, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo energetycz-
ne, musiałaby ponieść koszt budowy odcinka gazociągu z Austrii przez Czechy 
i Niemcy. Realizacja tego projektu pozwoliłaby na otwarcie nowej drogi prze-
pływu gazu do północnej części Unii, zwiększając tym samym bezpieczeństwo 
energetyczne krajów partycypujących w projekcje, które w znacznej mierze 
są obecnie uzależnione od dostaw gazu z Rosji21. Rosja stara się przeciwdzia-
łać temu projektowi, promując gazociąg South Stream, który przez Morze 
Czarne zostałby połączony z Blue Stream Pipeline, tak aby doprowadzić gaz 
od strony południowej krajów UE. Pieczę nad realizacją projektu ma objąć 
rosyjsko-włoska spółka powołana w 2007 roku. Na uwagę zasługuje fakt, że 
budowa tego gazociągu wraz z realizacją Gazociągu Północnego oznaczałoby 
długoletnie uzależnienie Unii od rosyjskich dostawców surowca22.

Szansą dla Polski jest także budowa terminalu skroplonego gazu ziemnego 
(LNG), który pozwoliłby na dywersyfikację dostaw gazu ziemnego poprzez 
sprowadzanie go drogą morską. W tym celu w 2005 roku PGNiG podjęło 
działania na rzecz budowy takiego terminalu. Określono dwie lokalizacje 

19 Gazociąg Północny zyskał poparcie UE przez umieszczenie go w dokumentach zwią-
zanych z transeuropejskimi sieciami energetycznymi, zyskując status projektu Transeuropean 
Network (TEN). Od 2002 r. traktowany jest przez UE jako priorytetowy. Zob. szerzej:  
M. Lasoń, op.cit., s. 254–255 i nn.

20 M. Sudowikow, Większe bezpieczeństwo dla Rosji czy zwiększenie możliwości jej wpły-
wu na gospodarkę UE? Gazociąg Północny, „Energia Gigawat” 2007, nr 1, s. 7, http://www.
rynekgazu.pl/filez/gazpolnoc1987048123.pdf.

21 M. Lasoń, op.cit., s. 259–260.
22 Zob. szerzej: A. Łakoma, Gazprom blokuje budowę gazociągu Nabucco, „7 Dni  

– Polska i Świat” 2006, http://7dni.wordpress.com/2006/10/17/gazprom-blokuje-budowe- 
gazociagu-nabucco/.
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przedsięwzięcia, tj. rejon Zatoki Gdańskiej oraz Zatokę Pomorską, zidentyfi-
kowano zapotrzebowanie na gaz, a także przeprowadzono analizy techniczne, 
finansowe i organizacyjne23. W 2006 roku PGNiG ogłosiło, że terminal gazowy 
powstanie do 2011 roku w Świnoujściu24. W 2008 powołano spółkę Polskie 
LNG, zależną od PGNiG, która podpisała umowę z kanadyjską firmą inżynie-
ryjną SNC Lavalin. Koszt całej inwestycji został oszacowany na około 450 mln 
euro. Ponieważ na świecie istnieje wielu producentów skroplonego gazu, daje 
to możliwość uniknięcia uzależnienia od jednego dostawcy. Należy pamiętać, 
że Rosja również stara się podjąć działania, które mają zdominować także ten 
rynek obrotu gazem. Federacja Rosyjska przygotowała konkurencyjny projekt 
budowy dużego portu gazowego, który zamierza rozpocząć w 2015 roku25.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że Polska ma możliwość dywer-
syfikacji gazu ziemnego od kilku różnych dostawców, jednak aby sprostać 
temu wyzwaniu konieczne wydaje się podjęcie decyzji o partycypowaniu 
w kosztach budowy planowanych gazociągów. Wsparcie udzielone projektom 
Skalned i Baltic Pipe oraz budowie terminalu LNG może bowiem w perspek-
tywie kilku lat doprowadzić do realnej dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, 
zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne kraju m.in. poprzez 
uniezależnienie się od dostaw gazu z Rosji oraz uprzedzenie ewentualnych 
negatywnych skutków budowy Gazociągu Północnego.

Ropę naftową Polska sprowadza obecnie z dwóch lokacji – z Rosji 
i z Norwegii. Mimo to większa dywersyfikacja źródeł dostaw również jest 
pożądana, szczególnie ze względu na fakt relatywnej łatwości transportu ropy 
naftowej w stosunku do skroplonego gazu zimnego. Jedną z możliwości jest 
rozbudowa gdańskiego naftoportu, do którego mogłyby zwijać statki z wielu 
innych rejonów świata. Ze względu na wysokie koszty finansowe inwestycji oraz 
zagrożenie ekologiczne rozbudowa ta stanowi jak na razie tylko alternatywę 
w stosunku do rosyjskich dostaw surowca rurociągiem Przyjaźń26. Ponadto na 
korzyść ropociągu przemawiają także ceny ropy naftowej, która w transporcie 
morskim jest droższa od tej przesyłanej drogą lądową. Rozbudowa naftoportu 

23  M. Lasoń, op.cit., s. 262.
24  Budowa nabrzeża wraz z estakadą, Port Szczeciń-Świnoujście, http://www.portzew-

netrzny.pl//informacje.php
25  M. Lasoń, op.cit., s. 262.
26  Ibidem, s. 266.
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pozwalałaby także na uniknięcie zagrożenia wstrzymywania dostaw ropy za 
pośrednictwem rurociągu Przyjaźń. Obawy te zyskują uzasadnienie w obliczu 
zamiaru budowy przez Rosję naftoportu w Primorsku27, który osłabi pozycję 
krajów tranzytowych (Białorusi i Ukrainy). 

Ważnym projektem dla Polski jest również rurociąg Odessa–Brody–
Płock, uznany przez Unię za priorytetowy dla interesów wspólnoty28. 
Realizacja tego projektu niesie kolejną możliwość pozyskania ropy naftowej 
z regionu Morza Kaspijskiego, aby tak się stało, potrzebna jest współpraca 
Polski, Ukrainy, Gruzji, Azerbejdżanu i Kazachstanu. Zgoda państw 
regionu Morza Kaspijskiego jest kluczem do transportu kazachskiej ropy 
naftowej do terminali w Gruzji, potem do Ukrainy, a następnie ropociągiem 
Odessa–Brody przedłużonym do Gdańska. Takie rozwiązanie pozwoliłoby 
na zwiększenie dywersyfikacji dostaw surowca do Polski ze względu na brak 
udziału w projekcie Rosji29. Niestety, jak do tej pory nie udało się nakłonić 
Kazachstanu do zapewnienia dostaw ropy naftowej, który opowiada się za 
rosyjskim uczestnictwem w projekcie. Tym samym ropa płynąca ropociągiem 
Odessa–Brody–Płock–Gdańsk może na razie pochodzić jedynie ze źródeł 
azerbejdżańskich. 

Polska pod względem zasobów ropy naftowej nie jest samowystarczalna, 
dlatego tak ważna jest dywersyfikacja źródeł tego surowca. Wydaje się, że 
w długim okresie Polska powinna przestawić się na import ropy naftowej 
drogą morską, a co za tym idzie, zwiększyć inwestycje na rozwój naftoportu 
i infrastruktury kolejowej umożliwiającej dalszy transport ropy po to, aby za-
pewnić stabilność dostaw ropy naftowej na terenie całego kraju. Taka polityka 
stworzyłaby przede wszystkim większe możliwości dywersyfikacji dostaw, 
zmniejszając jednocześnie zagrożenie związane z dużym uzależnieniem od 
określonego dostawcy.

27 Zob. szerzej: Rosja rzuca wyzwanie na Bałtyku, „Forsal” 2010, http://forsal.pl/artykuly
/399231,rosja_rzuca_wyzwanie_na_baltyku.html.

28  Zob. szerzej: M. Lasoń, op.cit., s. 267–270.
29  Rurociąg Odess–Brody–Płock…–Gdańsk, „Bankier” 2005, http://www.bankier.pl/

wiadomosc/Rurociag-Odessa-Brody-Plock-Gdansk-1282044.html.
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Podsumowanie

Przedstawione wyzwania bezpieczeństwa energetycznego Polski na 
początku XXI wieku wskazują przede wszystkim na konieczność podjęcia 
działań zmierzających do realizacji projektów na rzecz dywersyfikacji dostaw –  
w pierwszej kolejności gazu ziemnego, a następnie ropy naftowej. Wydaje się, 
że kluczem do realizacji projektów jest racjonalny rachunek ekonomiczny, 
w którym, jak się okazuje, nie należy się kierować tylko ceną surowca, ale 
również różnorodnością kierunków dostaw. W tym wypadku dla Polski staje 
się konieczna budowa sieci łączników pozwalających na przyłączenie Polski 
do europejskich sieci gazociągów, co z kolei zapewni dostawy surowców 
z różnych źródeł. Równocześnie należy rozwijać współpracę z państwami, 
którym tak jak Polsce zależy na zmniejszeniu zależności udziału rosyjskiego 
gazu ziemnego i ropy naftowej w energetyce. Współpraca pomiędzy pań-
stwami powinna opierać się na trwałych relacjach i gwarantować realizację 
długoterminowych projektów bez względu na czynnik polityczny.

CONTEMPORARY CHALLENGES OF ENERGY SECURITY IN POLAND

Summary

Contemporary challenges of energy security in Poland concentrate 
around diversification of supplies of natural gas and petroleum. Particularly 
significant for Polish energy security is the ability of accomplishing energy 
projects, which will allow to achieve desired degree of independence towards 
suppliers in a long term.

Translated by Anna Czech
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OUTSOURCING – PRZELOTNA MODA CZY TENDENCJA

Streszczenie
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w ramach ciągle zmieniającego 

się rynku. Otoczenie biznesowe staje się coraz bardziej wymagające. Nieustanny 
wzrost konkurencyjności oraz widoczny pęd ku innowacyjności sprawiają, że przed-
siębiorstwa stale szukają nowych metod zarządzania, aby skutecznie utrzymać się 
na rynku. Outsourcing jest metodą, która pomaga zwiększyć efektywność działania 
oraz sprostać wymagającej konkurencji. Głównym, choć nie jedynym aspektem jest 
redukcja kosztów. Dzięki wykorzystaniu outsourcingu przedsiębiorstwo jest w stanie 
zrealizować swoją koncepcję działania bez potrzeby zwiększania zainwestowanego 
kapitału, a w niektórych przypadkach nakłady finansowe się zmniejszają.

1.  Outsourcing a analiza kosztów

Organizacje, które decydują się na outsourcing, muszą przebudować swój 
system działalności i nawiązać współpracę z innymi firmami. Najbardziej 
złożonym problemem ekonomicznym i organizacyjnym jest wydzielenie 
funkcji, dlatego przedsiębiorstwo musi przeprowadzić analizę kosztów oraz 
wstępnie określić korzyści i zagrożenia1. Dokument zawierający argumenty 
przemawiające na rzecz outsourcingu ma charakter porównawczy – zawiera 
porównanie obecnie realizowanej funkcji oraz jej realizację w przyszłości 
w ramach outsourcingu. Podstawą do określenia sytuacji jest obecny poziom 
 

1 Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, red. J. Skalik, Wyd. Cornetis, 
Wrocław, s. 315.
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kosztów jako punkt odniesienia, względem którego można zmierzyć resztę 
działań2.

Z punktu widzenia outsourcingu określenie kosztów jest bardzo istotne, 
gdyż jest to miernik jego opłacalności. Taka ocena przedsiębiorstwa stanowi 
podstawę odpowiedzi na pytanie, czy dalej stosować outsourcing i czy nadal 
będzie on opłacalny. Decyzję o tym, czy outsourcing stanie się tendencją 
w firmie, trzeba podjąć przy zapewnieniu należytej staranności. Kluczową 
sprawą jest pomiar uzyskanych wyników. Jest to proces złożony, ponieważ3:
 – następuje szybka dezaktualizacja mierników,
 – w przypadku gdy w rzeczywistości nastąpią niespodziewane zmiany, za-

łożenie teoretyczne może być bezużyteczne,
 – trudno określić bezpośrednie korzyści z konkretnej usługi,
 – pomiar pośrednich korzyści czasem wymaga zmian w całej organizacji.

Bezpośrednie korzyści to redukcja kosztów i poprawa jakości. Znacznie trud-
niej jest dokonać pomiaru korzyści pośrednio związanej z usługami outsourcingo-
wymi. Trudne jest także oszacowanie oszczędności w postaci czasu kierownictwa4.

2. Umowa outsourcingowa

Kluczowym pytaniem jest, czy należy przedłużyć umowę outsourcin-
gową. W praktyce istnieje kilka możliwości5. Ogłoszenie nowego przetargu 
na warunkach podobnych do warunków poprzedniego przetargu. Wiąże się 
to jednak z niebezpieczeństwem, że potencjalni dostawcy, obawiając się, iż 
dotychczasowi są bardziej uprzywilejowani, sami stają się mniej aktywni. 
W przypadku satysfakcjonującej współpracy warto zastanowić się nad prze-
dłużeniem jej, ale nie powinno się przedłużać umowy na czas nieokreślony, 
gdyż mogą zmienić się warunki rynkowe. Zaleca się także zastosowanie 
benchmarkingu, aby porównać osiągnięte wyniki z zaplanowanymi oraz 
z wynikami podobnych firm na rynku. Można zastrzec w umowie, że jej 
przedłużenie lub ewentualne rozwiązanie uzależnione będzie od wyników 
benchmarkingu. Zaleca się także opracowanie analizy strategicznej. Korzystne 

2  Ch.L. Gay, J. Essinger, Outsourcing strategiczny, koncepcje, modele, wdrażanie, Wyd. 
OE, Kraków 2002, s. 56.

3 Ibidem, s. 140.
4 Ibidem, s. 141.
5 Ibidem, s. 143.
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jest jej zastosowanie, gdyż następują zmiany w gospodarce rynkowej oraz 
następuje szybki postęp technologiczny. Zanim przedsiębiorstwo podpisze 
kolejny kontrakt outsourcingowy, powinno zadać sobie następujące pytania:
 – Czy firma nadal będzie potrzebować tej usługi?
 – Jeśli tak, to trzeba się zastanowić, czy usługa powinna być zmodyfikowa-

na, czy może zostać w takim samym kształcie?
 – Czy powinno się zmienić usługę?
 – Czy zdecydować się na outsourcing, czy stosować własne środki?

Wyróżniono także następujące czynniki motywujące przedsiębiorstwo 
do zastosowania outsourcingu6:
 – chęć ograniczenia wielkości firmy,
 – możliwość redukcji kosztów,
 – zmiany w strukturze przedsiębiorstw wynikające z przejęcia innego przed-

siębiorstwa lub wyodrębnienia z przedsiębiorstwa spółki,
 – globalizacja działalności,
 – możliwość wprowadzenia zmian w systemie wartości i kulturze bizneso-

wej przedsiębiorstwa,
 – współpraca z wieloma dostawcami dóbr i usług.

3. Efekt dźwigni

Zastosowanie tych zmian ułatwia przedsiębiorstwu dostęp do nowoczesnej 
technologii i nowych rozwiązań informatycznych. Poprawa wyników ekono-
micznych oraz modernizacja to nie jedyne korzyści wynikające z outsourcingu. 
Mniej namacalne korzyści określone są mianem efekt dźwigni7. Outsourcing 
może spowodować w firmach wiele zmian, ale nie zawsze są one pozytywne. 
Obawy mogą dotyczyć głównie personelu, który martwi się utratą pracy lub 
zmianą warunków pracy. Czasami outsourcing traktowany jest nie jak jedno-
razowe przedsięwzięcie, ale długotrwałe, niosące z sobą większe zmiany. Efekt 
dźwigni to tak zwane pośrednie korzyści, które często mogą być nieoczekiwane:
 – uświadomienie sobie potrzeby zmian i ulepszeń,
 – wdrożenie nowych inicjatyw biznesowych, na przykład nowych technolo-

gii informatycznych i reengineeringu,

6 M.F. Cook, Outsourcing funkcji personalnej, Wolters Kluwer, Kraków 2003, s. 273.
7 Ch.L. Gay, J. Essinger, op.cit., s. 162–163.
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 – wprowadzenie zmian w kulturze organizacyjnej poprzez uświadamianie 
pracownikom różnorodności rozwiązań,

 – dokonanie krytycznej analizy podczas sporządzania dokumentacji kosz-
tów procesów,

 – przeanalizowanie kosztów usługi w przypadku, gdy uzyska się inny spo-
sób jej realizacji,

 – outsourcing, jako precedens, gdy przynosi korzyści, może zostać zastoso-
wany w innych działach przedsiębiorstw,

 – pobudzenie wewnętrznej konkurencji poprzez dynamizację i ożywienie 
procesów.

Oczekiwania i nadzieje związane z outsourcingiem przedstawione 
zostały na rysunku 1.

Z danych zamieszczonych na rysunku 1 wynika, że znaczny odsetek 
respondentów ma nadzieję na pozytywne rezultaty wprowadzenia outsour-
cingu. Oczekiwaniem wybijającym się na pierwszy plan jest niewątpliwie 
obniżka kosztów, na drugim miejscu uplasowało się zwiększenie elastyczności 
działania i zachowanie standardów usług. 

Outsourcing niesie z sobą nie tylko nadzieje, ale także i obawy. Najczęściej 
wymieniane obawy przedstawione zostały na rysunku 2. Analizując dane 
z rysunku 2, można stwierdzić, że obawy dotyczą tych relacji w przyszłości, 
które trudno jednoznacznie zdefiniować. Największa obawa, wymieniana 
przez 75% respondentów, to utrata kontroli zwłaszcza finansowej, a także 
redukcja liczby pracowników jako skutek wprowadzenia outsourcingu.
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Rys. 1.  Nadzieje i oczekiwania związane z wprowadzeniem outsourcingu
Źródło:  opracowanie na podstawie: Ch.L. Gay, J. Essinger, op.cit, s.165. 
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Można zaobserwować coraz szersze stosowanie outsourcingu w zarzą-
dzaniu logistycznym. Utożsamiane jest to z faktem, że łańcuchy logistyczne 
łączą w sobie coraz więcej przedsiębiorstw. Mają one początek w zaopatrzeniu. 
Outsourcing opiera się na efekcie skali i doświadczeniu8. Z outsourcingiem 
wiąże się ciągły dylemat: make or buy. Szeroka specjalizacja organizacji 
pozwala na poprawę efektywności poprzez nabytą wiedzę i optymalizację 
tych zadań, za które jest odpowiedzialna.

 

 

0 20 40 60 80

1

ob
aw

y 
zw

ią
za

ne
 z

 o
ut

so
ur

ci
ng

ie
m

procent respondentów

utrata kontroli

skutki redukcji stanowisk

utrata personelu

kontrola nad kosztami

czas przeznaczony na
przygotowania

uzależnienie od dostawcy

czas przeznaczony na
zarządzanie relacją

niewystarczające zdolności
dostawcy

 

0 20 40 60 80 

1 

na
dz

ie
je

 i 
oc

ze
ki

w
an

ia
 

 

re
sp

on
de

nt
ów

 

procent respondentów 

zamierzona obniżka kosztów 

zwiększenie elastyczności 
działania 
zachowanie standardów 
usługi 
zadowolenie użytkownika 

ulepszone metody realizacji 
usługi 
lepsza technologia 

dostęp do specjalistycznej 
wiedzy 
zmniejszenie nakładów 
inwestycyjnych 
innowacyjne metody relizacji 
usługi 

Rys. 2.  Najczęściej wymieniane obawy związane z outsourcingiem
Źródło:  opracowanie na podstawie: Ch.L. Gay, J. Essinger, op.cit., s. 166. 

Outsourcing jest integralną częścią strategii biznesowej. Wraz ze 
wzrostem zasięgu outsourcingu rosło także zainteresowanie firm konsultin-
gowych zajmujących się świadczeniami pracowniczymi. Widoczne jest także 
przejmowanie zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to najsilniejsza tendencja 
w zakresie zarządzania tymi zasobami; można także zaobserwować jej ogrom-
ny wpływ na przyszłą realizację tej funkcji. Daje to możliwość skupienia 
wszystkich zadań z tego zakresu w jednym miejscu. W momencie przejęcia 
tych usług przez firmy konsultingowe nastąpiły widoczne zmiany w realizacji 
funkcji personalnych9. Faktem przemawiającym za tym, że outsourcing stał 
się tendencją, jest jego sens ekonomiczny. Daje to możliwość zastosowania go 
do wszystkich usług – a szczególnie tych o znaczeniu strategicznym i taktycz-

8 Tendencje w zarządzaniu organizacjami przyszłości, red. A. Barcik, R. Barcik, Wyd. 
AT-H, Bielsko-Biała 2006, s. 260.

9 M.F. Cook, op.cit., s. 280–281. 
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nym. Integralne stosowanie outsourcingu może doprowadzić do powstania 
wirtualnego biura, w którym będzie można spotkać tylko decydentów od-
powiedzialnych za poszczególne funkcje10. Zaletą outsourcingu niewątpliwie 
jest możliwość płynnego dostosowania do wahań sezonowych oraz lepsze 
wykorzystanie czasu przedsiębiorstwa. Outsourcing pozwala na rezygnację 
z know-how oraz pozwala ograniczyć ryzyko niepowodzenia w czasie kryzysu. 
Zmiana tak znacząca jak outsourcing może okazać się kluczem do przezwy-
ciężenia trudności na rynku. Outsourcing kluczowych funkcji przynosi niemal 
takie same korzyści jak zlecenie funkcji nieprzyczyniających się do wzrostu 
wartości dodanej. Istnieje jednak znacząca różnica, gdyż outsourcing funkcji 
podstawowych musi być decyzją dokładnie przemyślaną11, ze względu na to, 
że są to operacje stanowiące przedmiot działalności firmy, to jest stanowią one 
podstawę do identyfikowania firmy na rynku.

Podsumowanie

Obecnie można zaobserwować ciągły wzrost zainteresowania out-
sourcingiem usług informatycznych. Jest to prężnie rozwijający się sektor 
outsourcingu. Dynamika tego procesu jest zdecydowanie większa niż obser-
wowana w innych usługach. Outsourcing nie jest tylko narzędziem służącym 
do obniżki kosztów, ale instrumentem o ważnym znaczeniu strategicznym. 
Wnioski wyciągnięte z zastosowania outsourcingu wskazują na skuteczność 
tej metody. W wielu firmach, w których został zastosowany, przyniósł ocze-
kiwane rezultaty. Z powodu tych wymiernych korzyści jego zakres rozszerza 
się na instytucje niekomercyjne, na przykład szpitale12.

Wiele firm korzystających dotychczas z tej formy restrukturyzacji 
decyduje się na dalszą współpracę z partnerami, gdyż przynosi im korzyści. 
Wykazuje tendencję rosnącą o charakterze trwałym dla przedsiębiorstwa, nie 
oznacza to jednak ograniczenia się do współpracy tylko z jednym stałym 
partnerem, możliwa jest współpraca także z innymi outsourcingodawcami.

10 Ch.L. Gay, J. Essinger, op.cit., s. 176–177.
11 Zachowania organizacji wobec zjawisk..., op.cit., s. 322.
12 Ibidem, s. 318.
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OUTSOURCING – FLETING FASHION OR A TREND

Summary

Today’s companies are working in very flexible market. The business envi-
ronment is becoming more demanding. The main prerequisite of using outsourcing 
is to keep on the same level, or to restore the liquidity. It used to be thought, that 
outsourcing is a way to reduce the costs, but most of times this reduce is supervening, 
very often on the contrary. Let’s think about the reason of raising popularity of that 
method of managing. Is it only a fad, or did it entrache in our market economy. The 
company that wants to keep the competing position on the market, can’t be afraid of 
any restructuring. It must invest in progress, and constantly looking to maximization 
of their profits and customers satisfaction. 

Translated by Marta Juszczyk 
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Streszczenie
Możliwości oferowane przez Internet pozwalają na zanegowanie pewnych 

niedoborów w zasobach posiadanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, tym 
samym dając im możliwość konkurowania na tych samych warunkach z większymi 
przedsiębiorstwami. Uznaje się, że Internet w o wiele większym stopniu wpływa 
na wewnętrzne funkcjonowanie przedsiębiorstw niż na ich kontakty z partnerami 
biznesowymi lub klientami. Autorka porusza problem wykorzystania internetowych 
technologii w takich aspektach działania MŚP, jak systemy CRM i marketing.

Wprowadzenie

Rozwiązania e-biznesowe to pakiety rozwiązań informatycznych używa-
nych w przedsiębiorstwach do dokonywania elektronicznych transakcji oraz 
spełniania wymagań stawianych przez odbiorców w kontaktach B2B i B2C. 
Firmy, chcąc sprostać konkurencji na globalnym rynku, coraz częściej sięgają 
po takie rozwiązania e-biznesowe, jak elektroniczna wymiana danych (EDI) 
oraz funkcjonalne strony internetowe umożliwiające dokonywanie transakcji 
on-line.

Możliwości oferowane przez Internet pozwalają na zanegowanie pewnych 
niedoborów w zasobach posiadanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP), tym samym dając im możliwość konkurowania na tych samych wa-
runkach z większymi przedsiębiorstwami. Jednakże dość konserwatywne wy-
korzystywanie przez MŚP Internetu powoduje, iż większość z nich rezygnuje 
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z potencjalnej szansy na zrównanie warunków konkurencji. Uznaje się, iż 
Internet w o wiele większym stopniu wpływa na wewnętrzne funkcjonowanie 
przedsiębiorstw niż na ich kontakty z partnerami biznesowymi lub klientami. 

W coraz większym stopniu dostęp do informacji i nowych technologii 
wpływa na gospodarkę i działalność podmiotów gospodarczych1. Spośród 
wielu modeli opisujących wdrażanie poszczególnych rozwiązań informatycz-
nych w firmach można przedstawić model zaproponowany przez brytyjskie 
Ministerstwo Handlu i Inwestycji. W modelu sugerowane jest, że wdrażanie 
nowych technologii ma charakter progresywny i sekwencyjny, poczynając 
od używania e-maili, na całkowitej transformacji przedsiębiorstwa kończąc 
(rysunek 1)2.

Implementacja nowoczesnych technologii pozwala przedsiębiorstwom na 
uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz na pełne wykorzystanie pojawiają-
cych się szans rynkowych. Rozwój technologiczny okazał się mieć szybsze 
tempo, niż przewidywano – pozwala on na natychmiastowy dostęp do mię-
dzynarodowego rynku oraz na poprawę efektywności działania na rynkach 
lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw.  

 

 
Rys. 1.  Drabina wdrażania systemów e-biznesowych
Źródło:  M. Taylor, A. Murphy, op.cit., s. 283.

1 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyj-
ne, Difin, Warszawa, 2009, s. 13.

2 M. Taylor, A. Murphy, SMEs and e-business, „Journal of Small Business and Enterprise 
Development” 2004, Vol. 11, No. 3, s. 283, www.emeraldsight/1462-6004.htm.
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Jedną z głównych korzyści uzyskiwanych przez małe firmy w wyniku 
implementacji rozwiązań e-biznesowych jest możliwość dostępu do infra-
struktury informacyjnej porównywalnej do tej będącej w posiadaniu dużych 
przedsiębiorstw. Rozwijająca się technologia zwiększa możliwości wewnętrz-
nej i zewnętrznej komunikacji mniejszych firm do stopnia dostępnego więk-
szym przedsiębiorstwom. Ulepszona komunikacja z odbiorcami, dostawcami, 
partnerami biznesowymi czy nawet rywalami może zaowocować dodaniem 
nowej wartości do produktów i usług oraz, co ważniejsze, w dobie gospodarki 
informacji pozwala na handel pomysłami oraz własnością intelektualną. Małe 
firmy dzięki łatwości dostosowania się, która wynika z ich rozmiaru, mogą 
zdobyć przewagę konkurencyjną jako szybsze i bardziej elastyczne w podłą-
czaniu się do Internetu. Zwiększający się asortyment dostępnych, gotowych 
rozwiązań daje MŚP szansę na wykorzystanie możliwości oferowanych przez 
systemy informatyczne. Razem z dostępem do komputerów osobistych, serwe-
rów i sieci małe przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do tych samych technologii, 
które do tej pory były dostępne jedynie dla ich większych odpowiedników3. 

Użytkowanie Internetu w działalności przedsiębiorstwa może zależeć od 
branży oraz produktu, np. można się spodziewać, że firmy działające w bran-
ży informatycznej będą używały Internetu w większym stopniu niż firmy 
spoza tej branży. Najniższy poziom działających rozwiązań e-biznesowych 
można zaobserwować w następujących sektorach: publicznym, edukacyjnym 
i non-profit (charytatywnym). Najwięcej rozwiązań e-biznesowych znajduje 
zastosowanie w profesjonalnym sektorze usługowym – są to przeważnie 
aplikacje pozwalające na składanie zamówień i regulowanie płatności on-line.

1. E-marketing

Nowoczesne technologie (m.in. Internet) spowodowały wzrost efek-
tywności oraz poszerzyły zakres możliwości dostępnych w obrębie działań 
marketingowych, pozwalając tym samym przedsiębiorstwom (również MŚP) 
na wykorzystanie nowych i wcześniej niedostępnych szans rynkowych. 

Działania marketingowe w małej firmie różnią się znacząco od tych pro-
wadzonych w większych organizacjach. Marketingowe działania w MŚP są 

3 S. Maguire, S. Koh, A. Magrys, The adoption of e-business and knowledge man-
agement in SMEs, „Benchmarking: An International Journal” 2007, Vol. 14, No. 1, s. 42,  
www.emeraldsight.com/1463-5771.htm.
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prowadzone w sposób bardziej intuicyjny, oparty na kompetencjach, sieciowy 
i w znacznym stopniu ograniczony zasobami finansowymi i ludzkimi oraz 
presją czasu. Do tradycyjnych mocnych stron małych i średnich przedsię-
biorstw zalicza się efektywne obsługiwanie niszy rynkowych oraz umiejętność 
tworzenia silnych więzi z klientami – kompetencje, które do pewnego stopnia 
mogą kopiować organizacje wykorzystujące w swojej działalności Internet 
(niezależnie od ich rozmiaru)4. Rośnie zagrożenie związane z potencjalnymi 
nowymi wejściami konkurentów na rynki tradycyjnie obsługiwane przez MŚP, 
wynikające z obniżenia się transakcyjnych kosztów takiego wejścia. MŚP stają 
przed koniecznością wyboru pomiędzy wdrażaniem internetowego marketingu 
(czasem bez pełnego zrozumienia i świadomości potencjalnych skutków ta-
kiego wdrożenia) lub pozostaniem przy tradycyjnych narzędziach, ryzykując 
wyparcie z rynku przez konkurencję. MŚP potencjalnie mogą wiele skorzystać 
na wdrożeniu technologii internetowych do swojego marketing-mix, np.:
 – cytowanie na stronach pozytywnych opinii o swoich produktach,
 – reklamowanie się na większej ilości rynków przy ponoszeniu mniejszych 

kosztów na działania reklamowe, 
 – wykorzystanie e-mali do promocji,
 – zmniejszenie kosztów, np. poprzez ograniczanie dystrybucji tradycyjnych 

katalogów i ulotek,
 – zwiększenie swojej wiarygodności,
 – kreowanie nowoczesnego wizerunku przedsiębiorstwa poprzez stworzenie 

profesjonalnej strony internetowej,
 – szybsze odpowiadanie na pytania i wątpliwości dotyczące produktów, 
 – prezentowanie oferty produktowej w kilku wersjach językowych,
 – prowadzenie badań na innych rynkach.

Przeprowadzone badania wykazują, iż pomimo oferowanych przez 
Internet szans i możliwości, MŚP bardzo wolno reagują na zmiany rynkowe 
związane z nowoczesnymi technologiami i rzadko wykorzystują je 
w efektywny sposób. Wynika to z postrzegania Internetu przez MŚP raczej 
w ramach odrębnego i osobnego narzędzia oraz braku odpowiedniego zinte-
growania nowych technologii w innymi obszarami funkcjonowania przed-
siębiorstwa. Technologie internetowe są wykorzystywane w sposób doraźny 

4 M. O’Dwyer, A. Gilmore, D. Garson, Innovative marketing in SMEs, „European Journal 
of Marketing” 2009, Vol. 43, No. 1/2, s. 47, www.emeraldinsight.com/0309-0566.htm.
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(najczęściej jako dodatkowe narzędzie służące do promocji) i brak planowania 
odnośnie do jego przyszłych zastosowań. Takie wykorzystywanie Internetu 
służy do osiągania krótkoterminowych korzyści wynikających z komunikacji 
marketingowej, ale nie przekłada się na przewagę konkurencyjną danego 
przedsiębiorstwa. 

Do najczęściej spotykanych przeszkód we wdrażaniu technologii inter-
netowych w działalności marketingowej małych i średnich przedsiębiorstw 
należą5:
 – ogólna charakterystyka MŚP – ograniczenia zasobów pozostających w dys-

pozycji małych i średnich przedsiębiorstw wpływają znacząco na wyko-
rzystanie technologii internetowych, szczególnie w przypadku ograniczeń 
finansowych i kadrowych oraz częstego braku odpowiednich kompetencji 
wśród zatrudnionych pracowników;

 – wdrażanie i późniejsza konserwacja rozwiązań – stworzenie obecności 
przedsiębiorstwa w sieci i jej utrzymanie jest bardzo kosztowne i może być 
poza jego zasięgiem. Koszty i problemy związane są zwłaszcza z plano-
waną wielkością strony, częstością uaktualniania treści zawartych na stro-
nie, koniecznością zakupu sprzętu i oprogramowania do samodzielnego 
stworzenia strony przez przedsiębiorstwo lub koszt zlecenia tych działań 
zewnętrznym profesjonalistom. Niska jakość obsługi klientów wynikająca 
z nieregularnych aktualizacji zawartości strony, brak odpowiednich kom-
petencji i przeszkolenia pracowników w kwestii obecności sieciowej nie 
sprzyjają powrotowi klientów do źle zaprojektowanej i zaniedbanej strony 
internetowej, co może mieć negatywne konsekwencje finansowe dla efek-
tywności i zyskowności przedsiębiorstwa; 

 – ograniczenia organizacyjne – bardzo często okazuje się, że MŚP nie są 
w stanie wykorzystać w pełni potencjału wdrożonych rozwiązań, ponieważ 
ich partnerzy i dostawcy sami nie mają kompatybilnych albo systemów, 
albo odpowiednich kompetencji pozwalających na zwiększenie efektyw-
ności podejmowanych działań marketingowych.

5 A. Gilmore, D. Gallagher, S. Henry, E-marketing and SMEs: operational lessons for the 
future, „European Business Review” 2007, Vol. 19, No. 3, s. 237–238, www.emeraldinsight.
com/0955-534X.htm.
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2. Systemy e-CRM

Potencjalne wdrażanie elektronicznych systemów obsługi klienta  
(e-CRM) nie może przebiegać niezależnie od innych aspektów funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa. Koniecznością jest wcześniejsze zbadanie, czy i w jakim 
miejscu system e-CRM może wytworzyć dodatkową wartość i w jakim stop-
niu może przyczynić się do sukcesu przedsiębiorstwa. Niestety, bardzo często 
działania prowadzone w MŚP są chaotyczne, wprowadzają niesformalizowane 
rozwiązania i wynikają raczej z reakcji na zaistniałą sytuację na rynku, niż są 
wynikiem przemyślanych perspektywicznych planów. W wyniku tego wyko-
rzystywanie nowoczesnych technologii w MŚP ma raczej charakter operacyjny 
i doraźny niż strategiczny, co oznacza niepełne wykorzystanie oferowanych 
przez Internet możliwości. Ze strategicznego punktu widzenia Internet powi-
nien nie tyle zastępować stare rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwie, co 
raczej wspierać i wzbogacać ich działanie. Efektywne zintegrowanie nowych 
rozwiązań (w tym Internetu) z funkcjonującymi w firmie procesami jest za-
równo kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie wdrażania nowych 
rozwiązań, jak i największą występującą w tym procesie przeszkodą.

Nieefektywne bądź niekonsekwentne wdrażanie nowych technologii 
może w znaczącym stopniu zaszkodzić relacjom z klientami. Najczęściej 
pojawiającym się problemem jest brak odpowiedniej integracji informacji 
o klientach i wynikający z niego brak konsekwencji w komunikacji za pomocą 
różnych mediów. Zasadnicze dla systemów e-CRM jest zintegrowane zarzą-
dzanie informacjami, wówczas aktywne użycie internetowych technologii 
może przyczynić się do pełniejszego wykorzystania danych o klientach oraz 
lepszej wymiany informacji. W przypadku MŚP internetowe technologie 
związane z systemami e-CRM są bardzo rzadko wykorzystywane w celu 
zarządzania informacjami będącymi w posiadaniu, a zamiast tego skupione 
są na gromadzeniu i katalogowaniu informacji zorientowanych na produkt6. 

W literaturze przedmiotu można się spotkać z różnymi opiniami odno-
śnie do tego, kiedy powinno się używać Internetu do kontaktu z klientami 
oraz w jaki sposób (bezosobowy i formalny, bardziej nieformalny) traktować 
klientów i partnerów. Powstaje pytanie, czy upowszechnienie się technologii 

6 P. Harrigan, E. Ramsey, P. Ibbotson, e-CRM in SMEs: an exploratory study in Northern 
Ireland, „Marketing Intelligence & Planning” 2008, Vol. 26, No. 4, s. 387, www.emeraldin-
sight.com/0263-4503.htm.
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internetowych będzie zachodziło kosztem bardziej tradycyjnych i personal-
nych form kontaktu. Problem ten dotyczy nie tylko relacji na linii kupujący– 
–sprzedający, ale dotyka wszystkich form kontaktu MŚP z otoczeniem. Wydaje 
się, iż stosowanie technologii internetowych jest łatwiejsze do zaakceptowania 
w przypadku, kiedy kontakty między stronami są w miarę częste i intensywne –  
kontakt za pomocą Internetu jest szybszy i łatwiejszy. W przypadku MŚP 
osobiste kontakty i relacje z klientami i partnerami są jedną z mocnych stron 
tych przedsiębiorstw, stąd tak duża obawa o dehumanizację relacji poprzez 
niewłaściwe wykorzystanie nowoczesnych technologii. Internetowe techno-
logie mogą być skutecznie wykorzystywane do rozpoznawania, które relacje 
z klientami zasługują na personalizację – innymi słowy, mogą pomagać 
w obliczeniach, którzy klienci przynoszą największe zyski dla przedsiębior-
stwa, co zapobiega nieefektywnemu rozdziałowi zasobów przeznaczonych na 
utrzymywanie relacji. 

W literaturze przedmiotu można znaleźć obfitość potencjalnych korzy-
ści, jakie przedsiębiorstwa mogą uzyskać z wdrożenia systemów e-CRM. 
Duża część rozpoznanych korzyści może w równym stopniu dotyczyć MŚP, 
jak i większych przedsiębiorstw. Najbardziej znaczącą korzyścią możliwą 
do uzyskania dzięki Internetowi jest pominięcie geograficznych ograniczeń 
prowadzenia działalności. Szczególnie w przypadku relatywnie małych i pe-
ryferyjnych gospodarek ważne jest, aby MŚP były w stanie wyjść ze swoimi 
produktami i usługami poza rynek macierzysty. Technologie internetowe 
dają możliwość sprzedaży elektronicznej, a także pozwalają na zarządzanie 
klientami w innych krajach, oferując tym samym nowe metody internacjona-
lizacji oraz wejście na rynki zagraniczne. Efektywne wykorzystanie syste-
mów e-CRM pozwala przedsiębiorstwu na pozyskanie międzynarodowych 
klientów, dostawców oraz na zebranie (oraz wymianę) cennych informacji 
o interesariuszach7. 

Personalizacja relacji to znaczący atut wynikający z wdrażania systemów 
e-CRM. Dzięki możliwości elektronicznego rejestrowania historii zamówień 
poszczególnych klientów przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do danych pozwa-
lających na wyliczenie zyskowności klientów, na indywidualne dopasowanie 

7 P. Harrigan, E. Ramsey, P. Ibbotson, Investigating the e-CRM activities of Irish SMEs, 
„Journal of Small Business and Enterprise Development” 2009, Vol. 16, No. 3, s. 445–446, 
www.emeraldinsight.com/1462-6004.htm.
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oferty do danego klienta oraz na przewidzenie jego przyszłych zachowań. 
Przykładem może być wysyłanie spersonalizowanych e-maili, oferujących 
klientowi odpowiedni produkt we właściwym momencie. Potencjalne dosto-
sowanie do klienta, umożliwione przez systemy e-CRM, dodatkowo zwiększa 
elastyczność działania, stanowiącą kluczową kompetencję MŚP w walce z ich 
większymi konkurentami, oraz podwyższa poziom obsługi klienta. Sugeruje 
się, iż wykorzystywanie systemów e-CRM do gromadzenia danych i zarzą-
dzania nimi umożliwia przedsiębiorstwom uzyskanie wyższego poziomu 
obsługi klientów, niż gdyby to było wykonane przy użyciu tradycyjnych 
środków, a nawet systemów CRM nieopartych na Internecie. 

Rozwijanie strategii opartych na systemach e-CRM przez przedsię-
biorstwa powoduje ich lepsze przygotowanie do spełniania oczekiwań ich 
klientów oraz zwiększania ich lojalności, co może się następnie przekładać 
na większą efektywność i zyskowność organizacji. Oddani i lojalni klienci 
są jednym z zasobów przedsiębiorstwa, ponadto o wiele mniej kosztowne 
dla przedsiębiorstwa jest utrzymanie dotychczasowego klienta niż próba po-
zyskania nowego. Systemy e-CRM poprzez zapewnienie lepszej znajomości 
potrzeb pomagają przedsiębiorstwom tworzyć bariery wyjścia dla klientów. 
Sam Internet, szczególnie w przypadku firm sprzedających swoje produkty 
i usługi on-line, nie ma dużego znaczenia dla lojalności klientów. Głównym 
powodem tego zjawiska jest nieustanna bliskość konkurencji – zawsze 
będącej tylko o jedno kliknięcie dalej (only a click away). Systemy e-CRM 
pozwalają na zwiększenie efektywności zarządzania informacjami (zarówno 
wewnętrznej danego przedsiębiorstwa, jak i w całym łańcuchu dostaw). 
Również dokładna znajomość potrzeb klientów pozwala na mniejsze zużycie 
zasobów przedsiębiorstwa w procesie dostarczania dobra bądź usługi. Mówiąc 
najogólniej, systemy e-CRM pozwalają na obniżenie kosztów i efektywniejsze 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz zwiększają przewagę konkurencyjną 
przedsiębiorstw8.

Wdrażanie systemów e-CRM wiąże się nie tylko z potencjalnymi korzy-
ściami, ale również z pewnymi problemami – chociażby wcześniej wspomi-
nanym obniżeniem bezpośrednich, osobistych kontaktów z klientami. Biorąc 
pod uwagę zróżnicowaną i nieraz komplementarną rolę kanałów komunikacji 
z klientem, MŚP powinny szukać tzw. złotego środka pomiędzy kontaktami 

8 P. Harrigan, E. Ramsey, P. Ibbotson, e-CRM in SMEs…, op.cit., s. 390–391.
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osobistymi i wirtualnymi. Decyzja o zastosowaniu internetowych technologii  
w kontakcie z klientami powinna być gruntownie przemyślana, nie wszyscy 
klienci będą tak samo reagować na rezygnację z osobistego kontaktu na rzecz 
wirtualnego lub częściowe zastąpienie go. Bardzo dużo opracowań w ostatnich 
latach poświęcono zagadnieniom związanym z zaufaniem w sieci, większość 
autorów jest zgodna, iż zaufanie łatwiej wypracować w kontaktach osobistych 
niż w relacjach internetowych. Wrażenie bezosobowości i oddalenia, często 
spotykane w Internecie, jest główną barierą rozwoju zaufania w sieci. Systemy 
e-CRM pozwalają na personalizację kontaktów, a co za tym idzie, umożliwiają 
budowanie zaufania klientów względem firmy. Oprócz problemów związa-
nych z zaufaniem jako takim bardzo istotną kwestią utrudniającą kontakty 
za pomocą Internetu jest sprawa bezpieczeństwa informacji w sieci. Obawy 
związane z bezpieczeństwem i prywatnością występują zarówno po stronie 
klientów przedsiębiorstw, jak i współpracujących z nimi organizacji. Ryzyko 
utraty ważnych danych albo możliwość manipulowania nimi stanowi znaczącą 
przeszkodę we wdrażaniu systemów e-CRM w małych i średnich firmach. 

Rozwiązania e-biznesowe, do których należą systemy e-CRM, są 
wysoce zasobochłonne i nieudolne ich wdrażanie, zakończone porażką, może 
potencjalnie osłabić firmę, a nawet w ekstremalnych przypadkach prowadzić 
do jej upadku. Z powodu ryzyka związanego z nowymi technologiami dużego 
znaczenia nabierają rządowe programy wspierające wdrażanie nowoczesnych 
rozwiązań przez MŚP. Należałoby jednak zwrócić uwagę na częste niedo-
pasowanie programów pomocowych do potrzeb MŚP oraz brak orientacji 
rynkowej w podejściu do samych rozwiązań e-biznesowych9. 

Kolejną przeszkodą stającą na drodze implementacji systemów e-CRM 
w działaniu małych i średnich przedsiębiorstw jest fakt, że tak naprawdę proces 
podejmowania decyzji o ich wdrażaniu w każdym przedsiębiorstwie wygląda 
inaczej. W dużej mierze decyzja o wykorzystywaniu technologii internetowych 
w przedsiębiorstwie zależy od ich oferty produktowej. Generalnie przyjmuje 
się, że z racji niematerialności usług oraz większej ilości firm świadczących 
usługi wdrażanie technologii internetowych lepiej sprawdza się w sektorze 
usługowym, również w przypadku wykorzystywania systemów e-CRM. 

9 R. Marasini, K. Ions, M. Ahmad, Assessment of e-business adoption in SMEs: A study of 
manufacturing industry in the UK North East region, „Journal of Manufacturing Technology 
Management” 2008, Vol. 19, No. 5, s. 629, www.emeraldinsight.com/1741-038X.htm.
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Podsumowanie

Istnieje bardzo wiele czynników przemawiających zarówno za wyko-
rzystywaniem technologii internetowych w działalności przedsiębiorstwa, 
jak i przeciwko niemu, które MŚP powinny rozważyć przed podjęciem 
decyzji o wdrożeniu danego systemu. Zaprezentowane rozwiązania to tylko 
przykład z licznej grupy zastosowań technologii internetowych w działalności 
gospodarczej. W warunkach szybko zmieniającego się rynku, dynamicznie 
rozwijających się nowoczesnych technologii oraz rosnących wymagań 
klientów i partnerów biznesowych małe i średnie firmy w celu zwiększenia 
swoich szans konkurencyjnych powinny zainteresować się wybranymi roz-
wiązaniami, które odpowiednio wykorzystywane mogą przyczynić się do ich 
rynkowego sukcesu. 

IMPLICATIONS OF MODERN TECHNOLOGIES FOR SMES’

Summary

The Internet offers solutions that allow to counteract resource shortages inhe-
rent to small and medium-sized enterprises. This allows them to compete on equal 
foot with larger companies. It is widely assumed that the Internet influences internal 
workings of a company far more than it does influence company business or customer 
relations. Author describes the issue of using Internet technologies in such aspects of 
small and medium enterprises as CRM systems and marketing.

Translated by Joanna Kos-Łabędowicz
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KAPITAŁ LUDZKI W ROZWOJU SUBREGIONU

Streszczenie
W artykule przedstawiono zarys problematyki kapitału ludzkiego w rozwoju 

regionalnym, na poziomie subregionu. Jako przykład posłużył subregion o dużym 
potencjale demograficznym, ale będący w bliskim sąsiedztwie dużych obszarów 
metropolitalnych. 

Wprowadzenie

Pojęcia kapitału ludzkiego i społecznego w ostatnich latach znacząco 
zyskały na popularności nie tylko wśród badaczy, ale także coraz chętniej 
przywoływane są przez publicystów, dziennikarzy, urzędników oraz polity-
ków. Jak zauważa M. Herbst we wprowadzeniu do pracy zbiorowej Kapitał 
ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny1, oba zbliżone do siebie terminy 
łączy przede wszystkim opozycja do kapitału fizycznego, przy czym pierwszy 
najczęściej występuje w pracach ekonomicznych, drugi zaś – socjologicz-
nych. Jednym z powodów zainteresowania się „niematerialnymi” formami 
kapitału była obserwacja wskazująca, iż wyposażenie w kapitał fizyczny 
nie stanowi jedynego powodu zróżnicowania w zamożności społeczeństw 
i z pewnością cechy, takie jak poziom wykształcenia, zdrowie, zaufanie oraz 
chęć współpracy, mają wpływ na rozwój gospodarczy. Charakter zjawisk, jak 
również interdyscyplinarne podejście do nich znacząco utrudniają precyzyjne 

1 Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, „Scholar” 
Warszawa 2007, s. 9–16.
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zdefiniowanie obu pojęć. Dlatego w szczególności w potocznym użyciu oba 
pojęcia bywają nieraz mylone lub uznawane za bliskoznaczne. W niniejszym 
artykule przedstawiony będzie zarys problematyki kapitału ludzkiego w uję-
ciu lokalnym, na poziomie południowego podregionu województwa śląskiego. 
Podregion ów to silnie zurbanizowany obszar, który w dużej mierze obejmuje 
tereny dawnego województwa bielskiego, a zarazem znajduje się stosunkowo 
blisko dwóch obszarów metropolitalnych: konurbacji górnośląskiej i aglome-
racji krakowskiej.

1. Kapitał ludzki i rozwój regionalny

W szerokim ujęciu kapitał definiuje się zatem nie tylko przez sam kapitał 
rzeczowy, ale wskazuje także na zasoby wiedzy, motywację oraz wszelkie 
czynniki podnoszące (utrzymujące) dobrą kondycję człowieka. Tym samym 
przy definiowaniu kapitału ludzkiego coraz częściej odchodzi się od prostego 
utożsamiania go z nakładami na oświatę. Próbuje się uwzględniać wydatki 
na działalność badawczo-rozwojową (B+R), podnoszenie jakości życia, opie-
kę medyczną itp. Niestety, takie szerokie ujmowanie zagadnienia utrudnia 
niejednokrotnie rozróżnienie między celami a środkami, np. edukacja de 
facto jest wartością samą w sobie. Próby mierzenia tak określanego kapitału 
ludzkiego czy nakładów nań stają się zatem jeszcze trudniejsze2.

Problematyka wzrostu gospodarczego stanowiła intelektualne wyzwanie 
już od zarania nowożytnej ekonomii. Z różnym skutkiem starano się brać pod 
uwagę także „czynnik ludzki”. U A. Smitha pojawia się problem podziału pra-
cy, ale także zagadnienia związane z nabywaniem przez ludzi umiejętności. 
W swoim modelu T. Malthus wskazywał na rolę liczby ludności w dynamice 
wzrostu gospodarczego; zgodnie z tym modelem poziom umieralności spada, 
a poziom urodzin wzrasta, gdy przychody przekraczają poziom równowagi 
i odwrotnie. Natomiast doświadczenia XIX-wieczne i połowy XX wieku 
wykazały, że wzrost przychodów raczej obniża poziom urodzin. Dlatego neo-
klasycy na słabości założeń modelu malthusiańskiego odpowiedzieli, pomi-
jając zasadniczo relacje pomiędzy czynnikami populacyjnymi a gospodarką. 
Korektą modelu stała się nie tyle stopa wzrostu ludności, ale stopa inwestycji 
w kapitał fizyczny, którego zasoby rosną jednak wolniej, kiedy dochód per 

2 M.G. Woźniak, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej, Kraków 2004, s. 123–124.
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capita przekracza poziom równowagi. Jednakże ani Malthus, ani neoklasycy 
przy analizowaniu problematyki wzrostu nie przykładali wagi do zagadnienia 
„właściwego” kapitału ludzkiego, który stał się przedmiotem istotnych badań 
szczególnie po II wojnie światowej. Współcześnie silne dowody przemawiają 
za uznaniem silnego związku między inwestycjami w „czynnik ludzki” a po-
ziomem wzrostu gospodarczego. Ze względu na fakt, iż w kapitale ludzkim 
zawarte są wiedza oraz umiejętności, zaś współczesny rozwój gospodarczy 
szczególnie zależy od zaawansowanych technologii i wiedzy naukowej, 
można założyć, że cały rozwój gospodarczy w dużej mierze zależny jest od 
akumulacji tegoż kapitału3.

Wiele definicji sprowadza kapitał ludzki do kwestii wykształcenia.  
R. Lucas określa go jako poziom umiejętności pracownika o kapitale h, który 
odpowiada produktywności dwóch pracowników o kapitale ½ h. Jednocześnie 
wskazuje na znaczenie sposobu alokacji swojego czasu przez pojedynczą 
osobę w różnych przedsięwzięciach, na produktywność tej osoby w przy-
szłości. Czyli odnosi się do długości kształcenia się oraz momentu wejścia 
jednostki na rynek pracy. L. Zienkowski pisze z kolei o „kapitale wiedzy” jako 
zagregowanym zasobie całego społeczeństwa, w ramach którego wyróżnia 
zebrane wyniki badań, ale także poziom wiedzy społeczeństwa (poziom 
wykształcenia, „alfabetyzm funkcjonalny”)4. Tak ujmowany kapitał ludzki, 
przy uwzględnieniu psychicznej i fizycznej kondycji jednostek, można też 
najogólniej określić jako „zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii 
witalnej zawarty w danym społeczeństwie czy narodzie”5.

Kapitał ludzki można więc rozpatrywać zarówno na poziomie indywi-
dualnym, jak i zbiorowym (np. personelu firmy). W pierwszym przypadku 
szczególną rolę grają tzw. pracownicy kluczowi, którzy kreują działania, 
a personel to zespół pracowników wykonawczych. W takim ujęciu należy 
pamiętać o ściśle związanych z kapitałem ludzkim czynnikach, jak zaufanie, 

3 G.S. Becker, K.M. Murphy, R. Tamura, Human Capital, Fertility, and Economic Growth, 
„The Journal of Political Economy” 1990, Vol. 98, No. 5, Part 2, s. 12–13. Szerzej o modelach 
wzrostu gospodarczego, o kapitale ludzkim zob. np.: K. Cichy, K. Malaga, Kapitał ludzki 
w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, w: Kapitał ludzki i kapitał społeczny…, op.cit.

4 Kapitał ludzki i kapitał społeczny…, op.cit., s. 11 i nast.
5 A.B. Czyżewski, M. Góralczyk-Modzelewska, E. Saganowska, M. Wojciechowska, 

Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, Studia i Prace „Z Prac Zakładu Badań 
Statystyczno-Ekonomicznych” nr 277, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 2001, s. 6.
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kapitał organizacyjny oraz relacyjny6, a zatem także elementy określające 
kapitał społeczny. Wieloaspektowość tak ujętej problematyki wynika bowiem 
choćby z samej różnorodności ról społecznych czy pozycji jednostki w społe-
czeństwie. We współczesnej gospodarce większość działalności ludzkiej nie 
ma bowiem charakteru indywidualnego, bo skomplikowanie działań i relacji 
oraz poziom wyspecjalizowania wynikający choćby z zaawansowania tech-
nologicznego i organizacyjnego wymuszają kooperację.

Należy wskazać, że bardzo często kapitał ludzki rozważany jest na pozio-
mie przedsiębiorstwa, definiowany może być wtedy jako wiedza i umiejętności 
pracowników danej firmy, które mogą być wykorzystane do realizacji zadań 
firmy (produkcyjnych lub usługowych) na wysokim poziomie. XX-wieczna 
teoria kapitału ludzkiego (np. Beckera) wyróżniała dwie jego zasadnicze od-
miany: kapitał ludzki właściwy dla całej branży (industry-specific form) oraz 
konkretnego przedsiębiorstwa (firm-specific form). Pierwszą stanowi złożona 
wiedza dotycząca procesów produkcyjnych lub świadczenia usług w branży. 
Druga to wiedza na temat unikatowych działań, procedur, których wartość 
poza firmą, gdzie powstały, jest mocno ograniczona7. 

Przedmiotem niniejszej analizy jest problematyka kapitału ludzkiego 
w ujęciu terytorium. O ile przed nasileniem się procesów globalizacyjnych 
konkurencja miała miejsce przede wszystkim pomiędzy firmami, to współ-
cześnie konkurencja rozgrywa się również pomiędzy układami terytorialnymi 
(państwami, regionami, miastami). Konkurują one w szczególności o kapitał 
innowacyjny, który daje najlepsze efekty mnożnikowe, tworzy nowe wysoko-
kwalifikowane i dobrze płatne miejsca pracy. Zarazem jednak przy wyborze 
lokalizacji miejsca przyszłej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa kie-
rują się sześcioma głównymi czynnikami (np. wg G. Benko czy M. Castellsa)8: 
 – dostępną siłą roboczą/ kapitałem ludzkim,
 – zapleczem badawczym (uczelnie, instytuty),
 – warunkami życia,

6 Szerzej por. T. Bal-Woźniak, Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, w: 
Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin 2006, s. 75–77.

7 J. M. Pennings, K. Lee, A. van Witteloostuijn, Human Capital, Social Capital, and Firm 
Dissolution, „The Academy of Management Journal” 1998, Vol. 41, No. 4, s. 426.

8 Szerzej por.: G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Konkurencyjność regionów, „Studia Regionalne 
i Lokalne” 2000, nr 1 (1), s. 7 i nn.
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 – infrastrukturą transportową,
 – zapleczem usługowym i „politycznym klimatem gospodarczym”,
 – korzyściami wynikającymi z efektu aglomeracji.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, należy zauważyć, że w praktyce 
kwestia kapitału ludzkiego przewija się także w odniesieniu do zaplecza 
badawczego i usługowego, które bez odpowiednio wykwalifikowanych 
pracowników nie będą funkcjonować, oraz pozostałych czynników, które 
wpływają na jakość kapitału ludzkiego, jak warunki życia tudzież dostępność 
do zewnętrznych zasobów kapitału ludzkiego. Współcześnie dla wielu ludzi 
istotne są nie tylko wysokie zarobki, ale także jakość miejsca do osiedlenia się, 
dostępność komunikacyjna miejsca pracy, miejsca wypoczynku i rozrywki 
itp. Potwierdzają to procesy metropolizacji i suburbanizacji. 

Skoro omawiane ma być zagadnienie kapitału ludzkiego w rozwoju 
subregionu, pozostaje jeszcze omówić, bardzo skrótowo, pojęcia rozwój oraz 
subregion. Ze względu na przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dokonano 
nowego podziału kraju na jednostki statystyczne, które dostosowane zostały 
do standardu geokodowania na potrzeby identyfikowania statystycznych jed-
nostek terytorialnych NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics). 
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), 
bo takie tłumaczenie przyjęte zostało w rozporządzeniu rządowym, oparta 
została na zasadniczym podziale administracyjnym9. W ramach systemu 
ustanowiono 3 poziomy regionalne, wyodrębniono:
 – poziom 1/ NUTS 1: 6 regionów, grupujących województwa,
 – poziom 2/ NUTS 2: 16 województw, 
 – poziom 3/ NUTS 3: 66 podregionów (subregionów)10, grupujących po-

wiaty.
Ponadto ustanowiono 2 poziomy lokalne:

 – poziom 4/ NUTS 4: 379 powiatów i miast na prawach powiatu,
 – poziom 5/ NUTS 5: 2478 gmin (w tym miasta na prawach powiatu).

9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14 listopada 2007 w sprawie wprowadzenia no-
menklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NTS), DzU z 2007 r., nr 214, 
poz. 1572.

10 Początkowo wyodrębniono tylko 44 podregiony. Szerzej o problematyce NUTS w Polsce 
zob. np.: A. Lubiatowski et al., Metropolie i regiony w statystyce i w SAS, Unia Metropolii 
Polskich i System Analiz Samorządowych, Warszawa 1999.
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Warto zwrócić uwagę, że NUTS 2, tj. województwa, stanowią de facto 
to, co najczęściej (także potocznie) określa się mianem regionu i co stanowi 
podstawę odniesienia dla polityki regionalnej państwa (dlatego czasami w od-
niesieniu do NUTS 1 używa się określenia makroregiony). 

Terminem rozwój można określić każdą zmianę, która jest nieodwracalna 
(jednokierunkowość czasowo-przestrzenna) i jest pozytywnie oceniana w od-
niesieniu do przyjętego systemu wartości. Dotyczyć może zmian ilościowych, 
jakościowych, jak i systemowych11. Ta przykładowa definicja z pewnością 
bliska jest także intuicyjnemu rozumieniu rozwoju. Z kolei rozwój subregionu 
można definiować jako rodzaj rozwoju terytorialnego w skali regionalnej (je-
żeli odwoływać się do NTS – por. wyżej). Rozwój regionalny z zasady opiera 
się na czynnikach endogenicznych i obejmuje cele nie tylko gospodarcze, ale 
też kulturowe, polityczne, biologiczne, ekologiczne i ładu przestrzennego12. 

Rozwój regionalny czy lokalny opiera się na pewnych zasobach, spośród 
których można wyróżnić13:
 – kapitał ludzki, 
 – kapitał społeczno-organizacyjny (organizacje i struktury warunkujące 

utrzymanie oraz rozwój kapitału ludzkiego, np. rodzina, podmioty gospo-
darcze, NGOs, organy władzy itp.),

 – kapitał rzeczowy,
 – kapitał naturalny (ekologiczny), a w jego ramach: kapitał naturalny podsta-

wowy (czyli te zasoby, których nie da się zastąpić innymi, np. pochodzenia 
antropogenicznego, oraz pozostały kapitał naturalny). 

Obecnie bardzo często wyróżnia się także pojęcie rozwoju zrównoważo-
nego i trwałego (sustainable development) jako „proces zmian w stanach dyna-
micznej równowagi między lokalnym rozwojem gospodarczym i społecznym 
a ekologiczno-przestrzennym”14. Czyli taki sposób coraz efektywniejszego 
zaspokajania potrzeb współczesnych mieszkańców, który nie będzie powodo-

11 K. Malik, Rozwój kapitału ludzkiego przez realizację koncepcji sustainable development 
w wymiarze regionalnym, w: Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mi-
kroekonomiczne, red. K. Heffner, K. Malik, Politechnika Opolska, Opole 2005, s. 87.

12 Szerzej por.: A. Noworól, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lo-
kalnej, Wydaw. UJ, Kraków 2007, s. 13–15.

13 K. Malik, op.cit., s. 89–90.
14 Ibidem, s. 87–88.
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wał ograniczeń dla przyszłych pokoleń. Tak zrównoważona polityka poprawy 
jakości życia stanowi minimalny warunek trwałości kapitału ludzkiego.

2. Przykład subregionu południowego woj. śląskiego

W województwie śląskim wyodrębniono cztery subregiony: środkowy/
centralny (obejmujący konurbację śląską), północny (z centrum w Częstochowie), 
zachodni (z centrum w Rybniku) oraz południowy15 (z centrum w Bielsku-Białej), 
będący przedmiotem niniejszego opracowania, który obejmuje: powiaty bielski, 
cieszyński i żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Białą. Zgodnie 
ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–201516 stanowi tzw. 
wspomagający obszar metropolitalny dla obszaru centralnego. Co prawda można 
wskazać, iż w wielu opracowaniach główne miasto subregionu, tj. Bielsko-Biała, 
uzyskuje wysokie wskaźniki centralności (tj. względne znaczenie miejscowości) 
– 18. miasto w Polsce (Cieszyn – 44.)17, jednakże określenie „obszar metropoli-
talny” należy uznać za stosowane na wyrost, ponieważ w większości opracowań 
dotyczących polskich obszarów metropolitalnych Bielsko-Biała nie występuje18. 
Bardziej trafne wydaje się zatem określenie „obszar funkcjonalny”.

Przystępując do krótkiego scharakteryzowania subregionu, należy wska-
zać, iż jest on położony na pograniczu polsko-czesko-słowackim, znajduje 
się na przecięciu ważnych tras komunikacyjnych wiodących z południa na 
północ i z zachodu na wschód Europy (drogi ekspresowe S-1 oraz planowana 
S-69). Stąd stosunkowo blisko do takich europejskich stolic, jak Bratysława, 
Warszawa, Wiedeń i Praga. Bliskość autostrady A-4 sprawia, że do listy stolic 
dopisać możemy także Berlin. Subregion jest dobrze skomunikowany drogo-
wo ze stolicą województwa – Katowicami, a zarazem z głównymi miastami 
konurbacji. Dużo gorsze jest połączenie z Krakowem. Przed 1999 rokiem 
większość gmin subregionu wchodziła w skład województwa bielskiego.

15 Należy przy tym wskazać, że wg NTS subregion południowy występuje jako „podregion 
44 – bielski”.

16 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, Katowice 2004.
17 Np. opracowanie D. Sokołowskiego w oparciu o model Christallera, por.: D. Sokołowski, 

Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce [rozprawa habilitacyjna], Wyd. 
UMK, Toruń 2006.

18 Przegląd opracowań dot. obszarów metropolitalnych w Polsce, por. np.: J. Lewicki, 
Metropolitan Areas In Poland: In Search of a New Form of Local Government after a Decade 
of Reform, „Contemporary European Studies” 1999, Special Issue, Olomouc. 
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Subregion południowy obejmuje obszar 235 352 km², czyli ok. 19% po-
wierzchni województwa śląskiego. Zamieszkują go 654 632 osoby (ok. 14% 
ogółu mieszkańców województwa), przy gęstości zaludnienia 278 os./km2 (przy 
376 os./km2 dla województwa i 122 os./km2 dla Polski)19. Jest to zatem obszar 
dość silnie zurbanizowany. 

Na około 172 180 osób zatrudnionych ogółem (XII 2008) przypadało:
 – w sektorze rolniczym – 12 270,
 – w sektorze przemysłowym – 72 770,
 – w sektorze usług – 87 140.

Przy blisko 17 tys. zarejestrowanych bezrobotnych dało to na koniec 
2008 roku stopę bezrobocia na poziomie 6,4%. Choć już za rok 2009 wzrosła 
ona do 8,6%. Przy stopie na poziomie kraju odpowiednio 9,5% oraz 11,9% 
należy uznać ją co najmniej za przyzwoity wynik20.

Na omawianym terenie w 2008 roku kształciło się 20 089 studentów 
w 9 szkołach wyższych oraz 5 filiach i punktach konsultacyjnych (np. Bielski 
Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Katowickiej AE). Najwięcej, bo blisko  
8 tys. osób, studiowało na jedynej publicznej uczelni akademickiej – Akademii 
Techniczno-Humanistycznej (eks-filia Politechniki Łódzkiej), która pozostaje 
też jedyną uczelnią techniczną w subregionie. Prawie 3 tys. studentów liczyła 
sobie cieszyńska filia Uniwersytetu Śląskiego21. Omawiając kwestię szkolnic-
twa wyższego, warto wskazać, że bliskość takich ośrodków akademickich, jak 
Kraków, konurbacja górnośląska, ale też stosunkowo dobre skomunikowanie 
kolejowe z Warszawą, sprawiają, że duży odsetek absolwentów szkół średnich 
wybiera na studia uczelnie w tych dużych ośrodkach. W kwestii rozwoju 
subregionu kluczowe pozostaje pytanie, ile z tych osób po studiach powraca 
w rodzinne strony. 

W Programie Rozwoju Subregionu Południowego (PRSP)22 wśród najpo-
ważniejszych barier rozwoju wskazano m.in.:
 – słabość społeczeństwa informacyjnego,
 – znaczące wyeksploatowanie obiektów kultury i ich ubogie wyposażenie,

19 Dane za rok 2009, na podst.: Bank Danych Regionalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/
bdr_n/app/strona.indeks (22.05.2010).

20 Dane GUS za rok 2008 i 2009, na podst: Bank Danych…, op.cit.
21 Ibidem.
22 Program Rozwoju Subregionu Południowego (PRSP), Bielsko-Biała, luty 2008.
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 – zanieczyszczenie powietrza (tym bardziej dotkliwe, że dotyka terenów 
także turystycznych),

 – ograniczone możliwości rozwoju funkcji metropolitalnych Bielska-Białej,
 – duży stopień degradacji terenów poprzemysłowych,
 – przeciążenie sieci drogowej,
 – starzenie się społeczeństwa,
 – wysoka pozycja konkurencyjna ośrodków turystyczno-kulturalnych 

w Czechach i Słowacji.
Jak widać, autorzy programu rozwoju uznali poziom wykształcenia 

mieszkańców za odpowiednio wysoki (w analizie SWOT wręcz za mocną 
stronę). Może to potwierdzać przypuszczenie, że spory dopływ wykształ-
conych kadr zapewniają inne ośrodki akademickie, ale także charakter pro-
wadzonej działalności, m.in. rozwinięte funkcje turystyczne oraz produkcja 
przemysłowa w branży na przykład motoryzacyjnej (Fiat Auto Poland, ISS 
Wawrzaszek, PSS Szczęsniak, Fiat–GM Powertrain Polska i in.).

Biorąc pod uwagę położenie subregionu południowego pomiędzy 
obszarami metropolitalnymi konurbacji śląskiej i Krakowa (które stanowią 
potencjał do utworzenia istotnego układu bipolarnego) a Czechami i Słowacją, 
rozwój omawianego terytorium w wielu obszarach może zależeć właśnie od 
czynników egzogenicznych. Z pewnością wobec dużego potencjału i tradycji 
akademickich (zwłaszcza) Krakowa nie można liczyć na szybkie wykształ-
cenie się ośrodka uniwersyteckiego nawet w Bielsku-Białej, aczkolwiek rola 
miejscowych uczelni dla rozwoju lokalnego i regionalnego będzie z pewnością 
rosła.

Subregion stanowi z pewnością atrakcyjne miejsce do osiedlania się 
dzięki swoim walorom krajobrazowym, ale też coraz lepszej komunikacji 
z sąsiednimi metropoliami. Z tych samych względów rosnąć powinna rola 
turystyczna podregionu. Nawet pobieżne i powierzchowne porównanie z in-
nymi jednostki poziomu NUTS 3 wskazuje na potencjał i pozycję subregionu 
południowego, choć wydaje się, że pozycja ta jest sprzęgnięta z rozwojem 
całego układu śląsko-krakowskiego.
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HUMAN CAPITAL IN DEVELOPMENT OF SUB-REGION

Summary

This article presents an outline of human capital issues in regional development, 
at a sub-regional level. The sub-region that has demographical potential neighboring, 
but being to strong metropolitan areas is an example.

Translated by Jacek Lewicki
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EKONOMIA SPOŁECZNA  
– LOKALNE WYZWANIA DLA GOSPODARKI 

Streszczenie
Rozwój ekonomii społecznej na świecie spowodował dynamiczny wzrost zain-

teresowania tą dziedziną również w Polsce. Podmioty ekonomii społecznej stoją dziś 
przed szansą odegrania znaczącej roli. Ich działania przynoszące ogromne korzyści 
lokalnym społecznościom i samorządom obejmują: integrację społeczną i działalność 
na rynku pracy, dostarczanie usług publicznych, usługi o charakterze wzajemnym, 
usługi na otwartym rynku, dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokal-
nych oraz działalność handlową i produkcyjną.

Wprowadzenie

Rozwój ekonomii społecznej (ES) na świecie i w Europie spowodo-
wał dynamiczny wzrost zainteresowania tą dziedziną również w Polsce. 
Dodatkowo kryzys uświadomił politykom, ekonomistom i lokalnym liderom, 
że niewidzialna ręka rynku i maksymalizacja zysku nie powinny być główny-
mi i jedynymi celami gospodarczymi. Ekonomia społeczna jako jedna z form 
łagodzenia skutków kryzysu nabiera coraz większego znaczenia, stając się 
ważnym elementem składowym systemu rynku. Jej wzmacnianie przyjęto 
jako istotny cel w rekomendacjach i dokumentach strategicznych dotyczących 
systemu polityki społecznej i rynku pracy w naszym kraju.
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1. Pojęcie ekonomii społecznej 

Ekonomia społeczna jest dziedziną gospodarki, w której działalność gospo-
darcza łączona jest z celami społecznymi. Podmioty realizujące przedsięwzięcia 
z zakresu ekonomii społecznej przeznaczają swój zysk na zaspokojenie potrzeb 
społecznych, a także na rzecz swoich członków, beneficjentów i klientów.

H. Babis opisuje ekonomię społeczną jako „wyodrębniony sektor gospo-
darki, w którym kojarzona jest działalność gospodarcza z celami społecznymi. 
Celami ekonomii społecznej są:
 – realizacja celów społecznych, wśród których najważniejsze jest przeciw-

działanie wykluczeniu społecznemu,
 – aktywizacja społeczna i zawodowa,
 – tworzenie miejsc pracy,
 – integracja grup społecznych a społeczeństwo jako całość,
 – pobudzenie rozwoju lokalnego oraz wzmocnienie spójności społecznej”1.

Definicja ES sformułowana przez pracowników europejskiej sieci ba-
dawczej EMES (European Research Network) uznawana jest za najbardziej 
popularną. Według niej za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność 
o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te 
cele lub we wspólnotę i nie są wykorzystywane do maksymalizacji zysku lub 
zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. EMES określa kryteria 
społeczne i ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy 
wpisujące się w ekonomię społeczną. 

Kryteria ekonomiczne:
 – prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu 

o instrumenty ekonomiczne,
 – niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych,
 – ponoszenie ryzyka ekonomicznego,
 – istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.

Kryteria społeczne:
 – wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia,
 – oddolny, obywatelski charakter inicjatywy,
 – specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania,

1 H. Babis, Rola podmiotów ekonomii społecznej w budowaniu lokalnych partnerstw, 
w: Budowa lokalnych partnerstw na rzecz integracji społecznej, red. H. Babis, PTE Oddział 
Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin, 2009, s. 35.
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 – możliwie wspólnotowy charakter działania,
 – ograniczona dystrybucja zysków”2.

Ekonomia społeczna wypełnia lukę na globalnym i lokalnym rynku, 
gdzie tradycyjne przedsiębiorstwa nie funkcjonują ze względu na małą 
opłacalność, państwo lub samorząd, mimo swych funkcji, nie jest w stanie 
spełnić wszystkich ról wobec społeczeństwa, a typowe organizacje społeczne 
nie potrafią działać efektywnie. Wyżej wymienione najczęściej mają charakter 
lokalny i opierają się na współdziałaniu przedstawicieli lokalnej społeczności, 
którzy łączą się w działaniu ukierunkowanym na wspólne cele i potrzeby.

2. Typy podmiotów ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej działające na rynku przyjmują różne 
formy organizacyjne i prawne. Tradycyjne formy to:
 – stowarzyszenia i fundacje,
 – organizacje samorządu gospodarczego,
 – spółdzielnie (w tym spółdzielnie inwalidów),
 – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 – organizacje wzajemnościowe.

Nowe formy, ujęte w prawie polskim w ostatnim piętnastoleciu, to:
 – spółdzielnie socjalne – jako pierwsza w Polsce forma prawna nazwana 

przedsiębiorstwem społecznym3,
 – zakłady aktywności zawodowej4,
 – centra i kluby integracji społecznej5,
 – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością realizujące cele społeczne,
 – warsztaty terapii zajęciowej jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo 

placówka.
Najszerszą grupę podmiotów stanowią organizacje pozarządowe, jednak nie 

wszystkie należą do grona podmiotów ekonomii społecznej, gdyż nie we wszyst-
kich stowarzyszeniach, fundacjach czy towarzystwach działania przekładają 

2 http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225.
3 Działalność spółdzielni socjalnych reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spół-

dzielniach socjalnych.
4 Działalność ZAZ reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
5 Działalność CIS reguluje Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
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się na wymiar ekonomiczny. Podmiotami ES stają się, prowadząc działalność 
gospodarczą, podejmując ryzyko ekonomiczne i zatrudniając pracowników.

3. Zadania podmiotów ekonomii społecznej

Obszary wsparcia podmiotów ekonomii społecznej są bardzo zróżnico-
wane, od integracji społecznej, przez usługi o charakterze wzajemnym po 
działalność handlową i usługową. Charakterystyczną ich cechą jest również 
przenikanie się. Zjawisko przenikania zostało przedstawione na rysunku 1.

Do połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce nie było regulacji 
prawnych dotyczących współpracy między podmiotami ekonomii społecznej 
a jednostkami samorządu terytorialnego. Dopiero w 1995 roku pojawił się 
pierwszy w Polsce dokument regulujący tę współpracę – „Program współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi” przyjęty przez Radę Miejską w Gdyni”6.

 

Rys. 1.  Obszary wsparcia ekonomii społecznej
Źródło:  http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225.

Pionierski dokument w skali kraju dał twórcom prawa lokalnego sygnał do 
opisywania współpracy między sferą publiczną a pozarządową. Ustawa z 4 kwie - 
tnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określiła 
ramy współpracy samorządów lokalnych z organizacjami, nie narzucając jednak 
w praktyce żadnych działań. Zapisy ustawy nie odnosiły się wprost do ekonomii 
społecznej, wprowadziły unormowania mogące być motorem dla rozwoju poprzez 

6 M. Guć, Poradnik dla samorządów, Warszawa 2004, s. 125.
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trzeci sektor. Z tego powodu to od samorządów zależało, czy wykorzystają zapisy 
ustawy i wzmocnią współpracę, czy pozostaną przy wcześniej obranym modelu. 

4. Lokalne znaczenie ekonomii społecznej 

Z roku na rok kolejne samorządy tworzyły programy współpracy, a prawo 
coraz silniej obligowało je do szerszej współpracy. Obecnie wymieniany jest 
szereg instrumentów ekonomii społecznej w zakresie rozwoju gminy, powiatu 
i województwa.

Podmioty ekonomii społecznej poprzez wykonywanie swych statutowych 
działań przejmują część obowiązków jednostek publicznych, wspomagając je 
szczególnie w:
 – „aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 – aktywizacji zawodowej osób wykluczonych,
 – przedłużaniu aktywności zawodowej,
 – tworzeniu dodatkowych możliwości zarobkowych,
 – integracji społecznej,
 – pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
 – przeciwdziałaniu ucieczce młodych,
 – aktywizacji starszych mieszkańców (zawodowa i społeczna), 
 – przeciwdziałaniu alienacji i anonimowości nowych osiedli,
 – oddłużaniu mieszkań komunalnych i spółdzielczych,
 – przeciwdziałaniu uzależnieniu od pomocy społecznej, niezaradności życiowej,
 – rosnących wydatkach z budżetów.

Działalność podmiotów ekonomii społecznej dla jednostki samorządu 
terytorialnego może przynieść:
 – zwiększenie bazy podatkowej,
 – powstanie solidnych, lokalnych dostawców usług,
 – nowe miejsca pracy,
 – zatrzymanie odpływu młodych ludzi, a także wydłużenie aktywności za-

wodowej mieszkańców,
 – zmniejszenie wydatków socjalnych,
 – powstanie nowych partnerów szczególnie zainteresowanych rozwojem 

społeczności lokalnej”7.

7 A. Sobolewski, P. Klimek, J. Piekutowski, Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki 
lokalnej gmin i powiatów, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin, 2009, s. 7.
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Podsumowanie

Wszystkie aktywnie działające podmioty ekonomii społecznej spełniają 
wieloraką rolę. Realizując cele publiczne, odciążają gminę, powiat oraz woje-
wództwo, dostarczają usługi/produkty za kwotę mniejszą, niż gdyby samorząd 
sam wykonywał zadanie. Mimo że często wytworzone zostały przez osoby 
jeszcze niedawno pobierające zasiłki z tytułu bezrobocia spowodowanego 
utratą pracy lub kalectwem, wyspecjalizowanie podmiotów w konkretnych 
dziedzinach powoduje, że wymienione usługi i produkty są wysokiej jakości. 
Ich sprzedaż przynosi wpływy podatkowe do budżetu. W konsekwencji ak-
tywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców lokalne władze odnotowują 
spadek bezrobocia, zmniejszenie wydatków na cele społeczne i zwiększenie 
przychodów z tytułu podatków.

Należy pamiętać, że ramy instytucjonalne, formalne oraz prawne 
określają kształt podmiotów ekonomii społecznej, ich sposób oraz możliwości 
poruszania się na lokalnym rynku. Aby wspomóc rozwój ekonomii społecznej, 
trzeba zrównać obie strony – samorząd i podmioty ekonomii społecznej, 
wytworzyć klimat współpracy, a nie zależności. Poszczególne samorządy już 
dokonują zmian w swoich strukturach, podnosząc świadomość i kompetencje 
swoich pracowników, tworząc ośrodki wsparcia, inkubatory ekonomii 
społecznej, organizując spotkania promujące ES.

SOCIAL ECONOMY AND FUTURE CHALLENGE  
TO REGIONAL ECONOMY

Summary

The expansion of social economy movement in all over the World makes 
dynamic growth of interests of this activity in Poland. Social economy organizations 
have a change to be more important in poverty reduction and employment generation. 
They activities makes lot of benefits to local society: cooperative societies, friendly 
(mutual benefit) societies, and other forms of undertakings which aimed at organizing 
production, consumption, access to credit, access to health care and other services on 
a more equitable and democratic basis.

Translated by Anna Łukomska-Dziedzic 



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 735 2012PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW 
I MARKETINGU NR 27

KAMILA MAŃKO
Uniwersytet Szczeciński

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ROZWOJOWE  
BIUR PODRÓŻY W POLSCE

Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące działalności biur podróży 

oraz ich rozwoju na rynku polskim w latach 2000–2010. Rozważania teoretyczne 
zostały poparte danymi statystycznymi pochodzącymi z Centralnej Ewidencji Orga-
nizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Celem artykułu jest omówienie 
tendencji rozwojowych biur podróży w Polsce w latach 2000-2010 ze wskazaniem na 
współczesne kierunki rozwoju.

Wprowadzenie

Zjawiska zachodzące w gospodarce turystycznej oraz procesy społeczno-
-gospodarcze wpływające na nią przyczyniły się do ewaluowania sposobów 
organizacji rynku turystycznego oraz jego funkcjonowania. Przyczyniły się 
do powstania szczególnego rodzaju podmiotów mających ułatwić kojarzenie 
rozproszonego przestrzennie popytu z oddaloną przestrzennie podażą dóbr 
i usług turystycznych. Podmiotami tymi są pośrednicy i organizatorzy podróży, 
oferujący specjalny rodzaj usług i mający ułatwić obrót usługami turystyczny-
mi. Podmioty te tworzą rynek ofert, generują podaż, wyznaczają nowe kierunki 
i formy spędzania czasu wolnego. Podstawową funkcją biura podróży jest 
zaspokajanie potrzeb ludzkich związanych z turystyką. Proces transformacji 
gospodarczej oraz zmiany zachodzące w turystyce przyjazdowej i wyjazdowej 
wywarły decydujący wpływ na rozwój i przekształcenia biur podróży. 



216 Kamila Mańko

Celem artykułu jest omówienie tendencji rozwojowych biur podróży 
w Polsce w latach 2000–2010.

1. Działalność biur podróży

Pojęcie biuro podróży jest ogólnym określeniem stosowanym w odniesie-
niu do podmiotów, które zajmują się działalnością pośrednictwa i organizacji 
w turystyce. Od połowy XIX wieku obydwa te rodzaje działalności bardzo 
często były prowadzone przez te same podmioty gospodarcze. Wraz z rozwojem 
rynku turystycznego następowało wyraźne rozdzielenie instytucjonalne obu 
tych form. Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach powstały wyspecjalizowane 
podmioty organizatorskie i odrębne pośrednictwa. Zaowocowało to pojawie-
niem się w literaturze turystycznej dwóch oddzielnie definiowanych grup pojęć 
związanych z prowadzeniem działalności organizacji i pośrednictwa1. Zakres 
regulacji prawnych odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania biur po-
dróży określa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, 
zgodnie z którą wśród przedsiębiorców turystycznych można wyróżnić2:
 – organizatorów turystyki,
 – pośredników turystycznych,
 – agentów turystycznych,
 – innych usługodawców turystycznych.

Organizator turystyki zwany touroperatorem to osoba lub firma, 
która na podstawie własnych usług i usług osób trzecich tworzy nową 
usługę najczęściej pod anonimowego klienta albo na zamówienie (na ogół 
klienta zbiorowego, ale także indywidualnego), zgodnie z konkretnymi 
życzeniami co do rodzaju i standardu usług cząstkowych. Według ustawy  
o usługach turystycznych, art. 3 pkt 4 i 5, organizatorem turystyki jest przed-
siębiorca organizujący imprezę turystyczną, czyli ten, który przygotowuje lub 
oferuje, a także realizuje imprezę turystyczną3. Do jego obowiązków należy 
tworzenie programów, zamawianie świadczeń, zatrudnianie pilotów, organi-
zacja transportu, realizowanie i rozliczenie zamówionych usług. Organizator 
ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie warunków umowy zależ-

1 A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 
2008, s. 16.

2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, DzU 2004, nr 223, poz. 2268.
3 Ibidem.
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nych od niego, jak i od osób trzecich. Jest na ogół producentem na skalę masową 
wycieczek zryczałtowanych, które sprzedaje klientowi finalnemu bezpośrednio 
bądź za pośrednictwem. Touroperator oferuje usługi we własnym imieniu, na 
własny rachunek i na własne ryzyko4. Dystrybucję produktu prowadzi poprzez 
własną sieci sprzedaży, a także za pośrednictwem sieci agentów turystycznych.

Pośrednikiem turystycznym jest przedsiębiorca, którego działalność 
polega na wykonywaniu na zlecenie klienta czynności faktycznych i praw-
nych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych. 
W odróżnieniu od organizatora turystyki pośrednik działa na zlecenie klienta, 
a zatem działa w jego interesie, i nie może być związany umową agencyjną czy 
też działać w interesie drugiej strony umowy. Pośrednik turystyczny podobnie 
jak organizator musi otrzymać zezwolenie na prowadzenie działalności.

Z kolei agent turystyczny to przedsiębiorca, którego działalność polega na 
stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych 
na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz 
innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju. Zgodnie z artykułem 10b 
wymienionej ustawy przedsiębiorca występujący wobec klientów jako agent 
turystyczny jest zobowiązany do wskazania jednoznacznie właściwego orga-
nizatora turystyki, którego reprezentuje, posiadania uprawnień do zawierania 
umów z klientami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do działania na 
podstawie ważnej umowy agencyjnej, nie przekraczając jej zakresu5. 

Podział na organizatora, pośrednika i agenta decyduje o tym, kto jest za 
co odpowiedzialny w całym procesie obsługi turysty. Organizator i pośrednik 
turystyczny odpowiadają za organizację imprezy, jakość i standard usług, za 
zrealizowanie świadczeń zgodne z zawartą z klientem umową oraz za rozli-
czenie z dostawcami usług. Agent jako pośrednik w sprzedaży odpowiada za 
należyte i zgodne z programem organizatora sprzedanie imprezy6.

Efektem działalności touroperatora jest powstanie pakietu turystycznego, 
który definiowany jest jako podróżniczy produkt oferujący przy ustalonej cenie 
kilka różnych elementów, które w innym przypadku mogłyby być nabyte od-
dzielnie przez podróżnego. Inna definicja określa pakiet turystyczny jako pakiet 

4 M. i R. Łazarkowie, Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła 
Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2002, s. 232.

5 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych…, op.cit.
6 Obsługa ruchu turystycznego, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków 2006, s. 32.
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usług składający się co najmniej z dwóch usług podróży, zestawionych z góry 
dla jeszcze nieznanego klienta i sprzedany za cenę stanowiącą na rynku całość, 
co znaczy, że ceny usług cząstkowych nie są już identyfikowalne7. Komponenty 
pakietu uwzględniają nie tylko podstawowe potrzeby bytowe turysty, ale także 
spełniają oczekiwania związane z konkretnymi zainteresowaniami8.

Z kolei usługa pośrednictwa polega na stworzeniu handlowego kontaktu 
między producentami usług turystycznych a nabywcami detalicznymi tych 
usług. Klientami biur bywają nie tylko indywidualni klienci, ale również 
instytucje zgłaszające zorganizowany, hurtowy popyt, jak: zakłady pracy, 
organizacje społeczne i zawodowe, szkoły itp. 

Działalność konkretnego biura może wykraczać poza ten zakres. Należy 
podkreślić, że z punktu widzenia klienta istotną usługą pośrednictwa jest 
dostarczanie mu pożądanej informacji. 

2. Rynek biur podróży w Polsce w latach 2000–2010

Po okresie wielkiej transformacji ustrojowej w Polsce, w latach 90. XX 
wieku, powstało sporo niewielkich prywatnych biur podróży. Przed wprowa-
dzeniem ustawy o usługach turystycznych w 1997 roku w Polsce funkcjonowało 
ok. 4 tys. biur podróży. Były to w większości firmy zajmujące się organizacją 
wyjazdów zagranicznych, co spowodowane było otwarciem granic. Biura te nie 
posiadały odpowiedniego doświadczenia ani wysokiego kapitału. Równocześnie 
na rynek polski zaczęli wkraczać zagraniczni touroperatorzy wyspecjalizowani 
w zagranicznej turystyce wyjazdowej. Sytuacja ta wpłynęła na rozwój sieci 
sprzedaży własnych imprez. Fala wzrostu liczby biur podróży skłoniła państwo 
do ustanowienia regulacji prawnej w zakresie tej działalności9.

Dnia 29 sierpnia 1997 roku uchwalono ustawę o usługach tury-
stycznych, regulującą działalność biur podróży. Ustawa ta nakazuje 
przedsiębiorcy określić przedmiot działalności, wyróżniając usługę 
pośrednictwa lub organizacji. W świetle ustawy wszyscy organizatorzy  
i pośrednicy turystyki podlegają obowiązkowi rejestracji. Warunkiem wpisu 

7 A. Konieczna-Domańska, op.cit., s. 29.
8 Ibidem, s. 30.
9 M. Kryczka-Habina, Struktura i tendencje rozwojowe biur podróży w Polsce w latach 

1989–2004, Zeszyty Naukowe nr 704, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, 
s. 92.
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do rejestru jest uzyskanie odpowiednich kwalifikacji przez osoby kierujące 
działalnością oraz posiadanie odpowiednich zabezpieczeń finansowych w po-
staci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz ubezpieczenia klienta. 
Wpisu do rejestru dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na 
siedzibę przedsiębiorcy. Następnie dane te przekazywane są do właściwego 
ministerstwa ds. turystyki, czyli obecnie Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
które umieszcza je w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki  
i Pośredników Turystycznych. Dzięki prowadzonej ewidencji możliwe jest 
przedstawienie lokalizacji biur podróży w Polsce w układzie regionalnym.

Tabela 1

Przestrzenne rozmieszczenie biur podróży w Polsce w latach 2000–2010

Województwo 2000 2001 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dolnośląskie 269 307 350 353 260 240 234 248 256 247 251
Kujawsko-Pomorskie 87 110 123 129 102 87 90 88 96 88 88
Lubelskie 93 100 100 92 73 67 69 76 79 84 92
Lubuskie 45 53 60 63 51 39 46 46 49 49 48
Łódzkie 186 204 214 201 157 149 147 149 147 144 146
Małopolskie 266 298 369 378 313 301 319 353 382 380 390
Mazowieckie 514 626 706 622 501 486 507 544 579 590 604
Opolskie 65 69 80 82 64 63 59 62 58 56 57
Podkarpackie 101 113 118 118 98 94 96 101 101 101 99
Podlaskie 89 100 107 99 90 83 85 86 86 79 81
Pomorskie 164 217 266 230 197 177 181 185 203 200 204
Śląskie 385 443 486 489 396 361 361 381 416 410 418
Świętokrzyskie 61 64 65 58 57 50 49 54 53 53 57
Warmińsko-Mazurskie 88 104 120 124 98 100 102 106 103 97 102
Wielkopolskie 226 259 304 297 242 206 216 231 244 248 248
Zachodniopomorskie 153 170 182 169 140 124 128 134 135 130 136
Polska ogółem 2792 3237 3650 3504 2839 2627 2689 2839 2987 2956 3021

Źródło:  dane Instytutu Turystyki z 15.05.2010.

Dane dotyczące liczby biur podróży w latach 2000–2010 pochodzą 
z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 
przy Departamencie Ministerstwa Sportu i Turystyki. W rejestrze znajdują się 
tylko podmioty, których prowadzenie działalności wymaga uzyskania zezwole-
nia. Rejestr ten nie obejmuje agentów podróży, co powoduje, że dane są niepełne.
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Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że rynek biur podróży w latach 
2000–2003 intensywnie się rozwijał i uległ nasyceniu w 2003 roku, co spowo-
dowało znaczny spadek liczby organizatorów turystyki i pośrednictwa w latach 
2004–2005. W kolejnych latach, 2006–2009, sytuacja ustabilizowała się i odno-
towano niewielki wzrost liczby podmiotów. W pierwszym okresie 2000–2003 
liczba organizatorów turystyki i pośrednictwa wzrosła o 712 przedsiębiorstw. 
W latach 2004–2006 spadła o 815 jednostek, a więc można zaobserwować dużą 
destabilizację na rynku. Głównym powodem takiego stanu były uregulowania 
prawne oraz zasady udzielania zabezpieczeń finansowych dla organizatorów 
podróży. Przedsiębiorcy w świetle ustawy o usługach turystycznych mają obo-
wiązek posiadania zabezpieczenia finansowego w postaci umowy gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia klienta. W latach 
2003–2004 kilkakrotnie wzrosły koszty uzyskania zabezpieczenia finansowe-
go, a także zmieniły się warunki udzielania tych zabezpieczeń, co w szybkim 
tempie wpłynęło na spadek liczby organizatorów i pośredników turystycznych 
w skali całego kraju. Odnotowany spadek liczby firm turystycznych oznacza 
wzmocnienie rynku poprzez eliminowanie najsłabszych.

Ze względu na to, że przytaczane dane obejmują wyłącznie biura mające 
status organizatora lub pośrednika, należy podkreślić szacunki Instytutu 
Turystyki ujmujące także agentów turystycznych. Ogólna liczba wynosiła: 
w roku 2001 – 5,1 tys., 2002 – 5,1 tys., 2003 – 5,2 tys., 2004 – 6,1 tys., 2005 – 
6,1 tys. Oznacza to, że sytuacja wszystkich biur podróży była bardziej stabilna, 
a nawet wzrastała ich liczba, co związane było przede wszystkim ze wzrostem 
liczby detalicznych agentów podróży. Analizując ostatnie lata działalności biur 
podróży, można zauważyć, że liczba organizatorów i pośredników turystyki 
od roku 2008 nieznacznie się zmienia, zatem wydaje się, że rynek polskich 
biur podróży znajduje się w okresie stabilizacji. 

Z analizy danych przedstawionych w tabeli 1 wynika także duże zróż-
nicowanie występowania biur podróży w przekroju regionalnym. Według 
najnowszych danych z roku 2010 największa koncentracja podmiotów 
turystycznych występuje na terenie województw o największym potencjale 
wyjazdowym mieszkańców i dużych walorach turystycznych. Najwięcej 
organizatorów turystyki i pośrednictwa jest na terenie województwa mazo-
wieckiego (602, co stanowi 20% wszystkich podmiotów turystycznych, które 
posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności). Dominująca pozycja tego 
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województwa wynika z tego, że wiele biur podróży otwiera swoje przedsta-
wicielstwa w Warszawie, nawet wtedy gdy prowadzą działalność w innym 
mieście. Stolica jest siedzibą przede wszystkim największych touroperatorów 
polskich. Drugim województwem pod względem liczby podmiotów turystycz-
nych jest województwo śląskie (418 podmiotów, czyli 13,8% ogółu), kolejne 
miejsca zajmują województwa: małopolskie, dolnośląskie i wielkopolskie. 
W tych pięciu czołowych województwach działa 63% wszystkich biur podró-
ży. Najmniej organizatorów podróży i pośredników funkcjonuje w wojewódz-
twie lubuskim (49), świętokrzyskim (53) i opolskim (56). Są to województwa 
charakteryzujące się niskim tempem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Bardziej szczegółowa analiza rynku biur podróży w Polsce pozwoliła na 
przedstawienie struktury podmiotów ze względu na przedmiot działalności: 
usługa organizacji lub pośrednictwa, oraz ze względu na formę prawną. 

Tabela 2

Struktura biur podróży ze względu na przedmiot działalności w układzie 
przestrzennym w 2010 r.

Województwo Ogółem
Organizator Organizator/

pośrednik Pośrednik

liczba udział 
proc. liczba udział 

proc. liczba udział 
proc.

Dolnośląskie 251 61 24,30 187 74,50 3 1,20
Kujawsko-Pomorskie 88 35 39,77 53 60,23 0 0,00
Lubelskie 92 26 28,26 65 70,65 1 1,09
Lubuskie 48 3 6,25 45 93,75 0 0,00
Łódzkie 146 40 27,40 106 72,60 0 0,00
Małopolskie 390 42 10,77 342 87,69 6 1,54
Mazowieckie 604 50 8,28 550 91,06 4 0,66
Opolskie 57 15 26,32 42 73,68 0 0,00
Podkarpackie 99 13 13,13 84 84,85 2 2,02
Podlaskie 81 74 91,36 7 8,64 0 0,00
Pomorskie 204 65 31,86 136 66,67 3 1,47
Śląskie 418 123 29,43 294 70,33 1 0,24
Świętokrzyskie 57 1 1,75 56 98,25 0 0,00
Warmińsko-Mazurskie 102 7 6,86 95 93,14 0 0,00
Wielkopolskie 248 39 15,73 203 81,85 6 2,42
Zachodniopomorskie 136 59 43,38 73 53,68 4 2,94
Polska ogółem 3021 653 21,62 2338 77,39 30 0,99

Źródło:  Departament Turystyki, stan bazy Centralnej Ewidencji Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych w dniu 15.05.2010.
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Z danych zawartych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki 
i Pośredników Turystycznych wynika, że zdecydowanie najmniej podmiotów 
zajmuje się wyłącznie usługą pośrednictwa, jest to niespełna 1% w skali kraju. 
Wyraźnie widać, że najpopularniejszą formą prowadzenia działalności jest 
forma mieszana. Status organizatora i pośrednika turystyki ma 77,4% zareje-
strowanych podmiotów. Natomiast zmniejsza się liczba biur zajmujących się 
jedynie organizacją turystyki – 21,6%.

Biura podróży obecnie funkcjonujące na rynku polskim to przede 
wszystkim własność prywatna, rejestrowana w różnych formach prawnych. 
Do końca lat 80. ubiegłego wieku strukturę instytucjonalną biur podróży two-
rzyło kilka dużych biur o ogólnopolskim zasięgu działania, mających formę 
przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni lub działalności gospodarczej or-
ganizacji społecznej. Działalność prowadziły też wielofunkcyjne państwowe 
przedsiębiorstwa turystyczne o terenowym zakresie działania. W latach 90. 
nastąpiły procesy przekształceń własnościowych i organizacyjnych, co zasad-
niczo zmieniło obraz branży biur podróży. Aktualny stan form prawnych biur 
podróży zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki 
i Pośredników Turystycznych przedstawiony jest w tabeli 3.

Tabela 3

Biura podróży w Polsce według formy prawnej w 2010 r.

Forma prawna Liczba Udział procentowy
Fundacja 13 0,43
Kościelna osoba prawna 6 0,20
Osoba fizyczna 2188 72,43
Osoba prawna 4 0,13
Państwowa jednostka organizacyjna 6 0,20
Przedsiębiorstwo państwowe 2 0,07
Samorządowa jednostka organizacyjna 7 0,23
Spółdzielnia 17 0,56
Spółka akcyjna 54 1,79
Spółka cywilna 3 0,10
Spółka jawna 90 2,98
Spółka komandytowa 4 0,13
Spółka komandytowo-akcyjna 4 0,13
Spółka z o.o. 530 17,54
Stowarzyszenie 84 2,78
Razem 3021 100

Źródło:  Departament Turystyki, stan bazy Centralnej Ewidencji…, op.cit.
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Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 3, w strukturze własno-
ści analizowanych podmiotów przeważają osoby fizyczne, stanowiące 72% 
wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji zezwoleń. 
Na drugim miejscu znajdują się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 
17,54%, oraz stowarzyszenia – 2,78%. Tendencja ta utrzymuje się na polskim 
rynku od roku 2002. 

3. Tendencje rozwoju współczesnego rynku biur podróży w Polsce

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej biura podróży wymagały kon-
solidacji i silnego samorządu gospodarczego w celu efektywnego sprostania 
nowym wyzwaniom, jakie stały przed branżą w nowych warunkach prowa-
dzenia działalności. Współczesny rynek biur podróży został ukształtowany 
przez procesy zachodzące po drugiej wojnie światowej w rozwiniętych krajach 
o gospodarce rynkowej. Intensywny rozwój gospodarczy wpłynął na rozmiary 
ruchu i popytu turystycznego10.

Wśród dominujących cech rynku touroperatorskiego należy wymienić:
 – koncentracja działalności (fuzje),
 – silne związki finansowe między touroperatorami a innymi podmiotami 

rynku turystycznego i podmiotami spoza branży,
 – duże znaczenie banków w finansowaniu działalności wielkich touropera-

torów,
 – rozwój sieci punktów sprzedaży w centrach handlowych,
 – rozwój sieci dystrybucji za pomocą biur agencyjnych i franczyzowych,
 – wzrost znaczenia sieci internetowej w sprzedaży własnego produktu,
 – specjalizację działalności największych touroperatorów w turystyce zagra-

nicznej wyjazdowej.
Z kolei na rynku pośredników podróży należy zwrócić uwagę przede 

wszystkim na następujące tendencje:
 – wzrost liczby punktów sprzedaży, oznaczający rozprzestrzenienie sieci 

handlowej,
 – włączenie się do detalicznej sprzedaży nowych grup podmiotów gospodar-

czych, co oznacza dekoncentrację podmiotową rynku,

10 Jakość usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 110–113.
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 – wzrost udziału dużych agencji w obsłudze rynku, świadczący o koncen-
tracji działalności,

 – sprzedaż i promocja usług turystycznych poprzez sieć internetową, po-
wstanie tzw. wirtualnych biur podróży.

Podmioty pośrednictwa i organizacji działające na polskim rynku można 
ogólnie podzielić na kilka podstawowych grup:

1. Europejskie biura podróży z siedzibami w Niemczech, Wielkiej 
Brytanii, Skandynawii i Francji, dysponujące zapleczem finansowym i know-
-how. Biura te, budując silną markę w skali światowej, zdecydowały się wejść 
na rynek polski, licząc się z ponoszeniem strat. Są to między innymi TUI, 
Neckermann.

2. Biura podróży, które funkcjonowały jako przedsiębiorstwa państwo-
we, spółdzielnie oraz organizacje społeczne z rozbudowaną siecią placówek 
terenowych, zostały sprywatyzowane. W procesie transformacji przeniesiono 
na ogół cały kapitał rzeczowy i ludzki, a także zdobytą pozycje na rynku 
związaną z marką i zaufaniem klientów. Do tej grupy zaliczyć można Orbis 
PBP, Gromadę i Almatur.

3. Przedsiębiorstwa średniej wielkości, powstałe w latach 90. ubiegłego 
wieku jako firmy prywatne. Podmioty te funkcjonują przede wszystkim jako 
organizatorzy imprez turystycznych, ale także jako pośrednicy. Utworzone 
w okresie masowego rozwoju biur podróży, szybko zajęły stabilną pozycję na 
polskim rynku turystycznym.

4. Małe przedsiębiorstwa, zatrudniające do 10 osób, stanowiące zde-
cydowaną większość na polskim rynku, specjalizujące się w określonych 
rodzajach turystyki, np. turystyka biznesowa, młodzieżowa (obozy i kolonie), 
kwalifikowana itp.

5. Wirtualne biura podróży, realizujące sprzedaż usług turystycznych 
za pomocą Internetu oraz telefonicznych centrów obsługi (call center), cieszące 
się dużą popularnością w ostatnich latach. Do największych w Polsce zalicza 
się: Easygo.pl, Traveliada.pl, Travelplanet.pl, Rezerwacje.pl, BlizejSlonca.pl 
oraz Wakacje.pl.

Oceniając obecną sytuację na polskim rynku biur podróży, należy wy-
mienić następujące tendencje:
 – biura podróży w Polsce łączą usługi pośrednictwa z działalnością touro-

peratorską;
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 – bark wyraźnej specjalizacji touroperatorów, co jest cechą wczesnego etapu 
rozwoju organizatorów turystyki i wynika między innymi z niewystarcza-
jącego potencjału finansowego do prowadzenia szeroko asortymentowej, 
wyspecjalizowanej działalności;

 – sposobem na zwiększenie konkurencyjności staje się specjalizacja w ob-
słudze turystyki, którą można podzielić na krajową i zagraniczną (przy-
jazdową lub wyjazdową), oraz ze względu na formę turystyki;

 – istotną cechą obecnego etapu rozwoju polskich biur podróży jest także 
ugruntowanie pozycji największych i średnich touroperatorów na rynku;

 – powstawanie fuzji kapitałowych i organizacyjnych w celu wzmocnienia 
potencjału kapitałowego i gospodarczego nowej firmy, zwiększenia udziału 
w rynku i budowy silniejszej marki11.

Polski rynek turystyczny będzie się nadal krystalizował, z pewnością 
znajdzie się na nim miejsce dla średnich, jak i dużych touroperatorów. Małe, 
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa działające w niszy, a także będące agenta-
mi dużych touroperatorów także mają szansę na kontynuowanie działalności. 
Jednakże wiele biur podróży nie utrzyma się na rynku z powodu konkurencji, 
którą stanowią międzynarodowe firmy posiadające większe zasoby kapitało-
we, nowsze technologie obsługi i bardziej elastyczną ofertę rynkową.

Podsumowanie

Przytoczone w artykule informacje pozwalają przybliżyć obraz rynku 
biur podróży w Polsce. Z dynamiki przyrostu liczby organizatorów tury-
styki i pośredników wynika, że nastąpił okres stabilizacji po fali wzrostu 
w pierwszych latach XXI wieku. Można założyć, że w kolejnych latach liczba 
podmiotów będzie na tym samym poziomie, gdyż rynek jest już nasycony 
podażą usług pośrednictwa i organizacji. Zauważalny będzie też proces kon-
centracji produkcji w poszczególnych grupach biur podróży, tj. organizatorów 
podróży, pośredników turystycznych i detalicznych agentów. Najbardziej 
widoczne działania w kierunku koncentracji występują w grupie touropera-
torów i internetowych biur podróży, co odzwierciedla sytuację na najbardziej 
rozwiniętych rynkach europejskich. Internetowe biura podróży stanowiące 
odrębną grupę zdobywają coraz więcej udziału w rynku. Podstawą ich suk-
cesu jest wykorzystanie ogromnego potencjału Internetu, a przede wszystkim 

11 Ibidem.
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szybkości dotarcia do klienta. Do ich rozwoju przyczyniają się także takie 
ułatwienia, jak możliwość płacenia kartą lub przelewem bankowym oraz 
zakup o dowolnej porze i bez konieczności wychodzenia z domu. Pomimo 
szybkiego rozwoju biur internetowych uważa się, że nie znikną tradycyjne 
salony sprzedaży. Wielu ludzi nadal ceni sobie kontakt z drugim człowiekiem, 
ponadto w trakcie rozmowy z pracownikiem biura podróży można zdobyć 
wiele cennych informacji.

THE PRESENT OF DEVELOPMENTAL TENDENCIES  
OF THE OFFICES OF THE TRIP IN THE POLAND

Summary

In the article were introduced the questions of the relating activities of the offices 
of trip and their development on the Polish market in years 2000–2010. Theoretical 
considerations were supported evidences statistical coming from Central Record 
Organizers Tourism and Touristic Mediators. The aim of the article is discussion of 
the tendency of the developmental offices of the trip in the Poland in years 2000–2010 
with indication on the present directions of the development.

Translated by Kamila Mańko
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Streszczenie
Koncepcja Business Process Reengineering jest współcześnie coraz częściej 

stosowana głównie w przedsiębiorstwach zarządzanych procesowo, dzięki niej 
zdobywają one przewagę lub pozycję konkurencyjną. Proces ewolucji tej metody 
zarządzania ukazał jej korzyści i wady (również w aspekcie społecznym). Pozwoliło 
to na takie dostosowanie tej koncepcji, że współcześnie jest ona najczęściej stosowana 
w sytuacjach kryzysowych lub słabszej koniunktury na rynku.

Wprowadzenie

Rok 2010 był okresem, w którym globalna gospodarka przejawiała 
symptomy ożywienia gospodarczego po kryzysie w poprzednich latach. Wielu 
analityków twierdziło, że skutki kryzysu oraz recesji niektóre kraje będą od-
czuwały jeszcze co najmniej przez kilka lat. Wielu menedżerów, analizując 
wpływ kryzysu na własne przedsiębiorstwa, gdy zauważalny był często trend 
utraty płynności finansowej, zastanawiało się, jak w przyszłości zarządzać 
przedsiębiorstwem, w którym kierunku podążać i przy użyciu jakich narzędzi, 
aby przedsiębiorstwo było bardziej elastyczne w okresie wahań rynku i mogło 
bez obaw przetrwać słabszą koniunkturę. Wybór odpowiedniej koncepcji 
zarządzania staje się nie lada wyzwaniem dla obecnych menedżerów. Cenna 
również wydaje się wiedza, którą uzyskali przedsiębiorcy podczas ostatniego 



228 Grzegorz Pawłowski

globalnego kryzysu, która uwidoczniła słabe punkty zarządzania przedsię-
biorstwem. Odnotowane załamanie rynku powinno spowodować opracowanie 
alternatywnych metod zarządzania w takich sytuacjach, mających odzwier-
ciedlenie w podejmowanych decyzjach, w szczególności strategicznych. 

Jedną ze współczesnych koncepcji zarządzania nie tylko w sytuacjach 
kryzysowych, mogących stanowić o sukcesie przedsiębiorstwa w niestabilnych 
warunkach rynkowych jest koncepcja BPR (Business Process Reengineering), 
oparta na założeniach klasycznego reengineeringu, której głównym przesła-
niem jest skrócenie procesów w firmie.

1. Geneza i istota koncepcji reengineeringu

Prekursorami zdefiniowania koncepcji reengineeringu byli M. Hammer 
i J. Champy, którzy określili go jako „fundamentalne przemyślenie od nowa 
i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej 
(przełomowej) poprawy […] osiąganych wyników (takich jak koszty, jakość, 
serwis i szybkość)”1. Zmiany dokonywane przy projektowaniu firmy nie mogą 
być powierzchowne, lecz muszą charakteryzować się osiągnięciem wyraźnego 
wzrostu efektywności. Empiryczne zastosowania koncepcji reengineeringu 
wskazują, że nie zawsze jest to metoda gwarantująca sukces przedsiębiorstwa. 
Filozofia BPR została początkowo zastosowana w USA. Europejscy menedże-
rowie zafascynowani jej skutecznością od razu przystąpili do wdrażania jej 
w swoich przedsiębiorstwach. Niestety, późniejsze analizy tych przedsiębiorstw 
wykazywały tendencję negatywną i ujemnie oceniano wpływ reengineeringu 
na poprawę rentowności europejskich przedsiębiorstw. Należy wskazać, że część 
przedsiębiorstw ogłosiła upadłość. Wynikało to głównie z różnic kulturowych, roli 
pracownika w przedsiębiorstwie oraz nieumiejętnego zastosowania założeń BPR 
w sferze zarządzania. Koncepcja ta budziła również wiele kontrowersji – zgłaszali 
je pracownicy i organizacje reprezentujące pracowników (m.in. związki zawodo-
we), którzy nie byli nastawieni na wprowadzenie radykalnych zmian, a przede 
wszystkim redukcję zatrudnienia. Z perspektywy czasu należy stwierdzić, że 
choć koncepcja BPR nie zyskała wielu zwolenników, to pewne jej założenia są 
skrupulatnie przestrzegane i wdrażane do dzisiaj, co w sytuacji słabszej koniunk-
tury stanowi nierzadko o przetrwaniu danego przedsiębiorstwa na rynku. 

1 M. Hammer, J. Champy, Reengineering the Corporation, A Manifesto for Business 
Revolution, Harper Business, New York 1993, s. 24.
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2. Determinanty wprowadzania Business Process Reengineeringu

Ideą BPR jest odejście od podziału pracy (popieranego m.in. przez A. Smitha 
i H. Forda) na rzecz pracy zespołowej, w której grupa ludzi wspólnie pracuje nad 
realizacją całego projektu. Dzięki temu skraca się czas realizacji zamówienia, 
a klienci kontaktują się tylko z jednym zespołem. Już nie oczekuje się, że pracow-
nik będzie jedynie przestrzegał formalnych zasad w zakładzie. Wymusza się na 
nim współodpowiedzialność za cały proces. Do tego potrzebne jest odpowiednie 
wyszkolenie, a następnie dalsze kształcenie. Pracownik otrzymuje większą 
niezależność w pracy, ale oczekuje się od niego kreatywności i odpowiedniej 
reakcji na zaistniałą sytuację. To właśnie pracownik musi wiedzieć, w jaki sposób 
daną pracę wykonać i dlaczego należy ją wykonać. Takie podejście sprawia, że 
pracownik jest przekonany o użyteczności pracy własnej jako czynnika koniecz-
nego w łańcuchu produkcji. Ponadto zmienia się stosunek pracownika do klienta. 
W dynamicznej gospodarce klient powinien znajdować się w centrum uwagi, 
powinien być wewnątrz procesu, a nie na zewnątrz. Negatywnie powinno się 
oceniać przekonanie, że pracuje się dla szefa, albowiem na pierwszym miejscu 
zawsze powinien stać klient. W praktyce oznacza to, że szybkość obsługi i jakość 
oferowanych produktów muszą stać się dla pracownika priorytetem.

Kolejną zmianą, którą wprowadza koncepcja BPR, jest struktura organi-
zacyjna, która się spłaszcza. Ponadto strukturze nie przypisuje się większego 
znaczenia. Wynika to z faktu, że w firmie zarządzanej procesowo niemożliwe 
staje się utrzymanie dotychczasowej, standardowej struktury i sztywności 
stanowisk. Dotychczas pracownicy byli odpowiedzialni za wykonanie 
konkretnej czynności i nie istniała potrzeba zdobycia przez nich wiedzy 
w zakresie potrzeby wykonania tego zadania i jego wpływu na przebieg 
całego procesu. Często były to czynności fizyczne niewymagające wysiłku 
umysłowego ani kreatywności. Przez lata wykonywali te same czynności lub 
wcielali w życie plany swoich szefów. Obecnie, gdy struktura organizacyjna 
się spłaszczyła (zgodnie z koncepcją BPR), pracownicy zyskują autonomię, 
a to z kolei przekłada się na istotę nowoczesnego, szybkiego procesu, który 
cechuje się krótkim kanałem komunikacyjnym. Uprawnienia decyzyjne 
zostają przeniesione na podwładnych, którzy uczestniczą w realizacji proce-
sów. Kierownicy pełniący funkcję nadzorców zajmujących się zarządzaniem 
ludźmi, sporządzaniem analiz, sprawozdań i interpretacji oraz tłumaczeniem 
strategii na język procedur operacyjnych przestają mieć rację bytu, ponie-
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waż w nowej strukturze następuje samoczynne zbliżenie kierownictwa do 
klientów oraz do pracowników generujących wartość dodaną. Skuteczność 
pracy w większej mierze zależy od nastawienia podwładnych do pracy i troski 
o nią, w mniejszej zaś od menedżerów funkcjonalnych, skupiających się na 
zadaniach. Wszystko opiera się na założeniu, że trzonem funkcjonowania 
przedsiębiorstwa jest sam pracownik zaangażowany w proces. To właśnie 
pracownik, uczestnicząc w procesie, mając częściową lub pełną kontrolę nad 
procesem w zakresie podejmowanych decyzji, może w sposób efektywny 
wpływać na rentowność procesu. W koncepcji tej pracownicy, posiadając 
zwiększoną autonomię, są ukierunkowani na zapewnienie satysfakcji klienta 
jako odbiorcy towarów i usług. Kierownicy szczebla średniego nie mają 
racji bytu (zgodnie z tą koncepcją), gdyż uprawnienia decyzyjne zostają 
przeniesione z menedżerów na pracowników bezpośrednio zaangażowanych 
w proces. Rolą dotychczasowych kierowników powinien być rozwój osobowo-
ści podwładnych, oddziaływanie na ich nastawienie i przekonania, wspieranie 
ich2. W takim podejściu struktura wpływa na kształtowanie się systemów 
zarządzania i oceny, co przekłada się na przekonania pracowników i skutkuje 
prawidłową realizacją procesów w przedsiębiorstwie. 

Również warunki awansowania oraz sposób motywowania wymagają 
zmian. W koncepcji BPR awans powinien być uzależniony od możliwości 
i zdolności danego pracownika, a nie od tego, jak dobrze wykonuje powie-
rzone mu zadania. Hammer i Champy stwierdzają, że ekwiwalentem dobrze 
wykonanej pracy jest premia, a nie awans. Rzeczywistość jednak wskazuje, 
że wiele firm uważa awans za jedyny sposób wynagradzania za dobrą pracę, 
co pozwala sądzić, że zarządzanie ma większe znaczenie niż sama praca. 
W ten sposób odnotowujemy tendencje wzrostowe osób na stanowiskach 
kierowniczych, które znalazły się tam bez względu na predyspozycje. Należy 
stwierdzić, że aby stworzyć efektywny system motywacyjny, musi się zmienić:
 – rola pracownika (pracownik pracuje dla klienta, a nie dla przełożonego),
 – sposób wynagradzania (wynagrodzenie powinno uwzględniać poziom od-

powiedzialności i autonomii, nagradzanie wyłącznie za wyniki, a nie za 
ilość czasu spędzonego za biurkiem,

2 Na podstawie: K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody działania, PWE, 
Warszawa 2009, s. 106.
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 – sposób awansu (niska podstawa wynagrodzenia, natomiast znaczne premie 
za dobre wyniki i innowacyjne rozwiązania problemów),

 – ocena za efektywność dotyczy całego procesu, a nie jego wyodrębnionego 
wycinka.

Dzięki wprowadzeniu wymienionych wytycznych pracownicy mają 
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w nieznanych dotąd dziedzinach 
funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Jedną z determinant wprowadzenia re-
engineeringu w życie jest technologia informacyjna, która warunkuje skrócenie 
czasu przebiegu procesów. Inwestując w komputeryzację technologii, należy 
pamiętać o konieczności szkolenia personelu. Aby skutecznie realizować poli-
tykę firmy w zakresie radykalnych zmian i poniesionych nakładów, powyższy 
czynnik wydaje się mieć kluczowe znaczenie, gdyż pracownik posiadający 
autonomię i decydujący o przebiegu wielu subprocesów musi dzięki bazom 
danych, symulacjom i komputerowym modelom sam decydować o kierunku 
podejmowanych działań, przekładających się na rezultat procesu, a tym samym 
rentowność przedsiębiorstwa. Dzięki temu pracownicy produkcyjni mogą 
wykonywać zadania dotąd powierzone specjalistom z zakresu informatyzacji. 

Powyższe czynniki traktują aspekt społeczny koncepcji BPR jako kluczo-
wy i tak też w praktyce jest on odbierany, bowiem rola pracownika w podejściu 
procesowym jest priorytetowa. Wskazane nieliczne przykłady akcentują donio-
słą rolę, jaką odgrywa sam pracownik. W praktyce jednak planowane zmiany, 
które są wynikiem nowoczesnego podejścia, przez samych pracowników często 
są przyjmowane negatywnie. Wynika to głównie z nieprzychylnego podejścia 
do zmian, które wiążą się przede wszystkim ze zwolnieniami wynikającymi 
z zastosowania poszczególnych założeń BPR. Wyeliminowanie szczebla śred-
niego ze struktury jako czynnik podejścia procesowego znajduje oponentów 
również na szczeblu kierowniczym. Liczne przykłady w literaturze przedmiotu 
ukazują nawet empiryczne próby zakłócenia procesów zmian w nadziei na 
uratowanie własnych stanowisk pracy. Przedsiębiorstwo, które zdecydowało się 
na wprowadzenie koncepcji BPR, musi być świadome skutków podjętej decyzji 
(należy podkreślić, że jest to koncepcja wprowadzana najczęściej jako narzędzie 
antykryzysowe w warunkach niestabilności rynku i w celu poprawy kondycji 
finansowej). Ważnym elementem jest również jednomyślne traktowanie założeń 
BPR także przez menedżerów, gdyż warunkuje to słuszność podjętych działań 
restrukturyzacyjnych. W przeciwnym razie jest przyczyną niepewności pra-
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cowników produkcyjnych, których sceptyczne nastawienie może nie dopuścić 
do pożądanego przebiegu procesu. Podejście to wskazuje na koncentrację 
pracownika na swoim interesie, a nie na powodzeniu i sukcesie przedsiębior-
stwa jako całości. Efektywne pokierowanie zmianą nastawienia i wpłynięcie 
na pozytywne postrzeganie aspektów tego procesu stanowi kluczowy czynnik 
powodzenia implementacji koncepcji w działalność organizacji.

Obawa o utratę stanowisk pracy powoduje, że również komputeryzacja 
technologii (automatyzacja) jest uważana przez pracowników za czynnik de-
motywujący, gdyż systematyczne usprawnianie technologii jest utożsamiane ze 
zwolnieniami personelu. Zjawisko to jest szczególnie uwidocznione w dużych 
przedsiębiorstwach istniejących na rynku co najmniej kilkanaście lat. Pracownicy 
obawiają się nie tyle utraty obecnej pracy, co raczej wątpią w znalezienie nowej 
na podobnym lub lepszym poziomie. Jest to uwarunkowane koniecznością 
dokształcania, przebranżowienia i podjęcia nowych wyzwań, co w praktyce 
głównie ze względu na przyzwyczajenia i dotychczasowe jedynie manualne 
wykonywanie zadań wydaje się niemożliwym posunięciem. Licząc się ze sferą 
emocjonalną osób bezrobotnych, stanowiącą również ważny aspekt zarządzania, 
przedsiębiorcy wychodzą naprzeciw obawom zwalnianych. Jednym ze sposobów 
na pomoc osobom, które straciły pracę w procesie restrukturyzacji, jest out-
placement3, stosowany w przypadku zwolnienia większej liczby pracowników 
(powyżej 100 osób w ciągu 3 miesięcy). Zgodnie z ustawą pracodawcy są zobo-
wiązani do zorganizowania zwalnianym osobom programów pomocy. Programy 
te finansowane są głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy 
z odpowiednimi jednostkami. Outplacement może obejmować: odprawy, do-
radztwo psychologiczne, pomoc w szukaniu nowego miejsca pracy, określenie 
optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego, finansowanie szkoleń, kursów do-
szkalających, pomoc w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, pomoc 
w przeprowadzce do nowego miejsca zamieszkania. Jest to ważny instrument 
pomocy dla zwalnianych osób, w szczególności dla osób z wieloletnim stażem, 
o niskich kwalifikacjach i niskim wykształceniu. Osoby takie, ze znacznym 
doświadczeniem, ale zdobytym na przestarzałej technologii, nie mają cech, 
które obecnie wymaga się podczas rekrutacji (typu odpowiednie wykształcenie, 
znajomość języków obcych, umiejętności interpersonalne). Wynika to głównie 
z braku dotychczasowej potrzeby obserwacji i zaistnienia na rynku pracy. 

3  Outplacement – tłumaczony jako zwolnienie monitorowane. 
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Kolejnym instrumentem wspierającym zwalnianych pracowników jest 
outsourcing4. Współcześnie wiele zadań, a nawet procesów (z wyjątkiem 
strategicznych) jest zlecanych na zewnątrz. Narzędzie to nie tylko dostarcza 
korzyści finansowych, ale ma na celu także wspieranie zwalnianych pracow-
ników poprzez umożliwienie im podjęcia pracy w zawodzie, ale na własny 
rachunek. Takie działanie jest obustronnie opłacalne. Pracownicy, nie będąc 
już w stosunku pracy, mają możliwość kontynuowania pracy dla de facto tego 
samego pracodawcy, a były już pracodawca nadal współpracuje z fachowcami, 
którzy doskonale znają realia funkcjonowania firmy. 

3. Wdrożenie koncepcji w życie

Jak pokazano w rozważaniach na temat społecznego aspektu wprowa-
dzenia koncepcji BPR w życie, również sam proces wdrożenia jest skom-
plikowany. Wynika to głównie z konieczności wprowadzenia radykalnych 
zmian, które w większości nakazują całkowite oderwanie się od przeszłości –  
od dotychczasowego sposobu zarządzania. To właśnie radykalizm jest 
czynnikiem budzącym obawy menedżerów. Niemożliwe wydaje się zaprze-
stanie dotychczasowych działań w sferze zarządzania, sposobu wykonania 
pracy oraz delegowania poszczególnych zadań pracownikom, a tym samym –  
gruntowne przeprojektowanie organizacji. Zdobyte doświadczenia w pracy 
dotyczące kierowania organizacją mają okazać się nietrafione, finansowo nie-
uzasadnione, które doprowadziły do obecnej kryzysowej sytuacji, w której już 
tylko radykalne zmiany mogą poprawić sytuację finansową przedsiębiorstwa. 
Potwierdza to zależność, że menedżerowie świadomi swojego postępowania, 
które doprowadziło do obecnego finansowo niekorzystnego stanu (w której 
rozważane jest wprowadzenie koncepcji BPR), nie zawsze są zdolni do podję-
cia tej długofalowej decyzji, która de facto wiąże się ze znacznymi nakładami 
finansowymi. Ponadto musieliby przyznać, że ich wcześniejsze decyzje były 
błędne, skoro przedsiębiorstwo rozważa zastosowanie tak radykalnych działań.

Dążąc do zastosowania koncepcji BPR jako „lekarstwa” na obecne pro-
blemy finansowe czy utratę płynności firmy, należy skutecznie ją wdrożyć, 
od początku śledząc i korygując błędy. Punktem wyjścia jest gruntowna 

4 Outsourcing – rozumiany jako zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym 
procesów niezbędnych do funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zre-
alizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.
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analiza przedsiębiorstwa identyfikująca procesy gospodarcze, które będą 
podlegać przebudowie. Ponadto powinien zostać ustalony cel działania, 
a więc nakreślona wizja wraz z oczekiwanym efektem. Analiza wskazuje na 
możliwości natury technicznej, organizacyjnej i kadrowej, którymi dysponuje 
przedsiębiorstwo. Kolejnym posunięciem jest diagnoza i ocena procesów 
przedsiębiorstwa, przedstawiająca realne i możliwe oczekiwania względem 
realizowanego procesu, przekładającego się na ogólne powodzenie przedsię-
wzięcia. Kiedy wszystkie założenia i sposoby realizacji przyszłych działań są 
sprecyzowane w ogólnym planie, przedstawia się projekty nowych procesów. 
Jest to przekazanie opisu planowanych działań do „komórki informatycznej”, 
która ocenia projekt od strony technicznej, organizacyjnej oraz analizuje 
ryzyko przedsięwzięcia. Ostatnim etapem jest wdrożenie wizji, wówczas 
zespół reengineeringu bierze na siebie odpowiedzialność za cały projekt 
i ocenia skuteczność podjętych działań. Przedstawiony powyżej algorytm 
postępowania wydaje się łatwy do zrealizowania, lecz rzeczywistość szybko 
koryguje błędne i kosztowne decyzje.

W praktyce reengineering w klasycznym ujęciu jest rzadko stosowany. 
Oczywiście prawidłowo wdrożony ma szansę stać się narzędziem antykryzy-
sowym, bowiem tylko w takim aspekcie jest on najczęściej rozważany. W li-
teraturze przedmiotu wymienia się następujące słabe strony reengineeringu:
 – autorytarny styl kierowania podczas wdrażania koncepcji,
 – pomijanie pracowników w trakcie przygotowywania reorganizacji,
 – wysokie koszty wprowadzenia w życie,
 – zaniedbywanie aspektów kulturowych, co stwarza niebezpieczeństwo po-

wstania silnego oporu wobec zmian5.
Jednym z kluczowych argumentów jest pogląd, że gwałtowne zmiany 

w przedsiębiorstwie diametralnie zmieniające jego fundamenty funkcjonowa-
nia mogą spowodować utratę kontroli nad systemem. W literaturze przedmiotu 
często zaleca się gruntowną analizę przedsiębiorstwa przed wprowadzeniem 
reengineeringu jako narzędzia gwarantującego sukces przedsiębiorstwa. 
Zachęca się nawet do sukcesywnego polepszania procesów warunkujących 
funkcjonowanie firmy poprzez badania pilotażowe, weryfikację poszczegól-
nych procesów i ostatecznie podjęcie coraz bardziej radykalnych działań. 

5 M. Stadelmann, W. Lux, Hot Topics oder kalter Kaffee? Aktuelle Management 
– Philosophien kritisch betrachtet, „Management Zeitschrift” 1995, Nr. 3, s. 35.
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W Europie często spotykane jest stosowanie reengineeringu łagodnego 
(Business Process Improvement) jako alternatywy dla klasycznych założeń 
reengineeringu. Odrzucono metodę radykalnej eliminacji rzeczywistości 
organizacyjnej jako punktu wyjścia do projektowania organizacji procesowej6. 
Postępowanie projektowe w tym przypadku polega na zarejestrowaniu ist-
niejących procesów i następnie poddaniu ich usprawnieniu z zastosowaniem 
zasady stopniowej eliminacji operacji nietworzących wartości w procesach. 
Zakłada się stałe doskonalenie procesów, co zmienia ich przebieg stopniowo, 
a nie ekstremalnie. Ta odmiana reengineeringu jest pozytywnie odbierana 
przez menedżerów, ponieważ nie burzy całkowicie dotychczasowego układu, 
zdobytego doświadczenia i relacji, które ukształtowały postawy i zachowa-
nia pracowników, lecz systematycznie przeprojektowuje procesy, dążąc do 
uzyskania obniżki kosztów, poprawy jakości, zwiększenia szybkości i wydaj-
ności (a więc oczekiwanego efektu wprowadzenia założeń reengineeringu). 
Dodatkową zaletą wprowadzania reengineeringu łagodnego jest stopniowe 
przygotowywanie pracowników do zmian, umożliwiające im dokształcanie 
i zdobycie wiedzy na temat nowych sposobów zarządzania, a więc jest to 
rozwiązanie społecznie zadowalające (tzn. nie generujące sprzeciwów ze 
strony pracowników wobec radykalnych zmian i zwolnień). 

Kolejnym rodzajem stosowanego w przedsiębiorstwach reengineeringu 
jest x-engineering, umożliwiający poprawę funkcjonowania firmy poprzez 
zastosowanie technologii informacyjnej w celu przeprojektowania procesów 
wychodzących poza pojedynczą organizację7. Jest to narzędzie skupiające 
się nad poprawą efektywności i powielaniem procesów współpracujących 
firm. Ideą postępowania jest opracowanie zasad i reguł współpracujących 
firm, np.: przedsiębiorstwa z dostawcą, klientem. Główne obszary działania 
x-engineeringu to:
 – procesy firmy, w których dąży się do zwiększenia sprzedaży produktów 

lub usług,
 – propozycje dla klienta tworzące wartość dodaną i stanowiące dodatkowy 

czynnik przedsiębiorstwa w zdobyciu przewagi konkurencyjnej,
 – zakres partycypacji firmy w tworzeniu wspólnych procesów z partnerami 

handlowymi.

6 P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa, 2007, s. 101.
7 Na podstawie: ibidem, s. 102.
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Ten rodzaj współpracy ukazuje korzyści płynące z połączenia różnych pod-
miotów za pomocą wspólnych procesów. Przekłada się to na wzrost wydajności 
wspólnych procesów, a co ważniejsze – wzrost wartości dodanej dla klienta. 

Reengineering w swych założeniach jest radykalny i przełomowy, co 
powoduje, że menedżerowie stosunkowo rzadko podejmują wyzwanie, które 
wiązałoby się z tak dużym ryzykiem. Niemniej jednak należy podkreślić, że 
koncepcja BPR jest znana od wielu lat. Budziła wiele kontrowersji na temat 
samych założeń, lecz pewne aspekty są przydatne we współczesnym zarzą-
dzaniu. Sama idea i empiryczne przykłady wskazują, że muszą występować 
bardzo specyficzne warunki i muszą być ściśle przestrzegane poszczególne 
etapy, aby dzięki tej koncepcji przedsiębiorstwo mogło odnieść sukces na 
rynku. Takim przełomowym etapem w sposobie zarządzania i ukierunkowa-
nia na wdrożenie zasad reengineeringu były lata 2008–2009, kiedy globalny 
kryzys uwidocznił słabości przedsiębiorstw i brak alternatywnych metod 
zarządzania w sytuacji słabszej koniunktury na rynku. Przedsiębiorstwa nie 
były przygotowane na taką ewentualność. To jednak pozwoliło skupić się nad 
niekonwencjonalnymi metodami zarządzania (tak w literaturze zaczęto określać 
ścisłe założenia reengineeringu) w taki sposób, aby chwilowa utrata płynności 
finansowej lub podobne sytuacje nie stanowiły o przetrwaniu przedsiębiorstwa 
w wolnorynkowej gospodarce. Czas ten uwypuklił niedoskonałości zarządzania 
i wymusił wręcz na menedżerach nie tyle umiejętność przewidzenia wszyst-
kiego, co się stanie w dalszej lub bliższej przyszłości, ile stworzenie systemu 
organizacyjnego, za pomocą którego skutecznie będzie można poradzić sobie 
z nieprzewidywalnymi wyzwaniami. Istota ciągłego doskonalenia w oparciu 
o założenia klasycznego reengineeringu tworzy narzędzie, dzięki któremu firma 
może zwiększyć swoją wydajność, skrócić czas realizacji. W dążeniu do opty-
malizacji procesów uzasadnione wydaje się zastosowanie koncepcji benchmar-
kingu8, który pozwala na określenie oczekiwanych rezultatów bez ponoszenia 
znacznych nakładów finansowych. Proces ten nie jest łatwy, ponieważ ingeruje 
bezpośrednio w sferę samej konkurencji. O ile posiadamy informacje na temat 
liderów w danej branży lub podstawowych procesów w porównywanej firmie, 
to problemem jest uzyskanie wiedzy, w jakim stopniu dany proces przekłada 

8 Benchmarking – rozumiany jako porównywanie procesów i praktyk stosowanych przez 
własne przedsiębiorstwo ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze 
w analizowanej dziedzinie. Wynik takiej analizy służy jako podstawa doskonalenia.
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się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Czy obecny proces lidera w branży 
jest rzeczywiście tym najbardziej idealnym, do którego każde przedsiębiorstwo 
powinno się porównywać i odnosić? Pytania o działania konkurencyjne, dzięki 
którym dana firma jest liderem na rynku i posiada pozycję konkurencyjną, są 
z reguły ściśle strzeżoną tajemnicą. Generalnie ujmując, aby przedsiębiorstwo 
mogło zidentyfikować procesy i ustalić cele działania, musi podjąć żmudny 
proces usprawnień, w którym będą występować błędy. W rezultacie może 
się okazać, że koszt usprawnienia będzie nieadekwatny do wyników. Dlatego 
benchmarking wydaje się koncepcją uzasadnioną, lecz w pewnych przypadkach 
niemożliwą do realizacji. Wszystko wydaje się uzależnione od dostępu do infor-
macji i zakresu uzyskanych danych. 

Podsumowanie

Należy stwierdzić, że koncepcja BPR jest narzędziem antykryzysowym 
warunkującym (ale nie gwarantującym) sukces współczesnego przedsiębior-
stwa. W czasie od podjęcia decyzji o radykalności wprowadzanych zmian 
koncepcji BPR do skutecznego wdrożenia warunkującego sukces przedsię-
biorstwa zachodzi wiele przesłanek świadczących o efektywności podjętych 
działań, przekładających się na kondycję finansową firmy. Traktuje się, że 
oprócz wyboru odpowiedniej koncepcji zarządzania stanowiącej o sukcesie 
firmy w wolnorynkowej gospodarce równie ważne jest dostosowanie jej do ko-
niunktury na rynku. Rynek kształtuje zachowania konsumentów, co przekłada 
się pośrednio na kierunek rozwoju przedsiębiorstw i rentowność inwestycji.

CONCEPTION BUSINESS PROCESS REENGINEERING AS THE 
DETERMINANT OF THE SUCCESS OF CONTEMPORARY ENTERPRISES

Summary

Conception Business Process Reengineering, in our times is more and more 
often applied, mainly in enterprises managed by process, deciding in the process on 
getting competitive advantage or competitive position. The process of evolution of 
this conception showed benefits and flaws in this method of administration (also in the 
public aspect). However it allowed for adapting this conception which in our times is 
most often applied in contingencies or the weaker situation on the market.

Translated by Grzegorz Pawłowski
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Streszczenie
W okresie wprowadzania strategii gospodarczej Unii Europejskiej Europa 

2020 priorytetowego znaczenia nabrało zagadnienie związane z rolą współczesnej 
uczelni (tzw. uczelni trzeciej generacji) w zakresie ekonomicznego i socjalnego 
rozwoju społeczeństwa. W tym aspekcie autor rozwija zagadnienie wspierania przez 
uczelnie przedsiębiorczości akademickiej, przedstawiając także wynikające z badań 
empirycznych rekomendacje dla jej rozwoju.

Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsąd-
ny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp doko-
nuje się dzięki ludziom nierozsądnym.

G.B. Shaw

Wprowadzenie

Unia Europejska ogłosiła niedawno nową strategię gospodarczą Europa 
2020, mającą zastąpić niezrealizowaną Strategię lizbońską. Wśród priorytetów 
nowej strategii związanych z pracą i edukacją znalazło się między innymi 
zwiększenie do 75% wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat, ogra-
niczenie do 10% liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną oraz 
osiągnięcie 40-procentowego pułapu osób z wyższym wykształceniem wśród 
młodego pokolenia. Jednym z podstawowych warunków sukcesu będzie 
możliwość implementacji priorytetów strategii przez poszczególne państwa 
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UE. Należy przypuszczać, że wszystkie kraje zechcą zrealizować tak ambitne 
cele jak przeznaczenie 3% PKB na badania i rozwój. Biorąc pod uwagę różnice 
rozwojowe pomiędzy krajami, można zauważyć, że samo zachęcanie młodych 
ludzi do dłuższej edukacji lub zwiększanie liczby absolwentów wyższych uczelni 
może być niewystarczające do zrealizowania proponowanych planów przyrostu 
zatrudnienia. Realizacja założonych planów wymaga przede wszystkim lepszej 
koordynacji z potrzebami prywatnego sektora i profilem kształcenia, a także 
ustanowienia ram dla współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi, 
uczelniami, władzami publicznymi i biznesem.

Rozwój gospodarczy i osiągnięcie przewag konkurencyjnych przez po-
szczególne państwa i regiony we współczesnym świecie są w coraz większym 
zakresie uzależnione od szybkości pojawiania się na rynku nowych, innowa-
cyjnych podmiotów gospodarujących. Dlatego niejednokrotnie wysiłki władz 
publicznych skierowane są na rozwój przedsiębiorczości oraz intensyfikację 
procesów innowacyjnych. Transformacja wiedzy w nowe produkty, usługi, 
technologie czy rozwiązania organizacyjne wymaga właściwej infrastruk-
tury obejmującej ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. W nowoczesnych 
gospodarkach wiedzy rośnie rola preinkubatorów, parków i inkubatorów 
technologicznych, centrów transferu technologii, funduszy pożyczkowych, 
poręczeniowych, seed i venture capital, aniołów biznesu i klastrów1. 

Poszczególne kraje, regiony i lokalne społeczności dążą do budowy trwa-
łych przewag konkurencyjnych poprzez kształtowanie warunków dla tworzenia 
i rozwoju firm oraz możliwości komercyjnego wykorzystania nowej wiedzy. 
Działania w tych obszarach mają być gwarantem wzrostu dobrobytu i trwałego 
zatrudnienia. Rozwój gospodarki postindustrialnej wymaga aktywności rządu 
i sektora publicznego w zakresie tworzenia i udoskonalania infrastruktury2:
 – materialnej (transport, telekomunikacja, energetyka), 
 – technologicznej (wiedza, nauka i technika), 
 – związanej z kapitałem ludzkim (edukacja i szkolenia), 
 – rozwoju przedsiębiorczości i małych firm (wsparcie finansowe, szkolenia, 

wyspecjalizowane usługi).
1 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009, red. K.B. Matusiak, 

Drukarnia Offsetowa, Łódź–Warszawa 2009, s. 7.
2 P. Kotler, S. Jatusripitak, S. Maesincee, Marketing narodów. Strategiczne podejście do 

budowania bogactwa narodowego, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 
1999, s. 351.
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Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę wszystkich 
współczesnych gospodarek europejskich. Ich wpływ na gospodarkę, w tym 
w szczególności na rynek pracy, powoduje potrzebę stałego rozwijania 
i doskonalenia infrastruktury oraz warunków ich działania przez władze 
publiczne. W rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw najczęściej 
występują trzy podstawowe bariery rozwojowe:
 – bariery rynkowe i otoczenia, wiążące się z problemami wynikającymi za-

równo z ogólnej sytuacji gospodarczej (wahania koniunktury), jak i zmian 
natężenia konkurencji,

 – problemy zarządzania, wynikające z niewystarczającej wiedzy i umiejęt-
ności przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej,

 – bariery finansowe.
Niewątpliwie najpoważniejszą barierą rozwoju przedsiębiorczości jest 

bariera finansowa. W Polsce jednym z kluczowych problemów hamujących 
zarówno proces powstawania, jak i wzrostu przedsiębiorczości jest ogra-
niczony dostęp do źródeł finansowania. Poziom prywatnych oszczędności 
oraz zakumulowany majątek prywatny będący w dyspozycji potencjalnego 
przedsiębiorcy nie jest na ogół wystarczający do podjęcia działalności gospo-
darczej w szerszym zakresie, a naturalna dla banków zachowawcza polityka 
kredytowa wobec przedsiębiorców stanowi podstawowy problem w pozyski-
waniu kapitału. Powoduje to taką sytuację, że od samego początku swojej 
działalności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa dotyka brak płynności 
i brak zdolności kredytowej, co ogranicza ich rozwój.

1. Wspieranie przedsiębiorczości

„Przedsiębiorczość jest powszechnie uznawana jako klucz do rozwoju 
gospodarki, impuls do kreowania nowych miejsc pracy oraz podnoszenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw i całych sektorów. W ostatnich latach 
w Polsce jednym z efektów przedsiębiorczości Polaków było powstanie 
setek tysięcy firm. Polska i cała Europa, aby sprostać wyzwaniom globa-
lizacji i międzynarodowej konkurencji, potrzebuje jednak innowacyjnej, 
efektywnej działalności przedsiębiorczej na większą skalę oraz zmian idących 
w kierunku gospodarki opartej na wiedzy i usługach. Zmiany zachodzące 
w gospodarce wymagają więc nowych inicjatyw, którym powinno sprzyjać 
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otoczenie – prawne, organizacyjne, strukturalne i polityczne”3. Wspieranie 
przedsiębiorczości, głównie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
mające na celu między innymi niwelowanie niedoskonałości rynku, stanowi 
jeden z głównych priorytetów polityki wiodących światowych gospodarek. 
Instrumenty działań interwencyjnych o prorozwojowym i ofensywnym 
charakterze podejmowane w ramach polityki ekonomicznej i społecznej 
tworzą podstawy systemów wsparcia. Funkcjonalnie systemy te krystalizują 
się na poziomie wybranych elementów różnych polityk sektorowych, które 
zawierają priorytety w zakresie tworzenia nowych firm oraz podnoszenia 
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Wspieranie przedsię-
biorczości obejmuje dostarczanie specyficznych usług oraz kształtowanie 
przychylnego przedsiębiorcy, podejmującego samodzielną działalność 
gospodarczą, i środowiska ekonomiczno-społecznego. Coraz szersze zain-
teresowanie rozwojem systemów wsparcia można zauważyć na wszystkich 
poziomach – od decydentów lokalnych po władze rządowe. Należy podkreślić 
duże zróżnicowanie narzędzi aktywizacji przedsiębiorczości wypracowanych 
w różnych państwach i regionach. Jednocześnie należy zauważyć, że nie ma 
jednego uniwersalnego modelu dla systemu wsparcia, który zagwarantuje 
sukces. Działania muszą mieć indywidualny charakter, wynikający z regio-
nalnych uwarunkowań i dostępnych czynników wzrostu, oraz odzwierciedlać 
specyfikę lokalnego środowiska naukowego i gospodarczego, jak również 
tradycje kulturowe. 

2. Przedsiębiorczość akademicka – spółki spin-off, spin-out

Innowacyjność gospodarki w dużym stopniu zależy od pomysłowości 
i przedsiębiorczości środowiska naukowego, ponieważ to uczelnie są ośrod-
kami kreującymi postawy i osobowości młodych ludzi. Przedsiębiorczość, 
innowacje i konkurencyjność to słowa dzisiaj często używane, kiedy mowa 
o postępie społecznym i ekonomicznym. Przedsiębiorczość akademicka łączy 
w sobie aktywne postawy środowiska akademickiego, jak i jego najbliższego 
otoczenia wobec zagadnienia komercjalizacji dorobku naukowego uczelni 
oraz sposobów ułatwiania przepływu nowych wyrobów i technologii do 

3 Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na 
szkolenia służące jej rozwojowi, raport z badań zrealizowanych w ramach projektu własnego 
PARP, PARP, Warszawa 2009. 
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przemysłu. Wśród przejawów zaangażowania w rozwój przedsiębiorczości 
akademickiej wyróżnić można działania, takie jak4:
 – kreowanie przez uczelnie postaw przedsiębiorczych,
 – komercjalizacja wyników badań,
 – tworzenie firm odpryskowych,
 – nauczanie przedsiębiorczości.

Kapitał ludzki jest jednym z najistotniejszych czynników wzrostu – do-
tyczy to zwłaszcza gospodarek wysokorozwiniętych, do grona których Polska 
aspiruje. Wyzwaniem dzisiejszych czasów jest zapewnienie jak największej 
liczbie młodych ludzi dostępu do wiedzy, szczególnie w dziedzinach istotnych 
z punktu widzenia polskiej gospodarki. Uczelnie polskie podjęły to wyzwanie i, 
poza przekazywaniem wiedzy akademickiej, promują wśród swoich studentów 
i pracowników postawy przedsiębiorcze. Wyzwaniem stojącym przed szkolnic-
twem wyższym jest podnoszenie innowacyjności gospodarki – głównie poprzez 
komercjalizację wyników prowadzonych badań. Komercjalizacja dorobku 
naukowego uczelni nie zawsze oznacza sprzedaż myśli. Coraz częściej stosowa-
nym rozwiązaniem jest urynkowienie poprzez zakładanie przedsiębiorstw przez 
pracowników naukowych, wykorzystujących technologie i wyroby powstałe na 
uczelni (tzw. firmy spin-off, spin-out5). Podobno, z czym można się zgodzić, 
smykałkę do biznesu się ma albo się jej nie ma i nie da się jej wyuczyć. 

Przedsiębiorczość akademicka uczelni to przede wszystkim przedsię-
biorczość jej studentów, doktorantów, kadry akademickiej – profesorów i pra-
cowników pomocniczych, administracji uczelni – menedżerów całej uczelni 
i jej wydziałów. Uczelnia poprzez proces dydaktyczny kształci przyszłe kadry 
dla potrzeb świata gospodarki, nauki, kultury i sztuki oraz szeroko rozumia-
nej administracji państwowej i samorządowej. Z drugiej strony w wyniku 
prowadzonych badań powstaje nowa wiedza i innowacje. Przedsiębiorczość 

4 http:/www.pi.gov.pl/przedsiebiorczosc_akademicka/ (17.05.2010).
5 Według Słownika pojęć. Innowacje i transfer technologii, red. K.B. Matusiak: Spin-off 

to nowe przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielnienia się pracownika(-ów) 
przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły 
wyższej) wykorzystującego(-ych) w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej. 
Firmy spin-off posiadają charakter przedsięwzięć niezależnych od organizacji macierzystej. 
Spin-out jest to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez pracownika(-ów) przed-
siębiorstwa macierzystego lub innej organizacji, wykorzystującego(-ych) w tym celu intelektu-
alne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy te są kapitałowo lub operacyjnie 
powiązane z organizacją macierzystą.
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akademicką można rozumieć jako zbiór wszelkich działań członków społecz-
ności akademickiej na rzecz wzrostu poziomu innowacyjności i konkurencyj-
ności gospodarki na rynku regionalnym i globalnym oraz dobrobytu całego 
społeczeństwa. Edukacja na najwyższym poziomie, kształcenie absolwentów 
o dobrze określonym profilu, zarządzanie własnością intelektualną na uczelni 
(ochrona patentowa, prawa autorskie, licencje, regulacje prawne), transfer 
innowacji i technologii poprzez tworzenie firm technologicznych start-up 
i spin-off przez studentów, doktorantów i pracowników uczelni oraz inten-
syfikacja współdziałania szkół wyższych z przedsiębiorstwami (staże, usługi 
i ekspertyzy, udostępnianie aparatury naukowej i zasobów bibliotecznych) 
to podstawowe działania, które składają się na pojęcie przedsiębiorczości 
akademickiej. Prowadzą one do nawiązania bliższej więzi szkolnictwa wyż-
szego z gospodarką z pożytkiem dla obu stron6. Firma Cambridge Consultants 
(Wielka Brytania) od 30 lat zajmuje się inkubacją firm spin-off. Na podstawie 
swoich doświadczeń określiła listę czynników, które jej zdaniem decydują 
o sukcesie firm tego typu. Na liście znalazło się pięć kluczowych elementów7:
 – sposób wyboru przedsięwzięcia,
 – motywowanie ludzi,
 – partnerstwo,
 – tworzenie rezerw gotówkowych,
 – zarządzanie.

3. Uczelnia trzeciej generacji

Przedsiębiorczość akademicka jest ogromną wartością dla uczelni, 
która stwarzając możliwości rozwoju aktywności gospodarczej środowiska 
akademickiego, dopełnia misji i wizji uniwersytetu przedsiębiorczego 
ukształtowanego w XX wieku, obecnie przekształcającego się w model 
uczelni trzeciej generacji. Kanonem akademickim XXI wieku – zdaniem 
prof. J. Woźnickiego – „staje się uniwersytet trzech misji: tradycyjnie dwóch 
pierwszych – kształcenia i badań naukowych, oraz tzw. trzeciej misji, obej-
mującej wymiar społeczny, przedsiębiorczość i innowacyjność w działalności 

6 Inkubator przedsiębiorczości akademickiej, red. K. Zasiadły, J. Guliński, SOOIPP, 
Poznań 2005, s. 15–16. 

7 http:/www.pi.gov.pl/przedsiebiorczosc_akademicka/ (17.05.2010).
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uniwersytetu”8. „Jednocześnie – zdaniem J. Gulińskiego – instytucje szkolnic-
twa wyższego w Europie odgrywają coraz bardziej aktywną i efektywną rolę 
zarówno w poszerzaniu wiedzy o otaczającym nas świecie, jak i podnoszeniu 
poziomu innowacyjności całej europejskiej gospodarki w celu zwiększania jej 
konkurencyjności na rynku globalnym i umacniania dobrobytu mieszkańców 
naszego kontynentu. Według H. Etskowitza uczelnie nie mogą się skupiać 
jedynie na edukacji i badaniach, ale powinny przykładać się również do 
ekonomicznego i socjalnego rozwoju społeczeństwa”9.

Uniwersytet trzeciej generacji to uczelnia, która umiejętnie łączy rolę 
edukacyjną i badawczą z wdrażaniem innowacji i biznesem. Uczelnia, której pro-
fesorowie chętnie współpracują z przedsiębiorstwami, realizują wspólne projekty 
rozwijające nowe technologie, wspomagają procesy innowacyjne, a także sami 
zakładają firmy odpryskowe, w których komercyjnie rozwiązuje się problemy 
technologiczne. Na uczelni trzeciej generacji aktywność profesorów w tej sferze 
postrzega się na równi z aktywnością w obszarze edukacyjnym i badawczym. 
Uczelnia, w ramach której rozwija się przedsiębiorczość akademicka, odnosi z tego 
tytułu wielorakie korzyści, przedstawiając młodym ludziom, potencjalnym stu-
dentom, absolwentom i pracownikom – kompleksową ofertę zawierającą nie tylko 
pakiet dydaktyczny i ewentualne możliwości prowadzenia badań naukowych, ale 
także okazję do wprowadzania swoich osiągnięć w życie poprzez podejmowanie 
działalności komercyjnej. Przekłada się to też na studentów realizujących prace 
badawcze, dyplomowe i doktorskie na styku z praktyką, czyli konkretną firmą 
wysokich technologii. Absolwentom takich uczelni łatwiej znaleźć pracę bądź dać 
pracę sobie i innym, czyli założyć własne przedsiębiorstwo. 

4. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości 

Wykorzystanie wiedzy, osiągnięć naukowych, zdolności i pomysłów 
rodzących się na uczelniach w ramach własnego przedsiębiorstwa cechuje się 
pewnym stopniem ryzyka. Dotychczasowy model wyższej uczelni, oparty na 
edukacji i badaniach naukowych, zmienia się i zostaje poszerzony o przygoto-
wanie środowiska akademickiego do samozatrudnienia – powołując do życia 
między innymi akademickie inkubatory przedsiębiorczości (AIP).

8 Wykład inauguracyjny prof. Jerzego Woźnickiego, Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny, Szczecin.

9 Inkubator przedsiębiorczości…, op.cit., s. 23.
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Wyzwaniem dla szkół wyższych, oprócz tradycyjnych funkcji edukacyj-
nych i naukowo-badawczych, staje się10:
 – kształtowanie wśród studentów i pracowników postaw otwartych na przed-

siębiorczość i samozatrudnienie,
 – rozwijanie wiedzy oraz rozwiązań technologicznych i organizacyjnych pod 

potrzeby rynku oraz małych i średnich firm,
 – inicjowanie partnerstwa i sieciowych relacji z biznesem.

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości stanowią dopełnienie funk-
cjonowania szkolnictwa wyższego, dając możliwość realizacji opracowanych 
przez środowisko akademickie pomysłów poprzez rzeczywiste zastoso-
wanie w ramach działalności gospodarczej. Stwarzają okazję i warunki do 
zweryfikowania wiedzy oraz umiejętności, obniżając koszty i ograniczając 
ryzyko ponoszone przez początkujących przedsiębiorców prowadzących 
działalność w AIP. Zdaniem K.B. Matusiaka „oddziaływanie inkubatorów 
przedsiębiorczości – zarówno na przedsiębiorczość i rozwój ekonomiczny, 
jak i na rozprzestrzenianie się współpracy technologicznej – uczyniło z nich 
narzędzie rozwoju regionalnego. Pierwsze tego typu koncepcje lokalizacyjne 
pojawiły się w USA i Europie Zachodniej w połowie lat siedemdziesiątych 
i były traktowane jako instrument tworzenia alternatywnych miejsc pracy, 
wspomagania indywidualnej przedsiębiorczości, zagospodarowania obiek-
tów poprzemysłowych w regionach dotkniętych kryzysem strukturalnym. 
Podstawą oceny inkubatora w długim okresie nie są wysokie dochody własne, 
idealnie utrzymany i wyposażony obiekt, lecz rynkowa pomyślność firm – 
lokatorów, objawiająca się rosnącym poziomem sprzedaży, zysków, nowymi 
produktami i trwałymi miejscami pracy”11. 

Ze względu na różne funkcje i zakres funkcjonowania inkubatorów 
można wymienić dwa zakresy inkubacji:
 – preinkubacja – działania polegające na wsparciu potencjalnych przedsię-

biorców w zakresie świadomości i umiejętności podejmowania działalno-
ści gospodarczej. Jest to faza, w której pomysł na biznes powstaje i jest 
udoskonalany;

10 K.B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka 
i instytucje, Instytut Technologii Eksploatacji, Rado–Łódź 2006, s. 74.

11 Inkubator przedsiębiorczości…, op.cit., s. 33.
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 – inkubacja – rozpoczyna się wraz z uruchomieniem działalności gospodar-
czej i obejmuje niezbędne usługi, w szczególności pomoc prawną i finan-
sowo-księgową, a także zapewnienie powierzchni użytkowej oraz dostęp 
do mediów.

5. Przedsiębiorczość akademicka – raport z badań

Diagnoza obecnego stanu uczelni wyższych w Polsce w kontekście 
przedsiębiorczości akademickiej, edukacji przedsiębiorczości oraz moż-
liwości jej aktywizacji była elementem badań zrealizowanych w okresie 
luty–kwiecień 2009 roku przez SMG/KRC Poland Media S.A. i Polską Izbę 
Gospodarczą Zaawansowanych Technologii w ramach projektu systemowego 
PARP „Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapo-
trzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi”. Celem raportu12 było:
 – przeprowadzenie ogólnopolskich badań o charakterze ilościowym umoż-

liwiających określenie obecnego stanu wiedzy pracowników naukowych 
i umiejętności w zakresie komercjalizowania wyników badań oraz prowa-
dzenia działalności gospodarczej;

 – dostarczenie konkretnych wniosków i rekomendacji w zakresie najlepszych 
sposobów wspierania nowo zakładanych innowacyjnych przedsiębiorstw 
odpryskowych (spin-off, spin-out);

 – upowszechnienie i promocja uzyskanych wyników badań oraz zjawiska 
przedsiębiorczości akademickiej w polskich warunkach.

Wyniki badań pokazują, że w odczuciu respondentów (studenci dwóch 
ostatnich lat studiów oraz kadra naukowa) polskie uczelnie zasadniczo reali-
zują oczekiwania w zakresie kształtowania umiejętności i kompetencji sprzy-
jających podejmowaniu działalności gospodarczej. Ponad 70% ankietowanych 
pracowników naukowych i 60% badanych studentów tak odpowiedziało na 
pytanie, czy uczelnia oferuje w swoim programie studiów przedmioty przygo-
towujące do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie dość znacz-
na grupa (10% pracowników naukowych i 22% studentów) była odmiennego 
zdania. Wyższe noty dotyczące programu studiów przyznane przez kadrę 
naukową wynikają najprawdopodobniej z tego, że wykładowcy lepiej znają 
program studiów niż studenci. Mogą również wynikać z przekonania naukow-
ców, że przekazują wiedzę, która wychodzi naprzeciw wyzwaniom uczelni 

12 Przedsiębiorczość akademicka…, op.cit., s. 6–149.
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trzeciej generacji. Również programy studiów zostały wysoko ocenione pod 
względem ich praktycznej przydatności. Respondenci jako zdecydowanie lub 
raczej przydatne ocenili je w 88% (pracownicy naukowi) oraz w 80% (studen-
ci) wobec 3% naukowców i 7% studentów wyrażających przeciwne zdanie. 
Opinie różniły się w tym względzie w zależności od renomy uczelni, z której 
pochodzili badani, oraz od tego, czy na uczelni w ogóle funkcjonuje model 
wspierania przedsiębiorczości akademickiej. Zauważalnie wyższe oceny oferty 
programowej uczelni prezentowali respondenci z mniej renomowanych szkół 
wyższych, jak również z uczelni niewspierających przedsiębiorczości akade-
mickiej. Dane te, zdaniem J. Orłowskiej13, „są dość zaskakujące. Wskazują co 
prawda, że pozycja uczelni pod względem jej potencjału rozwojowego i re-
alizowanej polityki wsparcia przedsiębiorczości znajduje wyraz w jej ofercie 
programowej oraz ocenie jej praktycznej przydatności, jednak kierunek relacji 
jest odwrotny niż oczekiwany. Być może wynika to z większych wymagań 
i oczekiwań w stosunku do uczelni o wyższej pozycji w rankingach i zarazem 
prowadzących politykę wspierania przedsiębiorczości. Istotną rolę odgrywać 
mogą także standardy uczelni nakierowane np. bardziej na rozwój pozycji 
naukowej i dydaktycznej niż roli odgrywanej w otoczeniu gospodarczym”.

Analiza wyników przeprowadzonych badań empirycznych, a także 
dyskusja w ramach zespołu ekspertów pozwoliły autorom badań14 na sformu-
łowanie następujących rekomendacji kluczowych dla rozwoju przedsiębior-
czości akademickiej:

1. Polska jest na początkowym etapie kształtowania modelu rozwoju 
przedsiębiorczości akademickiej. Punktem wyjścia jest zmiana postaw ka-
dry zarządzającej i korpusu administracyjnego szkół wyższych w kierunku 
akceptacji działalności gospodarczej przez pracowników i studentów oraz 
zaangażowania w rynkowy proces komercjalizacji wiedzy i nowych rozwiązań 
technologicznych oraz organizacyjnych. Dużym problemem pozostają bariery 
mentalnościowe znacznej części środowiska naukowo-badawczego mieszczące 
się w tradycji uniwersytetu humboltowskiego. Przeprowadzone badania wska-
zały na potrzebę: zwiększenia świadomości przedstawicieli uczelnianych władz 
i administracji, modyfikacji mechanizmów parametrycznej oceny szkół wyż-

13 http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/16796060,rola-uczelni-w-procesie-edukacji-
przedsiebiorczosci.html (17.05.2010).

14 Szerzej: Przedsiębiorczość akademicka…, op.cit., s. 143–150.
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szych tak, aby w większym zakresie uwzględniona została współpraca z bizne-
sem, tworzenie firm odpryskowych i zaangażowanie w procesy innowacyjne; 
uściślenia form i instrumentów aktywizacji przedsiębiorczości akademickiej, co 
pozwoli wypracować uczelniane strategie w tym zakresie oraz lepiej planować 
przygotowanie programów wsparcia; przygotowania uczelnianych katalogów 
dobrych praktyk regulujących kwestię: a) własności intelektualnej, b) szczegóło-
wych zasad transferu wiedzy do gospodarki, c) udostępniania na komercyjnych 
zasadach aparatury badawczej, laboratoriów itp.

2. W Polsce istnieje silna potrzeba wzmocnienia oferty programowej 
uczelni o moduły dotyczące przedsiębiorczości, innowacji i komercjalizacji 
technologii. Przedsiębiorczość powinna być przedmiotem profesjonalnego na-
uczania na poziomie akademickim, ponieważ tego typu programy edukacyjne 
mogą przyczynić się do sukcesu studentów i doktorantów – kandydatów na 
przedsiębiorców. 

3. Skuteczne nauczanie i promowanie przedsiębiorczości akade-
mickiej zależy od dostępu do profesjonalnych programów szkoleniowych, 
przystosowanych do krajowych uwarunkowań prawnych, ekonomicznych 
i instytucjonalnych. 

4. Wykorzystywanie opartych na doświadczeniu metod nauczania ma 
decydujące znaczenie dla rozwoju umiejętności i zdolności z zakresu przed-
siębiorczości. Tradycyjne metody nauczania (takie jak wykłady) nie współ-
grają dobrze z rozwojem myślenia w duchu przedsiębiorczości. Efektywność 
realizacji szkoleń w zakresie przedsiębiorczości akademickiej ze względu na 
specyficzną grupę odbiorców (pracownicy naukowi, doktoranci, studenci) 
wymaga profesjonalnych trenerów biznesu – wykładowców, konsultantów, 
doradców menedżerów jednostek wsparcia. 

5. Wypracowanie uczelnianych reguł zarządzania własnością in-
telektualną zawierających procedury współpracy (w tym przekazywania 
zainteresowanym podmiotom wyników projektów badawczych) z firmami 
odpryskowymi i zapewniających korzyści dla instytucji naukowej i twórców 
wynalazków, ale jednocześnie nieograniczających możliwości rozwoju nowo 
powstałych technologicznych przedsiębiorstw w pierwszym okresie ich ryn-
kowej egzystencji. 

6. Intensyfikacja współpracy szkół wyższych i pracowników nauko-
wych ze środowiskiem biznesu, lokalną/regionalną administracją i instytu-
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cjami wsparcia. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej powinno mieć na 
poziomie regionu kompleksowy charakter. Wymaga to współpracy uczelni 
i ich struktur proprzedsiębiorczych (AIP i CTT) z parkami technologicznymi, 
klastrami, funduszami venture capital itp. Powodzenie w tym zakresie zale-
ży od inicjatyw władz regionalnych i lokalnych prowadzących do rozwoju 
Regionalnych Systemów Innowacji jako sieci współpracy przedsiębiorstw, 
administracji, instytucji naukowo-badawczych oraz ośrodków innowacji 
i przedsiębiorczości. 

7. Od instytucji rządowych należy oczekiwać przeglądu, nowelizacji 
i wprowadzenia instrumentów prawnych, finansowych i fiskalnych stymulu-
jących komercjalizację technologii.

Podsumowanie

Na zagadnienia przedsiębiorczości akademickiej należy patrzeć szeroko, 
w sposób kompleksowy, zaczynając od organizacji procesu dydaktycznego, 
przez zarządzanie własnością intelektualną, instrumenty komercjalizacji 
rozwiązań technologicznych, kończąc na szerokich powiązaniach uczelni 
wyższej z otoczeniem gospodarczym, należy również przyjrzeć się samej 
uczelni, według jakich reguł jest zarządzana. Jednocześnie nie należy się 
spodziewać, że każda uczelnia będzie przedsiębiorcza, będzie uczelnią trzeciej 
generacji. Doświadczenia międzynarodowe pokazują, że aktywizacja przed-
siębiorczości akademickiej to długookresowy proces, efekty często pojawiają 
się po wielu latach. Należy w tym miejscu podkreślić rolę prac legislacyjnych 
prowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 
pakietu Partnerstwo dla wiedzy. Ministerstwo, mając na uwadze znaczenie 
przedsiębiorczości i innowacyjnych pomysłów dla rozwoju gospodarki, 
przygotowało dokument Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka, który 
otworzył konsultacje na temat funkcjonowania akademickich inkubatorów 
oraz roli, jaką powinny odgrywać uczelnie w zakresie akademickiej przed-
siębiorczości. Podsumowując, należy stwierdzić, że model funkcjonowania 
uczelni wyższych, w których prowadzone są badania naukowe, oraz obowią-
zujący w nich model kariery naukowej wymagają gruntownej przebudowy 
w kierunku usankcjonowania wymogu stałej i wszechstronnej współpracy 
z gospodarką.
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SUPPORTING ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP  
– TASK OF THE THIRD GENERATION ACADEMY

Summary

During the implementation of the EU economic strategy European 2020 and 
especially its priorities concerning employment and education, the author addresses 
the question of modern university’s role regarding the social and economical deve-
lopment of the society. These reflections are followed by issues related to universities 
supporting academic entrepreneurship and recommendations presented as a result of 
empirical research.

Translated by Wioleta Samitowska
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SEKTOR USŁUG W WOJEWÓDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2003–2008

Streszczenie
Rozwój sektora usług w województwie zachodniopomorskim odgrywa niebaga-

telną rolę w jego gospodarce, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę wytworzoną wartość 
dodaną brutto oraz zatrudnienie w sektorze. W artykule dokonano próby cząstkowej 
analizy przestrzennego rozmieszczenia przedsiębiorstw usługowych województwa 
zachodniopomorskiego.

Wprowadzenie

Rozwój sektora usług ma obecnie decydujący wpływ na rozwój polskiej 
gospodarki, dlatego konieczne staje się podjęcie analizy problemu terytorial-
nego zróżnicowania aktywności przedsiębiorstw w poszczególnych rodzajach 
usług w celu dokładnego zdiagnozowania, które ich rodzaje w znaczący 
sposób stymulują społeczno-gospodarczy rozwój regionów1.

1. Województwo zachodniopomorskie na tle pozostałych regionów kraju

Województwo zachodniopomorskie należy go grupy województw wio-
dących pod względem udziału sektora usług w wartości dodanej brutto (71%). 
Jednocześnie udział sekcji usługowych w ogólnej liczbie pracujących w tym 
województwie wynosi 62,5%2. Najwięcej osób znajduje zatrudnienie w sek-

1 B. Słomińska, Usługi w Polsce 2006–2008, IBRKK, Warszawa 2009, s. 30–32. 
2 Dane za 2007 r. 
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cjach: handel i naprawy, edukacja, obsługa nieruchomości i firm. Tendencja 
ta jest zgodna z występującą w pozostałych województwach i częściowo 
uzasadniona strukturą podmiotową przedsiębiorstw usługowych. Biorąc pod 
uwagę wskaźnik udziału pracujących w 2007 roku oraz zmiany tego wskaź-
nika w stosunku do roku 2006 w każdym z województw w trzech sekcjach 
uznawanych za szczególnie istotne dla rozwoju gospodarczo-społecznego3, 
czyli sekcjach usługowych o najwyższym udziale w tworzeniu wartości do-
danej brutto, a także najwyższym udziale w przychodach sektora, do grupy 
województw o najbardziej dynamicznie rozwijającej się gospodarce należy 
zaliczyć także województwo zachodniopomorskie4.

2. Analiza przestrzennego rozmieszczenia usług w województwie 
zachodniopomorskim

W 2008 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego działało 
ogółem 163,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej klasyfikujących się do 
sekcji usług (wg PKD 2004), przy czym dynamika wzrostu liczby podmiotów 
(w latach 2003–2008) w sektorze usług w województwie zachodniopomor-
skim wyniosła 3,7%5.

3 Sekcje: „Handel i naprawy”, „Obsługa nieruchomości i firm” oraz „Transport, gospo-
darka magazynowa i łączność”

4 Por. B. Słomińska, op.cit.
5 Przy średniej krajowej 4,4%.
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Rys. 1.  Liczba podmiotów gospodarczych w poszczególnych sektorach gospodarki 
w latach 2003–2008

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Regionalnych GUS.

Rys. 2.  Dynamika liczby przedsiębiorstw usługowych w latach 2003–2008 oraz 
udział przedsiębiorstw usługowych w 2008 roku 

Źródło:  jak pod rys. 1.
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Rys. 3. Udział poszczególnych podmiotów usługowych w 2008 roku
PKD 2004: sekcje: G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samocho-
dowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego; H – hotele 
i restauracje; I – transport, gospodarka magazynowa i łączność; J – pośrednictwo 
finansowe; K – obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej; L – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiąz-
kowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne; M – edukacja; 
N – ochrona zdrowia i pomoc społeczna; O – działalność usługowa, komunalna, 
społeczna i indywidualna, pozostała.
Źródło: jak pod rys. 1.

Liczba podmiotów nowo powstałych w tymże roku wynosiła 12,8 tys., 
a liczba zlikwidowanych – na poziomie 11,5 tys., co sugeruje wyraźną tenden-
cję wzrostową liczby podmiotów usługowych, biorąc pod uwagę analizowany 
rok 20086.

6 Dane pochodzą z BDR. 



257Sektor usług w województwie zachodniopomorskim w latach 2003–2008

Zarówno w roku 2003, jak i 2008 największą liczbę podmiotów sektora 
usługowego (ponad 10 tys.) odnotowano w powiatach: m. Szczecin (ponad 50 
tys.), m. Koszalin, powiat kołobrzeski. Najmniejszą (poniżej 2,5 tys.) w powia-
tach: łobeskim (2 tys.), pyrzyckim, choszczeńskim. Zdecydowana większość 
powiatów liczy od 4 tys. do 6 tys. podmiotów usługowych.

Analizując dynamikę przedsiębiorstw usługowych w województwie 
zachodniopomorskim w 2008 roku w porównaniu z 2003 (przyrost względ-
ny, wyrażony w procentach) obserwujemy wyraźną dominację powiatu 
polickiego (przyrost przedsiębiorstw usługowych aż o 23,3% w 2008 roku 
w porównaniu z 2003), a także pyrzyckiego (14% w 2008 r. w porównaniu 
z 2003). Powiaty, których dynamika jest niższa niż 3%, to: m. Koszalin (2,7%), 
stargardzki (2,6%), m. Świnoujście (2%), gryfiński (0,2%), m. Szczecin (0%), 
wałecki (jako jedyny powiat z ujemną dynamiką na poziomie -3,6%). Aż w 13 
powiatach poziom wskaźnika dynamiki wynosi od 3,1% do 9,8%. 

Biorąc pod uwagę udział podmiotów usługowych w podmiotach 
gospodarczych ogółem w powiatach województwa zachodniopomorskiego 
w 2008 roku, warto zwrócić uwagę na obecność podobnej tendencji, jaka 
miała miejsce przy analizie województw Polski, a mianowicie wyjątkowo 
wysoki udział sektora usług w całości działalności gospodarczej. We wszyst-
kich województwach ów wskaźnik przekraczał 70%. Najwyższy udział 
sektora usług w działalności ogółem (powyżej 79%) występuje w powiatach:  
m. Świnoujście (84,7%), kołobrzeskim (82,5%), m. Koszalin (81,9%), gry-
fickim (81,4%). Powiatami o najniższym udziale działalności usługowej są: 
pyrzycki (63,5%) i gryfiński (66%). W pozostałych 15 powiatach wskaźnik 
ten waha się w granicach około 70–79%.

Tabela 1 

Udział poszczególnych sekcji usługowych PKD 2004 w poszczególnych powiatach 
województwa zachodniopomorskiego w 2008 roku [%]

Powiat Sekcja 
G

Sekcja 
H

Sekcja 
I

Sekcja 
J

Sekcja 
K

Sekcja 
L

Sekcja 
M

Sekcja 
N

Sekcja 
O

Białogardzki 37,9 4,6 6,6 4,4 24,9 0,9 3,0 8,7 9,0

Drawski 42,9 4,5 6,3 4,1 20,6 1,2 3,2 8,6 8,7

Kołobrzeski 33,4 22,6 6,6 3,4 16,8 0,5 1,8 7,0 7,9
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Powiat Sekcja 
G

Sekcja 
H

Sekcja 
I

Sekcja 
J

Sekcja 
K

Sekcja 
L

Sekcja 
M

Sekcja 
N

Sekcja 
O

Koszaliński 36,0 22,0 7,7 4,0 12,5 0,8 2,6 6,2 8,4

Sławieński 37,5 20,8 6,8 2,8 13,7 1,5 3,4 5,6 8,0

Szczecinecki 38,6 4,3 8,7 6,4 20,9 0,7 2,9 8,5 9,0

Świdwiński 40,4 3,7 5,0 4,5 25,5 1,3 3,3 8,3 8,1

Wałecki 46,2 4,3 7,3 5,4 16,9 0,9 3,4 6,2 9,3

Koszalin 35,1 5,9 8,3 6,0 24,0 0,3 2,7 8,9 8,9

Choszczeński 37,0 3,9 6,0 3,9 23,6 2,4 4,1 7,9 11,2

Gryficki 32,6 20,3 5,2 3,4 18,2 0,9 2,5 10,2 6,7

Myśliborski 38,4 4,3 8,5 3,9 23,9 1,0 3,2 8,2 8,7

Pyrzycki 37,0 3,7 9,6 4,3 21,7 2,3 3,5 8,6 9,3

Stargardzki 35,7 3,7 10,2 5,1 24,8 0,8 3,6 7,0 9,1

Łobeski 39,6 3,2 7,0 4,0 24,8 1,4 2,6 8,0 9,3

Szczecin 32,8 3,4 10,6 4,5 30,2 0,2 2,7 7,7 8,0

Goleniowski 39,6 3,9 10,8 4,4 19,3 0,7 3,1 9,0 9,2

Gryfiński 42,2 5,1 9,8 3,6 18,0 1,4 2,8 5,8 11,4

Kamieński 34,2 24,0 6,5 2,4 15,7 1,0 2,0 5,6 8,7

Policki 37,2 3,4 10,0 4,9 24,7 0,4 3,0 8,6 7,9

Świnoujście 37,3 10,4 11,3 3,2 21,9 0,3 1,8 5,2 8,6

Źródło: jak pod rys. 1.

Tendencja dotycząca udziału poszczególnych sekcji usługowych w po-
wiatach województwa zachodniopomorskiego kształtuje się podobnie jak 
w przypadku województw Polski. Wielkości udziałów przypadają w kolejności 
sekcjom: G (35–48%), K (15–30%), I–N–O (5–11%), H–J (3–8%) i L (0,5–2%). 

cd. tabeli 1. Udział poszczególnych sekcji usługowych PKD 2004
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Tabela 2 

Udział poszczególnych powiatów województwa zachodniopomorskiego w kreacji 
działalności usługowej poszczególnych sekcji PKD 2004 w 2008 roku [%]

Powiat Sekcja 
G

Sekcja 
H

Sekcja 
I

Sekcja 
J

Sekcja 
K

Sekcja 
L

Sekcja 
M

Sekcja 
N

Sekcja 
O

Białogardzki 2,4 1,3 1,7 2,3 2,4 3,3 2,4 2,6 2,4

Drawski 3,2 1,5 1,9 2,5 2,3 4,8 3,1 3,0 2,7

Kołobrzeski 6,4 20,0 5,2 5,3 4,9 5,6 4,4 6,3 6,4

Koszaliński 3,1 8,7 2,7 2,8 1,6 4,0 2,9 2,5 3,1

Sławieński 2,9 7,4 2,1 1,7 1,6 6,3 3,4 2,0 2,6

Szczecinecki 4,1 2,1 3,8 5,6 3,4 3,9 4,1 4,3 4,1

Świdwiński 2,3 1,0 1,2 2,1 2,2 4,0 2,4 2,2 1,9

Wałecki 3,4 1,5 2,2 3,3 1,9 3,8 3,3 2,2 2,9

Koszalin 9,1 7,0 8,7 12,6 9,4 3,6 9,0 10,7 9,7

Choszczeński 1,7 0,8 1,1 1,5 1,6 6,0 2,4 1,7 2,1

Gryficki 3,5 9,8 2,2 2,9 2,9 5,2 3,4 5,1 3,0

Myśliborski 2,9 1,5 2,6 2,4 2,8 4,2 3,2 2,9 2,8

Pyrzycki 1,5 0,7 1,6 1,4 1,3 5,2 1,8 1,6 1,6

Stargardzki 5,0 2,4 5,8 5,8 5,3 6,6 6,7 4,6 5,4

Łobeski 1,5 0,6 1,1 1,3 1,5 3,1 1,3 1,4 1,5

Szczecin 28,5 13,6 37,2 32,0 39,9 10,5 30,2 31,3 29,3

Goleniowski 3,9 1,7 4,2 3,5 2,9 4,0 3,9 4,1 3,8

Gryfiński 3,8 2,1 3,6 2,7 2,5 7,0 3,3 2,5 4,3

Kamieński 3,1 9,9 2,4 1,7 2,2 4,9 2,3 2,4 3,3

Policki 3,8 1,6 4,1 4,1 3,8 2,5 4,0 4,1 3,4

Źródło: jak pod rys. 1.

Biorąc pod uwagę procentowy udział liczby podmiotów gospodarczych 
sektora usług, należy stwierdzić, że największe znaczenie mają powiaty: m. 
Szczecin, m. Koszalin, kołobrzeski i stargardzki, najmniejsze natomiast: 
pyrzycki, łobeski i choszczeński. 
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Podsumowanie

Zróżnicowanie przestrzenne sektora usług w poszczególnych powiatach 
województwa zachodniopomorskiego stawia pytanie przede wszystkim 
odnośnie do uwarunkowań, które są główną domniemaną przyczyną owych 
dysproporcji. Zapewne czynnikami ograniczającymi w tym przypadku mogą 
być: słaba dostępność transportowa, nierozwinięta sieć osadnicza, niski 
dochód na jednego mieszkańca, niski popyt lokalny i niski poziom innowa-
cyjności gospodarki regionu (spowodowany stosunkowo niskim poziomem 
prac badawczo-rozwojowych oraz niską dostępnością do wsparcia instytucjo-
nalnego dla przedsiębiorców). W przypadku każdego powiatu powinna zostać 
podjęta próba przeanalizowania oraz wyeliminowania owych destymulant, 
tak by proces przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych rodzajów usług 
w całym województwie przebiegał w miarę równomiernie, gdyż jest to główną 
determinantą zrównoważonego rozwoju lokalnego naszego województwa, 
w którym sektor usług odgrywa bez wątpienia znaczącą rolę.

THE SERVICE SECTOR IN WESTPOMERANIAN REGION  
IN YEARS 2003–2008

Summary

The development of service sector in Westpomeranian Region plays a major role 
in the local economy of the region, mainly taking into consideration the gross value 
added or employment in the sector. The purpose of the article is an attempt to analyze 
the spatial distribution of the service sector in Westpomeranian Region.

Translated by Małgorzata Smolska
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Streszczenie
Dynamiczna sytuacja rynkowa, szybkość zachodzących zmian, coraz większe 

wymagania i ciągłe podnoszenie standardów pracy sprawiają, że w świadomości 
przedsiębiorstw rysuje się pożądany profil pracownika, będący spełnieniem wyma-
gań stawianych przez współczesny rynek. Z drugiej strony dochodzi do powstania 
zjawiska wykorzystywania zależności pracownika w osiąganiu odpowiednich wyni-
ków finansowych i dylematu, czy pracownik to tylko wykwalifikowana siła robocza, 
czy raczej złożona jednostka społeczna wymagająca wieloaspektowego podejścia. 

Wprowadzenie

Współczesny rynek pracy w ostatnim czasie stał się płaszczyzną wielu 
przemian wynikających z występowania intensywnych zjawisk i procesów 
o charakterze ekonomicznym, technologicznym i socjologicznym, pojmo-
wanych zarówno w skali międzynarodowej, jak i globalnej. Zmieniający się 
charakter rodziny, osłabienie jej tradycyjnego modelu, zwiększenie się liczby 
rodzin niepełnych, presja konkurencji, wzrost wymagań stawianych pracowni-
kom, także w zakresie dyspozycyjności czasowej przy dążeniu do wydłużania 
czasu pracy firm pod hasłem „społeczeństwo 24-godzinne”, i w końcu wzrost 
zapotrzebowania na usługi poza tradycyjnymi godzinami pracy1 oraz duży 

1 Elastyczne formy zatrudnienia na przykładzie job-sharingu, Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Rynku Pracy S-to-S, Kraków–Warszawa 2007, s. 4.
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nacisk na osiągane wskaźniki ekonomiczne – to tylko niektóre z najczęściej 
wymienianych. Równolegle z dynamiką tych zmian rynek pracy przekształca 
się w kontekście społecznej i osobistej sfery życia pracowników. 

1. Człowiek a praca

Życie człowieka nierozerwalnie łączy się z pracą zawodową, właściwie 
na każdym etapie. Wynika to z prostej zależności między koniecznością 
zaspokojenia podstawowych potrzeb, określonych chociażby przez A. Maslowa, 
a koniecznością spełniania obowiązku zwiększania potencjału ekonomiczne-
go i dążenia do ciągłego rozwoju gospodarczego społeczności, w której żyje. 
Prawidłowość ta nie jest niczym nowym, pod warunkiem że nie zostanie 
zniesiony naturalny balans między wszystkimi sferami życia człowieka. Jednak  
w obecnej sytuacji bardzo często zauważa się przewagę czynników stricte eko-
nomicznych w kształtowaniu postawy, osobowości i mentalności pracownika. 
Sens tych spostrzeżeń potwierdza zdanie: „Żeby żyć na dobrym poziomie, 
trzeba mieć odpowiednio wysoką pensję. Żeby mieć odpowiednio wysoką 
pensję, nie można mieć własnego życia”2. W stwierdzeniu tym pojawia się 
swoistego rodzaju warunkowość, a nie naturalna symbioza człowieka jako 
pracownika i rynku pracy. Jak wyżej wspomniano, te dwie strefy powinny 
się uzupełniać i tworzyć określoną wartość, ale występuje tu pewna zależność 
na niekorzyść pracownika, a w dalszej perspektywie i samego pracodawcy. 

2. Kto ma więcej

Obecnie, w czasach kryzysu, gdy koniecznością staje się utrzymanie 
na rynku i nieobce są trudności w osiąganiu satysfakcjonujących wyników 
finansowych, pracodawcy maksymalnie wykorzystują zasoby, jakie posiadają, 
w tym ludzkie, korzystając ze swojej przewagi przy kształtowaniu określo-
nych zależności. Mimo istnienia szeregu regulacji, na czele z kodeksem pracy, 
określających prawa i obowiązki obydwu stron stosunku pracy, wyznaczają-
cych granice i zakres obowiązujących relacji, to w praktyce często zdarza się, 
że przepisy te są nadużywane, wartościowane lub zwyczajnie lekceważone.  
 
 
 

2 C. Guerreschi, Nowe uzależnienia, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006, s. 121.
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Na rysunku 1 okazano, w jakich proporcjach postrzegany jest stopień praw 
posiadanych przez każdą ze stron rynku pracy.

Rys. 1.  Stopień posiadanych praw na rynku pracy
Źródło:  www.pbsdga.pl/repository/files/Wyniki/200611/prawo_pracy_200611_gp_

wyniki.pdf.

Z przedstawionych opinii wynika, że pracodawcy mają więcej niepisa-
nych przywilejów, wynikających z naturalnej hierarchii, co może prowadzić 
do niebezpieczeństwa wykorzystywania przez nich obecności naturalnych 
potrzeb społecznych pracownika, a w dalszej perspektywie do wymuszania na 
nim przyjęcia określonych postaw i dostosowania swojego życia do wymogów 
generowanych przez pracę zawodową często kosztem jego prywatnej strony. 

Takie tendencje zauważa się już na etapie formułowania wymagań 
wobec potencjalnych pracowników. Obecnie ich zakres znacznie przekracza 
obszar charakterystycznych i standardowych kompetencji przypisanych do 
danego stanowiska, a coraz ważniejsze stają się predyspozycje psychologiczno- 
-społeczne pracowników. Trafnie zjawisko to określa P. Drucker, który zauważa, 
że „nadchodzący czas to czas umysłowego robotnika, który oprócz formalnego 
wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz 
nawyk nieustannego uczenia się”. Dowodem są badania Accenture z roku 
2008, w których wykazano, że właśnie ten rodzaj zdolności posiadanych przez 
potencjalnego pracownika plasowany jest bardzo wysoko na liście czynników 
ważnych dla pracodawcy w procesie rekrutacji, co przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2.  Czynniki decydujące o zatrudnieniu pracownika
Źródło:  Badania Accenture 2008, Ogólnopolska kampania społeczna „Strat 

w karierę”.

3. Korporacja to całe życie

Pracownik świadomy konieczności zdobycia środków do życia i zapew-
nienia określonego statusu społecznego staje przed koniecznością dostosowania 
się do narzuconych realiów. Dostosowanie to ma nierzadko swoją cenę – kształ-
towanie w nim określonych zapisów w profilu postrzegania znaczenia i wartości 
pracy oraz skłanianie tym samym do stopniowego uzależniania się od życia 
korporacji. Pojawia się pewnego rodzaju przymus, który mimo iż nie oddziałuje 
na pracownika w sposób bezpośredni, to jednak podświadomie postrzegany jest 
jednoznacznie, gdyż ta bardziej mentalnie narzucona konieczność zaakceptowa-
nia określonych warunków automatycznie narzuca również sposób i styl życia. 

Taka sytuacja w dłuższej perspektywie może powodować szereg 
niekorzystnych następstw w obszarze ogólnej kondycji psychofizycznej 
pracownika, wpływać na powstawanie zaburzeń interpersonalnych i zmian 
w systemie wartości. Szczególnie trudniej odwracalne są te zmiany, które 
dotykają sfery emocjonalnej człowieka. W skutek takiego procesu pojawiają 
się uzależnienia behawioralne, które prowadzą do zachwiania prawidłowego 
szkieletu funkcjonowania. Zmiany te sygnalizują, że coraz bardziej rozwija się 
zjawisko przenikania życia osobistego, społecznego i zawodowego w wyniku 
intensywnego procesu socjalizacji, jakiemu poddawany jest człowiek. Są to 
niepokojące symptomy, wskazujące na swoistego rodzaju uproszczenie relacji 
międzyludzkich i społecznych.
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Naturalne procesy i zachowania, które z natury zachodzą w sferze życia 
prywatnego, są załatwiane na płaszczyźnie miejsca pracy. Stąd też wiele 
osobistych relacji nawiązuje się właśnie tam. Temat dotyczący związków 
w pracy jest przedmiotem wielu dyskusji i rozważań w różnych kręgach 
społecznych i powoli przestaje być tematem tabu, a nawet staje się rzeczą 
dopuszczalną i nieuchodzącą za mało profesjonalną. 

4. Coś za coś

Brak czasu, silne utożsamianie się z firmą, a nawet uzależnienie się od jej 
działania coraz częściej sprawiają, że pracownicy chcą „załatwić” wszystko za 
jednym razem bez zbędnych zobowiązań, stwarzając namiastkę prawdziwego 
życia. W takiej sytuacji dość jednoznacznie widać, jak czynniki ekonomiczne 
wpływają na inne obszary życia człowieka, czego sygnałem staje się niemoż-
ność nawiązywania przez niego normalnych relacji na neutralnym gruncie. 
Tego rodzaju więzi i kontakty niekorzystnie wpływają na te, które już istnieją 
w postaci rodziny. Nierzadko z powodu szeroko pojmowanego pojęcia pracy 
zawodowej dochodzi do rozpadu tej najważniejszej komórki społecznej. 
Ponadto w czasach kryzysu gospodarczego z powodu trudności w znalezieniu 
zatrudnienia i niewystarczających środków finansowych, a zatem niższej stopy 
życia, odsuwane są na dalszy plan najważniejsze decyzje w życiu człowieka. 
Młodzi ludzie, biorąc udział w tzw. wyścigu szczurów, robiący karierę coraz 
częściej rezygnują z pełnienia podstawowych ról społecznych jako małżonko-
wie czy jako rodzice. W wyniku tego coraz częściej mówi się o potęgowaniu 
zjawiska alienacji i zwiększania się liczby singli, którym samotne, niezależne 
życie wyznacza nierzadko właśnie sytuacja zawodowa. 

Brak czasu na prawdziwe życie i wpływ wyżej opisanych czynników 
prowadzą także do zwiększania się katalogu chorób zawodowych. Wysoki po-
ziom stresu i choroby na tle nerwowym, pracoholizm i postrzeganie urlopów 
jako przymusowy odpoczynek dotykają coraz większe rzesze pracowników, 
i to w coraz młodszym wieku. 

Na podstawie tych obserwacji można zaryzykować tezę, że obecny rynek 
pracy to „współczesny kamieniołom” w wymiarze społecznym i etycznym. 
Piękne, coraz lepiej wyposażone biurowce, dostosowywanie warunków pracy 
do wymogów i standardów światowych, pakiety pracownicze – to często 
otoczka dla istniejącej, lecz ukrytej manipulacji, rywalizacji, zabierania 
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czasu czy kształtowania fikcyjnego poczucia decydowania o swoim życiu 
osobistym i zawodowym. Wielkość skali tych problemów nie zależy jednak 
tylko od samych pracodawców, bo i oni ponoszą negatywne skutki powstałego 
problemu. Niewłaściwe byłoby nawet obciążanie tylko tej strony wszystkimi 
negatywnymi konsekwencjami i budowanie jej wizerunku w kontekście 
wyzysku, braku świadomości i wrażliwości. Zrozumiałe jest jednak, że dla 
pracodawców taka sytuacja staje się doraźną korzyścią, osiąganą w wyniku 
ciągłego dążenia pracowników do podnoszenia swoich kompetencji, jeszcze 
wydajniejszej pracy, poświęcenia dla korporacji i wyznaczanie nowych celów 
po to, aby istnieć w świecie zawodowym. Wykorzystują po prostu sprzyjającą 
im w kontekście zachowań sytuację rynkową i życiową pracowników. Nie jest 
to jednak bezwzględnie obowiązująca reguła.

Wiele może zależeć również od samych predyspozycji danego człowieka. 
Nieprzypadkowo zauważa się przecież, że określony typ osobowości zajmuje 
się określoną profesją. J. Moczydłowska wskazuje na wiele cech społeczno- 
-emocjonalnych, które są podatnym gruntem do powstania zjawisk opisy-
wanych w niniejszym artykule, i wymienia najczęściej spotykane w postaci 
braku doświadczenia, potrzeby konsumpcji, wyczynu, porządku, dominacji 
lub autonomii, wychowania, rywalizacji o uczucia rodziców, aktualnej 
sytuacji rodzinnej czy kłopotów z poczuciem wartości3. Wynika to z faktu, 
że zachowania i reakcje człowieka pracującego są wyuczone przez czynniki 
fizjologiczne, anatomiczne i psychologiczne. Pracujący człowiek jest całością 
i nie można uchwycić jego istoty ani zrozumieć, jeśli rozpatruje się człowieka 
wyłącznie z punktu widzenia jednej tylko specjalności4. Powstaje zatem py-
tanie, czy możliwe jest oddzielenie tych dwóch sfer od siebie i czy pracownik 
to już tylko pracownik, czy również człowiek, istota? J. Santorski odpowiada 
na to pytanie twierdzeniem, że istnieje rozległy obszar wspólnej wiedzy 
o funkcjonowaniu rodzin i firm oraz bogata lista cech i umiejętności, które 
w równym stopniu sprzyjają zarządzaniu zespołem, projektem lub firmą oraz  
sprawiają, że jest się dobrym partnerem i rodzicem5.

3 J. Moczydłowska, Szaleństwo pracy: kulturowe, społeczne i psychologiczne przyczyny 
pracoholizmu, „Personel i Zarządzanie” 2004, nr 9, s. 110–113.

4 M. Wróblewska, Ergonomia, www.eduskrypt.pl [książka elektroniczna].
5 J. Santorski, Zarządzanie sobą, „Harvard Business Review” 2002, s. 11. 
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W tabeli 1 przedstawione zostały negatywne skutki braku równowagi 
między pracą zawodową i życiem prywatnym.

Tabela 1

 Konsekwencje braku równowagi między pracą i życiem

Konsekwencje braku równowagi między pracą i życiem

W skali makro Dla organizacji 
gospodarczych

Dla pracowników, 
bezrobotnych i wykluczonych 

oraz ich rodzin
 – malejąca liczba urodzeń
 – odraczanie narodzin pierw-
szego dziecka

 – rosnąca liczba rozwodów
 – rosnąca liczba rodzin 
niepełnych

 – bezrobocie
 – niedostateczna opieka 
nad dziećmi i osobami 
starszymi

 – rosnące nierówności 
społeczne

 – życie w stresie/ podatność 
na choroby

 – absencja
 – wzrost fluktuacji
 – mniejsze zaangażowanie 
w pracę

 – stres
 – mniejsza koncentracja  
w pracy

 – gorsza jakość pracy
 – mniejsza 
produktywność

 – gorsze relacje z klienta-
mi i częstsza ich utrata

 – mniejsza kreatywność  
i innowacyjność

 – stres
 – konflikty w rodzinie
 – gorsza opieka nad 
dziećmi

 – rozwody
 – alkoholizm/ narkomania/ 
nikotynizm

 – brak poczucia 
bezpieczeństwa

Źródło:  prezentacja L. Machol-Zajda, Praca dla dwojga, Uwarunkowania 
elastyczności.

Jak wskazano w tym zestawieniu, problem niezachowania balansu 
między tymi dwoma strefami stanowi problem nie tylko w ujęciu osobistych 
spostrzeżeń jednostki, ale dotyczy szerszego spektrum. Wskazuje to na dużą 
jego złożoność, a zarazem ważność w kształtowaniu właściwej polityki 
zatrudnienia.

5. Antidotum

Jak wspomniano, nie tylko pracodawcy ponoszą winę za taki stan 
rzeczy. Wielu z nich traktuje bowiem zachowanie równowagi pomiędzy 
pracą a życiem jako jeden z priorytetów w ogólnej polityce firmy i jako jedną 
z form rozwoju kapitału ludzkiego. Poprawa sytuacji w tej dziedzinie staje 
się dla nich przedmiotem faktycznie zwiększonego zainteresowania. W wielu 
krajach wprowadzane są przeróżne inicjatywy w postaci programów dzia-
łania, zwłaszcza w firmach, którym przyświeca idea pod nazwą Work Life 



268 Monika Maksymów, Dorota Stopka-Dziaduś

Balace (WLB)6. Ciekawym zjawiskiem, zauważalnym w ostatnim czasie, 
stała się potrzeba tworzenia nowych profesji zajmujących się niwelowaniem 
i łagodzeniem opisywanych problemów społecznych. W wielu firmach two-
rzone są nowe stanowiska związane z udzielaniem pomocy w adaptowaniu 
się w nowych warunkach. Takimi zawodami są m.in.: negocjator, menadżer 
programów pomocy pracownikom, prawnik zajmujący się sprawami zdrowot-
nymi, organizator pracy wirtualnej, etyczny haker, specjalista ds. komunikacji 
międzykulturowej i międzykulturowego zarządzania, specjalista ds. zarzą-
dzania zmianą itp.

Poza wymiarem naprawczym strefy społecznej trend ten jest też silnie 
związany z pobudkami czysto ekonomicznymi. Pracodawcy, świadomi sytu-
acji na rynku, a właściwie następstw nieodpowiedniej polityki pracowniczej, 
bardziej skłonni są do inwestycji ulepszających dotychczasową sytuację niż 
do zatrudniania kolejnych pracowników lub kształtowania od nowa poziomu 
zatrudnienia w firmie. Bardzo często są przecież w „posiadaniu” wielu do-
świadczonych specjalistów, z którymi wspólnie wypracowali już określone 
standardy, a zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i równo-
wagi pozwoli zatrzymać ich na dłużej. W tym przypadku dotyczy to realnych 
nakładów finansowych, które w obecnej sytuacji ekonomicznej są znaczące. 

6. Naturalna równowaga

Wiadomo, że istnieje zależność między stanem emocjonalnym czło-
wieka a wykonywaniem przez niego pracy zawodowej. Człowiek szczęśliwy 
ma tendencję do optymistycznego patrzenia na świat, a więc również jest 
w stanie chętniej podejmować wyzwania oraz z większym zapałem i energią 
angażuje się w wykonywanie obowiązków służbowych7. Przywrócenie pra-
widłowych relacji między życiem prywatnym a pracą zawodową wymagać 
będzie zatem pracy nad „wskaźnikiem szczęśliwości” pracowników w oparciu 
o uświadomienie, jaką wartość stanowią nie tylko dla korporacji, ale i dla 

6 Work-Life Balance – to nowy trend w polityce kształtowania zatrudnienia, będący 
przedmiotem wielu rozważań i dyskusji w kręgach światowych zajmujących się tą mate-
rią. Obejmuje on wiele rozwiązań, które mają sprzyjać zachowaniu równowagi pomiędzy 
życiem osobistym a zawodowym pracowników i sprzyjać utrzymaniu ich w korporacjach. 
Pracodawcy w obecnej sytuacji rynkowej dążą do utrzymania dotychczasowego zatrudnienia, 
wolą inwestować w nowe rozwiązania niż od nowa kształtować poziom zatrudnienia.

7 www.competitiveskills.pl.
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społeczeństwa. Fakt występowania trudności rynkowych nie może stać się 
pretekstem do wykorzystywania przewagi i wprowadzania niewłaściwych 
zależności. Odpowiednia polityka zatrudniania i chęć budowania sukcesu 
firmy w oparciu o kapitał ludzki mogą prowadzić do tego, że pracownik stanie 
się najważniejszym narzędziem firmy w osiąganiu sukcesu rynkowego.

CONTEMPRORARY LABOR MERKET EFFECT  
FOR CREATING OF HUMAN EMPLOYEE

Summary

Dynamic market situation, the speed of changes taking place, more and more 
increasing requirements and continued increase of the labor standards is causing 
the awareness for the companies; consequently drawing a desirable worker profile, 
fulfilling the requirements prescribed by the contemporary market.

In the context of the other hand there is a phenomenon of taking an advantage of 
the employees in achieving the appropriate financial results and the dilemma whether 
the employee is only qualified worker force, or rather a complex social unit requiring 
the approach.

Translated by Monika Maksymów i Dorota Stopka-Dziaduś
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DOJRZAŁOŚĆ JAKOŚCIOWA FIRM A ICH ŚWIADOMOŚĆ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 

Streszczenie
Współcześnie działające przedsiębiorstwa, zarówno te małe, jak i duże, bez 

względu na gałąź gospodarki, w której funkcjonują, przywiązują coraz większą 
wagę do jakości świadczonych usług oraz towarów. Zdaje się to być naturalnym 
następstwem wzmożonej konkurencji i sytuacji gospodarczej nie tylko naszego 
kraju, ale również całego świata. Dojrzałość jakościowa przedsiębiorstw ma nie tylko 
wpływ na zachodzące w nich procesy, ale także wiąże się bezpośrednio z całym 
środowiskiem, w którym funkcjonują. Wysoki stopień dojrzałości jakościowej firm 
przekłada się również na ich świadomość odpowiedzialności społecznej, która jest 
istotnym elementem gospodarczego rozwoju państwa. 

Wprowadzenie

Dwudziesty pierwszy wiek to czas intensywnego rozwoju przedsiębior-
czości. Nowoczesne rozwiązania organizacyjne w przedsiębiorstwach dotyczą 
wszystkich sfer działalności, od rozwiniętych procesów produkcyjnych, 
przez zintegrowane systemy zarządzania jakością, elektroniczne systemy 
organizacji i nadzoru aż po działania zmierzające w kierunku świadomej 
odpowiedzialności społecznej organizacji (Corporate Social Responsibility –  
CSR). Odpowiedzialność społeczna organizacji (przedsiębiorstwa, firmy, 
spółki, korporacji itp.) „wiąże się […] z rozpoznawaniem i uwzględnianiem 
splotu powiązań (systemowość) wszystkich wartości i norm tworzących in-
stytucję gospodarującą w społeczeństwie i naturalnym środowisku, w którym 
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funkcjonuje i bez którego funkcjonować by nie mogła”1. Interakcje, jakie po-
wstają pomiędzy przedsiębiorstwami a otoczeniem, powinno się kontrolować, 
a w miarę możliwości także nimi sterować w kierunku obopólnych korzyści. 
Brak zainteresowania przedsiębiorstw społeczeństwem to znaczący błąd, 
który może kosztować przedsiębiorstwa więcej niż spadek konkurencyjności 
oferowanych produktów czy usług. Ten błąd wynika często z krótkowzrocz-
ności oraz ignorancji, co podobnie jak w przypadku jakości prowadzi do 
poważnych konsekwencji ekonomicznych i prawnych. Zatem jeśli celem firmy 
jest generowanie zysków, to konieczne jest rozwijanie zarówno jakości, jak 
i świadomości odpowiedzialności społecznej jako czynników warunkujących 
osiągnięcie założonego celu. Działania na rzecz CSR to podejście strategiczne 
i długofalowe, oparte na poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla otoczenia: 
klientów, pracowników, środowiska i społeczności lokalnych. Strategia spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu opiera się na trzech obszarach: pracownicy, 
środowisko i społeczeństwo2. 

1. Stopień świadomości jakościowej

W każdym przedsiębiorstwie istnieje świadomość, jak ważną rolę 
odgrywa jakość, a w zasadzie zarządzanie tą jakością. Jeśli przyjmiemy, że 
jakość dla przedsiębiorstwa jest jakością produktu lub usługi, którą oferują, 
to wówczas zgodnie z poglądem G. Taguchiego „jakość idealną charak-
teryzuje produkt spełniający wyznaczone mu funkcje przez zaplanowany 
okres w ustalonych warunkach działania bez wywoływania szkodliwych 
efektów ubocznych. W odniesieniu do usług idealna jakość stanowi funk-
cję percepcji i satysfakcji klienta. […] Każde odchylenie od przyjętej 
wartości docelowej powoduje straty dla społeczeństwa. Straty te mogą być 
związane ze zmiennością w funkcjach produktu lub ze szkodliwymi efek-
tami ubocznymi, generowanymi podczas użytkowania wyrobu”3. Zgodnie  
z tym założeniem powinno się traktować działania związane z zaniechaniem 
utrzymania jakości produktów i usług jako działania przeciwko społeczeń-

1 J.M. Bocheński, Logika i filozofia, PWN, Warszawa 1993.
2 M. Chabińska-Rossakowska, Odpowiedzialność społeczna biznesu a inwestycje w ka-

pitał ludzki w DHL Express Poland, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2010, nr 2.
3 R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Dom Organizatora, 

Toruń 2006, s. 22.
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stwu. Definicja Taguchiego dotyka perspektywy transcendentnej przez 
ukazanie wartości jako straty ponoszonej przez społeczeństwo w wyniku 
niskiej jakości, określanej jako zły wpływ, oraz jako korzyści, jaką osiąga 
społeczeństwo, traktowanej jako dobry wpływ4. Takie podejście do zagadnień 
jakościowych zmusza przedsiębiorstwa do krytycznej oceny swojej dojrzałości 
jakościowej. Dobrą matrycą jest siatka dojrzałości jakościowej zaproponowana 
przez P. Crosby’ego (tabela 1). 

Tabela 1

Typy odpowiedzialności biznesu

Typy 
odpowiedzialności Społeczne oczekiwania

Odpowiedzialność 
dobrowolna

POŻĄDANE od biznesu przez społeczeństwo
Przykłady: 

 – kontrybucje korporacyjne
 – programy wspierające społeczność/edukację
 – zaangażowanie w sprawy społeczne, wolontariat

Odpowiedzialność 
etyczna

SPODZIEWANE od biznesu przez społeczeństwo
Przykłady:

 – unikanie podejrzanych praktyk
 – przyjęcie, że prawo stanowi dolny poziom zachowań, postępować 
powyżej minimum wymaganego przez prawo

Odpowiedzialność 
prawna

WYMAGANE od biznesu przez społeczeństwo
Przykłady:

 – przestrzeganie prawa (pracy, ochrony środowiska, konsumentów, 
antykorupcyjnego)

 – wypełnianie wszystkich umów określonych w kontraktach

Odpowiedzialność 
ekonomiczna

WYMAGANE od biznesu przez społeczeństwo
Przykłady:

 – przynoszenie zysku
 – podejmowanie rozsądnych decyzji strategicznych
 – monitorowanie kosztów (administracyjnych, produkcji, marketingu, 
dystrybucji)

Źródło:  W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsię-
biorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 402.

Crosby, opierając się na różnych kategoriach pomiaru, daje pełny obraz 
przedsiębiorstw. Obnażenia słabości jakościowych nie należy traktować 
jako bezpośredni złośliwy cios, ale jako drogowskaz do celu, jakim jest 
kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Uporządkowany świat 
przedsiębiorstwa przenosi się na otoczenie wprost proporcjonalne do wielkości 

4 Ibidem.
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przedsiębiorstwa. Z drugiej strony nie należy traktować społeczeństwa jako 
otoczenia przedsiębiorstwa, ponieważ każde przedsiębiorstwo jest jego częścią 
i spełnia określone funkcje społeczne, a często także polityczne. Przyglądając 
się poziomom (stopniom) świadomości jakościowej przedsiębiorstw, łatwo 
odczytać mechanizmy, jakie funkcjonują w ramach przedsiębiorstw. 
Trawestacja stopnia dojrzałości jakościowej na CSR może stać się punktem 
odniesienia dla działań, które należy wykonać w celu przeprowadzenia ko-
niecznych zmian. 

2. Świadomość odpowiedzialności społecznej

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw według Komisji 
Europejskiej (zawarta w tzw. Green Paper) to koncepcja, zgodnie z którą 
przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się przyczyniać do poprawy życia spo-
łeczeństwa i środowiska. Społeczna odpowiedzialność stanowi zobowiązanie 
biznesu do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju przy współpracy 
zatrudnionych, społeczności lokalnych i całego społeczeństwa, zmierzające 
do poprawy jakości życia, co ma istotny wpływ na rozwój biznesu oraz 
całego społeczeństwa5. Zatem odpowiedzialny biznes powinien w swej misji 
jasno określić wszystkie czynniki, które tę misję będą wyznaczać, a ponadto 
konieczne jest ustalenie mierników, którymi będą one sprawdzane. 

Mówiąc o odpowiedzialności biznesu, należy także pamiętać o tym, 
że korzystanie z wiedzy (zewnętrznej i wewnętrznej) jest codziennym obo-
wiązkiem, a nie tylko sporadycznym narzędziem. Jakość i poziom wiedzy 
stają się wyznacznikiem sukcesu rynkowego. Jednocześnie wiedza winna być 
powiązana z takimi czynnikami, jak kultura, warunki pracy, styl zarządzania 
oraz etyka w miejscu pracy6. Jak pisał P. Drucker, przemysł nowoczesny wy-
maga organizacji podstawowych zasobów radykalnie różnej od wszystkiego, 
co było przedtem. Po pierwsze, horyzont czasowy nowoczesnej produkcji 
i decyzji w biznesie jest tak odległy, że znacznie wykracza poza długość życia 
człowieka jako aktywnego czynnika w procesie gospodarczym. Po drugie, 
trzeba wnieść do organizacji zasoby, materialne i ludzkie, którym dla ich 

5 E. Skrzypek, Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, 
„Problemy Jakości” 2010, nr 4, s. 4.

6 Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, red. J. Kisielnicki, Oficyna 
Wydawnicza WSHiP, Warszawa 2003, s. 17. 
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produktywności trzeba zapewnić wysoki stopień trwałości. Po trzecie, zasoby 
te, materialne i ludzkie, muszą być ujmowane w duże skupiska – aczkolwiek 
oczywiście pozostaje kwestia, jak duże powinny one być ze względu na naj-
wyższą gospodarczą i społeczną wydajność. 

To zwrotnie implikuje, że ludzie, którym powierza się kierowanie 
tymi trwałymi koncentracjami zasobów, czyli menedżerowie, mają władzę 
nad innymi ludźmi, że ich decyzje mają wielki wpływ na społeczeństwo 
oraz że muszą oni podejmować i takie decyzje, które będą przez długi czas 
przesądzać o gospodarce, społeczeństwie i życiu jednostek. Innymi słowy, 
przemysł nowoczesny wymaga przedsiębiorstwa zupełnie nowego i zupełnie 
odmiennego niż dotychczasowe7. Ponadto wraz ze zmieniającą się funkcją 
przedsiębiorstw zmieniła się funkcja menedżerów. Stają się oni liderami, któ-
rzy kreują swoją pozycję zawodową i społeczną, a ponadto kreują przyszłość 
systemu ekonomicznego i społecznego. Często pozycja menedżera oraz jego 
władza w przedsiębiorstwie ma wpływ na ruchy polityczne i gospodarcze. 
Tak szeroka władza nie powinna być powierzana ad hoc, ponieważ wiedza 
zarządcza niekoniecznie jest wystarczająca do sprawowania funkcji, która ma 
również podłoże społeczne i polityczne. Zarządzanie przedsiębiorstwem wy-
maga także zarządzania pracownikami, którzy ze względu na indywidualne 
motywacje, cele oraz potrzeby zmuszają do rozpatrywania całego spektrum 
czynników. To, co stanowi wartość przedsiębiorstwa, czyli wykształcona 
i lojalna kadra, równocześnie staje się skomplikowanym, wielowymiarowym 
materiałem działań. Działania te prowadzą do tworzenia interakcji i długo-
falowych konsekwencji, pozytywnych, jak i negatywnych. Konieczne jest 
prowadzenie dialogu społecznego.

Realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu powinna być 
płaszczyzną, która łączy interesy ekonomiczne i społeczne przedsiębiorstw. 
Może ona przynieść następujące korzyści: poprawa wyniku finansowego, 
wzrost wydajności, wzrost zaangażowania ludzi, poprawa wizerunku 
firmy, lepszy dostęp do informacji oraz redukcja kosztów8. Należy jednak 
pamiętać, że wraz z możliwością pojawienia się niewątpliwych korzyści 
powstaje groźba pojawienia się strat lub patologii. Można wyodrębnić dwie 
wyraźne i kontrowersyjne koncepcje: reformistów – zwolenników społecznej 

7 P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2005, s. 556.
8 E. Skrzypek, op.cit., s. 4.
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odpowiedzialności przedsiębiorstwa, i ich przeciwników – konserwatystów. 
Te kontrowersje dotyczą trzech głównych tematów, wokół których ścierają 
się argumenty natury ekonomicznej i moralnej: granice społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstwa, społeczna skuteczność przedsiębiorstwa, 
legalność odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa9. Argumentów 
sprzyjających CSR nie trzeba wyliczać, natomiast do najbardziej jaskrawych 
wad należą: groźba wykorzystywania przez biznes (oraz władze z pogranicza 
biznesu i polityki) CSR do tworzenia własnych korzyści pod osłoną działań 
na rzecz społeczeństwa oraz groźba niebezpiecznego spadku zyskowności 
przedsiębiorstw prowadząca w długoterminowym rezultacie do negatywnych 
konsekwencji społecznych (np. wzrost bezrobocia). Konieczne jest zatem 
znalezienie takiego rozwiązania, które będzie optymalne. Przedsiębiorstwa 
powinny utrzymywać odpowiedzialność społeczną na poziomie adekwatnym 
do oczekiwań, zachowując jednocześnie dotychczasowy poziom produkcji, 
wydajności oraz jakości.  

Podsumowanie

Odpowiedzialność społeczna (i ekologiczna) przedsiębiorstw to nazwa 
koncepcji lub raczej zbioru pomysłów, zgodnie z którymi odpowiedzialność 
biznesu polega na czymś więcej niż tylko przynoszeniu zysku akcjonariu-
szom (właścicielom). Pojęcie to dotyczy sposobu, w jaki decyzje biznesowe 
i działania przedsiębiorstwa wpływają na wszystkie podmioty, które mają 
z nimi do czynienia wewnątrz organizacji i poza nią. Odpowiedzialność 
społeczna przedsiębiorstw jest związana z wysiłkami grup społecznych, 
rządów oraz instytucji międzynarodowych, by ograniczyć zjawiska patolo-
giczne w gospodarce wolnorynkowej oraz zapobiec ich skutkom. Problemy 
związane z wpływem, jaki wywiera prowadzenie działalności gospodarczej 
na całe społeczeństwo, oraz z jakością zarządzania (i jego wymiarem etycz-
nym) mają równie długą historię jak sama przedsiębiorczość. Słynny Kodeks 
Hammurabiego zawierał przypisy, zgodnie z którymi „budowniczy […] byli 
odpowiedzialni za skutki swojej działalności wobec innych obywateli i w ra-

9 W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, 
Warszawa 1997, s. 123.
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zie nieprzestrzegania tych przepisów groziła im kara śmierci”10. Oczywiście 
jest to przykład bardzo radykalny, lecz czasami można odnieść wrażenie, 
że włodarzom brak odpowiedzialności za swoje działania zarówno w sferze 
ekonomicznej, jak i społecznej. 

Zarządzanie jakością w organizacji jest koniecznym elementem ze 
względu na odpowiedzialność za oferowane produkty i usługi oraz ze 
względów ekologicznych i bezpieczeństwa pracy. Istniejący i funkcjonujący 
system zarządzania jakością prowadzi przedsiębiorstwa do górnych poziomów 
dojrzałości jakościowej (rysunek 1). 

Rys. 1.  Osiąganie dojrzałości jakościowej
Źródło:  opracowanie własne.

Sprawnie działająca organizacja może prowadzić działania o szerszym 
zasięgu społecznym i marketingowym, co na zasadzie interakcji przyniesie 
długofalowe korzyści. W czasach wzmożonej konkurencji, kryzysów gospo-
darczych, zmiennych warunków ekonomicznych i społecznych rozwiązaniem 
dla przedsiębiorstw jest zintegrowany system zarządzania organizacją. 
Wykorzystanie zasobów własnych przedsiębiorstwa jest niskokosztowym 
czynnikiem umożliwiającym tworzenie zmian. Jedną z możliwości dają koła 
jakości. Tworzenie kół jakości na wszystkich szczeblach zarządzania firmą, 
których członkowie współpracują ze sobą, tworząc rozumiejący się kolektyw, 
dążący do osiągania celów jakościowych, jest charakterystyczne dla systemów 
zarządzania jakością jako specyficzna droga motywowania pracowników do 

10 K. Kietliński, V. Martinez Reyes, T. Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Wyd. 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków  2005, s. 132–133.
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zachowań projakościowych11. Należy przy tym pamiętać, że powinny być to 
obustronne korzyści. Firma wygrywa wtedy, gdy wygrywają ci, którzy razem 
z nią budują sukces12.

QUALITY MATURITY OF COMPANIES AND THEIR CONSCIOUSNESS 
OF SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary

Contemporary operating companies, both the small and the big one, no matter 
of branch of economy, where their function, attach increasingly importance to quality 
of render a services and products. It seems to be a natural consequence of intensive 
concurrence and economic situation, not only for our country but also for whole 
world. Quality maturity of companies have not only influence on existing processes, 
but also directly entail with whole environment where their exist. High level of quality 
maturity of companies translate also on their consciousness of social responsibility, 
which is important element of economic development of the state.

Translated by Dorota Szemiot-Trzepałko

11 Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości (koncepcje, modele, metody), red.  
K. Perechuda, Agencja Wyd. PLACET, Warszawa 200, s. 260.

12  E. Skrzypek, op.cit., s. 5.
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Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja różnić i podobieństw obrazu bezrobocia w Szcze-

cinie, Koszalinie i Świnoujściu na tle całego województwa zachodniopomorskie-
go. W tym względzie artykuł został poprzedzony analizą potencjału demograficzne-
go badanych jednostek samorządu terytorialnego. Opracowanie koncentruje się na  
wybranych kategoriach bezrobocia, porównując dane dotyczące osób bezrobotnych oraz 
okresy związane z ich największym napływem oraz odpływem. Odrębną część stanowi 
analiza osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia na lokalnym rynku pracy. 

Wprowadzenie

Kategoria osób powyżej 50 r. życia jest istotną grupą będącą w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy. W Polsce panuje przekonanie, że osoby z grupy 50+ 
wolniej pracują i są mniej elastyczne od osób młodszych. Wielu pracodawców 
uznaje, że lepiej inwestować w ludzi młodych niż w pracowników, którzy 
za kilka lat lub kilkanaście lat przejdą na emeryturę. Potrzeba aktywizacji 
grupy osób powyżej 50 r. życia wynika głównie ze zmian, jakie dokonały 
się w ciągu ostatnich dwóch lat na rynku pracy. Pracodawcy coraz częściej 
skarżą się na brak wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracowniczej. 
Skutkuje to koniecznością intensyfikacji działań ukierunkowanych na pobu-
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dzenie aktywności zawodowej wskazanej grupy osób bezrobotnych. W tych 
warunkach warto bliżej przyjrzeć się tym zjawiskom choćby w mniejszym, 
regionalnym aspekcie.

1. Skala bezrobocia w regionie 

Malejąca łączna liczba osób bezrobotnych w latach 2005–2009 jest 
zjawiskiem, które ukształtowało się pod wpływem dwóch zdarzeń, a mia-
nowicie rejestracji osób bezrobotnych i ich wyrejestrowania, co przebiegało 
w rozmaity sposób w poszczególnych miastach powiatowych, jak i w całym 
województwie zachodniopomorskim. Przełomowy w tym zakresie okazał się 
rok 2004, w których rosnąca liczba rejestrowanych nowych osób bezrobotnych 
po raz pierwszy była mniejsza niż jeszcze szybciej rosnąca liczba osób wy-
rejestrowanych. Tendencja do przewyższania liczby osób wyrejestrowanych 
nad osobami zarejestrowanymi została utrzymana w pozostałych latach ba-
danego okresu, mimo że w latach 2007–2008 zaobserwowano wyhamowanie 
wskazanych pozytywnych procesów zachodzących na rynku pracy1. Średnie 
wartości dla całego województwa zachodniopomorskiego ukształtowały się 
na poziomie 114,6% w 2000 r., aby obniżyć się do 79,9% w 2008 (116,8% 
w 2001, 108,2% w 2002, 100,6% w 2003, 95,7% w 2004, 92,4% w 2005, 82,3% 
w 2006, 74,3% w 2007, 79,9% w 2008). Wszystkie przytoczone przypadki 
łączy w bardzo istotny sposób rok 2004, w którym po raz pierwszy liczba 
rejestracji osób bezrobotnych była mniejsza niż liczba osób wyrejestrowanych.

Martwić może udział osób, które zostały wyrejestrowane ze statystyk osób 
bezrobotnych z powodu podjęcia przez nie pracy. W tym zakresie należy stwier-
dzić, że wskaźnik ten przekroczył niewiele ponad 50% dla całego województwa 
i to w latach, w których rosło zarówno bezrobocie, jaki i liczba osób rejestro-
wanych jako bezrobotne. Należy jednak mieć na względzie, że województwo 
zachodniopomorskie jeszcze w 2007 r. było drugim pod względem bezrobocia 
regionem w Polsce. Dane selekcjonowane na potrzeby niniejszej analizy wy-
raźnie ujawniły znacznie niższe bezrobocie w największych miastach regionu 
(miastach na prawach powiatu – tzw. powiatach grodzkich) w porównaniu z po-
zostałymi powiatami (tj. powiatami ziemskimi). Nie można również zapomnieć, 
że charakterystyczną cechą województwa zachodniopomorskiego było duże 

1 Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w latach 2004–2008, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, www.wup.pl.
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zróżnicowanie poziomu bezrobocia w poszczególnych powiatach – dla przykła-
du, w badanym okresie przekroczyło ono 30% w powiecie białogardzkim i ło-
beskim, natomiast nie przekroczyło 20% w powiecie kołobrzeskim i polickim. 
Jednym z powodów takiego stanu rzeczy był z pewnością fakt, że mieszkańcy 
powiatów posiadających dogodne połączenia transportowe znajdowali pracę 
w większych miastach regionu, co jedynie potwierdziło słabo rozwinięty rynek 
pracy poza obszarami dużych i wielkich miast. W tym zakresie może dziwić 
fakt, że najgorzej spośród badanych miast wypadł Szczecin, który w innych 
statystykach stanowi lokomotywę rozwoju dla całego regionu. Zaskakująco 
dobrze pod tym względem prezentował się Koszalin, który zmagał się w tym 
okresie z wyjątkowo dużą liczbą osób bezrobotnych. 
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Rys. 1.  Procentowy udział osób wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy 
w ogólnej liczbie osób wyrejestrowanych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych WUP w Szczecinie. 

Podział osób bezrobotnych według ich wieku i wykształcenia oraz dłu-
gość stażu pracy poszczególnych osób bezrobotnych nie zostaną przedstawione 
w niniejszym artykule, gdyż stanowią one zagadnienia, które jedynie pośred-
nio należą do tematu niniejszego artykułu, a ponadto zostały szczegółowo 
omówione w innym artykule poświęconym tylko i wyłącznie ogólnej sytuacji 
na rynku pracy powiatów grodzkich województw zachodniopomorskiego2. 

2 R. Talaga, Bezrobocie miasta Szczecina na tle innych powiatów grodzkich województwa 
zachodniopomorskiego w latach 2000–2008 [tekst po recenzji przyjęty do publikacji w mo-
nografii przygotowywanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu]. 
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Dla celów niniejszego artykułu istotne znaczenie mają wszystkie grupy 
wiekowe wyszególnione w statystyce sprawozdawczej rynku pracy, które za-
haczają częściowo o grupę osób, które ukończyły 50 lat, bądź wręcz w całości 
ją obejmują. Dla przykładu, na terenie województwa zachodniopomorskiego 
w grupie osób w wieku od 45 do 54 lat występowały zmienne tendencje. 
W mieście Szczecinie ta grupa wiekowa wśród ogólnej liczby osób bezro-
botnych w latach 2000–2008 zmniejszyła się z 26,26% do 24,58%, pomimo 
iż od początku badanego okresu systematycznie rosła i w 2007 r. osiągnęła 
poziom 29,99%. W Świnoujściu w badanym okresie omawiana grupa wiekowa 
wzrosła z 22,31% do 28,52%, ale w latach 2004–2007 utrzymywała się na 
poziomie przekraczającym 30%, a w 2007 nawet osiągnęła wielkość 33,09% 
(32,14% w 2006, 30,99% w 2005, 31,08% w 2004). W Koszalinie ta grupa 
wiekowa wzrosła z 26,05% w 2000 r. do 31,41% w 2008, ale podobnie jak 
w innych miastach we wcześniejszych latach badanego okresu wskaźnik ten 
był wyższy i w 2006 r. wyniósł 33,41%, a w 2007 – 33,68%.

Grupa wiekowa 55–59 lat charakteryzowała się stałym znaczącym wzro-
stem, który w całym badanym okresie ponad czterokrotnie zwiększył procen-
towy udział tej grupy wśród wszystkich osób bezrobotnych. Odpowiednio 
wskaźnik ten wzrósł w Szczecinie z 2,58% do 10,77%, w Świnoujściu z 2,58% 
do 10,77%, a w Koszalinie z 2,36% do 14,04%. W tym zakresie warto zazna-
czyć, że procentowy wzrost udziału tej grupy wiekowej w ogólnej liczbie osób 
bezrobotnych w ostatnich trzech latach wiązał się z ilościowym spadkiem osób 
bezrobotnych w tej grupie wiekowej o ponad 60%, choć i tak osiągnął poziom 
wyższy niż w pierwszych dwóch latach badanego okresu. Z tego chociażby 
względu należy uznać to zjawisko za niepokojące, gdyż z ludźmi w tym wieku 
wiąże się zwiększone zagrożenie wykluczeniem społecznym. Tym bardziej że 
są to ludzie w części nieobjęci wcześniejszymi emeryturami, które zlikwido-
wano w ramach zmian dotyczących zabezpieczenia społecznego3. 

Wprawdzie zmiany takie należy uznać za słuszne, zarówno ze względów 
finansowych dla budżetu państwa, jak i ze względów społecznych, gdyż ludzie 
w tym wieku po odpowiednim dostosowaniu do wymagań rynku pracy mogą 
stanowić bardzo doświadczoną i w pełni wartościową siłę roboczą, z której 

3 M. Żukowski, Zatrudnienie i polityka społeczna w strategiach gospodarczych – 
przykład Unii Europejskiej, w: Gospodarka i finanse, red. W. Przybylska-Kapuścińska,  
J. Szambelańczyk, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 103, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 75–89.
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można korzystać przynajmniej w częściowym wymiarze czasu pracy, ale nale-
ży zaznaczyć, że wiążą się się z nimi określone potrzeby tej grupy społecznej. 
Warto więc skierować dla tych ludzi większe środki finansowe w ramach 
aktywnej polityki zatrudnienia prowadzonej zarówno przez powiatowe, jaki 
wojewódzkie urzędy pracy, by zmniejszyć rozmiar pojawiającego się w tym 
zakresie niekorzystnego zjawiska.

Ostatnia grupa osób bezrobotnych ujętych w statystykach sprawozdaw-
czych to osoby w wieku 60–64 lata. W omawianym okresie charakteryzowała 
się ona silnym, kilkukrotnym wzrostem w ogólnej liczbie osób bezrobotnych, 
której towarzyszyły podobne negatywne zjawiska jak w poprzedniej grupie 
wiekowej. W tych okolicznościach również tym ludziom należałoby poświęcić 
większe zainteresowanie i środki finansowe na zwalczanie pojawiających się 
niekorzystnych zjawisk, które przejawiały się wzrostem procentowym tej 
grupy bezrobotnych w badanym okresie w Szczecinie z 0,72 % do 2,25%, 
w Świnoujściu z 0,39% do 1,65%, a w Koszalinie z 0,52% do 2,57%.

2. Analiza bezrobocia wśród osób powyżej 50 r. życia 

W badanym okresie w przypadku całego województwa zachodniopo-
morskiego dobrym zjawiskiem był znaczny spadek liczby osób w wieku 50+ 
liczony na koniec grudnia każdego roku, który w liczbach bezwzględnych 
wynosił: 35 470 w 2004 r., 30 868 w 2005, 29 488 w 2006, 24 901 w 2007, 
20 101 w 20084. Taka sytuacja oznaczała ponadczterdziestoprocentowy spa-
dek liczby osób bezrobotnych w tym wieku. Dynamika zmian liczby osób 
bezrobotnych w wieku 50+ w okresie od 2005 do 2008 r. była zróżnicowana na 
terenie całego województwa. Największy spadek w tym zakresie zanotowano 
w miastach na prawach powiatu – w Szczecinie o 65,8% (najwięcej w wo-
jewództwie zachodniopomorskim), w Świnoujściu o 46,3%, a w Koszalinie 
o 37,5%. Odpowiednio miało to przełożenie na liczbę osób bezrobotnych 
w wieku 50+, która w mieście Szczecinie zmniejszyła się z 5976 w 2005 r. do 
5631 w 2006, do 3488 w 2007 i aż do 2041 w 2008 r. W Koszalinie spadek 
był znacznie mniejszy, gdyż dotyczył obniżenia liczby bezrobotnych z 2225 
w 2005 r., 2115 w 2006, 1844 w 2007 i do 1391 w 2008. Podobna sytuacja 
miała miejsce w Świnoujściu, gdzie spadek ilościowy dotyczył zmniejszenia 

4 Analiza sytuacji osób bezrobotnych po 50 r. życia w województwie zachodniopomor-
skim, WUP w Szczecinie 2008, www.wup.pl.
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liczby bezrobotnych w wieku 50+ z 655 w 2005 r., 626 w 2006, 539 w 2007 
i do 352 w 2008.

Dla pełnego obrazu całego województwa i miast na prawach powiatu 
należy jednak zaznaczyć, że tendencja malejąca nie dotyczyła wszystkich 
powiatów, gdyż w okresie od 2005 r. do 2007 w niektórych przypadkach odno-
towano wzrost liczby bezrobotnych w tej kategorii wiekowej, np.: w powiecie 
świdwińskim, kamieńskim i stargardzkim5. 

Spadek liczby osób bezrobotnych w tej kategorii wiekowej miał jedno-
cześnie wpływ na procentowy udział osób w wieku 50+ w ogólnej liczbie osób 
bezrobotnych. Szybszy spadek ogólnej liczby osób bezrobotnych w stosunku 
do osób w omawianej kategorii wiekowej spowodował jednak, że wskaźnik 
ten wzrastał. Dla przykładu, w województwie zachodniopomorskim z 16,9% 
w 2004 r., 18,28% w 2005, 21,2% w 2006, do 24,1% w 2007, a w 2008 r. 
ustabilizował się na poziomie 24,24%. Natomiast w poszczególnych miastach 
na prawach powiatu sytuacja wyglądała znacznie gorzej, dla porównania, 
w Szczecinie zanotowano spadek z 21,6% w 2004 r. do 27,6% na koniec 2008, 
w Koszalinie z 21,6% w 2004 r. do 35,9% na koniec 2008, w Świnoujściu 
z 20,1% w 2004 r. do 29,2% na koniec 2008. Jednocześnie najmniejszy udział 
osób w tej kategorii wiekowej wśród wszystkich osób bezrobotnych w całym 
województwie zachodniopomorskim zanotowano w powiecie stargardzkim – 
odpowiednio 14,8% w 2004 r. i 19,3% w 2008. 

3. Rejestracja i wyrejestrowania bezrobotnych 50+

Rejestracja osób bezrobotnych i ich wyrejestrowanie stanowią czynniki 
kształtujące poziom bezrobocia w poszczególnych powiatach grodzkich na tle 
całego województwa zachodniopomorskiego. Przyrost liczby rejestrowanych 
osób bezrobotnych w wieku 50+ w stosunku do liczby wyrejestrowywanych 
w tej kategorii był do siebie zbliżony w poszczególnych latach, choć towarzy-
szyły mu pewne zjawiska charakterystyczne dla poszczególnych powiatów 
grodzkich. W 2005 r. wskaźnik przyrostu wyniósł 114,04% w Szczecinie, 
112,10% w Koszalinie, 101,79% w Świnoujściu i 108,8% w całym woje-
wództwie. W tym jedynie miasto Świnoujście miało wskaźnik mniejszy niż 
średnia całego województwa, ale już w roku następnym spadki doprowadziły 
do odwrócenia całej sytuacji, a mianowicie wskaźnik ten w Świnoujściu 

5 Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w latach 2004–2008, op.cit., s. 26.
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ukształtował się na poziomie 95,11% i był wyższy niż średnia dla całego 
województwa, która wyniosła 94,41% – poniżej tego poziomu ukształtował 
się również omawiany wskaźnik w pozostałych powiatach grodzkich: 93,24% 
w Koszalinie i 91,56% w Szczecinie. W 2007 r. doszło do kolejnej zmiany, 
gdyż średnia dla całego województwa wyniosła 84,37%, a powyżej niej 
ukształtował się wskaźnik w Świnoujściu – 85,94% i w Koszalinie – 85,15%, 
podczas gdy w Szczecinie był on już niższy prawie o jedną trzecią i wyniósł 
64,30%. W 2008 r. wskaźnik ten utrzymał się na podobnym niskim poziomie 
w Szczecinie, gdzie wyniósł 65,40%, a do niego zbliżyła się średnia dla ca-
łego województwa, która wyniosła 69,71%. Spadki w pozostałych miastach 
miały innych przebieg, gdyż wskaźnik ten w Koszalinie wyniósł 72,07% i był 
najwyższy w całym województwie, a w Świnoujściu wyniósł 52,75% i był 
najniższy wśród analizowanych jednostek samorządu.

W Szczecinie dla przykładu taka sytuacja przełożyła się na wzrost liczby 
wyrejestrowanych osób bezrobotnych w tej kategorii wiekowej każdego roku: 
z 3499 w 2005 r., 4091 w 2006, 6004 w 2007 i 3136 w pierwszej połowie 2008, 
zjawisku temu towarzyszył spadek rejestrowanych nowych osób bezrobotnych 
w tym wieku z 3990 w 2005 r., 3746 w 2006, 3861 w 2007 i do 2051 w pierw-
szej połowie 2008. Jednocześnie w grupie tej malała grupa osób w tej kategorii 
wiekowej rejestrowanych jako bezrobotne po raz pierwszy: 781 w 2005 r., 607 
w 2006, 491 w 2007, 258 w 2008.

W mieście Koszalinie wzrastała również liczba wyrejestrowanych osób 
bezrobotnych w wieku 50+ z 1437 w 2005 r., 1654 w 2006, 1826 w 2007  
i do 967 w pierwszej połowie 2008. Zjawisku temu towarzyszył spadek liczby 
rejestrowanych osób bezrobotnych w tej kategorii wiekowej z 1611 w 2005 r., 
1544 w 2006., 1555 w 2007, 697 w pierwszej połowie w 2008. W grupie tej 
malała równocześnie grupa osób w tej kategorii wiekowej rejestrowana jako 
bezrobotne po raz pierwszy z 184 w 2005 r., 149 w 2006, 127 w 2007 i 61 osób 
w pierwszej połowie 2008. 

W mieście Świnoujściu sytuacja wyglądała nieco inaczej, gdyż liczba 
osób wyrejestrowanych w tej kategorii wiekowej z 670 w 2005 r. spadła do 
594 w 2006, a następnie spadła do 594, aby wzrosnąć w roku następnym do 
619, a w pierwszej połowie 2008 uzyskać wartość 436 osób. Tej rozchwianej 
tendencji towarzyszyła zmniejszająca się ilościowo grupa osób rejestrowanych 
jako bezrobotne w tej kategorii wiekowej z 682 w 2005 r., 565 w 2006, 532 
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w 2007, do 230 w pierwszej połowie 2008. Jednocześnie w grupie tej malała 
grupa osób rejestrowanych jako bezrobotne po raz pierwszy: 107 w 2005 r., 
86 w 2006, 72 w 2007, 29 osób w pierwszej połowie 2008 r.6

W całym województwie zachodniopomorskim w liczbach bezwzględ-
nych wzrost wyrejestrowanych osób bezrobotnych przedstawiał się następu-
jąco: 21 434 w 2005 r., 24 728 osób w 2006, 29 355 osób w 2007, 16 174 
osoby w 2008 r. Jednocześnie zjawisku temu towarzyszył spadek liczby osób 
rejestrowanych jako bezrobotne, przedstawiał się on następująco: 23 331 osób 
w 2005 r., 23 348 w 2006, 24 768 w 2007, 11 276 osób w 2008 r. Przy czym 
zjawisku temu towarzyszyło zjawisko malejącej grupy osób rejestrowanych 
po raz pierwszy jako bezrobotne: 2779 w 2005 r., 2472 w 2006, 2049 w 2007, 
1014 osób w pierwszej połowie 2008 r. 

W badanym okresie wzrastała liczba bezrobotnych po 50 r. życia 
uczestniczących w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, którzy 
stanowili coraz większą część wszystkich bezrobotnych biorących udział 
w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu (w 2005 r. było ich 10,8%, 
w 2006 – 12,9%, w 2007 – 15,4% , a w pierwszym półroczu 2008 r. – 17,3%). 
W liczbach bezwzględnych było to: 3864 osoby w 2005 r., 5015 w 2006, 6332 
w 2007 oraz 3870 osób w pierwszym półroczu 2008 r. Dynamika wzrostu 
tej grupy osób w uczestnictwie w programach aktywnych form przeciw-
działania bezrobociu zwiększyła się więc prawie dwukrotnie, podczas gdy 
przyrost wszystkich osób biorących udział w tych formach pomocy państwa 
był znacznie niższy (35 710 w 2005 r., 39 000 w 2006, 41 053 w 2007, 22 346 
w pierwszym półroczu 2008 r.). 

4. Długość pozostawania bez pracy osób w wieku powyżej 50 r. życia

Pomimo spadającej liczby osób bezrobotnych w wieku 50+, które pozostawa-
ły bez pracy powyżej 24 miesięcy (14 788 w 2005 r., 13 197 w 2006, 9542 w 2007, 
7272 w 2008 r.) spadek liczebności wszystkich osób długotrwale bezrobotnych 
był znacznie szybszy, co spowodowało, że zwiększał się procentowy udział osób 
długotrwale bezrobotnych w wieku 50+ w ogólnej liczbie osób długotrwale 
bezrobotnych (16,6% w 2005 r., 31,3% w 2006, 35,7% w 2007, 37,1% w 2008). 

6 Struktura bezrobocia w gminach w 2005 r., WUP w Szczecinie; Struktura bezrobocia 
w gminach w 2006 r., WUP w Szczecinie; Struktura bezrobocia w gminach w 2007 r., WUP 
w Szczecinie; Struktura bezrobocia w gminach w 2008 r., WUP w Szczecinie; Struktura 
bezrobocia w gminach w 2009 r., WUP w Szczecinie; www.wup.pl.
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Podobnie było w przypadku osób, które pozostawały bez pracy w okresie 
od 12 do 24 miesięcy, których liczba spadała (4986 osób w 2005 r., 4473 osoby 
w 2006, 3671 osób w 2007, 3002 osoby w 2008), ale ze względu na szybsze 
tempo spadku liczebności wszystkich osób pozostających bez pracy przez taki 
okres znacznie zwiększał się procentowy udział osób w wieku 50+ w ogólnej 
liczbie osób bezrobotnych pozostających bez pracy przez taki okres (18,8% 
w 2005 r., 20,7% w 2006, 24% w 2007, 37,1% w 2008).

Inaczej było w przypadku osób w wieku 50+ pozostających bez pracy 
w okresie od 6 do 12 miesięcy, których liczba spadła początkowo, a następnie 
rosła (3805 osób w 2005 r., 3732 w 2006, 3125 w 2007, 4069 w 2008), co 
jednak na tle takich samych tendencji dotyczących liczby wszystkich osób 
bezrobotnych pozostających bez pracy przez okres od pół roku do roku w wo-
jewództwie zachodniopomorskim spowodowało wzrost procentowy udziału 
tej grupy wiekowej w ogólnej liczbie osób bezrobotnych pozostających bez 
pracy przez wspomniany okres (15,7% w 2005 r., 18,5% w 2006, 21,3% 
w 2007, 23,8% w 2008).

Silny wzrost, a następnie powolny spadek charakteryzował grupę osób  
w wieku 50+ pozostającą bez pracy w okresie od 3 do 6 miesięcy (2572 osoby 
w 2005 r., 2838 w 2006, 2741 w 2007, 2493 w 2008), co przy dodatkowym 
spadku liczebności wszystkich osób pozostających bez pracy przez taki czas 
w badanym okresie spowodowało, że również wzrósł procentowy udział tych 
osób w ogólnej liczbie osób bezrobotnych pozostających bez pracy przez taki 
okres (11,3% w 2005 r., 14,7% w 2006, 17,2% w 2007, 20,6% w 2008).

Pomimo na pozór podobnej sytuacji wśród osób w wieku 50+ pozostających 
bez pracy w okresie od 1 do 3 miesięcy, gdzie zanotowano wzrost, a następnie 
spadek poniżej stanu wyjściowego liczebności (3334 osoby w 2005 r., 3460 
osób w 2006, 3808 osób w 2007, 1880 osób w 2008), szybki spadek liczebności 
wszystkich osób pozostających bez pracy przez taki czas w badanym okresie 
spowodował, że wzrósł procentowy udział takich osób w ogólnej liczbie osób 
bezrobotnych pozostających bez pracy przez taki okres, ale w ostatnim roku 
zanotowano jego obniżenie do poziomu jednak znacznie wyższego niż w roku 
wyjściowym (11,9% w 2005 r., 14,3% w 2006, 18,8% w 2007, 16,8% w 2008).

Takie same zjawiska jak w przypadku ostatniej omawianej grupy moż-
na było zanotować wśród osób w wieku 50+, które pozostawały bez pracy 
w okresie do 1 miesiąca (1383 osoby w 2005 r., 1788 w 2006, 2014 w 2007, 
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1267 w 2008). Spadek liczebności wszystkich osób pozostających bez pracy 
przez taki czas w badanym okresie spowodował jednak, że wzrósł procentowy 
udział takich osób w ogólnej liczbie osób bezrobotnych pozostających bez 
pracy przez taki okres oraz jego wyhamowanie w ostatnim roku badanego 
okresu (12% w 2005 r., 15,6% w 2006, 19,4% w 2007, 14,3% w 2008).

5. Wykształcenie osób bezrobotnych w wieku 50+

Pomimo spadku liczebności osób w wieku 50+ z wykształceniem gim-
nazjalnym i niższym (w 2005 r. było ich 16 765, w 2006 – 15 496, w 2007 –  
12 789, w 2008 – 9794) można było zaobserwować wzrost procentowy grupy 
osób z grupy 50+ z wykształceniem gimnazjalnym i niższym w ogólnej liczbie 
osób bezrobotnych z takim wykształceniem, która spadała znacznie szybciej 
(w 2005 r. – 25,8%, w 2006 – 28,8%, w 2007 – 32,3%, w 2008 – 32,6%). 

Podobnie wyglądała sytuacja wśród osób z wykształceniem zasad-
niczym zawodowym, których liczebność spadała (w 2005 r. było ich 7578, 
w 2006 – 7351, w 2007 – 6258, w 2008 – 5229), przy jednoczesnym wzroście 
procentowym całej grupy osób w wieku 50+ z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym w ogólnej liczbie osób bezrobotnych z takim wykształceniem, 
której liczebność spadała jeszcze szybciej (w 2005 r. – 14,8%, w 2006 – 18,2%, 
w 2007– 21,6%, w 2008 – 23,3%). 

Identyczne tendencje były charakterystyczne dla grupy osób z wykształce-
niem policealnym i średnim zawodowym, których liczebność malała (w 2005 r.  
było ich 4376, w 2006 – 4382, w 2007 – 3888, w 2008 – 3332), a wzrastał procen-
towy ich udział w ogólnej liczbie osób bezrobotnych z takim wykształceniem 
(w 2005 r. – 14,2%, w 2006 – 17,2%, w 2007 – 20,1%, w 2008 – 21,5%). 

Trochę inaczej było w przypadku osób z wykształceniem średnim 
ogólnokształcącym, których liczebność spadała (w 2005 r. było ich 1503, 
w 2006 – 1561, w 2007 – 1349, w 2008 – 1136), ale wzrost procentowy tej 
grupy osób w ogólnej liczbie osób bezrobotnych z takim wykształceniem 
został zahamowany w ostatnim roku (w 2005 r. – 10,7%, w 2006 – 12,9%, 
w 2007 – 14,0%, w 2008 – 13,8%).

Takie same zjawiska jak w przypadku ostatniej grupy można była za-
obserwować wśród osób z wykształceniem wyższym, których liczba spadała 
(w 2005 r. było ich 646, w 2006 – 698, w 2007 – 617, w 2008 – 512), a procento-
wy wzrost w ogólnej liczbie osób bezrobotnych z takim wykształceniem został 
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ostatecznie zahamowany w ostatnim roku badanego okresu (w 2005 – 8,5%, 
w 2006 – 10,0%, w 2007 – 10,8%, w 2008 – 10,6%). 

6. Staż pracy osób bezrobotnych w wieku 50+ 

Największą liczebnie grupę osób w wieku 50+ stanowiły osoby ze sta-
żem pracy od 20 do 30 lat, pomimo że liczba ich spadała (w 2005 r. było ich 
10 380, w 2006 – 9629, w 2007 – 8129, w 2008 – 6555), przy jednocześnie 
rosnącym ich odsetku wśród wszystkich osób bezrobotnych z takim stażem 
pracy (w 2005 – 53,3%, w 2006 – 60,3%, w 2007 – 68%, w 2008 – 70,5%). 

Drugą pod względem liczebności grupę stanowiły osoby bezrobotne 
w wieku 50+ ze stażem pracy od 10 do 20 lat, lecz także i w tym przypadku 
zaobserwowano niewielki spadek ich liczebności (w 2005 r. było ich 5389, 
w 2006 – 5409, w 2007 – 4964, w 2008 – 4068). Jednocześnie zjawisku temu 
towarzyszył rosnący odsetek takich osób w ogólnej liczbie osób z takim stażem 
pracy (w 2005 r. 21,8%, w 2006 – 26,4%, w 2007 – 32,1%, w 2008 – 33,8%).

Trzecia grupą pod względem liczebności była grupa osób w wieku 50+ ze 
stażem pracy do 1 roku, która jednak gwałtownie spadała w badanym okresie 
(w 2005 r. było ich 5132, w 2006 – 4684, w 2007 – 3612, w 2008 – 2719), przy 
jednoczesnym zwiększaniu ich udziału w ogólnej liczbie osób bezrobotnych 
z tego rodzaju stażem (w 2005 – 17,4%, w 2006 – 19,1%, w 2007 – 20,3%, 
w 2008 – 20,1%). Warto przy tym zaznaczyć, że grupa osób bezrobotnych 
była zdominowana przez kobiety, co dodatkowo charakteryzuje strukturę tego 
rodzaju bezrobocia. 

Czwartą grupę osób bezrobotnych w wieku 50+, która wyraźnie wy-
różniała się pod względem liczebności na tle pozostałych, stanowiły osoby 
z ponadtrzydziestoletnim stażem pracy (w 2005 r. było ich 2554, w 2006 – 
2469, w 2007 – 2054, w 2008 –1804). W przypadku osób z takim stażem pracy 
uwidoczniona została jednak całkowita dominacja osób w wieku 50+, które 
stanowiły: w 2005 – 92,1%, w 2006 – 94,0%, w 2007 – 95,7%, w 2008 – 96,4%. 

Dwie pozostałe grupy osób bezrobotnych w wieku 50+ w podziale 
według kryterium stażu pracy zachowały się bardzo podobnie i podążały za 
ogólnym trendem wyznaczonym w tym zakresie przez opisane już grupy, nie 
wyróżniając się jednocześnie żadnymi szczególnymi cechami. Mianowicie 
zanotowano spadek liczebności osób w wieku 50+ ze stażem pracy od 1 r. do 
5 lat (w 2005 r. było ich 2687, w 2006 – 2672, w 2007 – 2220, w 2008 – 1717) 
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przy jednoczesnym wzroście procentowym tej grupy wiekowej wśród osób 
z takim stażem pracy (w 2005 r. 8,4%, w 2006 – 10,1%, w 2007 – 11,0%, 
w 2008 – 10,7%). Podobnie było w przypadku osób w wieku 50+ ze stażem 
pracy od 5 do 10 lat, których liczba malała (w 2005 r. było ich 2304, w 2006 –  
2290, w 2007 – 1964, w 2008 – 1573) przy jednoczesnym ich wzroście pro-
centowym wśród wszystkich osób z takim stażem pracy (w 2005 r. 10,6%, 
w 2006 – 12,6%, w 2007 – 14,6%, w 2008 – 15%). 

7. Przyczyny małej mobilności zawodowej osób powyżej 50 r. życia 

Jak wynika z badań przeprowadzonych dla Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej tylko w Polsce 
i Hiszpanii ponad 60% ludzi w wieku 54–60 lat chce iść na emeryturę tak 
wcześnie, jak to możliwe7. W Polsce ludzie chcą jak najwcześniej skończyć 
karierę zawodową z powodu poczucia zmęczenia w znacznym stopniu spo-
wodowanego brakiem właściwej polityki zarządzania wiekiem w firmach 
oraz brakiem perspektyw, niedostosowaniem pracy do ich zmieniających się 
możliwości fizycznych, stanem zdrowia, konkurencją ze strony młodszych 
pracowników, naporem nowych technologii oraz presją pracodawców, którzy 
chcą się pozbyć pracowników w wieku ochronnym i wolą zatrudnić młodego, 
wykwalifikowanego pracownika, często bardziej dyspozycyjnego, mniej 
zarabiającego, zamiast inwestować w podniesienie kwalifikacji starszych 
pracowników, postrzeganych jako mniej energicznych, opornych na zmiany. 

Badania empiryczne dowodzą, że nie ma faktycznego związku przy-
czynowo-skutkowego pomiędzy starzeniem się a obniżaniem zdolności do 
pracy. Tak powstaje błędne koło, pracodawca nie inwestuje w podniesienie 
kwalifikacji pracownika, bo spodziewa się, że on szybko przejdzie na emery-
turę, a pracownik nie wierzy w siebie i czuje się zagrożony oczywistym dla 
niego brakiem wiary w jego możliwości, widzi w tym groźbę zwolnienia, więc 
stara się przejść na emeryturę, by zapewnić sobie jakieś dochody. Powstaje 
więc pytanie, dlaczego 50-latkowie powinni pracować? Po pierwsze i przede 
wszystkim dla samych siebie, dla wyższych emerytur – w nowym systemie 
emerytalnym istotne jest nie tylko, jakie oszczędności emerytalne każdy z nas 
zgromadził, ale też jak długo pracował, w ostatnich latach przed emeryturą 
wartość zgromadzonego na starość kapitału najbardziej rośnie. 

7 www.plus50.pl.
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Po drugie przejście na emeryturę to zmiana trybu życia, zerwanie więzi 
społecznych, z badań wynika, że ludzie najpierw marzą o emeryturze, bo 
emerytura postrzegana jest jako zasłużony wypoczynek. Najczęściej dopiero 
po przejściu na emeryturę przekonują się, że nie byli na nią gotowi, że nie 
jest tym, czego oczekiwali, że tęsknią za kontaktami z pracy, za aktywno-
ścią, a nie wszyscy odnajdują się wyłącznie w rolach rodzinnych, wiele osób 
po przejściu na emeryturę traci swoje więzi społeczne, często związane ze 
środowiskiem pracy, co rodzi ryzyko poczucia osamotnienia, depresji oraz 
wykluczenia społecznego. 

Po trzecie zmienia się struktura demograficzna ludności, Polacy starzeją 
się, do 2035 spadnie zarówno liczba dzieci, jak i osób do 44 r. życia, a wzrastać 
będzie liczba osób po 45 r. życia oraz w wieku emerytalnym. Osoby po 50 r. 
życia są po prostu potrzebne na rynku pracy.

Po czwarte odchodzący na wczesne emerytury, renty czy bezrobocie 
50-latkowie wcale nie zwalniają miejsca pracy dla młodych, za to wydatki 
na ich świadczenia obciążają wszystkich pracujących, zwłaszcza młodych, 
w efekcie w Polsce bardziej wspiera się starsze pokolenia, a najbardziej zagro-
żone biedą są młode rodziny, młodzież i dzieci.

Po piąte wyższe wydatki na transfery skierowane do starszych osób 
ograniczają możliwości zwiększania wsparcia ze strony budżetu państwa 
innych grup ludności, w szczególności dzieci i młodzieży. Polska należy do 
krajów UE, w których ryzyko ubóstwa osób starszych jest najniższe, a ryzyko 
ubóstwa dzieci i młodzieży – najwyższe. Niezbędna jest stopniowa zmiana 
struktury wydatków społecznych tak, aby doprowadzić do uzyskania równo-
wagi międzypokoleniowej i ograniczenia ryzyka ubóstwa dzieci.

Po szóste wczesne odchodzenie 50-latków z pracy prowadzi do utraty 
istotnych zasobów kapitału ludzkiego, które zgromadzili, jednym słowem tra-
cimy ich wiedzę, doświadczenie, całe bogactwo ich kwalifikacji zawodowych.

Po siódme wydłużanie aktywności zawodowej pracowników po 50 r. 
życia należy do priorytetowych działań krajów Unii Europejskiej. Zgodnie 
z założeniami Strategii lizbońskiej przyjętej przez kraje UE w 2000 r., jednym 
z celów Unii jest osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55–64 lat 
na poziomie nie niższym niż 50%.
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8. Propozycje zmian

Według niektórych prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w 2011 r. na 100 pracujących Polaków może przypaść aż 56 niepracujących8. 
Wśród niepracujących są głównie osoby po 50 r. życia. Taka sytuacja może 
spowodować wzrost kosztów utrzymania państwa, a w konsekwencji wyższe 
podatki i coraz niższe emerytury. Jednym z pomysłów przeciwdziałania takiej 
sytuacji jest właśnie aktywizacja osób po 50 r. życia i jak najdłuższe utrzyma-
nie ich na rynku pracy, gdyż stanowi ona największa grupę niepracujących. 
W tym względzie podkreśla się potrzebę podwyższenia wieku emerytalnego, 
który wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Jednocześnie definitywne 
zaprzestano promowania rozwiązań zachęcających do wcześniejszego prze-
chodzenia na emeryturę.

Przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej, a przyjęty przez 
Radę Ministrów w dniu 18 październiku 2008 r. program „Solidarność poko-
leń 50+” ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, jakie spotyka ludzi 
w tym wieku. Ich edukacja ma być kluczem do ich aktywizacji na rynku 
pracy. Nie jest to zadanie proste, gdyż w powszechnej opinii pracodawców 
ludzie po 50 r. życia są niedołężni, chodzą często na zwolnienia lekarskie, 
mają kłopoty z pamięcią albo nie potrafią obsługiwać komputera. Celem pro-
gramu jest wzrost zatrudnienia osób powyżej 50 r. życia do 40% w ciągu 5 lat, 
a w dalszej perspektywie do 50% do 2020 r. Oznaczałoby to powrót na rynek 
pracy 800 tys. osób między 55 a 64 rokiem życia tylko do 2013 r. Obecnie 
pod tym względem zajmujemy ostatnie miejsce w UE, gdyż tylko 28% osób 
w wieku 55–64 lat jest aktywnych zawodowo, choć w 1997 r. było ich 34%. 
Jednocześnie tylko 20% Polek w wieku powyżej 55 r. życia jest aktywnych 
zawodowo. Według Rady Legislacyjnej, która jest organem opiniodawczo-
-doradczym prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów program, pomimo 
kilku mankamentów, zasługuje na przyjęcie9. 

Niezaprzeczalną zaletą programu „50+” jest publiczna dyskusja o za-
letach grupy pięćdziesięciolatków jako pracowników, którzy do tej pory 
z założenia byli dyskryminowani. Dzisiejsi pięćdziesięciolatkowie w czasie, 

8 www.mpips.gov.pl.
9 Opinia z dnia 21 kwietnia 2008 r. o programie „Solidarność pokoleń. Działania dla 

zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”, „Przegląd Legislacyjny” 2008, nr 3, 
s. 92–95.
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gdy zmienił się ustrój polityczny i gospodarczy, zaledwie przekroczyli trzy-
dziestkę. Skoro przez lata świetnie sobie radzili, nie ma powodu, by teraz 
okazali się nieefektywni z racji wieku, zwłaszcza że rząd promuje wydłużenie 
okresu zatrudnienia jako ratunek dla systemu ubezpieczeń społecznych. Być 
może nagłośnienie programu „50+” i przedstawianie takich pracowników jako 
sprawnej i wartościowej grupy przyczyni się także do zmiany nastawienia 
pracodawców, którzy dotąd oczekiwali, że osoba osiągająca uprawnienia 
emerytalne natychmiast przejdzie na emeryturę, choćby miała ochotę i siły 
dalej pracować. 

SITUATION OF THE UNEMPLOYED AGED 50+  
EXAMPLE OF THE TOWNSHIPS’ LABOUR MARKET  
IN WEST POMERANIAN VOIVODSHIP IN 2005-2009

Summary

The purpose of this article is to present differences and similarities of labour 
market in cities Szczecin, Koszalin and Świnoujście in the background of zachod-
niopomorskie voivodeship. At the beginning it deals with analysis of demographic 
potential mentioned cities. Furthermore, analysed characteristic of local labour market 
concentrates on selected categories of unemployment and moments of increase and 
decrease unemployed persons. Another part of article is devoted to analyze structure 
of unemployed persons after 50 years old in local labour market.

Translated by Robert Talaga
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TENDENCJE ZMIAN WSPÓŁCZYNNIKÓW PŁODNOŚCI 
W MIASTACH 100-TYSIĘCZNYCH I WIĘKSZYCH W POLSCE 

WEDŁUG REGIONÓW W LATACH 1990–2008

Streszczenie
W Polsce w ostatnich latach odnotowano osłabienie dynamiki procesów 

demograficznych. W postępowaniu badawczym podjęto próbę rozpoznania zmian 
w poziomach współczynników płodności w miastach 100-tysięcznych i większych 
według regionów w latach 1990–2008, czyli w okresie transformacji systemowej. 
Źródłem informacji były Roczniki Demograficzne dla poszczególnych lat, wyda-
wane przez Główny Urząd Statystyczny. W analizie wykorzystano oszacowane 
współczynniki płodności ogólne i grupowe oraz płodności całkowitej. W wyniku 
podjętego postępowania badawczego zauważono zmniejszenia w wybranych do 
analizy współczynnikach oraz stwierdzono zmiany wzorca płodności według wieku 
kobiet w badanych miastach.

Wprowadzenie

Na przemiany demograficzne zachodzące w Polsce w ostatnich latach 
istotny wpływ miały zjawiska transformacji systemowej. Odnotowano 
osłabienie dynamiki procesów demograficznych, nastąpiły istotne zmiany 
w przebiegu procesu reprodukcji ludności. Wystąpił znaczący spadek płod-
ności, który ustabilizował się na poziomie zawężonej reprodukcji ludności1. 
Transformacja systemowa ożywiła zdecydowanie trzy zjawiska, które znaczą-

1 Por. E. Frątczak, Zmiany płodności, w: Przemiany demograficzne Polsce w latach 90. 
w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, red E. Kotowska, SGH, Warszawa 
1999, s. 136.
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co wpłynęły na malejący trend płodności: malejącą skłonność do zawierania 
małżeństw, istotne przesunięcie rozrodczości poza sferę małżeństwa i wzrost 
wieku wstępowania w związki małżeńskie i rodzenia przez kobiety pierwsze-
go dziecka. Transformacja przyczyniła się do znacznego osłabienia zjawiska 
skutecznie hamującego spadek płodności, czyli wzorca małżeńskości w posta-
ci powszechnie zawieranego w młodym wieku małżeństwa2. Na liczbę dzieci 
w rodzinie istotnie wpłynął również wzrost powszechności i skuteczność 
regulacji poczęć.

Celem podjętego postępowania badawczego jest rozpoznanie zmian 
w poziomach współczynników płodności w miastach 100-tysięcznych i więk-
szych według regionów w latach 1990–2008, czyli w okresie transformacji 
systemowej. W ramach tego ogólnie sformułowanego celu głównego wyty-
czono następujące cele szczegółowe: 
 – rozpoznanie poziomu współczynników płodności całkowitej oraz ich 

zmian;
 – rozpoznanie poziomu ogólnych i cząstkowych współczynników płodności 

według wieku kobiety oraz ich zmian;
 – identyfikacja tendencji rozwojowej ogólnych współczynników płodności 

kobiet.

1. Metody i źródła

Podstawowym źródłem informacji są Roczniki Demograficzne za lata 
1990–2008, wydawane przez Główny Urząd Statystyczny. W analizie badaw-
czej posłużono się oszacowanymi: współczynnikami płodności całkowitej, 
ogólnymi współczynnikami płodności oraz współczynnikami płodności 
grupowymi. 

Współczynnik dzietności ogólnej (total fertility rate – TFR), nazywany 
też współczynnikiem dzietności teoretycznej lub współczynnikiem płodności 
całkowitej, stanowi sumę rocznych współczynników płodności dla kolejnych 
roczników wieku 15–49 ukończonych lat3. Wyraża on średnią liczbę dzieci, 
jaką urodziłaby kobieta w ciągu okresu rozrodczego przy stałym wzorcu płod-
ności z danego roku kalendarzowego. Współczynnik płodności ogólny ( ferti-

2 M. Okólski, Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 
Warszawa 2004, s. 149.

3 J.Z. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 2003, s. 253.
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lity rate – FR) wyraża stosunek liczby urodzeń żywych w danym okresie do 
liczby kobiet badanej zbiorowości będących w wieku rozrodczym4. Prezentuje 
on średnią liczbę dzieci urodzonych w ciągu badanego okresu przypadającą 
na 1000 kobiet w wieku rozrodczym. Współczynniki płodności cząstkowe 
(grupowe) wyrażają stosunek liczby urodzeń ze zbiorowości matek określo-
nej grupy wieku do liczby kobiet w tym samym wieku w połowie badanego 
okresu lub do średniej liczby kobiet z badanego okresu5. Rozkład cząstkowych 
współczynników płodności według wieku matek w chwili rodzenia dzieci 
nazywany jest wzorcem płodności ( fertility pattern)6.

Zakres czasowy analizowanego zagadnienia obejmuje lata 1990–2008. 
Wybór takiego okresu badań zależny był od okresu transformacji systemo-
wej. Zakres przestrzenny obejmuje wszystkie polskie miasta liczące 100 tys. 
i więcej mieszkańców w danym roku kalendarzowym. Ludność zamieszku-
jąca te miasta stanowi obecnie 28,76% całej ludności kraju. Zainteresowanie 
zmianami w największych polskich miastach związane jest ze spadkiem 
współczynników płodności w relacji do pozostałych obszarów kraju.

W analizowanym okresie były 43 miasta 100-tysięczne i większe, pod 
koniec badanego okresu, czyli w 2008 roku, było ich już tylko 39. Następujące 
miasta: Grudziądz, Jastrzębie-Zdrój, Słupsk i Wodzisław Śląski, tylko okre-
sowo liczyły 100 tys. i więcej mieszkańców. Na potrzeby analizy badawczej 
miasta 100-tysięczne i większe ujęto w regiony statystyczne, które obejmują 
kilka województw:

1. region centralny obejmuje województwo: łódzkie – Łódź, 
mazowieckie – Płock, Radom, Warszawa;

2. region południowy: małopolskie – Kraków, Tarnów; śląskie – 
Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, 
Katowice, Ruda Śląska, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Jastrzębie Zdrój 
i Wodzisław Śląski;

3. region wschodni: lubelskie – Lublin, podkarpackie – Rzeszów, 
podlaskie – Białystok, świętokrzyskie – Kielce; 

4 Ibidem, s. 182.
5 Ibidem, s. 182–183.
6 J. Kurkiewicz, Modele przemian płodności w wybranych krajach europejskich w świe-

tle drugiego przejścia demograficznego, Wydawnictwo AE, Zeszyty Naukowe, Monografie  
nr 131, Kraków 1998, s. 16.
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4. region północno-zachodni: lubuskie – Gorzów Wielkopolski, Zielona 
Góra; wielkopolskie – Kalisz, Poznań; zachodniopomorskie – Koszalin, 
Szczecin; 

5. region południowo-zachodni: dolnośląskie – Legnica, Wałbrzych, 
Wrocław; opolskie – Opole;

6. region północny: kujawsko-pomorskie – Bydgoszcz, Toruń, 
Grudziądz; pomorskie: – Gdańsk, Gdynia, Słupsk; warmińsko-mazurskie – 
Elbląg, Olsztyn.

2. Zmiany w płodności całkowitej według regionów

Pierwszym etapem podjętego postępowania badawczego była próba 
rozpoznania zmian w poziomach współczynników dzietności ogólnej, 
określanych również jako współczynniki płodności całkowitej w miastach 
100-tysięcznych i większych według regionów w latach 1990–2008. 

Przeprowadzona analiza wykazała zmniejszenia w badanych współ-
czynnikach we wszystkich regionach w analizowanych okresie. Na początku 
badanego okresu miasta regionu północnego i wschodniego charakteryzowały 
się największym poziomem współczynnika dzietności ogólnej, wynosił on 
w 1990 roku w regionie północnym 1,802 oraz w regionie wschodnim 1,753. 
Najmniejszy poziom tego współczynnika odnotowano w miastach regionu 
południowo-zachodniego i centralnego, wynosił on w regionie południowo-
-zachodnim 1,617 oraz w regionie centralnym 1,634. Na koniec analizowanego 
okresu największym współczynnikiem dzietności ogólnej charakteryzowały 
się miasta regionu centralnego i południowego, współczynnik ten kształtował 
się w 2008 roku w regionie centralnym na poziomie 1,270 oraz w regionie 
południowym – 1,263. Najmniejszy poziom badanego współczynnika w 2008 
roku zaobserwowano w miastach 100-tysięcznych i większych regionu 
wschodniego i południowo-zachodniego, kształtował się on w regionie 
wschodnim na poziomie 1,177 i w regionie południowo-zachodnim – 1,188. 
W analizowanym okresie zmniejszenia we współczynnikach płodności cał-
kowitej w poszczególnych regionach kształtowały się w obszarze zmienności:
 – w regionie centralnym od 5,69% do 34,27%; a w 2008 r. odnotowano 

zmniejszenie o 26,28% w relacji do 1990 r.,
 – w regionie południowym od 7,11% do 37,12%; w 2008 r. o 24,51%,
 – w regionie wschodnim od 0,68% do 40,67%; w 2008 r. o 32,86%,
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 – w regionie północno-zachodnim od 0,54% do 38,88%; w 2008 r. o 29,09%,
 – w regionie południowo-zachodnim od 2,78% do 38,53%; w 2008 r. 

o 28,53%,
 – w regionie północnym od 6,27% do 41,12% w relacji do 1990 r., a w 2008 

r. o 32,02% w stosunku do 1990 r.
Największe zmniejszenie badanych współczynników w roku końcowym, 

czyli 2008 roku, w relacji do roku początkowego analizy, tj. 1990 roku, za-
obserwowano w regionie wschodnim o 32,86% oraz w regionie północnym 
o 32,02%. Najmniejszy spadek we współczynnikach odnotowano w miastach 
100-tysięcznych i większych w regionach: południowym o 24,51% oraz 
centralnym o 26,28% w stosunku do 1990 roku.

Reasumując, współczynniki płodności całkowitej we wszystkich 
miastach 100-tysięcznych i większych według rozpatrywanych regionów 
w badanym okresie zmniejszyły się. Największy spadek zaobserwowano 
w regionie wschodnim, współczynnik płodności całkowitej zmniejszył się 
z poziomu 1,753 w 1990 roku do poziomu 1,177 w 2008 roku, czyli o 32,86%, 
oraz w regionie północnym z poziomu 1,802 w 1990 roku zmniejszył się do 
poziomu 1,225 w 2008 roku, czyli o 32,02%. 

3. Zmiany w płodności kobiet według regionów

Zgodnie z przyjętym celem badań podjęto próbę rozpoznania zmian we 
współczynnikach płodności ogólnych i grupowych w miastach 100-tysięcz-
nych i większych w Polsce według poszczególnych regionów. 

Analizując współczynniki płodności charakteryzujące płodność całko-
witą kobiet, stwierdzono, że w badanym okresie w miastach 100-tysięcznych 
i większych regionu centralnego uległy one zmniejszeniu z nieznaczną 
tendencją wzrostową w latach ostatnich. Ogólny współczynnik płodności 
w 1990 roku kształtował się na poziomie 43 urodzeń żywych na 1000 kobiet 
w wieku 15–49 lat, w 1999 roku obniżył się do poziomu 30 urodzeń, w 2008 
roku kształtował się na poziomie 41 urodzeń. Zmniejszenia kształtowały się 
w obszarze zmienności od 1,77% do 31,13%, a w 2008 roku wynosiło ono 
3,92% w relacji do 1990 roku. Spadek cząstkowych współczynników płod-
ności zaobserwowano w młodszych grupach wieku rozrodczego kobiet, tj. 
15–19, 20–24 i 25–29 lat, oraz w grupie najstarszej, tj. 45–49 lat. Spadek ten 
kształtował się w grupie wieku 15–19 lat w obszarze zmienności od 1,11% 
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w 1991 roku do 56,67% w 2008 roku w relacji do 1990 roku. W grupie wieku 
20–24 lata zmniejszenie odnotowano w przedziale od 0,20% w 1992 roku do 
63,65% w 2008 roku w stosunku do 1990. Natomiast w grupie wieku 25–29 lat 
zaobserwowano zmniejszenie w przedziale od 0,69% w 1992 roku do 11,73% 
w 2008 roku. Zwiększenie analizowanych współczynników odnotowano 
w grupie wieku 30–34 lata w obszarze zmienności od 0,57% w 1993 roku do 
58,35% w 2008 roku, oraz w grupie wieku 35–39 lat w obszarze zmienności 
od 1,78% w 1991 roku do 62,57% w 2008 roku, a także w grupie wieku 40–44 
lata w przedziale od 1,27% w 1992 roku do 33,67% w 2008 roku. 

W regionie południowym w miastach 100-tysięcznych i większych ogólny 
współczynnik płodności kobiet zmniejszył się. W 1990 roku współczynnik ten 
kształtował się na poziomie 46 urodzeń żywych na 1000 kobiet w wieku 15–49 
lat, w 2002 roku odnotowano 29 urodzeń, natomiast w 2008 urodzeń żywych od-
notowano 39. Zmniejszenie ogólnego współczynnika płodności kształtowało się 
w przedziale 9,76–35,95%, a w roku końcowym analizy, tj. 2008 roku, wynosiło 
13,58% w relacji do roku początkowego, tj. 1990 r. Spadek cząstkowych współ-
czynników płodności zaobserwowano w grupach rozrodczych kobiet 15–19, 
20–24, 25–29 i 40–44 lata. Największe zmniejszenie odnotowano w grupie 
wieku kobiet 20–24 lata, kształtowało się ono w obszarze zmienności od 9,75% 
w 1992 roku do 62,58% w 2008 roku w relacji do 1990 roku. Znacząco uległ on 
zmniejszeniu również w grupie wieku kobiet 15–19 lat, spadek ten kształtował 
się w przedziale od 2,19% w 1991 roku do 45,92% w 2008 roku w stosunku 
do 1990 roku. Niewielki spadek współczynników płodności zaobserwowano 
w grupie wieku 25–29 lat, kształtował się on w obszarze zmienności od 3,22% do 
8,57%. Nieznaczne zmniejszenie współczynników płodności odnotowano także 
w grupie rozrodczej kobiet 40–44 lata, kształtował się ono w przedziale od 2,99% 
w 1996 roku do 4,83% w 2008 roku w stosunku do 1990 roku. Zwiększenie 
zaobserwowano natomiast w grupie wieku kobiet 30–34 i 35–39 lat. Znaczące 
zwiększenie odnotowano w grupie wieku kobiet 30–34 lata, kształtowało się ono 
w obszarze zmienności od 3,02% w 1994 roku do 50,97% w 2008 roku w relacji 
do 1990 roku. Wzrost współczynników płodności zaobserwowano również 
w grupie wieku kobiet 35–39 lat, kształtował się on w przedziale od 1,3% w 1991 
roku do 39,08% w 2008 roku w stosunku do 1990 roku.

W miastach 100-tysięcznych i większych regionu wschodniego ogólny 
współczynnik płodności kobiet również zmniejszył się. Na początku badanego 
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okresu urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieki 15–49 lat kształtowały się 
na poziomie 48 urodzeń, w 2002 roku odnotowano 20 urodzeń, a na koniec 
badanego okresu odnotowano 38 urodzeń. Zmniejszenie kształtowało się 
w przedziale 2,93–40,14%, a w 2008 roku wynosiło ono 21,61% w relacji do 
1990 roku. Cząstkowe współczynniki płodności uległy zmniejszeniu w grupach 
wieku rozrodczego kobiet 15–19, 20–24, 25–29 i 40–44 lata oraz nieznacznie 
wzrosły w grupach wieku kobiet 30–34 i 35–39 lat. Zmniejszenie w grupie 
wieku kobiet 15–19 lat kształtowało się w obszarze zmienności od 5,30% w 1991 
roku do 53,38% w 2008 roku w relacji do 1990 roku. Znaczące zmniejszenie 
współczynników płodności zaobserwowano w grupie wieku kobiet 20–24 
lata, odnotowano je w obszarze zmienności od 3,15% w 1991 roku do 69,98% 
w 2008 roku w stosunku do 1990 roku. Spadek analizowanych współczynników 
odnotowano także w grupie wieku kobiet 25–29 lat, spadek ten kształtował się 
w przedziale od 1,63% w 1992 roku do 29,26% w 2008 roku w stosunku do 
1990 roku. Zmniejszenie zaobserwowano również w grupie wieku kobiet 40–44 
lata, kształtowało się ono w obszarze zmienności od 42,54% w 2002 roku do 
3,09% w 2008 roku w relacji do 1990 roku. W grupie wieku rozrodczego kobiet 
30–34 lata zaobserwowano zwiększenie współczynników płodności, kształto-
wały się one w obszarze zmienności od 1,03% w 2003 roku do 27,37% w 2008 
roku w stosunku do roku początkowego analizy. Nieznaczny wzrost badanych 
współczynników odnotowano w grupie wieku kobiet 35–39 lat, kształtował się 
on w przedziale od 2,94% w 2006 roku do 17,44% w 2008 roku.

W regionie północno-zachodnim w miastach 100-tysięcznych i większych 
zaobserwowano również zmniejszenie ogólnych współczynników płodności. 
W 1990 roku urodzenia żywe na 1000 kobiet kształtowały się na poziomie 43 
urodzeń, w 2002 roku – na poziomie 29 urodzeń, a w 2008 roku odnotowano 40 
urodzeń. W analizowanym okresie zmniejszenie odnotowano w obszarze zmien-
ności od 2,27% do 32,80%, a w 2008 roku 6,71% w relacji do 1990 roku. Analiza 
cząstkowych współczynników płodności wykazała ich zmniejszenia w młodszych 
grupach wieku kobiet, tj. w grupach 15–19, 20–24 i 25–29 lat, oraz zwiększenia 
w starszych grupach wieku kobiet, tj. w grupach 30–34, 35–39, 40–44 i 45–49 
lat. W grupie wieku kobiet 15–19 lat zaobserwowano zmniejszenia współczyn-
ników w przedziale 8,36–52,56% w stosunku do 1990 roku. Największy spadek 
zaobserwowano w grupie wieku kobiet 20–24 lata, kształtował się on w obszarze 
zmienności od 3,80% w 1991 roku do 65,49% w 2008 roku w relacji do 1990 
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roku. Nieznaczny spadek odnotowano w grupie wieku 25–29 lat, zaobserwowane 
zmniejszenie kształtowało się w przedziale od 0,49% do 13,95% w stosunku do 
1990 roku. Największy wzrost analizowanych współczynników zaobserwowano 
w grupie wieku kobiet 30–34 lata, zwiększenie kształtowało się w obszarze 
zmienności od 2,13% do 52,95% w stosunku do 1990 roku. Znaczący wzrost 
odnotowano także w grupie wieku kobiet 35–39 lat, zaobserwowane zwiększenie 
kształtowało się w przedziale od 2,71% do 51,49% w stosunku do 1990 roku. 
Natomiast w grupie wieku kobiet 40–44 lata odnotowano nieznaczny wzrost 
analizowanych współczynników, zwiększenie kształtowało się w przedziale od 
5,81% do 16,98% w relacji do okresu końcowego (1990 = 100).

W miastach 100-tysięcznych i większych regionu południowo-
zachodniego odnotowano zmniejszenia ogólnych współczynników płodności. 
W 1990 roku urodzeń żywych na 1000 kobiet w badanych miastach 
odnotowano 42, w 2002 roku kształtowały się one na poziomie 27 urodzeń, 
w 2008 roku – na poziomie 38 urodzeń. Zaobserwowane zmniejszenie kształ-
towało się w przedziale 4,75–35,2% w stosunku do 1990 roku. W 2002 roku 
spadek wynosił 35,2%, a w 2008 roku 9,97% w relacji do 1990 roku. Cząstkowe 
współczynniki płodności uległy zmniejszeniu w grupach wieku kobiet 15–19, 
20–24 i 25–29 lat oraz zwiększeniu w grupach wieku kobiet 30–34, 35–39, 
40–44 i 45–49 lat. Przeprowadzona analiza wykazała zmniejszenie w grupie 
wieku kobiet 15–19 lat w obszarze zmienności od 10,76% w 1991 roku do 
51,11% w 2008 roku w stosunku do 1990 roku. W grupie wieku kobiet 20–24 
lata zaobserwowano zmniejszenie badanych współczynników w przedziale od 
5,60% w 1991 roku do 65,46% w 2008 roku w stosunku do roku początkowego 
analizy. Zmniejszenie odnotowano również w grupie wieku kobiet 25–29 
lat, kształtowała się ono w przedziale 5,08–16,36% w relacji do 1990 roku. 
Natomiast wzrost analizowanych współczynników płodności zaobserwowano 
w grupie wieku kobiet 30–34 lata, kształtował się on w obszarze zmienności od 
2,44% do 56% w relacji do 1990 roku. Zwiększenie zaobserwowano również 
w grupie wieku kobiet 35–39 lat w przedziale 0,70–51,36% w stosunku do 1990 
roku. Nieznaczny wzrost odnotowano także w grupie wieku kobiet 40–44 lata 
na poziomie 15,45% w 2008 roku w relacji do roku początkowego analizy. 

W regionie północnym w miastach 100-tysięcznych i większych, ana-
lizując ogólne współczynniki płodności, zaobserwowano ich zmniejszenie 
w badanym okresie. W 1990 roku urodzeń żywych na 1000 kobiet odnotowano 
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47, w 2003 roku kształtowały się one na poziomie 30 urodzeń, a w 2008 roku – 
39 urodzeń. Zaobserwowane zmniejszenie kształtowało się w analizowanym 
okresie w przedziale zmienności od 7,71% do 35,62%, a w 2008 roku wynosiło 
ono 18,04% w relacji do 1990 roku. Analiza cząstkowych współczynników 
płodności wykazała ich zmniejszenia w grupach wieku kobiet 15–19, 20–24, 
25–29 i 45–49 lat oraz zwiększenia w grupach wieku kobiet 30–34, 35–39 
i 40–44 lata. Zmniejszenie współczynników płodności odnotowano w grupie 
wieku kobiet 15–19 lat w obszarze zmienności od 2,57% w 1991 roku do 
52,26% w 2008 roku w relacji do 1990 roku. Znaczące zmniejszenia współ-
czynników zaobserwowano w grupie wieku kobiet 20–24 lata, kształtowały 
się one w przedziale od 8,85% w 1991 roku do 66,36% w 2008 roku w stosun-
ku do 1990 roku. Nieznaczne zmniejszenia zaobserwowano w grupie wieku 
kobiet 25–29 lat, kształtowały się one w przedziale od 5,69% w 1991 roku 
do 24,38% w 2007 roku w relacji do roku początkowego analizy. Natomiast 
zwiększenia współczynników płodności zaobserwowano w grupie wieku ko-
biet 30–34 lata w obszarze zmienności od 1,14% do 36,93% w analizowanym 
okresie w relacji do 1990 roku. Wzrost współczynników odnotowano także 
w grupie wieku kobiet 35–39 lat w przedziale od 2,61% do 47,83% w relacji do 
1990 roku. Zwiększenia badanych współczynników zaobserwowano również 
w grupie wieku kobiet 40–44 lata, w analizowanym okresie kształtowały się 
one w przedziale od 0,69% do 15,0% w relacji do 1990 roku.

Reasumując, we wszystkich regionach kraju w miastach 100-tysięcznych 
i większych zaobserwowano zmniejszenia w ogólnych współczynnikach 
płodności w analizowanym latach 1990–2008. Na początku badanego okresu na 
najniższym poziomie odnotowano ogólny współczynnik płodności w miastach 
regionu południowo-zachodniego: 42 urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 
15–49 lat. Najwyższy poziom tego współczynnika w 1990 roku odnotowano 
w miastach regionu wschodniego: 48 urodzeń żywych na 1000 kobiet w wieku 
rozrodczym. Na koniec badanego okresu najniższy poziom współczynnika 
płodności odnotowano w miastach regionu południowo-zachodniego i wschod-
niego, wynosił on po 38 urodzeń w obu regionach. Najwyższy poziom w 2008 
roku zaobserwowano w miastach regionu centralnego, współczynnik płodności 
wynosił 41 urodzeń na 1000 kobiet w wieku rozrodczym. Największy spadek 
badanego współczynnika w analizowany okresie zaobserwowano w miastach 
regionu wschodniego, kształtował się on w obszarze zmienności od 2,93% do 
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40,14%, a w 2008 roku wynosił 21,61% w relacji do 1990 roku. Najmniejszy spadek 
ogólnego współczynnika płodności odnotowano w miastach regionu centralnego, 
kształtował się on w obszarze zmienności 1,77–31,13%, a w 2008 roku wynosił 
3,92% w stosunku do 1990 roku. Przeprowadzone postępowanie badawcze 
w zakresie cząstkowych współczynników płodności wykazało zmniejszenia we 
wszystkich regionach w młodszych grupach wieku kobiety, takich jak: 15–19, 
20–24 i 25–29 lat. Ponadto w miastach regionu południowego i wschodniego 
odnotowano zmniejszenia w grupie wieku kobiet 40–44 lata oraz w miastach 
regionu centralnego i północnego zaobserwowano zmniejszenia w grupie wieku 
kobiet 45–49 lat. Natomiast zwiększenia cząstkowych współczynników płodności 
zaobserwowano we wszystkich analizowanych regionach w grupach wieku kobiet 
30–34 i 35–39 lat. Ponadto zwiększenia odnotowano w miastach regionu central-
nego, północno-zachodniego, południowo-zachodniego i północnego w grupie 
wieku kobiet 40–44 lata oraz w miastach regionu południowego, północno-za-
chodniego i południowo-zachodniego w grupie wieku kobiet 45–49 lat. 

4. Tendencje rozwojowe współczynników płodności według regionów

W toku dalszego postępowania badawczego podjęto próbę identyfikacji 
kształtu funkcji trendu dla wybranych do analizy ogólnych współczynników 
płodności w miastach 100-tysięcznych i większych według poszczególnych 
regionów (rys. 1). 

W pierwszej kolejności podjęto próbę identyfikacji kształtu funkcji trendu 
ogólnego współczynnika płodności w miastach regionu centralnego. W wyniku 
oszacowań różnych typów funkcji trendu: liniowej i wielomianowej, ich oceny 
za pomocą parametrów struktury stochastycznej, tj. S i R², ustalono, że najlepszą 
aproksymantą trendu opisującego zmiany we współczynniku urodzeń żywych 
na 1000 ludności w miastach 100-tysięcznych i większych regionu centralnego 
jest wielomian czwartego stopnia. Współczynnik determinacji wynosi 96,32%. 
Następnie podjęto próbę identyfikacji kształtu funkcji trendu ogólnego 
współczynnika płodności dla badanych miast regionu południowego. Oszacowano 
różne typy funkcji trendu, dokonano ich oceny za pomocą parametrów struktury 
stochastycznej. Stwierdzono, że najlepszą aproksymantą trendu opisującego 
zmiany we współczynniku urodzeń żywych na 1000 kobiet w wieku 15–49 lat 
w miastach 100-tysięcznych i większych w regionie południowym jest wielomian 
trzeciego stopnia. Współczynnik determinacji wynosi 98,54%.
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Rys. 1. Trendy empiryczne i teoretyczne urodzeń żywych na 1000 kobiet w wieku 
15–49 lat w miastach 100-tysięcznych i większych według regionów w la-
tach 1990–2008

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Roczników Demograficznych GUS za 
lata 1990–2009. 

W dalszej kolejności postępowania badawczego podjęto próbę identyfi-
kacji funkcji trendu opisującego zmiany w kształtowaniu się analizowanego 
współczynnika w regionie wschodnim. Wyniki badań wykazały, że najlepszą 
aproksymantą analizowanego zjawiska jest wielomian trzeciego stopnia. Odsetek 
wyjaśnionych zmian w poziomie ogólnego współczynnika płodności miast 
100-tysięcznych i większych regionu wschodniego wynosi 98,73%. Dokonano 
również identyfikacji kształtu funkcji trendu opisującego zmiany współczynnika 
płodności w miastach 100-tysięcznych i większych regionu północno-zachod-
niego. Wyniki przeprowadzonej analizy wykazały, że najlepszą aproksymantą 

region p ł -zachodnio udniowo
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trendu ogólnego współczynnika płodności jest wielomian czwartego stopnia. 
Odsetek wyjaśnionych zmian w badanym zjawisku wynosi 97,57%.

Następnie dokonano próby identyfikacji kształtu funkcji trendu opisujące-
go zmiany współczynnika płodności w miastach regionu południowo-zachod-
niego. Stwierdzono, że najlepszą aproksymantą trendu ogólnego współczynnika 
płodności jest wielomian trzeciego stopnia. Odsetek wyjaśnionych zmian 
w poziomie tego współczynnika w latach 1990–2008 przez zmienną czasową 
wynosi 97,85%. W postępowaniu badawczym podjęto także próbę identyfikacji 
kształtu funkcji trendu ogólnego współczynnika płodności dla regionu północ-
nego. Wyniki analizy wykazały, że najlepszą aproksymantą trendu badanego 
zjawiska w miastach 100-tysięcznych i większych w regionie północnym jest 
wielomian trzeciego stopnia. Współczynnik determinacji wynosi 98,37%.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza badawcza wybranych współczynników płod-
ności w miastach 100-tysięcznych i większych w Polsce w latach 1990–2008 
wykazała spadek tychże współczynników w badanym okresie z niewielką ten-
dencją zwyżkową w latach końcowych. Zjawiska te świadczą o przemianach 
zachodzących w przebiegu procesów reprodukcji ludności wielkomiejskiej7, 
zmiany w badanych współczynnikach wskazują na zawężoną reprodukcję 
ludności, która nie gwarantuje zastępowalności pokoleń. W wyniku podjętego 
postępowania badawczego zauważono:
 – zmniejszenia współczynników płodności całkowitej w miastach 100-ty-

sięcznych i większych we wszystkich regionach; największe zmniejszenia 
zaobserwowano w miastach regionu wschodniego i północnego, najmniej-
szy spadek wystąpił w miastach regionu południowego i centralnego;

 – zmniejszenia w ogólnych współczynnikach płodności w miastach 100-ty-
sięcznych i większych we wszystkich regionach kraju, największy spadek 
odnotowano w miastach regionu wschodniego, najmniejszy w miastach 
regionu centralnego;

 – zmiany wzorca płodności według wieku kobiety, stwierdzono spadek na-
tężeń urodzeń w miastach 100-tysięcznych i większych we wszystkich re-
gionach w młodszych grupach wiekowych: 15–19, 20–24 i 25–29 lat, oraz 

7 Rodzina i gospodarstwo domowe w środowisku wielkomiejskim, red. S. Wierzchosławski, 
Wydawnictwo UEP, Poznań, 2009, t. XIX, s. 127.
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zmniejszenia w miastach regionu południowego i wschodniego w grupie 
wieku kobiet 40–44 lata, oraz w miastach regionu centralnego i północ-
nego w grupie wieku kobiet 45–49 lat; stwierdzono wzrost we wszystkich 
regionach kraju w starszych grupach wiekowych: 30–34 i 35–39 lat, oraz 
w miastach regionu centralnego, północno-zachodniego, południowo-za-
chodniego i północnego w grupie wieku kobiet 40–44 lata oraz w miastach 
regionu południowego, północno-zachodniego i południowo-zachodniego 
w grupie wieku kobiet 45–49 lat; największe zmniejszenia w badanym 
okresie odnotowano we wszystkich regionach w grupie wieku kobiet 20–24 
lata; największy wzrost odnotowano w miastach regionu południowego, 
wschodniego, północno-zachodniego, południowo-zachodniego w grupie 
wieku kobiet 30–34 lata oraz w miastach regionu centralnego i północnego 
w grupie wieku kobiet 35–39 lat;

 – występowanie zróżnicowania regionalnego we współczynnikach płodno-
ści ogólnych oraz grupowych w miastach 100-tysięcznych i większych.

TENDENCIES IN THE CHANGES OF FERTILITY INDICES IN POLISH 
CITIES OF 100 THOUSAND AND MORE INHABITANTS CLASSIFIED 

ACCORDING TO REGIONS IN THE YEARS 1990-2008

Summary

Weaker dynamics of demographic processes have been recorded in Poland in 
recent years. In the research procedure, an attempt was made to identify the changes 
in fertility indices in Polish cities of 100 thousand and more inhabitants, classified 
according to regions in the years 1990-2008, i.e. during the system transformation 
period. Demographic Yearbooks for the individual years published by the Central 
Statistical Office constituted the source of information. The estimated general and 
group fertility indices as well as total fertility indices were used in the analysis. As 
a result of the research procedure, a decrease in the indices selected for the analysis 
was observed and changes in the fertility pattern according to women’s age were 
found in the analyzed cities.

Translated by Małgorzata Wróbel
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WYPRACOWANIE SPOSOBU KOMUNIKACJI 
MARKETINGOWEJ Z OTOCZENIEM JAKO CZYNNIK 

DETERMINUJĄCY SUKCES RYNKOWY FIRMY 

Streszczenie
Niezmiernie ważną kwestią dla działalności firm jest ich otoczenie, czyli rynek. 

Klienci występujący na rynku generują popyt na towary przez nie produkowane. Ich 
preferencje zmieniają się, producenci muszą za tym nadążać i mieć coraz to lepsze sposoby 
wpływania na ich postawy konsumenckie, muszą umieć wypracować najskuteczniejszy 
sposób komunikacji marketingowej między firmą i otoczeniem. Autor wyróżnia dwie grupy 
konsumentów: prosument i konsument działający podświadomie. Pisze o neuromarketingu 
– nauce zajmującej się opisywaniem i badaniem znaczenia podświadomości w decyzjach, 
motywacjach i postawach klientów. I prosumentyzmie: zjawisku, które określa konsumenta 
świadomego, mającego szeroką wiedzę o produktach związanych z ulubioną marką, wyko-
rzystującego tę wiedzę i przekazującego ją innym za pomocą Internetu.

Każdy przejaw aktywności gospodarczej, zwłaszcza tej komercyjnej, deter-
minowany jest wystąpieniem na rynku popytu, również tego potencjalnego, ukry-
tego, na określone dobro czy usługę. Żadne przedsiębiorstwo działające w skali 
mikro czy makro nie może ignorować wpływu otoczenia, w którym funkcjonuje 
lub zamierza funkcjonować (5 sił Portera). Jednym z głównych elementów kształ-
tujących otoczenie firm jest społeczeństwo, czyli klienci. Światowa konsumpcja 
i preferencje zmieniają się i ewoluują wraz z postępem cywilizacyjnym. Tego dru-
giego jednak nie byłoby bez innowacyjnej gospodarki, na której rozwój ogromny 
wpływ mają konsumenci, zachodzi tu oczywiście sprzężenie zwrotne, ponieważ 
przedsiębiorstwa wpływają również bezpośrednio na postawę konsumentów 
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i w ten sposób napędzają postęp. Społeczeństwo jako finalny konsument i uczest-
nik procesów gospodarczych można podzielić na dwie podstawowe podgrupy: 
prosument oraz konsument działający podświadomie, emocjonalnie. 

Nauką zajmującą się opisywaniem i badaniem znaczenia podświadomości 
w decyzjach, motywacjach i postawach klientów jest neuromarketing. Według ba-
dań za wszystkie nasze działania aż w 99,9% odpowiada podświadomość, a tylko 
w 0,1% przypadków decyzje dokonywane są świadomie i konsekwentnie. W prak-
tyce oznacza to, że mimo przeprowadzania przez firmy wielu wyrafinowanych 
badań ilościowych i jakościowych dotyczących preferencji i potrzeb nadal zdarza 
się, że pozytywne ich wyniki nie mają przełożenia na sukces rynkowy produktu 
czy usługi. Podstawowe założenie, które leży u podstaw neuromarketingu mówi, 
że żaden człowiek pozbawiony emocji nie potrafi podjąć najprostszej decyzji. 
Jakiś czas temu przeprowadzono badania, które miały udowodnić powyższą tezę, 
a których wyniki okazały się zdumiewające, dotyczyły one chorego pacjenta, 
któremu usunięto guz mózgu uciskający płat czołowy. Operacja udała się, a in-
telekt pacjenta pozostał nienaruszony. Bezbłędnie wykonywał on najróżniejsze 
testy neuropsychologiczne. Niestety, problem pojawiał się, gdy przychodziło do 
zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce. Pacjent nie potrafił podjąć nawet 
najprostszej decyzji, jak np. uporządkowanie papierów na biurku. Powodem ta-
kiego stanu rzeczy okazało się uszkodzenie ośrodka w mózgu odpowiedzialnego 
za emocje1. Wpływ emocji przy podejmowaniu decyzji był głównym założeniem 
wielu badań marketingowych. Jedno z takich badań odnosiło się do ślepych testów 
smakowych dwóch produktów: coca-cola i pepsi. Większość z nich wykazała, 
że osobom badanym pepsi smakuje lepiej niż coca-cola, pomimo to coca-cola 
jest nadal najczęściej kupowanym napojem tego typu na świecie. W 2003 roku 
przeprowadzono również testy wykorzystujące rezonans magnetyczny, te badania 
wykazały również, że pepsi bardziej pobudza ośrodek smaku niż coca-cola. Jako 
ostatni test potencjalnym klientom podano do ponownego spróbowania pepsi 
i coca-colę, ale tym razem próbki zostały oznaczone, a więc osoby poddane testom 
wiedziały dokładnie, jakiej marki napój piją. W tym teście badanym bardziej 
smakowała coca-cola. Okazało się, że w trzecim teście tak mocno aktywowany 
(jak podczas ślepych testów) nie był ośrodek smaku, lecz ośrodek, który decyduje 
o myśleniu wyższym, postrzeganiu i samoocenie. Można by powiedzieć, że marka 
smakowała badanym bardziej niż sam produkt. Wniosek płynący z powyższego 

1 www.symetria.pl/blog/e-marketing.
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badania jest następujący: firmy powinny bardziej pracować nad swoją marką, od-
czuciami i emocjami, jakie budzi, niż nad samym produktem, który za nią stoi.

Posiłkując się wynikami badań dotyczących wpływu podświadomości 
na decyzje konsumenckie, firmy zaczęły budować swoje reklamy w oparciu 
głównie o przekaz emocjonalny. Zamiast opisywania korzyści wynikających 
z użycia produktu poruszane są kwestie emocji, z jakimi ma się on kojarzyć. Co 
ciekawe, badania przeprowadzone już w 1986 roku wykazały, że z grupy reklam: 
nienacechowanych emocjonalnie, nacechowanych pozytywnymi emocjami oraz 
nacechowanych negatywnymi emocjami i dynamicznych, najlepiej pamiętane są 
te ostatnie. Wykorzystują one w różnym stopniu zarówno pozytywne, jak i ne-
gatywne bodźce. Ich wysoka zapamiętywalność związana jest z wypracowanym 
później pojęciem markerów somatycznych. Są to skojarzenia stworzone na podsta-
wie naszych przeszłych doświadczeń oraz otrzymanych do tej pory nagród i kar. 
Stanowią sygnał dla klienta uprzedzający o przewidywanych skutkach podjęcia 
decyzji. Odciążają mózg w podejmowaniu decyzji poprzez nieangażowanie dla 
każdego, nawet błahego problemu, głębszych procesów logicznych wymagających 
zestawienia wszystkich argumentów „za” i „przeciw”. Markery somatyczne odwo-
łują się do wspomnień i skojarzeń, znacznie skracając procesy decyzyjne. Tak więc 
stworzenie przekazu opartego na negatywnych i pozytywnych emocjach może 
przekształcić się w mózgu odbiorcy w marker somatyczny2. Takim przykładem 
są kreacje oparte na zestawieniu problemu i jego rozwiązania, np. reklamy danio 
(pojawia się głód – po skosztowaniu danio znika), domestos (bakterie, które żyją 
w łazienkach – znikają po zastosowaniu domestosa) oraz wiele innych. Kolejnym 
przykładem wykorzystania emocji w promocji są reklamy nic nie wspominające 
o zaletach, cechach czy zastosowaniach marki, skupiające się tylko na budowaniu 
przekazu emocjonalnego3. Konsumentami, którzy są najbardziej emocjonalnie 
związani z marką, są tzw. wyznawcy, czyli osoby, które utożsamiają się z produk-
tami i stają się one najbardziej wiernymi klientami firmy. Kult marki to zjawisko 
najbardziej pożądane z punktu widzenia firm, ponieważ „wyznawcy” generują 
sprzedaż nie tylko poprzez swoje zakupy, ale również aktywnie namawiając do 
nich swoją rodzinę i znajomych.

2 J. Samsel, Neuromarketing – klucz do umysłu konsumenta, http://symetria.pl.
3 www.symetria.pl/blog/e-marketing, na podstawie: D. Lindrstrom, Zakupologia. Prawdy 

i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, Znak, Kraków 2009; A. Damasio, Błąd Kartezjusza, 
Rebis, Poznań 1999.
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Biorąc pod uwagę świadomość decyzji konsumenckich, całkowitym prze-
ciwieństwem „wyznawców” opisanych powyżej są prosumenci, czyli osoby, 
które posiadają szeroką wiedzę o produktach i usługach związanych z ulubioną 
marką, wiedzę tę wykorzystują i przekazują innym. Prosumenci chcą mieć udział 
w aktywnym tworzeniu produktów i usług marki, dlatego interesują się nimi 
i śledzą poczynania firm. To daje im większą świadomość przy podejmowaniu 
decyzji zakupowych. Innymi słowy prosument to aktywny konsument, który 
nie jest tylko biernym odbiorcą materiałów reklamowych. Doskonałym sposo-
bem pobudzenia klienta do działania jest uczynienie z niego prosumenta, czyli 
współtwórcy produktu i współuczestnika jego promocji. Prosument jest partne-
rem producenta, a komunikacja z nim przypomina nieustanny dialog4. Postęp 
cywilizacyjny, a więc gospodarczy, możliwy jest jedynie przy udziale właśnie 
świadomych konsumentów, których w dobie szerokiego dostępu do mediów 
przybywa. Otrzymali oni potężny oręż – Internet. Piszą opinie o produktach 
na forach, blogach, umieszczają przerobione reklamy na serwisach, na przykład 
YouTube czy Vimeo, przy użyciu programów graficznych przetwarzają ulubione 
lub znienawidzone layouty reklam. Prosument może być najlepszym przedstawi-
cielem, ambasadorem marki (zupełnie jak „wyznawca” w neuromarketingu, z tą 
różnicą, że aktywny konsument działa świadomie i jego wiedza oraz argumenty 
są bardziej racjonalne, a więc bardziej przekonujące). Kto bowiem lepiej niż 
zagorzały klient zareklamuje produkt czy usługę? Oczywiście istnieje również 
niebezpieczeństwo, gdyż zrażony prosument może narobić wiele szkód firmie 
i budowanej latami marce czy reputacji. Firmy powinny zrobić wszystko, aby 
pozytywnie wykorzystać potencjał, jaki drzemie w tej wąskiej grupie osób (we-
dług różnych szacunków prosumenci stanowią od kilku do kilkunastu procent 
klientów), ponieważ jest ona bardzo wpływowa i to jej decyzje zakupowe mają 
wpływ na decyzje innych. Według badań firmy Gemius 82% internautów spo-
tkało się z opiniami innych użytkowników na temat marek, produktów i usług, 
które kupili lub o których słyszeli. Aż 67% internautów trafia na opinie na temat 
produktów w momencie planowania zakupu, a ponad połowa badanych osób, 
które spotkały się z takimi opiniami, uznała, że informacje te są pomocne w pod-
jęciu decyzji zakupowej5. Oznacza to, że klienci zdali sobie sprawę, z tego że 
najbardziej wiarygodne i wyczerpujące informacje można znaleźć w Internecie 

4 http://pl.wikipedia.org/wiki/Prosument.
5 Informacje z konferencji 3rd Interactive Marketing Meeting, www.internetstandard.pl. 
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lub bezpośrednio od osób, które miały już jakąś styczność w daną marką lub 
produktem. To oczywiście budzi również niebezpieczeństwo ze strony osób, które 
są zrażone do danej marki czy produktu, gdyż mogą one o swoich (subiektywnych) 
odczuciach poinformować dużą grupę ludzi. Nie możemy również zapominać, że 
czasami to, co dla jednych jest czymś przyjemnym, dobrym i użytecznym, dla 
innych ma zupełnie inne, przeciwstawne znaczenie. 

Przyglądając się uważnie zmianom, jakie zachodzą w gospodarce, 
należy stwierdzić, że to właśnie producenci i prosumenci będą współtwo-
rzyć nową jakość produktów. Już od jakiegoś czasu między nimi toczy się 
dialog marketingowy, a w przyszłości raczej nie będzie można się bez niego 
obejść. Ponieważ prosumenci to ludzie odważni, młodzi, a przede wszystkim 
w odróżnieniu od obiektów badań neuromarketingu świadomi siebie, swoich 
pragnień i potrzeb. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech prosumen-
tyzmu jest stosunek ich przedstawicieli do technologii. O wadze tej kwestii 
świadczą badania przeprowadzone w 2007 roku przez Reynol Junco i Jeanna 
Mastrodicasa na próbie ponad 7 tys. studentów, według którego aż: 
 – 97% młodych ludzi ma komputer, 
 – 97% choć raz pobrało muzykę lub film z sieci poprzez sieć peer-to-peer, 
 – 94% ma telefony komórkowe, 
 – 76% używa komunikatorów oraz korzysta z serwisów społecznościowych, 
 – 75% ma konto na Facebooku i większość sprawdza je codziennie, 
 – 60% ma przenośny odtwarzacz muzyki – mp3 lub mp4, 
 – 49% regularnie pobiera muzykę i filmy z sieci, 
 – 34% korzysta z Internetu jako głównego źródła wiadomości/newsów, 
 – 28% jest autorem blogów, a 44% czyta je regularnie6. 

Można zatem powiedzieć, że są to młodzi, przebojowi, zżyci z technologią 
przedstawiciele Young Generation. Poszukują oni marek, które będą świadczyć 
o ich indywidualizmie i tożsamości. Komunikacja marketingowa z takimi ludź-
mi nie może być monologiem, powinna być raczej wielokanałowym dialogiem. 

Firmy stają więc przed egzystencjalnym dylematem, czy tworzyć swój 
produkt w oderwaniu od klientów, a potem stosując zasady neuromarketingu, 
wprowadzać go do podświadomości konsumentów. Czy raczej od samego począt-
ku współtworzyć go z nimi, kreując prosumentów – ambasadorów swojej marki.

6 D. Żółtek, Prosument – konsument przyszłości, „Marketing w Praktyce”, www.egospo-
darka.pl.
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Argumentem przemawiającym za aktywnym dialogiem z konsumentem 
jest między innymi fakt, że drastycznie skraca się cykl życia produktów, co spra-
wia, że mniej jest czasu na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, ich produkcję, 
promocję i dystrybucję. Decyzje o kształcie nowego produktu podejmowane 
klasycznie, z wyłączeniem otoczenia, wewnątrz firmy przestają być skuteczne. 
Producenci dostrzegają, że efektywniej jest zapytać konsumentów o ich potrzeby 
oraz obserwować ich zachowania i na ich podstawie tworzyć produkt. W ten spo-
sób konsument staje się niejako producentem. Polem tej współpracy jest Internet, 
dzięki któremu przepływ informacji, wiedzy i kapitału jest realnie swobodny 
i szybki. Dzięki personalizacji marketing masowy może dotrzeć do jednostki. To 
konsument w procesie tworzenia produktu podejmie ostateczne decyzje, w ten 
sposób wyrazi własne wymagania i upodobania. Dzięki aplikacjom interne-
towym czy udostępnianym przez firmy programom komputerowym nabywca 
będzie miał wpływ na kolor, kształt, a nawet ostateczną formę produktu7. Komu 
jednak będzie służyć prosumentyzm? Na pewno firmom sprzedającym dobre 
produkty (i im samym) i dobrej reklamie, czyli szczerej, nieodwołującej się do 
emocji i sztuczek z psychologii. Czy na pewno firmy są na to gotowe?

CREATION OF THE MOST RELIABLE WAY OF MARKETING 
COMMUNICATION AS THE FACTOR DETERMINING A COMMERCIAL 
AND MARKET SUCCESS (NEUROMARKETING AND PROSUMERISM)

Summary

The important part in each company’s structure is the market. Because the market 
and the customers, they generate demand for goods that are made by companies. Firms 
need to communicate with customers and there are recently two main manners to do it. 
First is the neuromarketing: science that research human mental and emotional reactions 
to brand names and colors, as well as product ads and commercials, is advantageous for 
two reasons: first, it is faster to do than typical consumer research, and second, neuroima-
ging can provide more accurate customer information when compared with traditional 
marketing methods. Second way of marketing communication is the prosumerism: abbre-
viation from “the progressive consumer” describes modern consumer who searches for 
the highest quality product that best meets their needs through researching the product’s 
value, performance and price through social networks and consumer product reviews.

Translated by Łukasz Jarczak
7 Ibidem.
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SPONSORING W INSTYTUCJACH KULTURY

Streszczenie
Artykuł przedstawia zakres informacji o finansowaniu instytucji kultury ze 

źródeł prywatnych. Zaangażowanie sponsorów w budżet instytucji kultury jest zni-
kome. Jednakże w ostatnim czasie mamy do czynienia ze wzrostem zainteresowania 
firm sponsoringiem kultury. Jest to efekt tego, że firmy zaczęły dostrzegać korzyści 
płynące ze sponsoringu.

Wprowadzenie

W Polsce do wzrostu zainteresowania zjawiskiem sponsoringu w in-
stytucjach kultury przyczyniło się wprowadzenie reguł wolnego rynku. 
Dość szybko sponsoring nabrał cech trwałego komponentu współczesnego 
życia społeczno-gospodarczego. Podmioty sponsorowane, dotknięte często 
redukcją przyznawanych im środków budżetowych, dostrzegły w nim szansę 
zapewnienia sobie dalszej egzystencji oraz realizacji swoich planów. Z kolei 
sponsorzy dostrzegli możliwość połączenia działań na rzecz społeczeństwa 
z własnymi korzyściami1.

1. Mechanizm działania sponsoringu w instytucjach kultury

Sponsoring jest formą komunikacji firmy z rynkiem wykorzystującą fakt 
wspierania przez nią różnych dziedzin życia w celu zaprezentowania swojego 

1 Zarządzanie w kulturze, t. 4, red. Ł. Gawała, K. Plebańczyk, E. Orzechowski, Wyd. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 47.
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wizerunku i osiągnięcia celów marketingowych. Zastosowanie tego narzędzia 
promocji ma spowodować wybór oferty firmy sponsora.

Sponsoring określa się jako działanie finansowe i gospodarcze firmy na rzecz 
osób, organizacji lub instytucji, wspierające różne dziedziny życia społecznie 
akceptowane (np. sport, oświata, kultura) niezależnie od niej i niezwiązane bez-
pośrednio z normalnymi jej interesami. W zamian sponsor uzyskuje możliwość 
wykorzystywania pozytywnych skojarzeń z działalnością wspieranych podmio-
tów dla osiągnięcia określonych celów marketingowych lub komunikacyjnych2.

Klasyczny sponsoring charakteryzują następujące cechy:
1. wzajemne świadczenia sponsora i sponsorowanego:

 – sponsor stawia do dyspozycji określoną sumę i/lub inne zasoby 
(środki rzeczowe lub usługi),

 – sponsorowany wykonuje takie działania na rzecz sponsora, które 
pośrednio lub bezpośrednio przyczyniają się do realizacji celów 
marketingowych sponsora,

 – połączenie reklamy, public relations i promocji sprzedaży w in-
strument promocji firmy, który zostaje wykorzystany w: komu-
nikacji, propagandzie, budowie wizerunku popularności i osią-
gnięciu efektów ekonomicznych;

2. pośredni sposób promocji firmy i/lub produktu (media relacjonują 
sponsorowane przedsięwzięcie i przy okazji wymieniają sponsorów);

3. prowadzenie procesu decyzyjnego w sposób świadomy i systema-
tyczny, czyli planowanie, organizowanie, kontrola aktywności własnej i spon-
sorowanego z punktu widzenia rezultatów finansowania lub wyposażanie 
w określone przedmioty (usługi);

4. profesjonalizm podejmowanych działań3.
Sponsoring w ostatnim czasie zyskał na popularności, staje się coraz 

powszechniej stosowanym narzędziem i tym samym powiększa grono 
profesjonalistów, którzy wiedzą, jak go w pełni wykorzystać. Z roku na rok 
wzrasta świadomość firm w zakresie działań sponsoringowych, które są 
z powodzeniem wykorzystywane w kreowaniu pozytywnego wizerunku oraz 
pozyskiwaniu przychylności otoczenia.

2 M. Datko, Dziś i jutro sponsoring, „Marketing i Rynek” 1996, nr 8–9, s. 34.
3 Por. A. Sznajder, Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, 

Business Press, Warszawa 1993, s. 129.
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Sponsorzy realizują swoje świadczenia najczęściej w trzech postaciach. 
Zaliczamy do nich:
 – środki pieniężne,
 – świadczenie usług,
 – świadczenia rzeczowe.

W większości przypadków środki pieniężne łożone przez sponsorów na 
kulturę nie są przeznaczane na określony cel, są wykorzystywane na rozmaite 
potrzeby sponsorowanych instytucji. Kwoty „nieadresowane” na określony 
spektakl, lecz przeznaczone „dla instytucji w ogóle” pochodzą częściej od 
sponsorów, którzy są związani z instytucją terminową umową (roczną lub – co 
zdarza się rzadko – zawartą na dłuższy okres)4.

Natomiast w przypadku umów krótkoterminowych środki przekazuje się 
zazwyczaj na realizację określonego spektaklu lub wystawy.

Jeśli chodzi o świadczenie usług ze strony sponsora, to uzależnione są 
one od branży sponsora. Do głównych usług można zaliczyć umowę barte-
rową z mediami, umowy z firmami poligraficznymi i drukarniami, usługi 
transportowe, hotelowe, a także usługi związane z montażem różnego rodzaju 
urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji spektaklu.

Świadczenia rzeczowe, podobnie jak usługi, zależne są od branży spon-
sora. I tak spotykane są porozumienia zawierane przez instytucje kultury 
z przedsiębiorstwami specjalizującymi się w sprzęcie oświetleniowym lub 
nagłośnieniowym. Niekiedy instytucje pozyskują od sponsorów inne jeszcze 
produkty, które są wykorzystywane bezpośrednio w spektaklach, jak na 
przykład biżuteria.

Jeżeli zaś spojrzeć na świadczenia, jakie są wnoszone ze strony instytucji 
kultury, to wachlarz usług przedstawia się następująco:
 – informacja o sponsorze na afiszach i w programach teatralnych,
 – informacja w mediach przy okazji przekazywania wiadomości o działal-

ności instytucji,
 – reklama produktów sponsora,
 – zagwarantowanie sponsorowi pewnej puli biletów,
 – świadczenia związane z wykonywaniem praw na dobrach niematerialnych –  

udzielenie zgody na wykorzystywanie znaku handlowego (towarowego), 
nazwy itd.

4 Zarządzanie w kulturze…, op.cit., s. 54.
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Zasadniczo („typowym”) świadczeniem na rzecz sponsora jest infor-
macja o nim. Najbardziej rozpowszechnianą formą tego rodzaju usług jest 
umieszczenie wzmianki sponsorskiej (w postaci pełnej nazwy, logo, znaku 
handlowego albo w innej formie) na afiszu lub/i w programach teatralnych5.

Prowadzenie przez przedsiębiorstwo działań sponsoringowych w sferze 
kulturalnej komunikuje konsumentom, że stara się ono lokować w świado-
mości odbiorców obraz firmy ekskluzywnej, stabilnej, budzącej zaufanie. 
Mechanizm oddziaływania sponsoringu polega głównie na budowaniu 
u odbiorców pozytywnych skojarzeń. Wspieranie przez przedsiębiorstwo dzia-
łalności kulturalnej odczytują oni jako przejaw zasobności finansowej firmy, 
jej solidarności i stabilizacji, co zwiększa wiarygodność przedsiębiorstwa. 
Szczególnym uznaniem cieszy się wspieranie muzeów, teatrów (harmonia), 
baletu (piękno, harmonia), konserwacja zabytków (zachowanie wartości) oraz 
lokalnych i regionalnych imprez6.

2. Korzyści płynące z zastosowania sponsoringu w obszarze kultury

Podjęcie przez przedsiębiorstwo decyzji o sponsorowaniu interesujących 
wydarzeń kulturalnych może pozytywnie wpłynąć na motywację pracowni-
ków i podnieść poziom ich identyfikacji z firmą. W komunikacji zewnętrznej 
sponsoring uatrakcyjnia komunikat, jaki przedsiębiorstwo przekazuje oto-
czeniu. Nasycenie mediów reklamami powoduje, że firmom coraz trudniej 
dotrzeć do odbiorców z przekazem, który byłby wiarygodny i nieskażony 
znamionami nachalnej promocji. Działalność sponsorska pozwala ominąć te 
rafy i wzmocnić rozpoznawalność marki, a także zdobyć dla niej uznanie 
i przychylność.

Nie można zapomnieć o fakcie, że sponsoring jest relacją partnerską, 
w wyniku której obie strony powinny czerpać określone korzyści. Do głów-
nych zalet sponsoringu należą:
 – Możliwość kreowania ściśle określonego wizerunku poprzez wybór rodza-

ju imprezy kulturalnej najbardziej sprzyjającej jego kształtowaniu.
 – Selektywność docierania do różnorodnych grup odbiorców – w poszcze-

gólnych typach imprez kulturalnych uczestniczą różnego rodzaju osoby, 

5 Ibidem, s. 55.
6 Por. M. Datko, Sponsoring. Strategia, promocja, komunikacja, Wyd. Wyższa Szkoła 

Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2003, s. 214.
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inne w koncertach muzyki poważnej i jazzowej, a inne w plenerowych 
koncertach pop.

 – Informacja o tym, że przedsiębiorstwo jest aktywne sponsoringowo, jest 
zazwyczaj rozpowszechniana za pośrednictwem mediów, które chętnie pa-
tronują ważnym wydarzeniom kulturalnym i informują o nich.

 – W przypadku sponsoringu kultury możliwe jest także zapraszanie klien-
tów, kontrahentów, partnerów i współpracowników na wspierane finanso-
wo imprezy kulturalne. Stwarza to możliwość bezpośredniego oddziały-
wania na docelowe grupy, znacznie silniejszego niż w przypadku innych 
form sponsoringu. Poza tym takie działania mogą na klientów wpływać 
nobilitująco. Poczują się oni docenieni, że zaproszono ich na tego rodzaju 
imprezę kulturalną, zwłaszcza gdy jej ranga będzie znacząca.

 – Niewielkie jest ryzyko niepowodzenia lub negatywnych zdarzeń związanych 
ze sponsorowaniem kultury, co np. zdarza się w przypadku sportu (niespor-
towe zachowania zawodników, doping lub zamieszki na stadionach).

Istnieje przekonanie, że sponsoring kultury (wyłączając działania lokal-
ne) powinny stosować tylko bardzo duże przedsiębiorstwa. Jest ono zgodne 
z rzeczywistością, jako że wymaga on wytrwałości i konsekwencji7.

Do wydarzeń kulturalnych najchętniej wspieranych przez sponsorów 
możemy zaliczyć:
 – wydarzenia kultury masowej (cieszące się największą popularnością spo-

łeczeństwa),
 – wydarzenia kulturalne o dużym nagłośnieniu medialnym,
 – wydarzenia kulturalne o charakterze centralnym (rozgrywające się 

w głównych miastach kraju).
Trzeba jednak dostrzec, że stopniowo wzrasta liczba firm, które zrozu-

miały subtelność sponsoringu kultury i jego odrębność od reklamy. Wciąż 
przybywa podmiotów gospodarczych dbających o utrwalenie własnego 
wizerunku jako instytucji zaangażowanej we wspieranie kultury, wrażliwej 
na wartości, wspierającej projekty społecznie ważne, choć nierokujące zysku.

Do przykładowych potrzeb kultury, które wciąż rzadko stają się przed-
miotem sponsoringu, możemy zaliczyć:
 – wspieranie projektów młodych, nieznanych twórców,

7 Por. M. Datko, Sponsoring…, op.cit., s. 217.



322 Dagmara Lis

 – przygotowanie twórców (fundusze stypendialne) i odbiorców kultury (edu-
kacja kulturalna: promowanie twórczości młodych ludzi, zaprzyjaźnianie 
z instytucjami kultury),

 – projekty promujące aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych,
 – wspieranie kultury lokalnej,
 – finansowanie projektów długofalowych.

Biznes ma tendencję do wybierania tego, co głośne, co ma szansę być 
pewną istotną pozycją w jego strategii marketingowej, natomiast potrzeby 
realne świata kultury układają się według innych zasad. Głównym powo-
dem, dla których sponsorzy nie angażują się w projekty kulturalne, jest brak 
szybkiego efektu promocyjnego, a także brak popularności na szeroką skalę 
kultury, w przeciwieństwie do sportu, który jest produktem masowym.

Tabela 1

Struktura źródeł finansowania kultury w latach 2003–2007 [w %]

Źródła finansowania kultury 2003 2004 2005 2006 2007
Budżet państwa 11,80 11,90 11,80 10,90 10,50
Jednostki samorządu terytorialnego 18,90 20,00 22,10 23,60 22,80
Środki funduszy strukturalnych - - 0,20 1,40 2,030
Wydatki gospodarstw domowych 69,30 68,10 65,90 64,10 64,30

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS-u.

Z danych zaprezentowanych w tabeli 1 wynika, że udział budżetu 
państwa w finansowaniu kultury w Polsce w latach 2003–2007 stopniowo 
spadał. Rosło natomiast znaczenie finansowania działalności kulturalnej 
przez jednostki samorządu terytorialnego, których udział w badanym okresie 
zwiększył się o 3,9 punktu procentowego. Zauważalny jest także systema-
tyczny spadek udziału strumieni pieniężnych pochodzących z gospodarstw 
domowych, z 69,30% w 2003 roku o 64,30% w 2007 roku. Rósł za to szybko 
udział zagranicznych środków publicznych.

Dofinansowanie instytucji kultury ze środków prywatnych nie stanowi głów-
nego źródła przychodów tych instytucji. Udział sponsoringu w budżecie teatrów 
wyniósł na przełomie lat 2000–2001 średnio 7,56% przychodów8. W ostatnim 
czasie obserwujemy tendencję wzrostową tego wskaźnika, ponieważ coraz więcej 
firm dostrzega korzyści ze stosowania sponsoringu. Firmy mogą przez to w spo-

8 Zarządzanie w kulturze..., op.cit., s. 47.
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sób łatwy komunikować się z otoczeniem, co dobrze służy budowie świadomości 
marki, podniesieniu poziomu jej rozpoznawalności, a także budowaniu lojalności 
klientów. Imponującym przykładem zabiegania o środki od sponsorów jest Teatr 
Muzyczny Roma, w którym sponsorzy współprodukują premiery. 

Podsumowanie

Sponsoring jest efektywną metodą komunikacji przedsiębiorstwa z ryn-
kiem, budowania prestiżu i wizerunku oraz prezentacji logo i nazwy firmy. 
Wykorzystując go w promocji, instytucje powinny pamiętać o prowadzeniu 
badań sytuacji sponsoringowej (grupy docelowe, wizerunek, sponsorowane 
przedsięwzięcie), sporządzaniu planu sponsorowania (podmiot sponsorowany, 
rodzaj sponsoringu, działania), przeznaczeniu odpowiednich środków na 
sponsoring oraz o realizacji działań i ich kontroli.

Wybierając podmiot sponsorowania, instytucja powinna pamiętać, by 
istniał logiczny lub skojarzeniowy związek (im ściślejszy, tym lepszy) pomię-
dzy sponsorem a sponsorowanym. Z uwagi na ograniczone zwykle budżety 
sponsoringowe oraz chęć zminimalizowania ryzyka po obu stronach (spon-
sora i sponsorowanego) firmy najczęściej angażują się we współsponsoring. 
Przemawia za tym mniejsze ryzyko odwołania imprezy z powodu wycofania 
się sponsora (są jeszcze inni) oraz niższa cena pakietu sponsorskiego (koszty 
rozkładają się na większą liczbę przedsiębiorstw).

Sponsoring jako alternatywna forma promocji, precyzyjnie trafiająca 
do wybranych grup nabywców, jest efektywnym narzędziem oddziaływania 
na rynek. Przedstawiany jest jako najbardziej efektywna forma promocji 
sponsora, a jednocześnie skuteczny środek dofinansowania różnego rodzaju 
przedsięwzięć i inicjatyw, który zasługuje na podziw i uznanie, a sam sponsor 
na szacunek. Należy pamiętać, że sponsoring powinien być nie tylko margi-
nalnym uzupełnieniem, ale równorzędną formą finansowania kultury.

Sponsoring może być nowym sposobem komunikacji przedsiębiorstwa 
z otoczeniem, a decyzja o wspieraniu kultury może dać sponsorom, oprócz 
wymiernych korzyści, także poczucie spełnienia i nobilitacji.
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SPONORING IN THE CULTURE

Summary

The article presents the information on the financing of cultural institutions 
from private sources. The involvement of sponsors in the budget of cultural institu-
tions is minimal. However, in recent times we have a growing interest in companies 
sponsoring culture. As companies began to recognize the benefits of sponsorship.

Translated by Dagmara Lis
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KREOWANIE WIZERUNKU TURYSTYCZNEGO ZA POMOCĄ 
INTERNETU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH MIAST POLSKI

Streszczenie
Celem artykułu jest ukazanie rozwijających się, internetowych form promocji. 

Kreowanie wizerunku miast w Polsce zaczyna być istotnym narzędziem do wywołania 
zainteresowania odbiorców. W artykule autorka skupiła się na nowej formie promocji 
w Internecie, jaką jest wirtualny spacer po mieście. Popularność kreowania wizerunku 
poprzez opisaną formę jest coraz większa w większości dużych miast w Polsce. 

Wprowadzenie

W obliczu silnej konkurencji na rynku zarówno podmioty gospodarcze, 
jak i jednostki terytorialne zabiegają o zainteresowanie potencjalnych turystów. 
Przedsiębiorstwa prześcigają się w coraz to nowocześniejszych formach promocji. 
W przypadku miast konkurencja ta jest równie silna, szczególnie gdy starają się one 
walczyć w różnego rodzaju rankingach, ubiegają się o miano stolicy kultury, centrum 
innowacji czy technologii. W związku z tym stosowane narzędzia w ramach promo-
cji powinny być dobierane w sposób pozwalający osiągnąć jak najlepsze efekty. Ich 
zastosowanie powinno być zbieżne z dynamicznie zmieniającymi się tendencjami 
na rynku, preferencjami i potrzebami konsumentów. Najpopularniejszym medium, 
które rozwija i zmienia się nieustannie, jest Internet. Istnienie miasta w wirtualnym 
świecie jest obligatoryjne z punku widzenia mieszkańców, inwestorów i przede 
wszystkim turystów. Internet w świetle konkurencji XXI wieku jest niezwykle 
silnym i istotnym narzędziem kreowania wizerunku miast w Polsce i na świecie. 



326 Katarzyna Orfin

1. Internet jako narzędzie promocji

Promocja jako integralna część komunikacji marketingowej obejmuje 
następujące instrumenty1:
 – reklamę, 
 – promocję sprzedaży,
 – sprzedaż osobistą,
 – public relations i publicity,
 – sponsoring. 

W innym ujęciu do najbardziej klasycznych i najczęściej stosowanych 
przez podmioty gospodarcze instrumentów należą: reklama, promocja 
sprzedaży, public relations i marketing bezpośredni2. Odpowiednia ich 
kompozycja pozwala osiągnąć założone przez jednostki terytorialne rezultaty. 
W przypadku miast najbardziej zauważalna jest reklama i public relations. 
Głównym zadaniem reklamy jest oddziaływanie na masowego odbiorcę, kre-
acja świadomości, a także pozytywnej postawy wobec marki i jej produktów. 
Public relations obejmuje przede wszystkim budowę korzystnego wizerunku 
podmiotu w otoczeniu oraz wpływ na opinię publiczną3. 

Reklama jest instrumentem niezwykle rozległym, charakteryzującym się 
wieloma podziałami, rodzajami itd. Z punktu widzenia sposobu dotarcia do 
odbiorców wyróżnia się następujące środki przekazu4:
 – wizualne środki przekazu, jak prasa, plakat, billboard, banner, reklama na 

środkach komunikacji miejskiej, druki własne,
 – akustyczne środki przekazu, jak reklama radiowa, komunikaty w punktach 

sprzedaży, przekaz promocyjny podczas imprez masowych,
 – audiowizualne środki, jak reklama telewizyjna i kinowa, materiały promo-

cyjne o podmiocie na nośnikach CD, DVD,
 – film promocyjny w miejscach sprzedaży oraz strona internetowa WWW. 

1 Podstawy marketingu. Problemy na dziś i jutro, red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 248.

2 S. Bosiacki, J. Sikora, Podstawy marketingu w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 170, za: 
A. Pawlacz, Promocja produktu turystycznego. Turystka miejska, Difin, Warszawa 2008, s. 37.

3 Podstawy marketingu…., op. cit., s. 248.
4 Ibidem, s. 255.



327Kreowanie wizerunku turystycznego za pomocą Internetu…

Początki Internetu w kontekście technicznym sięgają lat sześćdziesiątych 
XX wieku5. Jego prężny rozwój i globalny zasięg zrewolucjonizowały proces 
komunikowania się ludzi, co wiąże się z możliwością globalnego zasięgu 
reklamy. Obecnie jest to najpopularniejsze i niezwykle szybko rozwijające się 
medium. Proces polegający na użytkowaniu Internetu to działanie członków 
społeczności za pomocą sieci, którego celem jest odnajdywanie informacji 
i wykorzystywanie jej6. 

Internet jest skuteczny ze względu na możliwość dotarcia do konsu-
mentów charakteryzujących się znacznym rozproszeniem. Jako medium 
marketingowe Internet ma takie cechy, jak7: 
 – umożliwia dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym,
 – stanowi stosunkowo niedrogi kanał przekazu,
 – ma globalny zasięg oraz funkcjonuje 24 godziny na dobę,
 – umożliwia dostosowanie treści przekazu do oczekiwań indywidualnego 

odbiorcy i obserwowanie jego reakcji,
 – umożliwia kierowanie treści komunikatów do wybranych, określonych 

odbiorców,
 – jest medium typu pull (świadome działanie klienta) oraz typu push (m.in. 

poczta elektroniczna).
Internet jest narzędziem szybkiej reakcji, co oznacza możliwość natych-

miastowej odpowiedzi na zapytanie ofertowe klienta, nadaje elastyczność 
działaniu poprzez bieżące aktualizacje8. Informacje znajdujące się w sieci 
są dostępne od ręki, w każdym momencie. Na wykorzystanie Internetu przez 
konsumentów w procesie zakupu produktu turystycznego wpływają czynniki 
kształtowane zarówno przez otoczenie zewnętrzne, jak i otoczenie bezpośred-
nie, wewnętrzne konsumenta. Do najważniejszych należą m.in.9: użyteczność 
systemów opartych na Internecie w relacji do tradycyjnych kanałów dystrybucji, 

5 P. Gister, Internet, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1995, s. 52, za:  
M. Nalazek, Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2010, s. 13.

6 M. Nalazek, op. cit., s. 18.
7 Internet w marketingu, red. A. Bajdak, PWE, Warszawa 2003, s. 14, za: M. Nalazek, 

op.cit., s. 28.
8 A. Sznajder, Marketing wirtualny, wyd. 2., Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 81, 

za: M. Nalazek, op.cit., s. 28.
9 M. Nalazek, op.cit., s. 49.
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a także dostęp do Internetu (możliwości techniczne i ekonomiczne) oraz znajo-
mość technik komputerowych. W odniesieniu do turystyki i wyboru produktów 
turystycznych poprzez Internet istotnym elementem jest możliwość zdobycia 
wszelkich informacji o produkcie, sposób jego nabycia i ograniczenie ryzyka 
podjęcia decyzji. Na dodatek czynności te konsument może wykonać w czasie 
i miejscu, które jest dla niego najwygodniejsze – w domu, pracy lub w podróży. 

Promocja poprzez Internet może przybrać różne formy, zależnie od celów, 
jakie podmiot chce osiągnąć. Do najczęściej spotykanych zalicza się bannery re-
klamowe, występujące w postaci niewielkich prostokątów zawierających grafikę 
i/lub tekst. Inną formą jest sponsoring, stosowany w odniesieniu do witryn często 
odwiedzanych. Sponsor płaci za umieszczenie własnych materiałów, otrzymując 
w zamian miano oficjalnie ogłoszonego sponsora witryny. Następnym sposobem 
promocji w Internecie są mikrowitryny, zarządzane i opłacane przez zewnętrzne 
agencje reklamowe, firmy. Forma ta stosowana jest na przykład przez instytucje 
ubezpieczeniowe. Pozostałymi formami promocji w Internecie są przerywacze 
(reklamy pojawiające się pomiędzy kolejnymi ładowaniami strony), reklamy 
przeglądarkowe i wiele innych10. Możliwości w wirtualnym otoczeniu są nie-
zwykle rozległe, poddawane udoskonaleniom i przemianom. Powstają coraz 
to nowe, innowacyjne formy promocji w opisywanym medium. Jednostki 
terytorialne istnieją w Internecie poprzez tworzenie własnych, oficjalnych stron 
internetowych, portali itp. Zamieszczane informacje są mocno rozbudowane 
i szczegółowe, są skierowane do różnych odbiorców, m.in. podmiotów gospo-
darczych, mieszkańców, turystów i inwestorów. Turystom pozwalają wstępnie 
zapoznać się z atrakcjami miasta, rozpoznać oferowane usługi, dokonać rezer-
wacji i zaplanować spędzanie wolnego czasu. Odpowiednie prowadzenie strony 
internetowej może być skutecznym sposobem kreowania wizerunku miast jako 
miejsca otwartego, atrakcyjnego i nowoczesnego.

2. Wizerunek miasta 

W czasach silnej konkurencji, także w przypadku jednostek terytorial-
nych, stosowanie samej promocji jest niewystarczające. Liczba dostępnych 
i oferowanych produktów turystycznych spełniających określone potrzeby jest 
tak duża, że turyści stają przed trudnym wyborem w procesie zakupu. Aby 
ułatwić podjęcie decyzji, tworzy się pozytywny wizerunek miasta, przyjemne 

10 Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 50.
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odczucie w postrzeganiu go przez odwiedzających11. Wizerunek miasta defi-
niowany jest przez Ph. Kotleta to suma przekonań, opinii i wyobrażeń, jakie 
o danym miejscu mają odbiorcy12. To także zestawienie pewnych skojarzeń 
i odczuć subiektywnych w umysłach ludzkich, a także myśli i przekonań do-
tyczących danego obiektu lub obszaru. Inaczej mówiąc, wizerunek marki jest 
odbiciem tożsamości marki w percepcji odbiorcy, w związku z tym od jakości 
postrzeganego wizerunku zależą decyzje zakupowe konsumentów. Rodzaje 
wizerunku pojawiające się w odniesieniu do marketingu terytorialnego to13:
 – wizerunek kraju,
 – wizerunek regionu,
 – wizerunek konkretnej miejscowości.

Kształtowanie wizerunku jest jednym z wielu celów strategicznych 
miast, które chcą się rozwijać. 

Sposób odbioru i postrzegania miasta może stanowić odmienną wartość, 
dlatego wizerunek coraz częściej staje się przedmiotem świadomej regulacji 
w jednostkach terytorialnych. Istotne jest, że kształtuje on proces postrzegania 
oraz budowania lojalności wobec jednostki, a także wobec jej marki14. Z wize-
runkiem miast ściśle związane jest pojęcie tożsamości. Jak ujęto w definicji, 
jest to rynkowa osobowość „zjawiska”, jakim jest region. To pewien system 
identyfikacji wizerunku danego podmiotu. Natomiast poprzez tożsamość 
wizualną regionu postrzega się zarządzanie spójnością pewnych elementów 
wizerunku, jak nazwa, znak i układ graficzny, kolorystyka i charakterystyka 
materiałów używanych w promocji (m.in. foldery, ulotki, wydawnictwa, 
strony WWW)15. Relacje między tożsamością a wizerunkiem buduje public 
relations – to tworzenie pozytywnych i trwałych powiązań z otoczeniem oraz 

11 M. Zdon-Korzeniowska, Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria 
i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 72.

12 Ph. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing Places – Attracting Investment, Industry 
and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press New York 1993, s. 97, za: M. Zdon-
-Korzeniowska, op.cit., s. 74.

13 M. Jedlińska, Możliwości wykorzystania public relations w kreowaniu wizerunku 
przedsiębiorstwa turystycznego, w: Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia jej funk-
cjonowania, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 878, Wrocław 2008, s. 40, za: M. Zdon- 
-Korzeniowska, op.cit. s. 73.

14 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań 2007, s. 98.

15 A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007, s. 275.



330 Katarzyna Orfin

budowanie zaufania do danego podmiotu16. Pozytywne bodźce odbierane są 
przez środowisko i otoczenie z wielu źródeł. Takie elementy, jak: dynamicz-
na działalność miasta, wydarzenia, zaangażowanie w życie mieszkańców, 
dbałość o produkty turystyczne i turystów, są opisywane, archiwizowane 
i przekazywane w postaci konkretnych komunikatów. Poprzez media trafiają 
do opinii publicznej. Zatem istotne jest, aby przekaz docierał do odbiorców 
w kraju i na świecie, w każdym miejscu, gdzie tego oczekują, by był łatwo 
dostępny i uaktualniony. Medium zaspokajającym potrzeby społeczeństwa, 
które coraz bardziej ceni technologie informatyczne, jest Internet.

3. Rola Internetu w budowaniu wizerunku miast na przykładzie 
wirtualnych spacerów 

Z punktu widzenia potrzeb konsumenckich o charakterze informacyj-
nym zaletą Internetu, gdy wykorzystuje się go przy wyborze produktów 
turystycznych, jest dostęp do informacji multimedialnej, jak: zdjęcia, filmy, 
mapy, a także przekaz z kamer internetowych. Turysta, zanim zaplanuje 
swoją podróż do określonego miasta, będzie poszukiwał informacji, których 
najbogatszym źródłem jest Internet. Dostępność i wielość informacji, 
możliwość porównywania cen, wygoda i oszczędność czasu oraz samodziel-
ność w organizowaniu wycieczki to główne determinanty wyboru Internetu 
jako wiarygodnego i skutecznego medium17. Atutem jest także możliwość do-
konania pewnej „próbki”, możliwości wstępnego zapoznania się z produktem. 
Do niedawna turyści bazowali m.in. na zdjęciach, filmach i relacjach innych 
użytkowników sieci. Wiek XXI przynosi coraz bardziej innowacyjne formy 
promocji, w tym jednostek terytorialnych, o czym świadczy możliwość wy-
brania się na wirtualny spacer po wybranej miejscowości. Wirtualne spacery 
od kilku lat są docenianym narzędziem promocji turystycznej miast i gmin, 
a także uzupełnieniem portali WWW i reklamy internetowej. „Wirtualne 
miasto to unikalny sposób promocji multimedialnej, to krok w przyszłość 
dzięki wirtualnym spacerom i możliwość poznawania uroków miasta, jego 

16 B. Kielecka, Rola public relations w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa,  
w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku, 
red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 277.

17 M. Nalazek, op.cit., s. 26–27.
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zabytków i najważniejszych atrakcji bez wychodzenia z domu”18. Na rynku 
pojawia się coraz więcej firm, które specjalizują się w wirtualnych spacerach. 

W roku 2008 ogłoszona została pierwsza edycja konkursu dla urzędów 
miast i gmin „Moje wirtualne miasto”. Hasłem konkursu było: „Jak skutecznie 
wypromować swoje miasto, gminę? Weź udział w konkursie »Moje wirtu-
alne miasto« i wygraj wirtualny spacer”. Główną nagrodą było wykonanie 
przez organizatora (vtour.pl – firma specjalizująca się w ofercie wirtualnych 
spacerów po miastach w formie prezentacji multimedialnych) wirtualnego 
spaceru po zwycięskim mieście w ilości 500 panoram (slajdów, określonych 
widoków). Uczestnikami konkursu mogły być miasta zgłoszone przez własne 
urzędy miasta, które zobowiązane były do przekazania list obiektów i zabyt-
ków oraz opisów panoram, z założeniem umieszczenia w prezentacji. Na zgło-
szone jednostki głosowali internauci, czas trwania całego przedsięwzięcia –  
od 25 listopada 2009 roku do 16 kwietnia 2010 roku19. 

Czas od rozpoczęcia konkursu do jego zakończenia był dobrą okazją do 
sprawdzenia atrakcyjności miasta i sympatii ze strony internatów. Mieszkańcy, 
którzy walczyli o własne miasta, przekazywali informacje i prośby o głosy 
w sieci – tworząc dodatkową promocję. O ogromnym zainteresowaniu inicja-
tywną świadczą wyniki. Nagrodę główną wygrała Łódź z liczbą 22 622 głosów, 
drugą lokatę zajął Poznań, który uzbierał ponad 2500 głosów mniej. Wirtualne 
spacery zostały wykonane w miesiącach letnich 2010 roku20. Za przykładem 
miast biorących udział w akcji poszły inne miasta z całego kraju. Obecnie 
w sieci istnieje ogromna liczba wirtualnych spacerów, które są wizytówką 
miast, wiarygodną formą budowania zainteresowania turystów i zachęcania 
ich do odwiedzenia i poznania prezentowanych miejsc. Przedstawiona forma 
z pewnością pozytywnie wpływa na wizerunek, otwartość i nowoczesność 
jednostek terytorialnych.

Miasta rozwijające się, wdrażające i realizujące własną strategię podą-
żają za nowymi trendami w prezentacji siebie jako produktu turystycznego. 
Szczecin jako miasto z nową wizją przyszłości również stara się spełniać po-
trzeby odwiedzających. Na oficjalnej stronie www.szczecin.eu oferuje możli-

18 www.vtour.pl (15.05.2010).
19 www.mojewirtualnemiasto.pl (15.05.2010).
20 http://www.mmpoznan.pl/10805/2010/4/20/wirtualny-spacer-po-poznaniu-dzieki-

glosom-internautow?category=news (15.05.2010). 
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wość skorzystania w wirtualnego spaceru. Prezentację przygotowała Agencja 
Fotograficzna „Tamar”. Spacer po Szczecinie można rozpocząć od dowolnej 
planszy, którą użytkownik sam przesuwa, operując myszą. Dodatkowo efekt 
wizualny wzmocniony jest dźwiękiem. Każda panorama wzbogacona jest 
innym, adekwatnym do lokalizacji efektem dźwiękowym21. 

Strona główna Wirtualnego Spaceru Szczecina umożliwia użytkownikowi 
wybór z 25 dostępnych plansz z konkretnymi atrakcjami miasta. Turyści mogą 
wybrać jeden z trzech języków – polski, angielski lub niemiecki. Dostępne są 
narzędzia, za pomocą których można skorzystać z pełnego ekranu, dodatkowych 
informacji, indeksu panoram i efektów dźwiękowych. W górnym rogu strony 
umieszczone są opcje: Flary – przejście do kolejnych obiektów znajdujących 
się w danej planszy, Róża Wiatrów – kompas wskazujący kierunki świata, 
Lokalizacja – podgląd z lokalizacją miejsca, w którym znajduje się użytkownik 
na mapie Szczecina, oraz Hotspoty – zbliżenia obiektów. Urozmaiceniem wir-
tualnego spaceru jest możliwość obejrzenia wybranych obiektów w ujęciu 3D. 

Podczas wirtualnego spaceru po Szczecinie użytkownik może odwie-
dzić22: ulicę Kuśnierską, dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich, Klub 13 
Muz, Pomnik Czynu Polaków, schron przeciwatomowy, katedrę św. Jakuba, 
plac Batorego, Starówkę, plac z Aniołem Wolności, aleję Jana Pawła II, Urząd 
Miasta, Jasne Błonia, Różankę, plac Jakuba Wujka, Cmentarz Centralny, plac 
Szarych Szeregów, plac Grunwaldzki, kamienicę przy ul. św. Wojciecha 1, 
Wały Chrobrego, Marinę, Jezioro Szmaragdowe, mostek przy ul. Kolumba. 
Dzięki wirtualnemu spacerowi w Szczecinie turyści mogą zobaczyć23: widok 
z Trasy Zamkowej, panoramę Szczecina 1 i panoramę Szczecina 2.

Prezentacja i promocja Szczecina poprzez wirtualny spacer potwierdza 
jego nowoczesność i otwartość na turystów. Miasto podąża za rozwojem techno-
logii informatycznych, przykuwa oryginalnością i aktualnością występujących 
w sieci informacji. Opisana forma promocji jest atrakcyjna, jest znakomitym 
narzędziem promocyjnym, dzięki któremu przybywa odwiedzających.

Pomysły i realizacje wirtualnych spacerów po miastach są dobrą wizy-
tówką jednostek terytorialnych i szansą na zdobycie zainteresowania głównie 
turystów, ale również mieszkańców. 

21 www.szczecin.eu (15.05.2010).
22 www.szczecin.eu/vt/ (15.05.2010).
23 Ibidem.
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Wirtualny spacer po Szczecinie jest bardzo atrakcyjny, a jego obecna 
forma mogłaby zostać rozszerzona o dodatkowe opcje, na przykład w postaci 
jeszcze jednego języka, francuskiego lub rosyjskiego. Dodanie do panoram 
obiektów z zakresu obsługi turystycznej, takich jak hotele, restauracje czy 
kawiarnie, z pewnością uatrakcyjniłoby spacer. Turyści mogliby w szybszy 
i łatwiejszy sposób trafić do konkretnego miejsca, wybrać najbardziej odpo-
wiednią lokalizację w mieście. Zaznaczanie firm czy instytucji na planszach 
wirtualnych spacerów staje się popularną formą zaistnienia w wirtualnych 
miastach. Coraz więcej miast umożliwia tego typu działania, na pewno także 
w Szczecinie spotkałyby się one z zainteresowaniem. Ułatwienie planowania 
pobytu turystów w Szczecinie poprzez szczegółowe pokazanie nie tylko zabyt-
ków miasta, ale również punktów obsługi ruchu turystycznego mogłoby być 
skuteczną formą zaprezentowania jednostki jako miejsca zorganizowanego 
i oferującego kompleksowość usług. 

Plansze wirtualnego spaceru mogłyby zawierać również praktyczne 
informacje, jak: adresy szpitali, komend policji, straży pożarnej czy aptek. 
Planowanie wyjazdu turystycznego jest dużo łatwiejsze z punktu widzenia 
turysty, gdy miasto oferuje mu pełną i rzetelną informację, tym samym 
zapewnia bezpieczeństwo i daje pewność osiągnięcia satysfakcji podczas 
turystycznego pobytu. 

Podsumowanie

Promocja miast w świetle rosnącej konkurencji rozwija się w coraz 
bardziej innowacyjnym duchu i oryginalnym kierunku. Stosowane narzędzia 
mają na celu zainteresowanie odwiedzających na tyle mocno, aby byli skłonni 
odwiedzać miasta, kreować pozytywny ich wizerunek. Istotne jest, aby wra-
żenie w umysłach turystów było intensywne, zamierzone i zgodne z wybraną 
strategią. 

Kreowanie wizerunku poprzez Internet w czasach silnie zinformaty-
zowanego świata jest nieuniknione i skuteczne. Zainteresowanie odbiorców, 
użytkowników Internetu przejawiające się udziałem w opisanym konkursie 
świadczy o zainteresowaniu miastami w Polsce. Wirtualne spacery, stale udo-
skonalane i wzbogacane, są oryginalną metodą przyciągnięcia uwagi turystów 
z kraju i ze świata.
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IMAGE CONSULTING TOURISM THROUGH THE INTERNET  
ON THE EXAMPLE OF SAME POLISH CITIES

Summary

The article is aimed to showing developing Internet’s forms of the promotion. 
Process of creating the image of the cities in Poland, has started to be essential way 
of tourist’s interesting. In the article the author focused on new form of Internet’s 
promotion, witch is The Virtual Walk example. Popularity of image creating with 
described form is higher in the most of major cities in Poland. 

Translated by Katarzyna Orfin
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ISTOTA I MIEJSCE MARKI  
WE WSPÓŁCZESNYM MARKETINGU

Streszczenie
W artykule przedstawiono znaczenie marek i rolę, jaką odgrywają w marke-

tingu poprzez pryzmat zachowań współczesnych polskich konsumentów. Wskazano 
na przyczyny wybierania produktów markowych oraz korzyści z posiadania znanej 
marki przez producenta. Poruszono także problematykę wprowadzania przez sieci 
hipermarketów produktów marek własnych i ich wpływu na lojalność klientów 
w stosunku do marek produktów. 

Już w starożytnej Syrii, Egipcie, Babilonii, Grecji, Rzymie i Chinach 
marki były umieszczane na wyrobach ceramicznych. Wiek najstarszych zna-
lezisk archeologicznych oznaczonych markami datuje się na 7000 lat. Znak 
umieszczony na wyrobach garncarskich miał wskazywać zakład rzemieślni-
czy, w którym produkt został wykonany1. Początkiem regularnego nadawania 
marek, w dzisiejszym rozumieniu tego pojęcia, stało się przyjęcie monogramu 
K.P.M. oraz dwóch skrzyżowanych mieczy jako oznaczenia swoich wyrobów 
przez Królewską Manufakturę w Miśni w 1723 roku2.

Z naukowego punktu widzenia marka jest czymś odmiennym od 
znaku towarowego. J. Altkorn definiuje markę (brand) jako nazwę, symbol, 

1 M.K. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001, s. 17.
2 A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Difin, Wrocław 2007, s. 193; J. Kall, Silna 

marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 11.
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napis, wzór albo ich kombinację, kompozycję kolorystyczną, melodię lub 
zestawienie wszystkich tych elementów wykorzystywane w celu odróżnienia 
danego produktu od produktów konkurencyjnych. Marka produktu pozwala 
zidentyfikować sprzedawcę lub producenta3. Znakiem towarowym, zgodnie 
z obowiązującą ustawą, może być: „każde oznaczenie przedstawione w sposób 
graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie 
takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa 
od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw”4. Wszystkie znaki 
handlowe są markami, a nie wszystkie marki są znakami handlowymi. Marka 
jest więc pojęciem szerszym. Ponieważ znak towarowy wpływa na rynkową 
pozycję przedsiębiorstwa, jest tym samym traktowany jako podlegający 
ochronie składnik majątku firmy.

Z punktu widzenia producenta marka5: 
 – umożliwia podział rynku na segmenty – poprzez stosowanie różnych ma-

rek,
 – wyróżnia produkt spośród pozostałych ofert i wspomaga jego promocję, 
 –  pomaga zdobywać nowych klientów poprzez działania promocyjne,
 – wzmacnia lojalność klientów – dzięki możliwości uporządkowania skoja-

rzeń z daną marką, 
 – dostarcza większych zysków niż produkt bezmarkowy (wyższa cena, pro-

dukt częściej wybierany),
 – pozwala na nadawanie innym produktom tej samej marki (marka rodzin-

na),
 – marka ma wartość finansową – przedsiębiorstwo dysponujące silną mar-

ką jest warte znacznie więcej niż same aktywa materialne (np. Google, 
Disney, Mercedes),

 – zwiększa siłę przetargową producenta w kanałach dystrybucji,
 – może być instrumentem ochrony prawnej przed naśladowcami (jeśli jest 

zastrzeżona jako znak towarowy).

3 Na podstawie: Podstawy marketingu, red. J. Alkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1999, 
s. 151–152.

4 Prawo własności przemysłowej, DzU 2001, nr 49, poz. 508.
5 A. Oleksiuk, op.cit., s. 193; M. Dębski, Polskie marki produktowe w okresie przemian 

gospodarczych, „Marketing i Rynek” 2004, nr 7, s. 22.
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Konsument kojarzy markę z nazwą produktu i jego znakiem graficznym 
(logo), specyficznym kształtem opakowania, kolorami firmowymi, czyli atrybu-
tami, które pozwalają mu odróżnić produkt od innych z danej kategorii. Marka 
ułatwia konsumentowi podjęcie decyzji zakupu, gdyż pozwala uporządkować 
wiele informacji pod określoną nazwą. Znana klientowi marka to nie tylko sym-
bol, ale również wiele skojarzeń, emocji, które powstają w jego świadomości. 
Z punktu widzenia konsumenta marka pełni następujące funkcje6:
 – identyfikacyjną – marka wyróżnia produkt spośród całej gamy innych,
 – oznaczania – pozwala nabywcy zorientować się w strukturze podaży, 

w rozszerzaniu gamy produktów tej samej marki,
 – wzbogacania oferty – różne możliwości wyboru pomiędzy markami spra-

wiają, że konsumpcja i posiadanie wybranej marki mogą stać się źródłem 
satysfakcji i przyjemności,

 – ułatwiania zakupu – marka upraszcza podejmowanie decyzji, dostarczając 
określonych informacji o produkcie, dzięki temu nabywca może bazować 
na doświadczeniu i informacjach z różnych źródeł,

 – gwarancyjną – marka potwierdza określoną jakość i obiecuje spodziewa-
ne korzyści, jest więc czynnikiem redukcji ryzyka, szczególnie ważnym 
w przypadku nowych produktów,

 – personalizacji (funkcja symboliczna) – marka pozwala podkreślić odręb-
ność nabywcy oraz podkreślić miejsce w hierarchii społecznej, może mieć 
również wartość symboliczną.

W opinii autorki marka stanowi zapewnienie, że produkt nią opatrzony 
charakteryzuje się określonymi cechami, które są znane nabywcy czy to 
z własnego doświadczenia, opisów znajomych, czy też reklam. Cechy, które 
tworzą markę, mogą być rzeczywiste lub złudne, racjonalne lub emocjonalne, 
realne lub nieuchwytne. Funkcjonowanie marki dotyczy więc w dużej mierze 
emocji, jakich dostarcza produkt, oraz pamięci nabywcy7. J. Ławicki podkre-
śla, że ludzie kupują produkty, ale wybierają marki, ponieważ dostarczają one 
korzyści w sferze emocjonalnej. Zdaniem tego autora marka musi zaspokajać 
oczekiwania klientów na wielu płaszczyznach – począwszy od zaufania do 

6 Na podstawie: K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania klientów i ich konsekwencje 
marketingowe, Warszawa 2003, s. 100; J. Kall, Promocja sprzedaży, Business Press Ltd., 
Warszawa 2006, s. 31–32; J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 12–14.

7 G. Światowy, M. Pluta-Olearnik, Kreowanie lojalności klientów poprzez markę i jakość 
usług, PN AE we Wrocławiu nr 852, Wrocław 2000, s. 52.
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producenta, poprzez właściwe opakowanie (funkcjonalne, przyciągające 
wzrok), a skończywszy na obsłudze sprzedażowej i posprzedażowej8.  
M. Dębski słusznie zauważa, że produkt zaspokaja przede wszystkim potrze-
by fizyczne klienta, marka zaś odpowiada głównie za zaspokajanie potrzeb 
psychologicznych, powstających w umyśle odbiorcy. Marka stanowi więc 
uzupełnienie produktu. Jak żadne inne narzędzie marketingu odpowiada za 
psychologiczne zróżnicowanie produktu9.

Badanie TNS OBOP „Co Polacy sądzą o marce”, przeprowadzone 
w sierpniu 2005 roku, dostarcza wartościowych informacji o opiniach polskich 
nabywców na temat produktów opatrzonych marką. Rysunek 1 prezentuje, 
jakie cechy kojarzą się polskim klientom z produktem markowym10.

14%

15%

22%

24%

41%

45%

52%

73%

łatwa  dostę pność

oparty na nowych te chnologiach

możliw ość re klamacji

bezpieczne w uż yciu

wysoka cena

trw ały produkt

znany producent

wysoka jakość

Rys. 1.  Cechy charakteryzujące produkty markowe według Polaków 
Źródło:  Badanie TNS OBOP 2005, www.promarka.pl (06.2010).

Marka jest dla kupujących przede wszystkim gwarancją produktu wy-
sokiej jakości11 i trwałości oraz zapewnia bezpieczeństwo użycia. Nabywanie 
produktów opatrzonych marką wiąże się przede wszystkim ze zmniejszeniem 
ryzyka związanego z zakupem produktu niespełniającego wymagań nabywcy. 
Konsumenci, którzy cenią swój czas, wolą często zapłacić dodatkowe pie-

8 J. Ławnicki, Decyduje marka, „Marketing w Praktyce” 2006, nr 12, s. 15.
9 M. Dębski, Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009, s. 16; M. Nejman, 

Budowanie lojalności klientów a marki własne, ZN AE w Poznaniu nr 34, Poznań 2004, s. 84;  
L. de Chernatony, Marka, GWP, Gdańsk 2003, s. 20–21.

10 www.promarka.pl/aktualnosci (06.2010).
11 Na przykład przy zakupie produktów spożywczych marka kojarzy się przede wszystkim 

z wysokim poziomem jakości – 76% wskazań, za: A. Baruk, Znaczenie marek produktów 
spożywczych w opiniach polskich nabywców, „Marketing i Rynek” 2009, nr 2, s. 33.
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niądze za pewność, że nie będą mieli z produktem żadnych problemów12. M. 
Dębski stwierdza nawet, że marki zaczynają istnieć i odgrywać znaczącą rolę 
dopiero wówczas, gdy klient postrzega ryzyko podjęcia błędnej decyzji13. 

W opinii wielu Polaków (41% badanych) produkt markowy to taki, za który 
zapłacić trzeba wyższą cenę, i to tylko ze względu na opatrzenie znanym logo 
(marką), co może oznaczać pewną barierę w momencie zakupu. Autorka jest 
zdania, że różnice cenowe pomiędzy produktami markowymi a pozostałymi będą 
z czasem malały. Obecnie rywalizacja pomiędzy producentami różnych marek 
o utrzymanie klienta prowadzi do obniżania przez nich ceny, dzięki temu produk-
ty opatrzone znaną marką stają się dostępne dla większości polskich nabywców.

Z badań D. Szczerbickiej wynika, że Polacy, robiąc codzienne zakupy, 
chętnie wybierają produkty markowe (80% badanych kupuje artykuły markowe). 
Mniej niż 1/5 Polaków stwierdziło, że kupuje towary markowe „bardzo rzadko” 
lub „nigdy”. Ponad połowa Polaków uważa, że markowe produkty są nowocze-
sne i innowacyjne, a 75%, że są po prostu lepsze niż produkty nieoznaczone 
marką. Konsumenci przyznają, że ufają markom (78%), że towary markowe 
im się podobają (71%), a także, że są skłonni zapłacić za nie więcej (ponad 
50% wskazań). Według większości Polaków (blisko 90%) produkty markowe są 
bardziej trwałe, a do ich produkcji wykorzystywane są najnowsze technologie14. 
Aż 36% badanych Polaków twierdzi, że wolą nic nie kupić, niż zaryzykować 
zakup nieznanej marki15. Marka umożliwia zidentyfikowanie producenta, który 
w odczuciu nabywców ponosi za niego większą odpowiedzialność. Marka jest 
więc przede wszystkim gwarantem jakości produktu.

Duża część klientów jest lojalna względem jednej marki lub kilku marek 
i w ich ramach stara się zaspokajać swoje potrzeby. Dlatego producenci sta-
rają się sprostać jak największej liczbie różnorodnych wymagań nabywców 
i oferują pod jedną marką kilkanaście odmian produktu – stosując tzw. markę 
rodzinną (szczególnie dotyczy to kosmetyków, słodyczy). Z tego powodu firma 
Colgate oferuje aż 56 produktów związanych z higieną jamy ustnej, a Gillette 

12 P. Kwiatkowski, Wartość marki dla klienta, „Marketing w Praktyce” 2002, nr 6, s. 19. 
Rolę marki w zmniejszaniu ryzyka przy zakupie produktów spożywczych podkreśla także: 
A. Baruk, op.cit., s. 34; J. Kall, op.cit., 2006, s. 13–14.

13 M. Dębski, op.cit., s. 23–24.
14 D. Szczerbicka, Postaw na markę, „Marketing w Praktyce” 2005, nr 10, s. 19.
15 www.promarka.pl/aktualnosci (06.2010).
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ma w swojej ofercie aż 94 rodzajów produktów do golenia16. W ten sposób 
konsumenci nie muszą zmieniać marki, by zaspokoić swoje potrzeby. Klient 
przenosi wówczas wszystkie swoje pozytywne skojarzenia z daną marką na 
nowy produkt. Dzięki temu ma zapewnienie wysokiej jakości, jaką gwarantuje 
marka, a jednocześnie realizowane są jego potrzeby zmiany i nowości. Jak 
wykazały badania przytaczane przez S. Smyczka: „lojalność klienta jest 
niska względem danej marki, jeśli korzysta on tylko z jednego produktu 
tej marki. Stopień jego lojalności znacznie rośnie, gdy korzysta z większej 
ilości produktów danej marki”. Mniejsza skłonność do zmiany marki wynika 
wówczas z konieczności zmiany kilku przyzwyczajeń nabywcy i prowadzi do 
skomplikowania wielu procesów decyzyjnych zamiast jednego17.

Związki z markami mają w dużej mierze charakter emocjonalny, i to 
nie tylko z markami ekskluzywnymi, jak Harley-Davidson, Mercedes-Benz 
czy BMW, ale jak pokazują badania przeprowadzone przez firmę Research 
International w 41 krajach, aż 40% badanych czuje się związanych z markami 
lokalnymi i towarzyszącymi im w życiu codziennym, jak marki żywności, 
artykułów higieny osobistej, środków czystości, telefonów, sprzętu grającego 
czy ulubionej odzieży. Jak stwierdza T. Jakubowski: „marka może być klien-
towi obojętna lub przeciwnie – może mieć na jej temat wyrobione zdanie, 
może ją uwielbiać albo wręcz jej nie lubić. Ten wymiar emocjonalny, czyli 
relacja z marką, decyduje o tym, czy klient zechce w ogóle kupić produkt, 
czy zrobi to raz, czy też zakup powtórzy”18. Emocjonalne i funkcjonalne kom-
ponenty marki, zdaniem P. Kwiatkowskiego, stają się prawie równorzędne, 
a koncentracja na intensywnych doświadczeniach w momencie użytkowania 
produktu sprawia, że marka postrzegana jest przez pryzmat własnych potrzeb 
i funkcjonuje w ramach osobistej legendy tworzonej w umyśle konsumenta19.

Jak stwierdza K. Mazurek-Łopacińska: „zarówno teorie psychologiczne, 
jak i wyniki badań empirycznych wykazują, że konsumenci mają tendencję do 

16 P. Kwiatkowski, op.cit., s. 18.
17 S. Smyczek, Lojalność konsumentów na rynku, AE w Katowicach, Katowice 2001, s. 95–96.
18 T. Jakubowski, Rozwój marki a potencjał klienta, „Marketing w Praktyce” 2002, nr 6, 

s. 4; M. Zawada, 10 zasad budowania silnej marki, „Marketing w Praktyce” 2001, nr 4, s. 11.
19 P. Kwiatkowski, Zmniejsza się społeczna rola produktu, „Media & Marketing” 2005, nr 

22 (169). Podobne opinie można znaleźć w: M. Milewski, W co się młodzi stroją, „Marketing 
w Praktyce” 2006, nr 6, s. 53; Z. Waśkowski, Budowa lojalności względem marki na rynku 
dóbr przemysłowych, „Marketing i Rynek” 2001, nr 3, s. 17–18.
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wiązania symbolu marki z koncepcją własnego ja”20. Autorka chce podkreślić 
także, że produkty markowe pełnią często rolę elementu charakteryzującego 
nabywcę. Dzięki niektórym markom ich użytkownicy mogą być rozpozna-
walni jako członkowie grupy, z którą się identyfikują. Również w przypadku 
towarów luksusowych marka i jej funkcja identyfikująca nabywcę mają 
ogromne znaczenie. Posiadanie niektórych marek, ze względu na ich wysoką 
cenę i przez to trudną dostępność, stwarza zamożnym klientom możliwość 
wyróżnienia się i podkreślenia przynależności do elity. 

Należy wspomnieć także o produktach opatrzonych logo sieci handlo-
wych (inaczej określanego jako marka własna – private label, marka sklepu –  
store brand, marka pośrednika, marka prywatna), które również w Polsce 
zyskują na znaczeniu. Są to produkty opatrzone logo pośrednika zamiast 
producenta21. Przez określenie marka własna należy rozumieć: „produkt 
wprowadzony do sprzedaży w sieci handlowej pod nazwą nadaną przez sieć 
i dostępną tylko w sklepach tej sieci”. Klienci wybierają towary opatrzone 
logo sklepu, wiedząc, że są one tańsze. W Wielkiej Brytanii hipermarkety 
w ciągu zaledwie 10 lat (1980–1990) niemal podwoiły swoje przychody, zaś 
w tym samym czasie znacząco spadło przywiązanie Brytyjczyków do marki22. 

Obecnie we wszystkich sieciach handlowych w Polsce można znaleźć 
produkty opatrzone markami handlowymi sieci, a klienci coraz częściej je wy-
bierają. Są to produkty proste, nieskomplikowane technologicznie, zazwyczaj 
znajdujące się w fazie wzrostu lub dojrzałości rynkowej. Dlatego wśród marek 
własnych aż 85–90% oferty stanowią produkty żywnościowe o szybkiej rotacji 
(mleko, makarony, artykuły sypkie, nabiał), chemia gospodarcza (proszki do 
prania, płyny do płukania, środki czyszczące, płyny do mycia naczyń, mydła), 
artykuły biurowe, jak również artykuły jednorazowe23. Zdaniem autorki wła-
ściciele hipermarketów promują marki własne w celu przywiązania nabywców 
do ich sieci handlowej, a nie do konkretnych marek producentów. W Polsce 

20 K. Mazurek-Łopacińska, op.cit., s. 102; J. Altkorn, op.cit., 1999, s. 42–44; K. Presz, 
Badania wizerunku i pozycjonowania marki, „Marketing w Praktyce” 2001, nr 12, s. 9.

21 M. Nejman, op.cit., s. 87. 
22 M. Laszczak, Lojalność klienta zdobywana rozgłosem, „Marketing w Praktyce” 2003, 

nr 2, s. 15–16.
23 M. Nejman, op.cit., s. 91. Szerzej o markach własnych w odniesieniu do produktów 

spożywczych: A. Baruk, op.cit., s. 36.
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produkty private labels są zazwyczaj najtańsze w danej kategorii produkto-
wej – średnio 30% tańsze niż produkty znanych marek, a jakością starają się 
im dorównać. Dzięki temu sieci zyskują lojalnych klientów (zwłaszcza osoby 
oszczędne), a dodatkowo uniezależniają się od warunków oferowanych przez 
znanych producentów. 

Koncentracja handlu w dużych sieciach wynosi w Polsce ok. 40%, 
a w przypadku krajów tzw. starej Europy nawet do 90%. Ta tendencja sprzyja 
rozwojowi marek własnych – ich ilościowy udział w poszczególnych kategoriach 
produktowych w niektórych krajach sięga nawet 40% (np. w Niemczech, Belgii, 
Wielkiej Brytanii), a w Szwajcarii udziały marek własnych w niektórych kate-
goriach przekraczają nawet 50% wartości sprzedaży. Podobna sytuacja może 
mieć miejsce niedługo również w Polsce. Jak wynika z danych firmy Nielsen, 
w 2008 roku w Polsce w przypadku produktów spożywczych marki własne 
odpowiadały za 9,1% wartości sprzedaży, a chemicznych jedynie za 8,6%24. 

Wzrost znaczenia marek własnych niepokoi producentów towarów mar-
kowych, w Polsce można obserwować próbę obrony przed działaniami sieci 
handlowych (na przykład kampania ProMarka „Wybierz markowe”). Jednakże, 
jak zauważa M. Dębski, wyniki badań pokazują, że producenci i detaliści mogą 
uniknąć bezpośredniej konkurencji, ponieważ można wyodrębnić segmenty 
nabywców zorientowanych na jeden bądź drugi rodzaj marek25. 

Podsumowując, dla klienta marka jest gwarantem wysokiego i stałego 
poziomu jakości produktów, ułatwia ich identyfikację, skraca proces decyzji 
zakupowych i ogranicza ryzyko dokonania błędnego wyboru. Konsumenci 
kupują produkty tych marek, które w największym stopniu odpowiadają 
ich oczekiwaniom, niezależnie od tego, czy te oczekiwania mają charakter 
racjonalny, czy emocjonalny. Marka dla nabywcy jest wyobrażeniem i opinią 
o produkcie oraz jego wytwórcy. Odpowiednio wykreowana marka zajmuje 
część świadomości (także podświadomości) klienta, przez co staje się mu 
znana, bliska, co zachęca do dokonywania powtórnych zakupów. Efektem 
końcowym jest wytworzenie się więzi z marką, czyli lojalności, która objawia 
się silną preferencją i kupowaniem produktów konkretnych marek.

24 Za: P. Mazurkiewicz, Marki własne podbijają polski rynek, „Rzeczpospolita” 16 wrze-
śnia 2009, s. B9.

25 M. Dębski, op.cit., s. 52.
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NATURE AND PLACE OF BRAND IN MODERN MARKETING 

Summary

The article presents the importance and the role they play in marketing the brand 
through the prism of contemporary Polish consumer behavior. Pointed out the reasons 
for selection of branded products and the benefits of having a well-known brand by the 
manufacturer. Also raised the problem of introducing the hypermarket’s own brand 
products and their impact on customer loyalty for brands.

Translated by Izabela Ostrowska
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ZASTOSOWANIE MARKETINGU SPOŁECZNEGO 
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ADMINISTRACJI SAMORZĄDU GMINNEGO

Streszczenie
W dzisiejszych czasach organy samorządu terytorialnego stają się w coraz więk-

szym stopniu jednym z kluczowych podmiotów kształtujących warunki dla szeroko 
pojmowanego rozwoju oraz zadowolenia społecznego. Sprawne i skuteczne działanie, 
ale również zasoby intelektualne i materialne wprost przekładają się na życie obywateli. 
Odpowiednie wprowadzenie marketingu społecznego i wykorzystanie jego narzędzi 
może pomóc w lepszej komunikacji ze społeczeństwem, poprawie relacji z mieszkań-
cami oraz wyjaśnieniu obywatelom konieczności podejmowania pewnych decyzji.

Wprowadzenie

Koniec XX wieku w Polsce zaowocował istotnymi przemianami 
politycznymi, społecznymi i gospodarczymi. Bardzo ważna dla kształto-
wania poziomu jakości życia mieszkańców była reforma administracyjna  
z 1 stycznia 1999 roku. Wprowadziła ona strukturę trzystopniowego podziału 
terytorialnego (gmina, powiat, województwo) i miała na celu m.in. ogranicze-
nie roli wojewody oraz nadanie większych kompetencji organom samorządu 
terytorialnego wraz z przyznaniem im dodatkowych środków finansowych.

W dzisiejszych czasach administracja publiczna rozumiana także jako 
organy samorządu terytorialnego staje się w coraz większym stopniu jednym 
z kluczowych podmiotów kształtujących warunki dla szeroko pojmowanego 
rozwoju. Sprawność i skuteczność jej działania, ale także posiadane zasoby 
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zarówno intelektualne, jak i materialne przekładają się wprost na jakość życia 
obywateli, możliwości rozwijania przez nich gospodarczej i społecznej aktywno-
ści oraz poziom ich zaufania do władzy publicznej. Równie ważnym wyróżnikiem 
działań administracji publicznej, obok ekonomicznej sprawności i skuteczności, 
jest oparcie ich na wartościach konstytuujących podwaliny ładu demokratycznego 
i instytucji społeczeństwa obywatelskiego, jak również zasada subsydiarności.

Krytyczne podejście większości społeczeństwa do usług świadczonych 
przez organy samorządu terytorialnego i związane z nim zarzuty marnotra-
wienia pieniędzy, niedostatku potrzebnych usług, zbyt wysokich podatków, 
niedostatecznej opieki medycznej, pogarszającego się stanu infrastruktury, 
powolnego czasu realizacji inwestycji publicznych i innych można zaobser-
wować w większości regionów nie tylko w Polsce. Dlatego tak istotna jest 
poprawa efektywności (postrzeganej i rzeczywistej), aby zaspokoić potrzeby 
obywateli, zdobyć ich zaufanie i poparcie.

Należy pamiętać, iż polityka sektora publicznego ze względu na demo-
kratyczne wybory nie ma gwarancji trwałości istnienia, a jej zadania nie mają 
gwarancji finansowania. W związku z tym urzędy, podobnie jak przedsię-
biorstwa, powinny myśleć strategicznie, kreować nowe sposoby sprawnego 
działania, wprowadzać innowacje, a także promować swoje zalety, by stały 
się widoczne dla społeczeństwa.

1. Samorząd gminny

W aktualnym systemie prawnym RP głównym ogniwem samorządu tery-
torialnego jest właśnie gmina. Konstytucja RP akcentuje to, stwierdzając, że: 
„podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina” (art. 164 ust. 1).  
Ze stwierdzenia tego wynikają określone konsekwencje:

1. Samorząd gminny powinien mieć większość kompetencji w zdecen-
tralizowanej strukturze samorządu. Na tym szczeblu koncentruje się bowiem 
życie lokalne, a jednostka ma swoje miejsce zamieszkania i pracy.

2. W razie wątpliwości, do kogo należy dane zadanie lub kompetencja 
na szczeblu lokalnym, należy przyjąć domniemanie kompetencji gminy.

3. Na tym szczeblu powinna być zlokalizowana infrastruktura zaspo-
kajająca podstawowe potrzeby jednostki w zakresie oświaty, kultury, zdrowia, 
opieki społecznej itp.1

1 Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 107.
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Organem wykonawczym gminy w zależności od jej wielkości i rodzaju 
jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Nie jest to jednak wykonawstwo 
w sensie technicznym, ponieważ zajmuje się tym cały urząd. Do głównych 
funkcji powierzonych wójtowi należy m.in. określenie sposobu wykonywania 
uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, a także wykonywanie budże-
tu. Władzę ustawodawczą stanowi rada gminy, w skład której wchodzą radni 
wybrani w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Zadania rady to 
m.in. uchwalanie budżetu, programów gospodarczych i podatków gminnych 
oraz sprawowanie kontroli nad działalnością gminną. Dobra współpraca 
tych dwóch organów przy odpowiednim zaangażowaniu mieszkańców może 
zagwarantować odpowiedni rozwój gminy. 

Gmina jednak to nie tylko jednostka samorządu terytorialnego, ale 
także pełnoprawny uczestnik rynku, który prowadzi różnorodną działalność, 
posiada określone zasoby i wykorzystuje je w interesie mieszkańców. Jednym 
z głównych jej zadań jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, 
m.in. poprzez realizację zadań własnych zdefiniowanych przez ustawę o sa-
morządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. W szczególności obejmują 
one sprawy:
 – ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska 

i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 – gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 – wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 

ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sa-
nitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopa-
trzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

 – lokalnego transportu zbiorowego,
 – ochrony zdrowia,
 – pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 – gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 – edukacji publicznej,
 – kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, oraz ochro-

ny zabytków i opieki nad zabytkami,
 – kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 

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

pożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gmin-
nego magazynu przeciwpowodziowego,

 – utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
obiektów administracyjnych,

 – polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjal-
nej, medycznej i prawnej,

 – wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia wa-
runków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz wdrażania 
programów pobudzania aktywności obywatelskiej,

 – promocji gminy,
 – współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz pod-

miotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU nr 96, poz. 873, 
z późn. zm.),

 – współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw2.
Można zauważyć, że z jednej strony administracja świadczy usługi 

publiczne o strategicznym znaczeniu dla społeczeństwa (drogi, ulice, mosty, 
wodociągi i zaopatrzenie w wodę, ochrona zdrowia), a z drugiej tzw. usługi 
niezbędne, których realizacji ze względu na brak odpowiednich środków nie 
podejmuje się sektor prywatny. Najlepszym przykładem tego typu usług może 
być pomoc społeczna. 

2. Marketing społeczny

Metody wpływu na decyzje klienta stosowane są powszechnie przez 
przedsiębiorstwa nastawione na zysk, a także organizacje non profit. Jednak 
bez względu na charakter działalności głównym celem orientacji marketingo-
wej powinna być koncentracja na kliencie i jego potrzebach. 

Początek marketingu społecznego datuje się na lata 70. XX wieku, kiedy 
w 1971 r. w magazynie „Journal of Marketing” ukazał się artykuł Philipa 
Kotlera i Geralda Zaltmana jako pierwszy zajmujący się tą tematyką. Pokazano 

2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU z 2001, nr 142, poz. 1591, 
art. 7.
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w nim, że techniki wykorzystywane w marketingu komercyjnym mogą być 
wykorzystane również w sektorze społecznym. Autorzy zdefiniowali marke-
ting społeczny, jako „projektowanie, wprowadzanie i kontrola programów, 
które wpływają na akceptację społecznych idei oraz zawierają elementy 
planowania, produktu, ceny, promocji, dystrybucji i badań marketingowych”.

Koncepcja marketingu społecznego polega na określeniu potrzeb, 
wymagań i interesów rynków docelowych oraz dostarczeniu pożądanego 
zadowolenia w sposób bardziej efektywny i wydajny niż konkurenci, przy 
jednoczesnym zachowaniu lub podniesieniu dobrobytu konsumentów i spo-
łeczeństwa3. Innymi słowy – celem marketingu społecznego jest lepsze społe-
czeństwo. Cel ten może zostać osiągnięty za pomocą technik marketingowych 
wraz z innymi naukami społecznymi. Koncepcja ta jest widoczna w wielu 
inicjatywach różnych organizacji, które nie są nastawione jedynie na zysk 
w dosłownym rozumieniu.

Marketing społeczny bywa często utożsamiany z promocją pewnej idei, 
promocją organizacji lub dobroczynności. Takie rozumienie może jednak 
sprawić, że nie będziemy mogli w pełni wykorzystać możliwości płynących 
z tzw. myślenia marketingowego, które jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu 
rynkowego. Marketing społeczny jest sposobem myślenia strategicznego o roli 
instytucji społecznej i o jej zadaniach zapewniających przetrwanie i rozwój 
organizacji. W tym przypadku nie chodzi jedynie o definiowanie roli spo-
łecznej instytucji, ale o uświadomienie sobie pożytku publicznego płynącego 
z tej działalności4.

Marketing społeczny to proces planowania i osiągania pozytywnej 
postawy społecznej. Jest koncepcją, której istota polega także na zwróceniu 
uwagi na społeczną odpowiedzialność w długim czasie, jak również na 
przyjęciu szerszej perspektywy odnoszącej się do społeczności lokalnej, ale 
także otoczenia przyrodniczego. Może on przynieść duże korzyści sektorowi 
publicznemu przy rozwiązywaniu problemów, osiąganiu wyników lub reali-
zacji między innymi zadań własnych. Z punktu widzenia administracji celem 
marketingu społecznego jest bowiem osiągnięcie zmiany w sposobie myślenia 

3 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 25.
4 Marketing społeczny dla NGO. Jak skutecznie budować relacje z biznesem i two-

rzyć kampanie społeczne, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Komunikacji 
Społecznej, Warszawa 2006.
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społeczeństwa o danym problemie oraz uświadomienie potrzeby realizacji 
niezbędnych działań. Odpowiednie wprowadzenie marketingu społecznego 
i wykorzystanie jego narzędzi może pomóc w lepszej komunikacji ze społe-
czeństwem, poprawie relacji z mieszkańcami oraz wyjaśnieniu obywatelom 
konieczności podejmowania pewnych decyzji. Celem marketingu społecznego 
jest także optymalizacja możliwości zapobiegania danemu problemowi lub 
łagodzenia jego skutków w przyszłości.

Istnieje związek między zaspokajaniem potrzeb społeczeństwa a zwięk-
szeniem efektywności instytucji publicznych. Większa świadomość obywa-
teli wykreowana za pomocą instrumentów marketingowych, jak np. reklama 
społeczna czy konsultacje społeczne, może spowodować obniżenie kosztów 
realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego i kosztów alternatyw-
nych, a tak uzyskane kwoty można przeznaczyć między innymi na działania 
zapobiegające – prewencję. 

Filozofia marketingu społecznego jest wykorzystywana w administracji 
samorządowej w znacznej liczbie państw na całym świecie. Wykorzystują 
one techniki i zasady marketingu do osiągnięcia celów służących wspólnemu 
dobru. Albowiem w czasach globalizacji i otwartych granic jednostkom 
samorządowym powinno szczególnie zależeć na jak najlepszej komunikacji 
z obywatelami.

3. Konsultacje społeczne w Middlesbrough5

Jednym ze sposobów realizacji założeń marketingu społecznego było 
zaangażowanie władz lokalnych miasta Middlesbrough w procesy konsultacji, 
co miało prowadzić do stałej poprawy usług publicznych. Strategia konsultacji 
społecznych (Community Consultation Strategy), Lokalne strategiczne part-
nerstwo dla Middlesbrough (Middlesbrough Partnership), Wytyczne ramowe 
w zakresie zaangażowania społecznego (Community Engagement Framework) –  
to tylko niektóre z programów zaimplementowanych w mieście. 

Miasto Middlesbrough jest usytuowane na północno-wschodnim wy-
brzeżu Anglii, w centrum zespołu miejskiego Tess Valley w hrabstwie North 

5 Na podstawie: M. Bąk, P. Kulawczuk, Samorządowa demokracja partycypacyjna, 
Najlepsze praktyki konsultacji prawa samorządowego z partnerami społecznymi, Wartości 
i zasady rzetelnych konsultacji, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem 
Prywatnym, Warszawa 2007, s. 207–227; dokumenty strategiczne ze strony http://www.mid-
dlesbrough.gov.uk/.
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Yorkshire. Należy do gminy, która obejmuje także kilka okolicznych wiosek. 
Jest najbardziej zurbanizowanym i najgęściej zaludnionym miastem w regio-
nie – liczy około 59 tys. gospodarstw domowych, ma 135 tys. mieszkańców, 
którzy zajmują teren o powierzchni 54,5 km kw. Zaledwie kilka mili od miasta 
leży Teesport – drugi największy port w kraju. 

Miasto osiągnęło swoją świetność w XIX wieku w czasach rewolucji 
przemysłowej na produkcji żelaza i stali, przemyśle okrętowym i petrochemicz-
nym. Gwałtowny upadek tradycyjnych gałęzi przemysłu w drugiej połowie 
XX wieku miał ogromny wpływ na ekonomię miasta, zostawiając spuściznę 
ubóstwa. Większość zakładów została zamknięta lub zrestrukturyzowana. 

Dzisiejsze Middlesbrough to uniwersyteckie miasto oparte na handlu. 
Rynek pracy w zdecydowanej większości opiera się na sektorze usługowym, 
w mniejszym stopniu na produkcyjnym i budowlanym.

Wskaźniki mówiące o wysokiej przestępczości, znacznym bezrobociu 
i niskim kapitale społecznym zachwiały reputacją miasta. Dlatego tak ważna 
dla jego władz stała się poprawa sytuacji m.in. poprzez tworzenie odpowiednich 
warunków do rozwoju przedsiębiorczości, sprowadzenie nowych inwestorów, 
a także zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie publiczne. Jednym 
z kroków w tym kierunku była przyjęta Strategia konsultacji społecznych, doku-
mentu, u podstaw którego leżała chęć poprawy komunikacji ze społeczeństwem. 
Zapisano w nim, że władze zobowiązują się do konsultacji z mieszkańcami 
i kluczowymi partnerami, według następujących wiodących zasad:
 – efektywności – rezultaty konsultacji podawane są do informacji,
 – należytości – musi być zidentyfikowana potrzeba konsultacji, powinno się 

unikać ich powielania, 
 – powszechności – każdy obywatel miasta powinien mieć możliwość wyra-

żenia swoich opinii,
 – koordynacji – podejście do konsultacji powinno być zgodne i koordyno-

wane.
Przyjęcie przez miasto Strategii konsultacji społecznych poprawiło dostęp 

mieszkańców do informacji na temat procesów decyzyjnych władz lokalnych 
i zaangażowania społecznego, a także zwiększyło poziom transparentności.

Tego typu podejście to jednak nie tylko domena Middlesbrough, ale całej 
Wielkiej Brytanii. Ustawy o samorządzie lokalnym (Local Government Act) 
z roku 1999 i 2000 mówiły, iż jednym z podstawowych narzędzi świadczenia 
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usług na rzecz mieszkańców jest właśnie zaangażowanie się społeczeństwa 
w proces decyzyjny. Argumentowano to w następujący sposób:
 – prawdziwe zrozumienie potrzeb publicznych jest czynnikiem polepszają-

cym usługi,
 – zrozumienie potrzeb społeczeństwa pozwoli dostarczyć usługi skuteczniej 

i efektywniej,
 – informacje z konsultacji publicznych będą użyte na potrzeby benchmar-

kingu i monitoringu – tak aby zidentyfikować problemy i wprowadzić 
ulepszenia, 

 – zaangażowanie społeczeństwa jest ważne w zachęcaniu ludzi do podejmo-
wania decyzji lokalnych i wzmacniające lokalną demokrację6.

Taki sposób działania ze strony rządu niewątpliwie polepszył znajomość 
obywateli w zakresie ich praw i obowiązków, jak również podniósł wiedzę na 
temat mechanizmów demokracji. Z drugiej strony pokazał władzom lokalnym 
właściwą drogę postępowania, nie zawsze bowiem nawet najlepsze intencje 
rządzących okazują się adekwatne do potrzeb społeczeństwa. 

Podsumowanie

Funkcje marketingowe mogą realizować z powodzeniem jednostki 
administracji samorządowej na wszystkich szczeblach. Dlatego myślenie 
marketingowe powinno być podstawą decyzji podejmowanych w jednostkach 
samorządu terytorialnego, szczególnie na poziomie gminnym. W ich działal-
ności – w procesie podejmowania decyzji zorientowanych na zaspokojenie 
potrzeb społeczności lokalnych i regionalnych – właściwe jest przyjęcie przez 
organy władzy marketingowego punktu widzenia. Umiejętne wdrażanie kon-
cepcji marketingu społecznego może umożliwić realizację zadań samorządu 
z większą aprobatą społeczeństwa.

Ważny jest stopień zrozumienia przez urzędników koncepcji marketingu 
społecznego i możliwości zastosowania go w administracji samorządowej, 
szczególnie na poziomie aglomeracji miejskich. Potrzebne jest wykreowanie 
i koordynacja wykorzystania narzędzi marketingu społecznego oraz częste 
redefiniowanie zadań urzędu miasta na poziomie wybranych wydziałów, tak 
aby przypisać im dodatkowe zadania wynikające z potrzeby odpowiedniego 
wykorzystania marketingu społecznego.

6 Community Consultation Strategy, Middlesbrough Council, September 2006.
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Nowa koncepcja administrowania powinna zakładać bowiem przejście 
od systemu karania za niepożądane zachowania społeczne do łagodnej 
perswazji i budowania świadomości obywateli. Marketing społeczny może 
być istotnym sposobem wspomagania realizacji zadań własnych jednostek 
samorządu terytorialnego i przyczyniać się do pełniejszego osiągania efektów 
prowadzonych działań własnych samorządu lokalnego. 

ADOPTING SOCIAL MARKETING TO EXECUTE BOROUGHT’S 
ADMINISTRATION OWN GOALS

Summary

Nowadays local government authority are becoming one of the key entities 
forming conditions for social progress and complacency. Well and effective actions 
but also intellectual and material resources directly translating into citizens life. Right 
introducing of social marketing and using its tools may help in better communication 
with society, improve relations with citizens and explain them the necessity of making 
various decisions. 

Translated by Paweł Szeremet 
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BADANIA TYPU FORESIGHT W POLSCE

Streszczenie
Myślenie strategiczne pociąga za sobą wiele obaw, jak odpowiednio odnaleźć się 

w przyszłości, by zyskać, a nie stracić. W odpowiedzi na pytania dotyczące przyszło-
ści istnieją tzw. studia nad przyszłością, do których należy między innymi badanie 
foresight. Na przestrzeni ostatnich lat stosowane było ono z dużym powodzeniem 
na całym świecie, w tym również w większość krajów Unii Europejskiej. Od kilku 
lat prowadzone są liczne projekty typu foresight również w Polsce, które przybierają 
formy regionalne, branżowe, jak i skomasowane w postaci programu narodowego. 

1. Istota badania typu foresight

Równoczesne wprowadzenie w życie trzech zasadniczych zamierzeń: 
przemyślenie przyszłości, przeprowadzenie na jej temat specjalistycznej 
publicznej debaty oraz podjęcie w obecnym czasie działań na rzecz odpowied-
niego ukształtowania przyszłości1, to fundamentalne zagadnienia opisujące 
foresight. Badania tego typu należą do grupy studiów nad przyszłością ( future 
studies)2. 

Foresight stanowi proces systematycznego i wszechstronnego rozpo-
znawania dalekosiężnych trendów rozwojowych w nauce i technologii oraz 
identyfikacji obszarów o kluczowym znaczeniu dla maksymalizacji korzyści 

1 J. Kuciński, Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń mię-
dzynarodowych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa 2007, s. 6.

2 Ibidem, s. 6–7.
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społecznych i gospodarczych3. Co więcej, foresight to proces kreowania 
kultury myślenia społeczeństwa o przyszłości, w którym biorą czynny udział 
zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele przemysłu oraz administracji 
publicznej, po to by wyznaczyć strategiczne kierunki badań i rozwoju tech-
nologicznego w celu przysporzenia jak największych korzyści społecznych 
i ekonomicznych. Idea badań jest więc bardzo szczytna, mimo iż jest to projekt 
bardzo specjalistyczny, angażujący ekspertów w swoich dziedzinach, stwarza 
możliwość, by każdy mógł się w nim wypowiedzieć i mieć swój wkład w bu-
dowę scenariuszy rozwoju branży, regionu czy kraju. Wyniki badań stanowią 
zaś podstawę ewentualnej korekty lub nawet zbudowania na nowo strategii 
różnych organizacji, w ten sposób foresight nie pozostaje bez wpływu na 
postać przyszłych zdarzeń w świecie gospodarki i techniki. 

Wraz ze zmianami zachodzącymi w gospodarce światowej oraz adaptacją 
metody na grunty narodowe, jak i wraz z rozwojem coraz bardziej świadomego 
społeczeństwa metoda foresight, stosowana pierwotnie w obszarze wojsko-
wości, została przeniesiona do przemysłu, by następnie znaleźć zastosowane 
w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem społecznym4.

2. Badania typu foresight w Polsce

Szczególnie obecnie w Polsce odczuwalna jest potrzeba stworzenia 
platformy do dyskusji i współpracy na rzecz rozwoju kraju. Zrodziło to 
pomysł na wykorzystanie foresightu na gruncie naszego kraju. W 2006 
roku uruchomiony został przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego 
Narodowy Program Foresight „Polska 2020”, obejmujący trzy pola badawcze: 
Zrównoważony rozwój Polski, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne 
oraz Bezpieczeństwo5. Pogram narodowy nie jest jednak jedynym obecnie 
prowadzonym badaniem typu foresight w Polsce, równolegle prowadzone są 
pomniejsze badania foresight dotyczące wybranych branż, technologii bądź 
poszczególnych regionów. 

3 M. Kleiber, Narodowy Program Foresight „Polska 2020”. Konferencja Spójności, 
Narodowy Program Foresight „Polska 2020”, Warszawa, 13 listopada 2007, www.foresight.
polska2020.pl (10.05.2010).

4 J. Kuciński, op.cit., s. 9.
5 http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=183&news_

id=4623&layout=2&page=text (9.05.2010).
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Celem Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” jest przede 
wszystkim określenie wizji rozwojowej Polski do 2020 roku, jak i określenie, 
poprzez konsensus z głównymi interesariuszami, priorytetowych kierunków 
badań naukowych i prac rozwojowych, które w perspektywie wieloletniej 
wpłyną na przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego. A także 
wykorzystanie wyników badań w praktyce oraz stworzenie dla nich prefe-
rencji w przydziale środków budżetowych, przedstawienie znaczenia badań 
naukowych dla rozwoju gospodarki oraz możliwości ich absorpcji przez 
gospodarkę, dostosowanie polskiej polityki naukowej do wymogów Unii 
Europejskiej oraz kształtowanie polityki naukowej i innowacyjnej w kierunku 
Gospodarki opartej na wiedzy6. 

Określone zostało, że rezultatem Narodowego Programu Foresight 
w Polsce powinno stać się: ukierunkowanie rozwoju badań i technologii na 
dziedziny gwarantujące dynamiczny rozwój gospodarczy w perspektywie 
średnio- i długookresowej, racjonalizacja nakładów realizowanych ze środ-
ków publicznych oraz stworzenie języka debaty społecznej i kultury myślenia 
o przyszłości, prowadzących do koordynacji wspólnych działań dla rozwoju 
gospodarki i poprawy jakości życia w Polsce7. Efekty prac z rzeczywisto-
ścią będziemy mogli zderzać przez następne lata, zaś początkowe wnioski 
z pierwszego takiego przedsięwzięcia w naszym kraju będzie można poznać 
na przełomie 2008 i 2009 roku, na kiedy przewidziany jest termin zakończenia 
realizacji Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”.

3. Realizacja NPF „Polska 2020”

W przedsięwzięciu Narodowy Program Foresight „Polska 2020” plano-
wano zastosowanie wielu metod foresight, wśród których do podstawowych 
należą dyskusje panelowe, analiza SWOT, badanie eksperckie metodą Delphi, 
analiza PEST (Polityczno-Ekonomiczno-Społeczno-Technologiczna), krzyżo-
wa analiza wpływów oraz budowa scenariuszy8. 

6 www.foresight.polska2020.pl (10.05.2010). 
7 Ibidem.
8 http://www.ippt.gov.pl/foresight/foresight-narodowy.html (10.05.2010).
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W zadania te zaangażowane zostały zasadniczo dwie grupy ekspertów: 
wewnętrzni oraz zewnętrzni. Praca ekspertów wewnętrznych ujęta została 
w trzy obszary badawcze9:

1. Pole Badawcze „Bezpieczeństwo” (bezpieczeństwo ekonomiczne: 
zewnętrzne i wewnętrzne, intelektualne, socjalne oraz techniczno-technolo-
giczne, rozwój społeczeństwa obywatelskiego);

2. Pole Badawcze „Technologie informacyjne i telekomunikacyjne” (dostęp 
do informacji, ICT a społeczeństwo, ICT a edukacja, e-Biznes, nowe media);

3. Pole Badawcze „Zrównoważony rozwój Polski” (jakość życia, 
zasoby energetyczne, ekologia, technologie na rzecz ochrony środowiska, 
zasoby naturalne, nowe materiały, transport, polityka ekologiczna, polityka 
produktowa, rozwój regionów).

Dodatkowo w ramach każdego pola powstały wymienione powyżej 
panele tematyczne, w ramach których eksperci obradują nad wypracowaniem 
list priorytetów i makropriorytetów. Do najistotniejszych zadań ekspertów 
zewnętrznych należy udział w dwóch rundach badania eksperckiego Delphi. 
Badanie to realizowane było za pomocą ankiety internetowej i składało się 
z dwóch rund. Członkowie zespołu ekspertów zewnętrznych mogli również 
uczestniczyć w ważnych wydarzeniach związanych z programem: debacie 
publicznej poświęconej wynikom badania Delphi oraz konferencji podsumo-
wującej realizację programu, choć nie było to dla nich obligatoryjne10. 

Ekspertów wspierali dodatkowo: panel główny, złożony z pracowników 
nauki, jak i praktyków biznesu, a także konsorcjum koordynujące projekt, 
którego zadaniem była organizacja przedsięwzięcia i bieżące zarządzanie 
projektem, oraz instytucje partnerskie stanowiące zaplecze naukowe i anali-
tyczne. Funkcje doradcze i nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji 
programu pełnił działający przy MNiSW Zespół Interdyscyplinarny do 
spraw Narodowego Programu Foresight, zwany Komitetem Sterującym, przy 
wsparciu: Wydziału ds. Foresight w Departamencie Strategii i Rozwoju Nauki 
MNiSW oraz grupy wsparcia złożonej z młodych pracowników nauki11. 

9 Narodowy Program Foresight „Polska 2020”, broszura informacyjna programu, 
Warszawa 2006, s. 2–4.

10 http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=183&news_
id=4623&layout=2&page=text (9.05.2010).

11 J. Kuciński, op.cit., s. 9.
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4. Inne działania typu foresight w Polsce

Poruszając tematykę foresight oraz Programu Narodowego „Polska 
2020”, należy nadmienić o istnieniu projektów foresight regionalnych oraz 
technologicznych, często zamiennie nazywanych branżowymi. W tabeli 
1 przedstawione są dotychczasowe projekty regionalne wraz z instytucją 
koordynującą. 

Tabela 1 

Regionalne projekty foresight w Polsce

Nazwa projektu Instytucja koordynująca

LORIS WIZJA Uniwersytety Łódzki

Foresight Mazovia Przemysłowy Instytut 
Automatyki i Pomiarów

Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju 
województwa podkarpackiego Politechnika Rzeszowska

Województwo Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju – 
Foresight Regionalny do 2020 r. Politechnika Opolska

Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju 
województwa lubelskiego Politechnika Lubelska

Politechnika Świętokrzyska – Priorytetowe technologie dla 
zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego

Politechnika 
Świętokrzyska

Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju 
Małopolski

Akademia Ekonomiczna 
w Krakowie

Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. Politechnika Wrocławska

Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju 
województwa śląskiego Politechnika Śląska

Źródło:  K. Czaplicka, J. Bondaruk, NPF a regionalne i branżowe projekty typu fo-
resight realizowane w Polsce, Konferencja Spójności, Narodowy Program 
Foresight „Polska 2020”, Warszawa, 13 listopada 2007, www.foresight.pol-
ska2020.pl (10.05.2010).

Z powyższego zestawienia wynika, że instytucjami koordynującymi są 
głównie ośrodki akademickie, a głównym priorytetem jest zrównoważony 
rozwój województw. Dodatkowo wynika z niego, że nie wszystkie wojewódz-
twa organizują tego typu projekty, w zestawieniu nie ma chociażby wojewódz-
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twa zachodniopomorskiego, którego uwarunkowania geoekonomiczne plasują 
je jako nisko innowacyjne, z dominującą rolą usług w gospodarce. W tabeli 2 
przedstawione są branżowe projekty typu foresight.

Tabela 2

Branżowe projekty foresight w Polsce

Nazwa projektu Instytucja koordynująca

Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo- 
-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 
kraju

Główny Instytut Górnictwa

Foresight technologiczny odlewnictwa polskiego Instytut Odlewnictwa

Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia 
i przetwórstwa węgla brunatnego Poltegor-Instytut

Ocena perspektyw i korzyści wykorzystania technik satelitarnych 
i rozwoju technologii kosmicznych w Polsce

Centrum Badań 
Kosmicznych PAN

Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra 
lotniczego „Dolina Lotnicza”

Stowarzyszenie Grupy 
Przedsiębiorców Przemysłu 

Lotniczego „Dolina 
Lotnicza”

Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego 
rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce

KGHM Cuprum Sp. o.o. 
CBR

System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii 
medycznych w Polsce

Instytut Biocybernetyki 
i Inżynierii Biomedycznej 

PAN

Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów 
metalicznych, ceramicznych i kompozytowych

Instytut Podstawowych 
Problemów Techniki PAN

Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych Główny Instytut Górnictwa

Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego 
węgla kamiennego Główny Instytut Górnictwa

Źródło: jak do tab. 1 (11.05.2010).

Bardzo ważną sprawą, której dotyczyła również odrębna konferencja, 
pt. „Konferencja spójności”, związaną z NPF jest właśnie współgranie 
poszczególnych projektów. Foresight narodowy zawiera z reguły bardzo 
skondensowane informacje dotyczące regionów, implementacja wyników 
w układzie regionalnym jest więc trudna. Projekty lokalne zawierają z zasa-
dy rozwiązania uwzględniające specyfikę regionu, dodatkowo powinny one 
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być jednak zgodne z ogólnymi wytycznymi projektu narodowego. Podczas 
wspomnianej konferencji przytoczono następujące rodzaje spójności: 
 – wewnątrz projektów, czyli pomiędzy panelami lub w aspekcie łączenia 

scenariuszy, 
 – w regionie, gdzie projekty regionalne łączą się z elementami foresightów 

branżowych, 
 – na płaszczyźnie krajowej, gdzie NPF łączy się z projektami regionalnymi 

i branżowymi. 
Projekty regionalne i branżowe w swojej skali potrafią przynieść wiele 

korzyści w postaci wielowymiarowej analizy uwarunkowań rozwoju technolo-
gicznego oraz analizy współzależności czynników i pól współpracy podmiotów 
kształtujących rozwój technologiczny w regionie. Owocuje to powstaniem 
scenariuszy protechnologicznego rozwoju regionu i branży oraz analizą czyn-
ników kształtujących potencjał pól technologicznych, a także analizą relacji 
między uwarunkowaniami rozwoju technologicznego i polami technologicz-
nymi regionu12. 

Foresight dzięki swojej specyfice pomaga wyznaczać tor polityce 
badawczo-rozwojowej, a dzięki temu przyczynia się do wzrostu innowa-
cyjności i branż, i kraju. Dodatkowo w związku z jego specyfiką wykazuje 
bezpośrednie powiązanie z tak popularną tendencją rozwojową ku gospodarce 
opartej na wiedzy. To, co charakteryzuje foresight, to właśnie konieczność 
posiadania wiedzy, oparcia na doświadczeniu eksperckim oraz uznanie zmian 
za naturalną kolej rzeczy, co uświadamia konieczność podejmowania decyzji 
ze świadomością ich następstw w długim horyzoncie czasu13. 

Realizacja foresightu w regionie z pewnością wiązałaby się z opracowa-
niem scenariuszy rozwoju technologii i identyfikacją kluczowych, wiodących 
technologii. Dodatkowo należałoby wyznaczyć priorytetowe kierunki rozwoju 
regionu oraz konkretne priorytety w dziedzinie B+R w regionie. Projekt po-
winien zaowocować wsparciem regionalnych firm, zwłaszcza sektora MSP, 
wraz ze wzrost poziomu wiedzy i umiejętności regionalnych decydentów 
politycznych i partnerów społecznych w zakresie antycypowania tego, co ma 

12 K. Czaplicka, J. Bondaruk, op.cit. (10.01.2008).
13 I. Miles, M. Keenan, J. Kaivo-Oja, Handbook Of Knowledge Society Foresight, Prest and 

FFRC for the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 
October 2002, s. 36.
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nastąpić w przyszłości. Powinno nastąpić także zdefiniowanie i weryfikacja 
metodologii i zestawu instrumentów umożliwiających wdrożenie systema-
tycznego foresightu regionalnego i technologicznego oraz wskazanie i ocena 
przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem gospodarczym.

Spektrum rezultatów jest więc bardzo szerokie. Poza samymi opraco-
waniami naukowymi oraz wypracowaną wiedzą powinna powstać platforma 
wymiany informacji i współpracy. W związku zaś z tą wielością wyników 
oraz efektami przeprowadzonych projektów bądź tych będących w toku warto 
uważać na to, by końcowe raporty zawierały zalecenia dla władz regionalnych 
i interesariuszy regionalnych, które będą mogły zostać realnie wykorzystane 
w przyszłości14.

Kraje Unii Europejskiej mają już bardzo duże doświadczenie, a czasami 
i bardzo dobre rezultaty przeprowadzonych foresightów. Polska powoli na-
bywa umiejętności takiego sposobu prognozowania i podejmowania decyzji. 
Można już jednak wyciągnąć pewne wnioski zarówno w oparciu o projekty 
regionalne, jak i branżowe, korzystając z dobrych praktykach oraz ucząc się 
na błędach jeszcze nie swoich.

FORESIGHT METHOD IN POLAND

Summary

Thinking about the future can create a lot of questions which are important 
for long term planning. Foresight method was successfully applied by majority of 
European Union countries. A key element of this method is to predict the possible 
directions of scientific development by creating a platform of discussion between 
scientific environment, industry and public opinion in a range of scientific and tech-
nological priorities as well as social issues. We have to know how to manage our 
future otherwise we can face with failure. Due to a strong demand for such expertise 
Foresight Project was activated in Poland as well. 

Translated by Monika Wojtkiewicz

14 K. Borodako, Projekty foresightu regionalnego w Polsce. Diagnoza stanu, Konferencja 
Spójności, Narodowy Program Foresight „Polska 2020”, Warszawa, 13 listopada 2007, www.
foresight.polska2020.pl (10.05.2010).
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WPŁYW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW 
INDYWIDUALNYCH NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE

Streszczenie
Wzrost dostępności kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych powo-

duje, że na rynku nieruchomości ceny mieszkań rosną, gdyż zwiększa się popyt na 
mieszkania i domy oraz popyt na usługi notarialne, na materiały budowlane i wypo-
sażenia wnętrz. Wzrost popytu na nieruchomości pociąga za sobą wzrost ich podaży. 
Natomiast wzrost podaży nieruchomości wpływa na wzrost popytu na materiały 
budowlane i siłę roboczą. Spadek bezrobocia w gospodarce powoduje to, że środki, 
które miały być przeznaczone na zasiłki dla bezrobotnych, zostają w budżecie pań-
stwa i dodatkowo wpływają do niego podatki. Kredyty hipoteczne są nierozerwalnie 
związane z rynkiem nieruchomości. Elementy te pozostają w silnej korelacji. 

Wprowadzenie

Kryzys w USA i Europie nie oszczędził również rynku nieruchomo-
ści w Polsce. Nie był on tak dotkliwy jak za oceanem, ale jego negatywne 
oddziaływanie odczuli zarówno deweloperzy, jak i prywatni inwestorzy 
oraz pośrednicy. Istnieją poglądy specjalistów, którzy twierdzą, iż w Polsce 
kryzysu nie było. Należy poddać to rozważeniu. Nawet jeśli kryzysu nie było, 
to jego skutki i tak są do dziś widoczne, chociażby poprzez spadek wartości 
nieruchomości. Rynek po spadkach cen nieruchomości szybko zareagował 
i obniżył je, aby nie stracić potencjach właścicieli nieruchomości. 
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1. Rynek nieruchomości w Polsce 

Nieruchomość oznacza wydzielony obszar ziemi wraz z budynkami oraz 
innymi urządzeniami na nim wzniesionymi1. 

Ludzie od zawsze nabywają i budują nieruchomości z różnym przezna-
czeniem. Celem nabycia nieruchomości jest zasiedlenie jej, odsprzedanie, wy-
najem, dzierżawa lub prowadzenie działalności gospodarczej. Nieruchomość 
stanowi bardzo często główny majątek właścicieli nieruchomości. 

Z cech fizycznych nieruchomości budowlanych i sposobów ich użytkowa-
nia wynikają określone konsekwencje ekonomiczne. Specyfikę ekonomiczną 
nieruchomości tworzą takie jej cechy, jak:
 – duża wartość – występuje ona zwłaszcza przy budowie nieruchomości 

z przeznaczeniem na cele usługowe,
 – duża kapitałochłonność – wartość zaangażowania kapitału w przeliczeniu 

na umowną jednostkę (np. m kw.) jest znacznie wyższa od spodziewanych 
z niej średniorocznych przychodów,

 – zużywanie się w czasie – każdy obiekt budowlany ulega zużyciu w czasie,
 – zmienność wartości w czasie – wynika to ze starzenia się nieruchomości 

w miarę upływu okresu jej eksploatacji2.
Rodzaje nieruchomości:

 – nieruchomości mieszkaniowe – obiekty budownictwa jednorodzinnego 
i wielorodzinnego, stanowią one gros wszystkich nieruchomości,

 – obiekty biurowe – większość lokali usługowych nie stanowi własności 
przedsiębiorstw, które prowadzą tam swoją działalność, inwestycja w nie-
ruchomość powoduje zamrożenie pieniędzy w środek trwały, jakim jest 
obiekt biurowy, dlatego też dla firmy lepsza jest dzierżawa,

 – nieruchomości handlowe – są one ważnym i szybko rozwijającym się ro-
dzajem nieruchomości, będącym często przedmiotem dzierżawy,

 – nieruchomości związane z czasem wolnym – w krajach wysokorozwinię-
tych mają coraz większe i strategiczne znaczenie,

 – nieruchomości hotelowe,
 – parkingi,

1 E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006, 
s. 13.

2 H. Gawron, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 9.
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 – nieruchomości magazynowe – są one w okresie nieustającego rozwoju 
i koncentrują się w węzłach logistycznych3.

Rynek nieruchomości w Polce jest młodym rynkiem. Jeszcze 15 lat temu 
domy jednorodzinne były budowane ze środków własnych. Środki te pocho-
dziły z oszczędności gromadzonych przez kilkadziesiąt lat. Przeciętnego 
młodego Polaka nie było stać na zakup nieruchomości ani budowę domu 
jednorodzinnego. Nieruchomości były nabywane głównie poprzez uzyskanie 
spadku lub otrzymanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego. Niewielu było stać na nabycie nieruchomość na własność od 
dewelopera. Obecnie sytuacja jest odwrotna. Rynek deweloperów jest coraz 
większy. Ceny nieruchomości i kredyty hipoteczne są na tyle przystępne, 
że ludzie stają się właścicielami nieruchomości w bardzo młodym wieku. 
Rozwija się też budownictwo domów jednorodzinnych, finansowanych za-
równo przez deweloperów, jak i osoby indywidualne. W okresie boomu domy 
i bloki mieszkalne powstawały jak grzyby po deszczu. Dzięki czemu klient 
miał zdolność kredytową oraz wybór, więc mógł negocjować ceny, co przy 
kredycie udzielanym na 30 lat było często elementem decydującym. 

2. Rola rynku nieruchomości w gospodarce 

W gospodarkach rozwiniętych i rozwijających się nieruchomość to kapi-
tał. Kapitał, który może zarabiać poprzez jego odsprzedaż z zyskiem. Kapitał 
jako inwestycja w przyszłość lub inwestycja przedsiębiorstwa.

Gospodarka rynkowa składa się z wielu rynków, na których występuje: 
popyt, podaż i cena. Miejsce rynku nieruchomości w gospodarce jest niejed-
noznaczne. Jego umiejscowienie zależy od tego, z jakiego punktu podejdziemy 
do rynku, czy od definicji na gruncie ekonomii, czy od procesu inwestowania, 
czy od procesu kredytowego. Nieruchomości są bezpośrednio związane z ota-
czającą je gospodarką. Rynek nieruchomość i gospodarka wzajemnie na siebie 
oddziałują. Wzrost podaży na rynku nieruchomości powoduje spadek stopy 
bezrobocia, wzrost inwestycji, wzrost popytu w sektorze budowlanym i wzrost 
popytu na kredyty hipoteczne. Wzrost akcji kredytowej powoduje wzrost 
wpływów z podatków do budżetu państwa z tytułu podatku od nieruchomości 
oraz VAT-u z usług i produktów budowlanych. Uzyskane z tego tytułu wpływy 
państwo może wykorzystać na wspieranie walki z bezrobociem, budowę dróg 

3 Ibidem, s. 12–36.
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itp. Rynek nieruchomości jest bardzo silnie związany z rynkiem finansowym, 
poprzez finansowanie inwestycji budowlanych, udzielanie kredytów na zakup 
nieruchomości. Między nimi istnieje silna współzależność. Wzrost dostęp-
ności kredytów hipotecznych powoduje wzrost cen nieruchomości, zaś ich 
spadek zmniejszenie cen.

3. Finansowanie nieruchomości nabywanych przez klientów 
indywidualnych i związane z nimi zabezpieczenia

Środki na zakup nieruchomości mogą pochodzić z różnych źródeł. Jednym 
z nich jest samofinansowanie. Przyszli właściciele lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego nabywają go ze środków własnych. Jest to niewielki 
odsetek polskiego, jak i zagranicznego społeczeństwa. Należy pamiętać o tym, 
iż wydatki związane z zakupem nieruchomości pociągają za sobą inne koszta 
np. remont lokalu, wykończenie lokalu, umeblowanie, koszty okołokredytowe, 
podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości. Koszty związane 
z udzieleniem kredytem mogą sięgać nawet 20% pierwotnej kwoty kredytu. 
Należy zaliczyć do nich prowizję za udzielnie kredytu, koszty notariusza, 
opłatę za wpis do księgi wieczystej, podatek od czynności cywilnoprawnych 
(PCC-3), koszt pierwszej składki ubezpieczenia, koszty oszacowania wartości 
nieruchomości. Kredytobiorcy korzystają z instrumentów dostępnych przez 
sektor finansowy finansujących nabywanie nieruchomości. Należą do nich: 
kredyt hipoteczny, kredyt mieszkaniowy, kredyt budowlano-hipoteczny, 
pożyczka hipoteczna. 

Kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt celowy udzielany na 
sfinansowanie inwestycji w nieruchomość, udzielany przez banki, oprocento-
wany, zwrotny i zawsze zabezpieczony na hipotece nieruchomości, może być 
także hipoteka np. na nieruchomości osoby trzeciej4.

Kredyt mieszkaniowy tym różni się od kredytu hipotecznego, że 
zabezpieczeniem nie musi być hipoteka, a celem kredytu jest inwestycja 
w nieruchomość. Inwestycja rozumiana jako wykup, zakup działki, budowa, 
rozbudowa domu. 

Kredyt budowlano-hipoteczny jest specyficznym rodzajem kredytu hipo-
tecznego. Jego celem jest budowa domu. Kredyt ten ma dwie fazy. Pierwsza 
to okres do momentu uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie 

4 Współczesna bankowość hipoteczna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 33.
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nieruchomości, które pozwala na zamieszkanie w wybudowanym obiekcie. Do 
uzyskania tego pozwolenia kredytobiorcy spłacają tylko ratę odsetkową. Okres 
ten to zazwyczaj maksymalnie 24 miesiące od momentu dzielenia kredytu. Do 
tego okresu nieruchomość jest ubezpieczona na określoną kwotę. W drugim 
okresie, po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, kwota 
ubezpieczenia ulega podwyższeniu z uwagi na wzrost wartości nieruchomości 
w stosunku do jego wartości początkowej. W tym też okresie kredytobiorcy 
zaczynają spłacać ratę kapitałowo-odsetkową. Kredytobiorca, ustalając okres 
karencji w spłacie kapitału, powinien wziąć pod uwagę warunki pogodowe, 
okres odbioru przyłączy, które mogą wydłużyć termin dostarczenia prawo-
mocnego pozwolenia na użytkowanie nieruchomości.

Pożyczka hipoteczna jest również zabezpieczona hipoteką. Polega ona na 
wycofaniu kapitału z posiadanej już nieruchomości. Celem pożyczki hipotecz-
nej może być zakup innej nieruchomości, remont, rozbudowa już posiadanej 
lub cel dowolny, np. zakup samochodu. Ze względu na to, że pożyczka nie 
musi mieć określonego celu, jest do niej ograniczony dostęp, ma wyższą marżę 
niż kredyt hipoteczny lub mieszkaniowy, udzielna jest na niższe kwoty niż 
kredyty hipoteczne czy mieszkaniowe. 

Dość nowym rozwiązaniem, jeszcze niedostępnym w Polsce, jest odwró-
cony kredyt hipoteczny. Podobnie jak to jest w przypadku pożyczki hipotecz-
nej, polega on na wycofaniu z nieruchomości kapitału. Jest on udzielany oso-
bom starszym i na maksymalną kwotę połowy wartości nieruchomości. Cechą 
wyróżniającą jest to, że nie jest w tym przypadku badana zdolność kredytowa, 
która występuje w pozostałych przypadkach. Właściciele nieruchomości nie 
muszą wykazywać dochodów. Kredyt może być wypłacony w kilku formach: 
jednorazowo, co miesiąc określona kwota przez określony czas lub co miesiąc 
do momentu śmierci ostatniego z właścicieli nieruchomości. Rodzaj spłaty 
uzależniony jest od rodzaju wypłaty. Jeśli kredyt jest udzielany na określony 
czas, to np. po 10 latach kredytobiorcy są zobowiązani go spłacić poprzez 
dostępne środki. Jeśli nie są tego w stanie uczynić, wkracza bank, pokrywa 
zobowiązania kredytobiorców, sprzedając nieruchomość, a pozostałe środki 
są zwracane na rachunek klienta. W przypadku śmierci ostatniego właściciela 
nieruchomości (kredytobiorcy) bank sprzedaje nieruchomość, pokrywa zobo-
wiązania, a pozostałe środki są przekazywane ewentualnym spadkobiercom. 
W przypadku kredytu hipotecznego, kredytu mieszkaniowego czy kredytu 
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budowlano-hipotecznego ważne jest, aby głównym celem był zakup, remont 
lub budowa nieruchomości. Możliwe jest przeznaczenie części udzielonego 
kredytu na cel dowolny.

4. Oszacowania wartości nieruchomości

Jednym z elementów rynku nieruchomości jest cena. Ma na nią wpływ 
lokalizacja, powierzchnia nieruchomości, liczba pokoi, standard wyposaże-
nia, piętro, jeśli lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym, rok budowy 
i okres, w jakim dana nieruchomość została wystawiona na sprzedaż. Ta 
sama nieruchomość wystawiona w okresie tzw. boomu mieszkaniowego jest 
o wiele więcej warta niż w okresie kryzysu. W roku 2009 w Szczecinie jeden 
z deweloperów sprzedawał swoje lokale w budynkach wielorodzinnych nawet  
po 3600 zł za metr kwadratowy, a w okresie boomu cena sięgała 5000 zł. 
W okresie kryzysu na akcję kredytową wpłynął program rządowy „Rodzina 
na swoim”. Zmusił on deweloperów do obniżenia cen nieruchomości, gdyż 
program ten przewidywał możliwość udzielenia kredytu na preferencyjnych 
warunkach przy ograniczeniu kwoty za metr kwadratowy. Dzięki temu 
kredytobiorcy mogli uzyskać kredyt na 100% wartości nieruchomości, co 
w okresie kryzysu było rzadkością. Na rynku nieruchomości istnieją tzw. 
nieruchomości trudno zbywalne. Należą do nich domy o powierzchni powyżej 
400 m kw. oraz lokale położone na obrzeżach miast. Wyceną wartość nieru-
chomości w celu udzielenia kredytu zajmują się rzeczoznawcy. Każdy bank 
ma rzeczoznawców, których akceptuje, oraz swojego rzeczoznawcę, który 
wykonuje oszacowanie wraz inspekcją tylko na potrzeby danego banku. Jeżeli 
rzeczoznawca wykona operat szacunkowy, jest on ważny najczęściej przez 
okres 12 miesięcy i może być wykorzystywany przez wiele banków. Wartość 
nieruchomości jest pojęciem względnym i zależy od wielu czynników. Zdarza 
się, że wartość nieruchomości oszacowana przez rzeczoznawcę jest niższa 
niż cena zakupu. W takiej sytuacji większość banków przyjmuje wartość 
najniższą, którą w tym wypadku jest cena z oszacowania. Banki weryfikują 
operat szacunkowy lub oszacowanie pod każdym względem. 

5. Wpływ produktów „parasolowych” na akcję kredytową

Rozwój akcji kredytowej powoduje wzrost popytu na nieruchomości, 
gdyż kredyty stają się bardziej dostępne. Aby zwiększyć osiągalność kredy-
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tów, niektóre banki wprowadziły tzw. produkty parasolowe, które mają na celu 
ograniczenie ryzyka kredytowego. Należą do nich m.in. fundusze, z których 
jest dokonywana cesja na rzecz banku celem zabezpieczenia konkretnej 
kwoty, i programy systematycznego oszczędzania (PSO). PSO charakteryzują 
się tym, że są długookresowe, nawet do 40 lat, i mają na celu systematyczne 
oszczędzanie. Kwota składki zleży od banku i od deklaracji kredytobiorcy. 
Są ustalane kwotowo lub procentowo od udzielonej kwoty kredytu. W tych 
programach obwiązują wysokie opłaty za przedwczesne wycofanie się z PSO, 
aktualnie sięgające nawet do 10 lat ciągłości programu. Pomimo ponoszenia 
dodatkowych comiesięcznych kosztów z tytułu tych produktów klienci się na 
nie decydują, gdyż podnosi to ich zdolność kredytową lub pozwala obniżyć 
marżę, a w przyszłości wykorzystać zgromadzone środki na wcześniejszą 
spłatę kredytu. 

6. Rola pośredników (doradców) kredytowych w rynku nieruchomości

Pośrednicy kredytowi są niejednokrotnie ściśle związani z pośrednikami 
nieruchomości lub mają podpisane umowy z deweloperami na wyłączność. 
Związane jest to z prowizją dla dewelopera, przy czym pośrednik kredytowy 
ma zwiększone pole działania o klientów danego dewelopera. Wielu klientów 
zamierzających zakupić nieruchomość kieruje się do pośrednika kredytowego 
ze względu na ograniczoną ilość wolnego czasu. Potencjalni kredytobiorcy 
powierzają wybór najlepszego dla nich kredytu pośrednikowi, którego traktują 
jako specjalistę w sprawach finansowych. Doradca kredytowy porównuje 
oferty wszystkich banków i wybiera tę najbardziej odpowiadającą potrzebom 
klienta. Niektórzy właściciele nieruchomości nie zdecydowaliby się tak szyb-
ko na jej nabycie, gdyby nie istniała tak instytucja jak pośrednik (doradca) 
kredytowy. Okres od decyzji o zakupie do momentu udzielenia kredytu 
wydłużyłby się wielokrotnie, gdyż statystyczny właściciel nieruchomości nie 
jest specjalistą w sprawach bankowych i nie byłby w stanie wybrać najbardziej 
korzystnej oferty. Rola pośredników kredytowych jest nieoceniona. Powodują 
oni, że popyt na rynku nieruchomości wzrasta, co może pociągnąć za sobą 
pozostałe procesy gospodarcze. 
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Podsumowanie 

Dostępność kredytów hipotecznych w Polsce pozwoliła obywatelom na 
ułatwione nabywanie nieruchomości bez konieczności czekania na spadek lub 
oszczędzania przez całe życie, aby stać się jej właścicielem. Taka możliwość 
pojawiła się po roku 2000, gdy na rynku finansowym pojawiły się kredyty 
hipoteczne. Na początku były udzielane na kwotę mniejszą niż połowa wartości 
nieruchomości. Wraz ze wzrostem akcji kredytowej rozwijał się rynek nieru-
chomości, poprzez inwestycje prywatne lub deweloperów oraz sprzedaż nieru-
chomości na rynku wtórnym zarówno przez osoby prywatne, jak i spółdzielnie 
mieszkaniowe. Bez możliwości udzielenia kredytu hipotecznego, którego celem 
jest nabycie nieruchomości, rynek pierwotny i wtórny nie miałby racji bytu. 
Nielicznych byłoby stać na nabycie domu lub lokalu za gotówkę. Umożliwienie 
zaciągania kredytów hipotecznych pozwoliło na rozwój rynku nieruchomości 
i ściśle związanego z nim rynku budowlanego. Rynek nieruchomości i rynek 
finansowy, w którego skład wchodzi kredyt hipoteczny, pozostają we współza-
leżności. Okres kredytowania czy maksymalna kwota kredytu zależy nie tylko 
od zdolności kredytowej kredytobiorcy, ale również od wartości nieruchomości, 
a wartość nieruchomości m.in. od dostępności kredytów finansujących jej zakup. 

 REFLECT ON MORTGAGE LOANS FOR PHYSICAL PERSONS  
UPON REAL ESTATE MARKET IN POLAND

Summary

The increase in the accessibility of mortgage loans for physical persons causes 
real estate market prices to rise, due to the increase in demand for apartments and 
houses as well as the increase in demand for notary services, building materials 
and interior design. The growth in demand for real estate results in the growth of 
their supply. Furthermore, bigger real estate supply pushes the supply of building 
materials and workforce to rise as well. As a result of the decrease of unemployment 
in the economy, state resources that were supposed to be spent on allowance for the 
unemployed stay in the budget and, what’s more, state tax inflows also rise. Mortgage 
loans are inseparably linked with real estate market. These elements stay in close 
correlation.

Translated by Aleksandra Chłodowska
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KREDYT W PROCESIE ZADŁUŻANIA SIĘ  
GOSPODARSTW DOMOWYCH

Streszczenie
Artykuł przedstawia proces powstawania nadmiernego zadłużenia gospodarstw 

domowych z tytułu zobowiązań kredytowych. Omawia błędy występujące po stronie 
kredytobiorców w procesie zawierania umów kredytowych oraz wskazuje na błędy 
i luki w bankowych systemach oceny zdolności kredytowej oraz wpływ tych czynników 
na wzrost liczby kredytów zagrożonych. Praca oparta została na badaniach raportów 
BIK kredytobiorców, którzy stracili zdolność do obsługi swojego zadłużenia i zwrócili 
się o pomoc w rozwiązaniu problemu spłaty zobowiązań do biura autora.

Wprowadzenie

Brak zdolności gospodarstw domowych do obsługi zobowiązań 
kredytowych i rosnąca skala problemu kredytów niespłacanych skłania do 
zastanowienia się, jakie czynniki mają wpływ na wzrost liczby kredytów 
zagrożonych. Niewypłacalność kredytowa gospodarstw domowych staje się 
jednym z głównych problemów współczesnej bankowości detalicznej.

1. Proces zadłużania – wyniki badań własnych

W celu zdiagnozowania problemu przeprowadzone zostały badania 
zadłużenia osób fizycznych, które zwróciły się o pomoc w rozwiązaniu pro-
blemu z zadłużeniem kredytowym. Badania dotyczyły okresu 2008–2010. 
Do badań zebrano dane 98 kredytobiorców posiadających powyżej trzech 
zobowiązań kredytowych. 
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Rys. 1.  Źródła dochodów badanych kredytobiorców 
Źródło:  opracowanie własne. 

Celem badań było sprawdzenie, jak przebiegał proces zadłużania, 
i określenie wspólnych cech występujących w badanych przypadkach. 
Należy zaznaczyć, że prawie wszyscy kredytobiorcy w chwili zwrócenia się 
o pomoc nie mieli opóźnień w spłatach zobowiązań kredytowych powyżej 
30 dni, a jedynie w pojedynczych przypadkach opóźnienie sięgało do 60 
dni. Źródłem dochodu większości kredytobiorców było zatrudnienie z tytułu 
umowy o pracę albo pobieranie emerytury lub renty. W niewielu przypadkach 
była prowadzona działalność gospodarcza. 

Jednym z badanych elementów była wysokość uzyskiwanych dochodów, 
a co za tym idzie, zdolność kredytowa rozumiana jako wysokość zobowią-
zań możliwych do obsługi przez kredytobiorcę. Rozpiętość dochodów była 
znaczna – od minimalnego dochodu w wysokości 646 zł/mies. do maksymal-
nego 20 350 zł/mies., przy średniej dochodu wynoszącej 2147 zł/mies. netto. 
Kredytobiorcy mieli średnio 6,08 kredytu i 3,59 zobowiązań z tytułu kart 
i linii debetowych, czyli średnia liczba czynnych zobowiązań kredytowych 
wynosiła około 10. Kredytobiorców podzielono w zależności od uzyskiwa-
nych dochodów na grupy o dochodach do 1000 zł, 1001–2000 zł, 2001–3000 
zł i powyżej 3000 zł. Okazało się, że w poszczególnych grupach liczba zobo-
wiązań kredytowych była podobna i wynosiła od 8,7 do 11,2 zobowiązania 
przypadającego na kredytobiorcę. 
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Tabela 1

Zestawienie wyników badań 

Dochód [zł/mies.] Do 1000 1001–
2000

2001–
3000

Powyżej 
3000

Liczba kredytobiorców 20 46 20 13
Średnia liczba kredytów 8,7 10,1 9,4 11,2
Suma rat kredytowych 1839 2511 2658 5983
Łączne średnie zadłużenie [zł] 54705 70122 77963 211327
Średnia płaca kredytobiorcy [zł] 813 1436 2414 5949
Stosunek średniej raty do średniej płacy [%] 226 175 110 101
Stosunek wysokości zadłużenia do średniej 
płacy 67,29 48,83 32,30 35,52

Źródło: opracowanie własne.

Średnia suma rat płaconych przez kredytobiorców w pierwszych trzech 
grupach różniła się jedynie o 30%. Zaskakująca jest duża liczba kredytów 
w grupie najmniej zarabiających oraz wysokość miesięcznych zobowiązań  
z tytułu rat kredytowych ponad dwukrotnie przekraczająca wysokość docho-
dów. Wskazuje to na niewystarczającą weryfikację dochodu i niewystarczające 
badania zdolności kredytowej przez banki. Często weryfikacja sprowadzała 
się do oświadczenia klienta o zdolności do spłaty i o niezgodnym ze stanem 
faktycznym oświadczeniu o braku zobowiązań kredytowych. Sytuację taką 
umożliwiał nieszczelny system weryfikacji oświadczeń kredytobiorców 
w biurach informacji kredytowej. Część banków nie współpracowała z biurami 
informacji i nie przekazywała danych o zaciągniętych przez kredytobiorców 
zobowiązaniach kredytowych. Klienci, poszukując możliwości uzyskania 
kredytów, wykorzystywali te luki systemowe.

Można zaobserwować, że kredytobiorcy początkowo mieli niewielką liczbę 
kredytów i stosunkowo łatwo obsługiwali swoje zadłużenie. Z różnych przy-
czyn zaciągali kolejne zobowiązania i suma rat płaconych przez statystycznego 
kredytobiorcę gwałtownie rosła wraz ze wzrostem liczby kredytów. W badanej 
grupie było 948 czynnych zobowiązań kredytowych. Łączna liczba zobowiązań 
zaciągniętych przez badanych z pewnością była większa. Część z nich została 
spłacona, a część zamieniona na mniejszą liczbę kredytów poprzez konsolida-
cję. Wskazane w badaniach zadłużenie blisko w 100% generowane było przez 
kredyty niezabezpieczone (kredyty gotówkowe, ratalne, karty kredytowe). 
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Rys. 2.  Przyrost liczby kredytów w latach 2003–2010 
Źródło:  opracowanie własne.

Zauważalne zmniejszenie tempa wzrostu liczby kredytów w latach 2009 
i 2010 spowodowane jest zaostrzeniem polityki kredytowej banków oraz wpro-
wadzeniem zaleceń nadzorczych KNF. Liczba zapytań kredytowych w tym 
czasie była wielokrotnie większa niż liczba udzielonych kredytów. W badanej 
grupie klientów w ramach postępowania naprawczego wykonano konsolidację 
kredytem gotówkowym w 37 przypadkach. W 17 przypadkach rozwiązaniem 
była konsolidacja kredytem hipotecznym, u 9 kredytobiorców niezbędna była 
sprzedaż majątku w celu spłaty zobowiązań i uniknięcia windykacji długów, 
6 kredytobiorców zobowiązania spłaciło z pomocą rodziny. W 35 przypad-
kach nie było możliwości bezpośredniej pomocy kredytobiorcom w spłacie 
zobowiązań kredytowych. W wyniku negocjacji z bankami udzielającymi 
kredytów w około 15 przypadkach doprowadzono do restrukturyzacji dłu-
gu. Skuteczność tego rozwiązania można ocenić jednak negatywnie, gdyż 
w większości było to przesunięcie terminów spłat bez możliwości zmniejsze-
nia zadłużenia, przy braku możliwości wzrostu dochodów kredytobiorców 
problem spłaty został jedynie odroczony.

Proces narastania zadłużenia można wykazać po analizie typowego dla 
badanej grupy przypadku. Wybrany kredytobiorca uzyskuje dochody z pracy 
wysokości 1620 zł/mies., okresowo uzyskuje do 500 zł/ mies. z tytułu umowy 

Przyrost liczby 
kredytów w latach
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zlecenia. Zestawienie w tabeli numer 2 przedstawia, w jaki sposób narastało 
zadłużenie kredytowe.

Tabela 2

Proces narastania zadłużenia

Rok Liczba czynnych 
zobowiązań Suma rat Suma zobowiązań [zł]

1999 1 15 300
2000 1 15 300
2001 3 318 8210
2002 5 676 9770
2003 6 1207 14154
2004 8 1818 26848
2005 8 1514 35529
2006 18 3141 58039
2007 26 5366 122488
2008 30 6582 129870
2009 24 5615 129787
2010 23 5212 121732

Źródło: opracowanie własne.

Od roku 1999 do 2002 obciążenie zobowiązaniami kredytowymi jest sto-
sunkowo niewielkie, jednak rośnie liczba zobowiązań od 1 do 6, w kolejnych 
latach, 2003–2005, utrzymuje się liczba kredytów, lecz rośnie zadłużenie. Od 
2005 roku szybko rośnie liczba kredytów i łączne zadłużenie. Zatrzymanie 
wzrostu zadłużenia można zaobserwować w latach 2009 i 2010, spowodowane 
głównie wspomnianym zaostrzeniem polityki kredytowej banków, co nie 
zmieniło jednak zachowań kredytobiorcy. Z wywiadu uzyskano informację, że 
w 2009 roku kredytobiorca otrzymał pożyczkę od rodziny w wysokości 25 tys. zł  
i pożyczkę pracowniczą wysokości 5 tys. zł i środki przeznaczył w całości na 
spłatę bieżących zobowiązań. Podobnie wykorzystał w 2010 roku 15 tys. zł  
ze sprzedaży działki. W okresie od 1999 do 2010 roku kredytobiorca miał 
łącznie 43 zobowiązania kredytowe, z czego 20 zostało spłaconych częściowo 
przy wykorzystaniu konsolidacji gotówkowej. Konsolidacja pozwalała kre-
dytobiorcy okresowo zmniejszyć raty przy wzroście całkowitego zadłużenia 
(widoczne np. w latach 2004–2005). 

Kredyt konsolidacyjny stworzony w celu poprawy płynności bieżącej 
kredytobiorcy czasami powoduje zmylenie systemu ostrzegawczego zarówno 
po stronie kredytobiorcy, jaki i banku. Przy wdrożeniu konsolidacji maleje 
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liczba czynnych kredytów klienta, maleje również rata, lecz rośnie łączne 
zadłużenie. Klient przedstawiający do konsolidacji kredyty o stosunkowo 
krótkim okresie obsługi wynoszącym 1/5 – 1/4 okresu spłaty kredytu pierwot-
nego, wydłużając proces spłaty, nie korzysta w żaden sposób z konsolidacji 
jako ułatwienia. Nowy kredyt jest obciążony kosztami prowizji, ewentualnego 
ubezpieczenia i w związku z tym łączna kwota zadłużenia rośnie, nie powo-
dując zmiany w obciążeniach kredytobiorcy. W sytuacji braku możliwości 
pozyskania innych środków na spłatę zobowiązań dodatkowa kwota gotówki, 
którą może otrzymać kredytobiorca przy konsolidacji, powoduje uzyskanie 
środków na spłatę 2–5 rat i odroczenie momentu faktycznej niewypłacalności. 

W takiej sytuacji kredyt konsolidacyjny nie jest panaceum z reklamy 
„połącz swoje kredyty w jeden, płać mniejszą ratę”, ale staje się źródłem 
przyspieszenia procesu zadłużenia. Decydującą rolę w uniknięciu tego za-
grożenia ma prawidłowa informacja i przestrzeganie zasad odpowiedzialnego 
udzielania kredytów przez doradców kredytowych.

2. Fazy procesu zadłużania

Z obserwacji wynika, że zadłużenie gospodarstw domowych jest proce-
sem, w którym można wyodrębnić cztery główne fazy różniące się od siebie 
interakcjami występującymi pomiędzy kredytobiorcą, bankiem i instytucjami 
otoczenia kredytowego. 

Faza pierwsza od strony kredytobiorcy charakteryzuje się swobodnym 
dostępem do kredytu i innych produktów bankowych, kredytobiorca ,,buduje” 
swoje relacje z bankiem. Kredyty wykorzystywane są na cele konsumpcyjne, 
a zadłużenie jest bezpieczne i gwarantujące płynną oraz terminową spłatę. 
Poziom zadłużenia jest stały, maleje lub rośnie proporcjonalnie do wzrostu 
dochodów kredytobiorcy zachowującego pełną kontrolę nad zobowiązaniami. 
Od strony banków kredytobiorca jest klientem pożądanym, zachęcanym do 
korzystania z usług bankowych poprzez reklamę, uproszczone procedury 
i łatwy dostęp do produktów bankowych w tym kredytów. Klient może liczyć 
na propozycje kredytowe, uczestnictwo w promocjach oraz retencjach, gdzie 
część produktów może otrzymać bez badania zdolności kredytowej, a jedynie 
na podstawie dotychczasowej współpracy z bankiem. Bank wyznacza pożą-
dany model klienta, proponując produkty bankowe i kredyty na oświadczenie 
o dochodach, wykazując bardzo duży stopień zaufania do kredytobiorców. 
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Biura informacji kredytowej (np. BIK, MIG BR) dysponują w tym czasie 
informacjami neutralnymi lub pozytywnymi na temat kredytobiorcy. Jest to 
sytuacja pożądana z punktu widzenia banków i kredytobiorców.

Rys. 3.  Faza pierwsza procesu zadłużania 
Źródło:  opracowanie własne.

W fazie drugiej kredytobiorca w sposób płynny i niezauważalny zadłuża 
się do poziomu zagrażającego obsłudze kredytów. 

Rys. 4.  Faza druga procesu zadłużania 
Źródło:  opracowanie własne.
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Od strony kredytobiorcy faza ta charakteryzuje się nadal swobodnym 
dostępem do kredytu i innych produktów bankowych. Wzrost zadłużenia nie 
powoduje zmian ostrzegawczych w biurach informacji kredytowych, banki 
otrzymują ocenę kredytobiorcy pozytywną lub neutralną. System kontroli 
zewnętrznej nie obserwuje sytuacji zagrożenia. Kredyty w dalszym ciągu 
wykorzystywane są na cele konsumpcyjne. Zadłużenie rośnie w sposób płyn-
ny, a wysokość raty może rosnąć lub maleć. Od strony banków kredytobiorca 
staje się klientem sprawdzonym, pewnym i w związku z tym kierowane są do 
niego kolejne propozycje kredytowe, uczestnictwo w akcjach promocyjnych 
i ułatwienia w otrzymaniu produktów bankowych. 

Zadłużenie przechodzi w fazę trzecią, która ma decydującą rolę w pro-
cesie zadłużania i ewentualnej niewypłacalności kredytobiorcy. 

Rys. 5.  Trzecia faza procesu zadłużenia 
Źródło:  opracowanie własne. 

Od strony klienta faza ta charakteryzuję się minimalnie ograniczonym do-
stępem do kredytu i innych produktów bankowych. Kredytobiorca ma problemy 
z płynnością, poszukuje stale kredytu, spotyka się z pierwszymi odmowami 
udzielenia kredytu. Uzyskane kredyty przeznaczane są w mniejszej części na cele 
konsumpcyjne, a w większej na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia, w którym 
można zaobserwować szybki i skokowy wzrost. Obsługa kredytów nie jest moż-
liwa ze środków bieżących kredytobiorcy, jednak banki nie postrzegają sytuacji 
jako zagrożenia niewypłacalnością kredytobiorcy. Biura informacji kredytowej 
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w związku z brakiem opóźnień w spłatach zobowiązań kredytowych przekazują 
informację o rosnącym zadłużeniu, które nie powoduje problemów ze spłatą po 
stronie kredytobiorcy. Banki mogą wyciągnąć błędne wnioski dotyczące oceny 
zdolności kredytowej klientów, szczególnie wyznaczonych do akcji promocyjnych 
i retencyjnych. W tej fazie następuje utrata zdolności kontrolowania obsługi zadłu-
żenia. Wdrożone postępowanie naprawcze tylko w części przypadków umożliwi 
całkowitą spłatę zadłużenia, jednak skrócenie tego okresu zawsze pozwala na 
ograniczenie strat po stronie kredytobiorcy, jaki i po stronie banku.

Faza czwarta procesu zadłużania zawiera wszystkie negatywne sygnały 
dotyczące zadłużenia klienta. Banki orientują się w złej kondycji finansowej 
kredytobiorcy i zaprzestają udzielania kolejnych kredytów. Klientowi udaje 
się czasami uzyskać pojedyncze kredyty w bankach, częściej w instytucjach 
parabankowych, rośnie jego zadłużenie w wyniku zaciągania pożyczek 
pracowniczych, u rodziny, u znajomych. Kredytobiorca z braku możliwości 
spłaty zobowiązań opóźnia kolejne raty kredytowe, co jest odnotowywane 
przez biura informacji kredytowej. Zadłużenie rośnie w wyniku naliczania 
karnych odsetek od niespłaconych zobowiązań oraz kosztów windykacji. 
Klient większość uzyskanych środków przeznacza na obsługę zadłużenia, 
jednak są to zawsze środki niewystarczające. Dla banków duża część zobo-
wiązań to kredyty stracone.

Rys. 6.  Faza czwarta procesu zadłużania 
Źródło:  opracowanie własne.
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Jedynym postępowaniem naprawczym w tej fazie procesu zadłużenia 
jest postępowanie upadłościowe. Niestety, prawo to w stosunku do osób 
fizycznych w praktyce w Polsce nie działa. Banki skazane są na długi proces 
windykacji, a kredytobiorcy, którzy z różnych względów znaleźli się w sytuacji 
braku możliwości spłaty zobowiązań, muszą mieć świadomość, że pozostaną 
z długiem na wiele lat. Należy zwrócić uwagę na problem z odzyskaniem 
długu od osób o najniższych dochodach, gdyż zgodnie z kodeksem postępo-
wania cywilnego emerytowi lub renciście można w procesie windykacji długu 
kredytowego zająć maksimum 1/4 świadczenia, a u osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę maksimum 50% dochodu uzyskanego ponad kwotę 
wolną od potrąceń wynoszącą w 2010 roku 1317 zł brutto.

Podsumowanie

Polityka banków w trosce o dobre relacje z klientami powinna przejawiać 
się nie tylko w zapewnianiu atrakcyjnej oferty produktowej, ale również w od-
powiednim, rzetelnym zweryfikowaniu zdolności klienta do spłaty należności. 
Banki w naturalny sposób powinny być zainteresowane w edukacji ekono-
micznej klienta i takim dostarczeniu informacji ofertowej, by każdy klient był 
w stanie ocenić, czy dany produkt jest dla niego odpowiedni i będzie w stanie 
wywiązać się ze swoich zobowiązań. Zadania, które powinny wdrażać banki, 
nie zwalniają kredytobiorców z racjonalnego myślenia i odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje.

Znaczącą rolę w ochronie systemu kredytowego mają biura informacji 
kredytowej. Zakres przetwarzanych i udostępnianych przez nie informacji 
powinien być na bieżąco analizowany i monitorowany, by przekazywać moż-
liwie najszerszą oraz wymierną informację dotyczącą zdolności kredytowej 
klientów. 

LOAN IN THE PROCESS OF GETTING HOUSEHOLDS INTO DEBT

Summary

The following dissertation presents the process of formation of excessive debts 
of households due to credit obligations. Moreover, it meticulously describes the 
mistakes the borrowers make in the process of concluding credit contracts as well as 
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it shows the mistakes along with the gaps in the bank systems evaluating the credit 
capacity and the influence of these factors on the growth of the quantity of endangered 
credits. The paper was based on the investigation of the BIK (credit inquiry office) 
borrowers reports who lost the capacity to service their debts and asked for help for 
the solution to the loan repayment of the obligations to the author’s office.

Translated by Krzysztof Drobiński
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Streszczenie

W niniejszym artykule przeprowadzona została analiza i ocena płynności 
finansowej wybranych banków w latach 2008–2009. Ukazane zostały metody 
pozwalające na określenie poziomu ryzyka płynności i sposoby minimalizacji tego 
ryzyka. Artykuł porusza również problematykę płynności, wypłacalności i zwrotu 
z kapitału w warunkach turbulencji na rynkach finansowych, co nieodzownie wiąże 
się z przyszłością sektora bankowego.

Wprowadzenie

Banki jako pośrednicy finansowi są odpowiedzialne za zapewnienie sta-
łych przepływów pieniężnych między podmiotami na rynku. Nawet niewielkie 
opóźnienia w realizacji płatności klientów znacznie ograniczają ich zaufanie 
jako do podmiotów finansowych, a stałe pogarszanie się płynności finansowej 
banków może prowadzić do zawieszenia ich działalności, a w konsekwencji 
nawet do bankructwa.

Banki są zobligowane do utrzymania płynności dostosowanej do rozmia-
rów i rodzaju działalności w sposób zapewniający wykonywanie zobowiązań 
zgodnie z terminami ich płatności1. W tym celu stosują obowiązujące zasady 
zarządzania płynnością, uwzględniając wpływ warunków rynkowych2.

1  Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, DzU nr 140, poz. 939, z późn. zm., art. 8.
2  Uchwała KNB nr 9/2007 z dnia 13.03.2007 r. w sprawie ustalania wiążących banki norm 

płynności, Dz. Urz. NBP, par. 3 ust. 2.
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Celem artykułu jest analiza i ocena płynności finansowej wybranych 
banków w latach 2008–2009 oraz wykazanie metod pozwalających na okre-
ślenie poziomu ryzyka płynności i sposobów minimalizowania tego ryzyka, 
a także poruszenie problematyki płynności, wypłacalności i zwrotu z kapitału 
w warunkach turbulencji na rynkach finansowych, co nieodzownie wiąże się 
z przyszłością sektora bankowego.

1. Pojęcie płynności finansowej i czynniki determinujące ryzyko 
płynności

Banki jako instytucje zaufania publicznego zobowiązane są do posiada-
nia płynności finansowej, która jest traktowana jako zdolność do finansowania 
przez nie aktywów oraz terminowego realizowania zobowiązań finansowych 
bez konieczności generowania z tego tytułu straty3.

Płynność banku to zdolność bezzwłocznego regulowania zobowiązań, 
której utrzymanie jest obowiązkiem banku oraz warunkiem jego funkcjo-
nowania i wiarygodności. Ocena płynności finansowej, a także zarządzanie 
tą kategorią w banku należą do podstawowych funkcji kadry zarządzającej 
oraz do trudniejszych sfer zarządzania finansami w banku, stanowiąc obok 
rentowności główny aspekt oceny kondycji finansowej banku.

Pojęcie płynności finansowej banku w swojej zasadniczej konstrukcji nie 
różni się od pojęcia płynności finansowej w dowolnym podmiocie gospodarczym. 
Generalnie sam termin płynność ma kilka znaczeń, a w praktyce gospodarczej 
używa się tego pojęcia w odniesieniu do aktywów banku4. Przez płynność ak-
tywów banku rozumie się płynność posiadanego majątku, czyli łatwość, z jaką 
można dokonać zmiany składników majątkowych na środki pieniężne.

Biorąc pod uwagę analizę płynności finansowej banków, rozróżniamy jej 
dwa rodzaje, odnoszące się do krótkoterminowej i długoterminowej sytuacji 
finansowej banku. Pierwszy rodzaj to płynność bieżąca, czyli zdolność do 
regulowania bieżących zobowiązań, wynikająca z dostatecznej ilości płyn-
nych środków (środków, które mogą zostać wykorzystane do regulowania 
tych zobowiązań). Drugi z nich określany jest jako płynność strukturalna, 
czyli właściwa struktura bilansu i pozabilansu: terminy wymagalności lokat 
i udzielania gwarancji są zgodne z terminami zapadalności aktywów i otrzy-

3  Por. Uchwała nr 9/2007 KNB z dnia 13 marca 2007 r., op.cit., poz. 3, poz. 11, par. 1.1.
4  A. Kopiński, Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008, s. 141.
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manych gwarancji, co zapewnia ciągłość finansowania działalności banku5.
Chorafas podkreśla, że płynność to stan, w którym bank może zamienić 

na gotówkę tyle aktywów, ile potrzebuje po cenie sprawiedliwej ( fair price), nie 
wywołując zaburzenia ceny podobnych aktywów w kolejnych transakcjach6. 
Z kolei Pietrzyk twierdzi, że płynność majątku to łatwość zamiany składników 
aktywów na inne, które można łatwo sprzedać z nieznaczną utratą wartości7.

Możemy zatem mówić o formalnych (prawnych), a nie ekonomicznych 
warunkach płynności banku, regulowanych aktami prawnymi (np. prawem 
bankowym) lub określanych za pomocą rekomendacji. Różne państwa regulują 
tę kwestię odmiennie. Prawo bankowe w Polsce określa, że Komisja Nadzoru 
Bankowego: „może ustalać wiążące banki normy płynności”. Z kolei zgodnie 
z uchwałą KNB określone jest, że bank jest zobowiązany do utrzymywania 
zdefiniowanych w uchwale KNB wskaźników bieżącej płynności na określo-
nym poziomie8. 

Wskaźniki mierzą pokrycie określonych kategorii zobowiązań (bilan-
sowych i pozabilansowych) wybranymi pozycjami aktywów w podziale 
terminowym oraz pokrycie aktywów niepłynnych funduszami własnymi 
pomniejszonymi o wartość wymogów kapitałowych z tytułu wybranych 
kategorii ryzyka. 

W zależności od rodzaju płynności banku rozważa się dwa typy ryzyka 
dla banku. Ryzyko płynności bieżącej (lub w skrócie ryzyko płynności) to 
ryzyko niezdolności banku do regulowania wszystkich zobowiązań w wyma-
ganym terminie. Z kolei ryzyko finansowania oznacza niepewność pozyskania 
środków na kontynuowanie lub podjęcie działalności zgodnie z ustaloną 
strategią (np. udzielania kredytów określonego typu).

Jeżeli banki nie realizują swoich zobowiązań w ustalonych kwotach 
i terminach, wówczas występuje zjawisko nazwane ryzykiem płynności 

5 G. Hałaj, Przegląd metod badania płynności banków, „Bank i Kredyt”, lipiec 2008, nr 15.
6  D. Chorafas, Liabilities, Liquidity, and Cash Management: Balancing Financial Risk, 

John Wiley & Sons Inc, New York 2002.
7 G. Pietrzyk, Płynność banku komercyjnego, „Gazeta Bankowa”, 8–14 stycznia 2007,  

s. 10–13.
8  Uchwała w sprawie wiążących banki norm płynności, nr 9/2007, Komisja Nadzoru 

Bankowego.
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zdeterminowanym przez rynek9. Ryzyko płynności determinowane jest przez 
czynniki o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym (rys. 1).

Rys. 1.  Czynniki determinujące ryzyko płynności
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: W. Jaworski, Z. Zawadzka, Zagadnienia 

podstawowe, Poltext, Warszawa 2003, s. 234.

Każdy bank, aby uchronić się przed skutkami braku płynności, po-
winien nie dopuścić do powstania przyczyn zmierzających do zakłócenia 
jego płynności finansowej poprzez identyfikowanie sytuacji płynnościowej 
z wykorzystaniem analizy finansowej oraz powinien podejmować działania 
minimalizujące ryzyko płynności.

2. Miary płynności finansowej banku

Do oceny płynności finansowej banku można zaliczyć miary płynności 
oparte na bieżącej nadwyżce lub deficycie.

Nadwyżka = aktywa płynne – krótkoterminowe pasywa  

 

 

 

 

 

 

 

aktywa zapadalne w danym przedziale czasu 

pasywa wymagalne w danym przedziale czasu. 

 

 współczynnik płynności = 

 

nadwyżka lub deficyt  

aktywa ogółem.  

 

 współczynnik płynności = 

 

9 Por. M. Zaleska, Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007, s. 281.

RYZYKO PŁYNNOŚCI

PRZYCZYNY WEWNĘTRZNE

– struktura i jakość aktywów
– struktura depozytów
– kondycja ekonomiczno-finansowa banku

PRZYCZYNY ZEWNĘTRZNE

– kondycja finansowa klientów banku
– polityka monetarna BC
– polityka fiskalna państwa
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Ważnym wskaźnikiem, który opiera się na zestawieniu aktywów i pasy-
wów według terminów płatności aktywów i pasywów wskazanych w bilansie, 
czyli okresów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów, jest wskaźnik 
płynności10.

  

 

 

 

 

 

 

 

aktywa zapadalne w danym przedziale czasu 

pasywa wymagalne w danym przedziale czasu. 

 

 współczynnik płynności = 

 

nadwyżka lub deficyt  

aktywa ogółem.  

 

 współczynnik płynności = 

 

Wskaźnik ten zwany jest wskaźnikiem strumieniowym, ponieważ 
bada relację między aktywami zapadalnymi w danym przedziale czasu 
a pasywami wymagalnymi w danym przedziale czasu. Płynność finansową 
liczy się więc dla poszczególnych grup aktywów, pasywów i pozycji pozabi-
lansowych w określonym przedziale czasu według następujących okresów 
kontraktowych11:
 – a vista (grupa I),
 – poniżej 1 miesiąca (grupa II),
 – od 1 do 3 miesięcy (grupa III),
 – od 3 do 6 miesięcy (grupa IV),
 – od 6 miesięcy do 1 roku (grupa V),
 – od 1 roku do 2 lat (grupa VI),
 – od 2 do 5 lat (grupa VII),
 – powyżej 5 lat (grupa VIII),
 – różne (grupa IX).

W każdym przedziale czasu można wyodrębnić grupy operacji banko-
wych, tzn. z klientami (podmiotami niefinansowymi) i sektorem budżeto-
wym, oraz operacji dotyczących papierów wartościowych, a także operacji 
w złotych i walutach obcych w celu pomiaru płynności finansowej.

10 K. Gigol, Podstawy tworzenia planu finansowego banku, Twigger, Warszawa 2003,  
s. 110.

11  J. Świderski, Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menadżera i Bankowca, 
Warszawa 1999, s. 116–117.
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Bank ma płynność finansową, jeżeli12:
 – wartość pasywów pierwszego stopnia wymagalności (grupy I–III) jest 

niższa od wartości aktywów pierwszego stopnia płynności (grupy I–III),
 – podobne relacje występują w odniesieniu do pasywów drugiego stopnia 

wymagalności (grupy IV–VI) i aktywów drugiego stopnia płynności,
 – pasywa stabilne (grupy VII–VIII i różne) w pełni pokrywają łączną war-

tość aktywów III płynności i aktywów niepłynnych.
Zakłada się, że wskaźniki płynności do 3 miesięcy (grupa I–III) stanowią 

podstawę oceny płynności według następujących kryteriów13:
 – płynność jest dobra, jeżeli wyliczony wskaźnik ma wartość nie mniejszą 

niż 0,9 i nie większą niż 1,1,
 – płynność jest średnia, jeśli wskaźnik kształtuje się między 0,7–0,9,
 – płynność jest zła, jeżeli wskaźnik kształtuje się na poziomie poniżej 0,7 

wartości.
Do oceny płynności finansowej banku mogą być wykorzystane również 

następujące wskaźniki14:

   
 
 

 
  
 
 

   
 

 

 
 
 
 

 

aktywa płynne (szybkie) 
zobowiązania bieżące 

 

wskaźnik płynności szybkiej = 

gotówka + należności 
zobowiązania łącznie 

 

wskaźnik płynności bieżącej wg MFW = 

 
gotówka + papiery wartościowe 

zobowiązania łącznie 
 

wkaźnik bieżącej płynności =  

 
gotówka + należności + papiery wartościowe 

zobowiązania łącznie. 

 

wskaźnik płynności strukturalnej =  

 

Wskaźnik płynności szybkiej i płynności bieżącej według MFW określa-
ją możliwości finansowe banku w przypadku nagłego wycofania depozytów 
niezależnie od kontraktowych terminów ich wymagalności. Z kolei wskaźnik 
bieżącej płynności i płynności strukturalnej oceniają poziom bezpieczeństwa 
z uwzględnieniem zmian czasowych.

12   A. Kopiński, op.cit., s. 144.
13  W. Wąsowski, Ekonomika i finanse banku komercyjnego w zarysie, Biblioteka 

Menadżera i Bankowca, Warszawa 2002, s. 228.
14  M. Tyran, Wskaźniki finansowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 105–109.
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3. Analiza płynności finansowej wybranych banków 

Ryzyko płynności jest definiowane jako ryzyko zaistnienia sytuacji, 
w której bank może spełnić swoje zobowiązania płatnicze tylko po podwyż-
szonym koszcie albo, w najgorszym przypadku, nie będzie w stanie wywiązać 
się ze swoich zobowiązań w momencie ich wymagalności. Bank jest narażony 
na ryzyko płynności, gdy jego działalność kredytowa lub inna generuje ujemne 
niedopasowanie przepływów pieniężnych, a bank nie jest w stanie pozyskać 
odpowiedniej kwoty finansowania lub posiadanych aktywów.

Wskaźniki płynności finansowej pozwalają na zmierzenie, w jakim 
stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie spłacić swoje zadłużenie.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej, nazywany często również 
wskaźnikiem kapitału obrotowego, ma na celu porównanie aktywów obroto-
wych, czyli gotówki i papierów wartościowych, w stosunku do zobowiązań. 
Informuje on, ile razy można spłacić zobowiązania krótkoterminowe aktywa-
mi obrotowymi. Na rysunku 2 przedstawiona jest analiza bieżącej płynności 
finansowej wybranych banków komercyjnych w latach 2008–2009 w oparciu 
o dane zawarte w sprawozdaniu rocznym.

Rys. 2.  Analiza płynności bieżącej w latach 2008–2009
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu 

rocznym: Sprawozdanie zarządu banku z działalności PKO Banku 
Polskiego SA za 2009 rok; Sprawozdanie zarządu z działalności Nordea 
Bank Polska S.A. za I półrocze 2009; Sprawozdanie zarządu działalności 
grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2009 r.; Sprawozdanie 
z działalności banku Pekao S.A. za 2009 r.
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Z powyższych danych wynika, że najwyższą płynność bieżącą wśród 
analizowanych banków w 2009 roku miał Bank Pekao S.A. – 0,35%, o 0,04% 
wyższą w stosunku do roku poprzedniego. W analizowanym okresie wy-
sokim wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej odznaczał się również 
Bank Zachodni WBK, którego co prawda płynność finansowa w 2009 roku 
w stosunku do roku 2008 zmalała o 0,06% , jednak w porównaniu z innymi 
bankami była ona wysoka.

Rys. 3.  Analiza płynności strukturalnej w latach 2008–2009
Źródło:  jak pod rys. 1.

Z kolei jeśli chodzi o wskaźnik płynności strukturalnej, który oznacza, 
że im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom bezpieczeństwa, to 
w 2009 roku w stosunku do roku 2008 wzrósł on o 0,03% w Banku Pekao 
S.A., charakteryzując się przy tym najwyższym stopniem płynności – 0,44% –  
wśród badanych banków. Bieżąca płynność strukturalna wzrosła również 
w stosunku do roku poprzedniego w Banku Nordea o 0,04% i PKO BP o 0,03%. 
Natomiast wskaźnik płynności strukturalnej w 2009 roku w stosunku do roku 
poprzedniego zmalał w Banku Zachodnim WBK – o 0,05%.

4. Sytuacja polskiego sektora bankowego w latach 2008–2009

W 2009 roku sytuacja polskiego sektora bankowego pozostawała pod 
wpływem pogarszającego się otoczenia makroekonomicznego ograniczają-
cego aktywność biznesową banków. Banki koncentrowały się głównie na 
dostosowywaniu działalności do trudnych warunków zewnętrznych. 
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W warunkach podwyższonego ryzyka kredytowego oraz ograniczonej 
dostępności finansowania prowadziły restrykcyjną politykę kredytową, która 
w sytuacji słabnącego popytu na kredyty wpłynęła istotnie na ograniczenie 
akcji kredytowej, a w rezultacie spadek dochodów z działalności kredytowej 
i wysokie koszty pozyskania środków finansowych oraz rosnące odpisy na 
ryzyko kredytowe – ponad dwukrotnie wyższe niż na koniec 2008 roku.

Zysk netto sektora wyniósł 8,7 mld zł i był o 36% niższy niż uzyskany 
w 2008 roku. Pomimo silnego pogorszenia dochodowości sytuacja sektora 
bankowego pozostała jednak stabilna, głównie dzięki znaczącemu wzrostowi 
(o 27% r/r) bazy kapitałowej banków i znaczącej poprawie współczynnika 
wypłacalności (13,3%).

Pogorszenie sytuacji finansowej klientów negatywnie wpłynęło na jakość 
portfela kredytowego banków. Należności zagrożone od podmiotów niefinan-
sowych wzrosły o ok. 80% r/r, tj. o 21 mld zł, a ich udział w należnościach 
ogółem osiągnął poziom 7,6% wobec 4,5% w 2008 roku.

Na zmiany poziomu wolumenu kredytów i depozytów w sektorze 
bankowym duży wpływ miały wahania kursów walut. W związku z tym 
prezentowane poniżej tendencje zmian wolumenu kredytów i depozytów 
oparto na szacunkach depozytów i kredytów skorygowanych o zmiany kursu 
walutowego.

W ciągu 2009 roku istotnie zmniejszyło się tempo wzrostu wolumenu 
kredytów. Wartość portfela kredytowego ogółem po wyeliminowaniu zmian 
kursowych zwiększyła się o ok. 8% r/r. Uzyskany wzrost był ponad trzykrot-
nie niższy niż w 2008 roku i dotyczył on głównie kredytów dla gospodarstw 
domowych, których wartość zwiększyła się o ok. 13% r/r. Szybciej przyrastały 
kredyty mieszkaniowe (wzrost o 14,2% r/r) niż kredyty konsumpcyjne (wzrost 
o 13% r/r). Ich tempo wzrostu było jednak zdecydowanie niższe (ponad dwu-
krotnie) niż rok wcześniej. W zakresie kredytów mieszkaniowych aż 73% 
przyrostu portfela stanowiły kredyty złotowe – w 2008 roku 90% przyrostu 
portfela stanowiły kredyty walutowe. Niższy wzrost kredytów konsumpcyj-
nych był efektem wzrostu restrykcyjności polityki kredytowej banków ze 
względu na rosnący udział kredytów zagrożonych, który osiągnął poziom 
10,8% wobec 6,6% z 2008 roku.

Zdecydowanie pogorszyła się sytuacja na rynku kredytów dla przedsię-
biorstw – nastąpiło załamanie akcji kredytowej. Utrzymujący się niski popyt 
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na kredyty i zaostrzona polityka kredytowa wobec przedsiębiorstw spowodo-
wały, że wartość kredytów dla przedsiębiorstw w 2009 roku zmniejszyła się 
o ok. 4% r/r.

Spowolnienie dotknęło także rynek depozytowy. Baza depozytowa 
sektora bankowego po wyeliminowaniu zmian kursowych zwiększyła się 
o ok. 11% r/r wobec 18% rok wcześniej. Wpływ na taką sytuację miało 
pogorszenie kondycji finansowej klientów, osłabnięcie „wojny depozytowej” 
i niższe oprocentowanie depozytów oraz wzrost konkurencyjności alterna-
tywnych form oszczędzania. Największy udział we wzroście miały depozyty 
gospodarstw domowych, które zwiększyły się o ponad 15% r/r. Depozyty 
przedsiębiorstw, w efekcie poprawy wyników finansowych firm, wzrosły 
o 11,3% r/r. Pogorszenie wyników operacyjnych zmuszało banki do podej-
mowania działań obniżających koszty działalności. Banki redukowały liczbę 
zatrudnionych, ograniczały podwyżki wynagrodzeń, zmniejszały koszty 
reklam i marketingu. Nastąpiło także wyhamowanie rozwoju sieci oddziałów 
i intensywniejszy rozwój bankowości internetowej.

5. Działania antykryzysowe na rynku polskim

Odnotowano stopniową stabilizację sytuacji banków w zakresie pozy-
skiwania finansowania. Został zahamowany wzrost luki między poziomem 
kredytów i depozytów, na co miało wpływ m.in. wyższe tempo wzrostu bazy 
depozytowej wobec tempa wzrostu akcji kredytowej i umocnienie złotego po 
gwałtownym osłabieniu na przełomie lat 2008/2009. 

Głównym źródłem finansowania działalności kredytowej były depozyty 
od podmiotów niefinansowych, rynek międzybankowy pozostawał płynny 
tylko w przypadku pożyczek o najkrótszych terminach. Jednak wyzwaniem 
dla banków było pozyskanie długoterminowych źródeł finansowania realizo-
wane w warunkach ograniczonego dostępu dofinansowania z zagranicy.

Odnotowano istotne wzmocnienie bazy kapitałowej na skutek zatrzy-
mania przez banki większości zysków za 2008 rok oraz nowej emisji akcji 
PKO Banku Polskiego SA, co wpłynęło na poprawę poziomu współczynnika 
wypłacalności sektora bankowego.

Spowolnienie wzrostu gospodarczego negatywnie wpłynęło na kondycję 
klientów indywidualnych i korporacyjnych, co spowodowało wzrost ryzyka 
kredytowego. Pogorszyła się jakość portfela kredytowego (najsilniej w seg-
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mencie przedsiębiorstw). Utrwalił się trend wzrostu kredytów zagrożonych, 
co skutkowało wzrostem wskaźników kredytów zagrożonych we wszystkich 
segmentach klientów. Ponadto wzrosło saldo rezerw celowych oraz odpisów 
z tytułu utraty wartości. Banki zaostrzyły kryteria i warunki udzielania kre-
dytów, w tym: oceny zdolności kredytowej i wymaganych zabezpieczeń, przy 
czym w IV kw. 2009 roku odnotowano zahamowanie tendencji zaostrzania 
polityki kredytowej.

Na niskim poziomie pozostawało również ryzyko walutowe. Aprecjacja 
polskiej waluty utrzymująca się od II kw. 2009 roku wpłynęła na spadek 
wolumenów kredytów w walutach obcych oraz wzrost wartości zabezpieczeń 
po okresie odwrotnej tendencji utrzymującej się od 2008 roku. Ekspozycja 
banków na ryzyko walutowe z tytułu zmian cen instrumentów pochodnych 
była na niskim poziomie.

Działania o charakterze antykryzysowym podejmowane w 2009 roku 
z inicjatywy rządu i NBP miały na celu odbudowę zaufania na rynku finanso-
wym, poprawę płynności banków oraz kreację dodatkowej akcji kredytowej. 
Były rezultatem realizacji rządowego Planu Stabilności i Rozwoju z listopada 
2008 roku oraz Pakietu Zaufania NBP z października 2008 roku zmodyfiko-
wanego w 2009 roku.

System poręczeń i gwarancji określony w nowelizacji ustawy o po-
ręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 
osoby prawne, ustawy o BGK oraz niektórych innych ustaw o poręczeniach 
i gwarancjach, która weszła w życie 31 maja 2009 roku, miał na celu wsparcie 
akcji kredytowej banków.

NBP wspierał polski sektor bankowy poprzez:
 – dostarczenie bankom komercyjnym płynności w walucie krajowej w ope-

racjach repo do 6 miesięcy;
 – wprowadzenie transakcji swapów walutowych na parach walutowych 

EUR/PLN, USD/PLN i CHF/PLN, pozwalających bankom zabezpieczyć 
otwartą pozycję walutową przed ryzykiem zmiany kursu złotego (w paź-
dzierniku 2009 roku na skutek spadającego popytu sektora bankowego 
NBP zakończył dostarczanie płynności w CHF);

 – wykup w styczniu 2009 roku obligacji NBP zapadających w marcu 2012 
roku,

 – obniżenie głównych stóp procentowych,
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 – obniżenie od 30 czerwca 2009 roku rezerwy obowiązkowej do 3%. 
Działania NBP przyczyniły się do wzrostu wskaźnika wypłacalności 
w 2009 roku w stosunku do roku 2008. Stopień wypłacalności wybranych 
banków prezentuje rysunek 4. 

Rys. 4.  Współczynnik wypłacalności wybranych banków w latach 2008–2009
Źródło:  jak pod rys. 1.

Według danych przedstawionych w rocznych sprawozdaniach finan-
sowych banków oraz przedstawionych na powyższym rysunku najwyższy 
współczynnik wypłacalności w 2009 roku osiągnął Bank Pekao S.A. – 15,6%, 
następnie PKO BP – 14,28% i BZ WBK – 12,97%. Z kolei w 2008 roku naj-
niższy współczynnik wśród badanych trzech największych banków osiągnął 
BZ WBK – 10,74%, podczas gdy współczynniki wypłacalności w 2008 roku 
wynosiły – PKO BP 11,24% i Pekao S.A. 11,6%.

Podsumowanie

Zachowanie płynności finansowej zarówno dla banków, jak i innych 
przedsiębiorstw jest bardzo ważne, ponieważ jej zachwianie powoduje spadek 
zaufania potencjalnych kontrahentów, ze względu na niestabilność finansową 
klienci boją się zaufać takiemu przedsiębiorstwu i wolą zdecydować się, 
często na dużo mniej korzystną, z mniejszym zyskiem ofertę niż skorzystać 
z propozycji przedsiębiorstwa, które ma problemy z zachowaniem płynności 
finansowej. Niestabilna sytuacja przedsiębiorstw doprowadza do trudnej 
sytuacji, a w konsekwencji może prowadzić nawet do bankructwa.

Posiadanie zdolności płatniczej przez banki jest niezwykle istotne, 
ponieważ podmioty te są instytucjami zaufania publicznego, a zarazem 
pośrednikami w realizowaniu przepływów pieniężnych na rynku, dlatego 



397Analiza płynności finansowej wybranych banków komercyjnych…

też konieczne są działania polegające na zarządzaniu ryzykiem płynności, tj. 
np.: opracowywanie scenariuszy działań w przypadku kryzysu płynności, za-
pewnienie rezerwowych źródeł finansowania, sprecyzowanie zasad sprzedaży 
aktywów oraz kształtowania struktury bilansu, określenie sytuacji płynności 
banku, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych symptomów wystę-
powania kryzysu płynności, czy też wydzielenie w strukturze organizacyjnej 
banku komórki zajmującej się zarządzaniem ryzykiem płynności i wskazanie 
jej kompetencji w zakresie podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych, 
tak aby nie doprowadzić do jej zachwiania i zapobiegać jej ewentualnej utracie.

FINANCIAL FLUX ANALYSIS IN POLISH PRIVATE BANKS SECTOR 
DURING 2008-2009 PERIOD

Summary

In the article are presented the results of financial flux analysis of selected polish 
private banks in a.d. 2008-2009 period. Author shows several methods, which are 
estimating levels of financial flux risk and ways to minimize them.

There are also described problems concerned on solvency and total return from 
invested capital on the polish financial market in terms of crisis that can show side of 
the future in this sector in Poland.

Translated by Gabriela Gurgul
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Streszczenie
W artykule zostały omówione główne zasady oraz metody wyceny aktywów 

i pasywów. Zwrócono szczególną uwagę na rolę wartości godziwej oraz przedsta-
wiono problemy związane z jej stosowaniem. Podkreślono szczególną rolę mię-
dzynarodowych przepisów regulujących zasady wyceny oraz przedstawiono zarys 
najważniejszych proponowanych ich zmian.

Wprowadzenie

We współczesnych definicjach rachunkowość przedstawiana jest jako: 
„system informacyjny służący użytkownikom do podejmowania decyzji 
gospodarczych, zwłaszcza finansowych, oraz rozliczania kierownictwa z od-
powiedniego i efektywnego zarządzania majątkiem”. Można zatem stwierdzić, 
że głównym zadaniem rachunkowości jest dostarczenie rzetelnych informacji 
na temat sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Spełnienie tego 
zadania wymaga dysponowania rzetelnymi danymi, które poprawnie odzwier-
ciedlają ekonomiczną rzeczywistość. Tylko takie informacje są gwarantem 
konstrukcji miarodajnych sprawozdań finansowych jednostki. Z tego powodu 
rachunkowość słusznie może być traktowana jako „teoria systemu pomiaru 
wartości ekonomicznej, pomnażanej w procesie gospodarowania”1.

1 M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, WN PWN, Warszawa 1997, s. 15.
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Do podstawowych zadań rachunkowości można zaliczyć przede 
wszystkim wycenę aktywów i pasywów, ustalenie wyniku finansowego 
oraz prezentację sprawozdań finansowych2. Poprawne przeprowadzenie tych 
procesów zapewnia realizację nadrzędnej funkcji rachunkowości – funkcji 
informacyjnej. Pierwsze zagadnienie – wycena aktywów i pasywów – jest 
jednym z najważniejszych i najtrudniejszych kwestii w rachunkowości. Jest 
to podstawowe założenie rachunkowości finansowej opierającej się wyłącznie 
na informacjach wyrażonych w mierniku pieniężnym.

Z punktu widzenia rachunkowości proces wyceny polega na przypisywa-
niu wielkości wyrażonych w mierniku pieniężnym do zdarzeń gospodarczych, 
poszczególnych elementów aktywów i pasywów oraz do każdej innej informa-
cji utrwalonej w księgach rachunkowych i w sprawozdaniach finansowych3. 
Zjawiska te mają jednak charakter różnorodny i zmienny w czasie. Powstaje 
zatem problem, jakich mierników użyć do ich scharakteryzowania.

1. Wycena według wartości godziwej

Polskie prawo nakazuje wyceniać większość składników aktywów i pa-
sywów, stosując metodę kosztu historycznego. Jest to najstarsza i jednocześnie 
najczęściej wykorzystywana metoda wyceny4. Zgodnie z nią aktywa ujmuje 
się na dzień nabycia w wartości równej zapłaconej za nie kwocie pieniężnej 
lub w wartości godziwej zapłaty niepieniężnej dokonanej w celu ich nabycia. 
Zobowiązania wycenia się w wartości równej kwocie wpływów otrzymanych 
w zamian za przyjęcie na siebie obowiązku lub w pewnych przypadkach 
w wartości równej kwocie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, która 
według przewidywań zostanie zapłacona w celu uregulowania zobowiązania 
w normalnym toku działalności gospodarczej5. Metoda ta wyróżnia się spo-
śród innych obiektywizmem i łatwością weryfikacji. 

Metoda kosztu historycznego opiera się na wartościach aktualnych 
w czasie nabywania poszczególnych pozycji (główne miary to cena nabycia 

2 Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694, ze zm., art. 
4 ust. 3 pkt 4.

3 M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006, s. 32.
4 W. Gos, Problemy odnoszenia zmian wartości aktywów i pasywów, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego nr 412, Szczecin 2007, s. 57.
5 G. Takáts, Jak można ustalić wartość godziwą, „Biuletyn Rachunkowości i Finansów” 

2007, nr 24, s. 55.
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i koszt wytworzenia). Zgodnie z zasadą ostrożności od kosztu historycznego 
dokonuje się następnie odpisów z tytułu utraty wartości oraz odpisów amor-
tyzacyjnych. Ponieważ początkowa wartość wycenianych składników może 
się jedynie zmniejszyć, metoda kosztu historycznego jest metodą „pesymi-
styczną”, uniemożliwiającą w niektórych wypadkach ustalenie rzeczywistych 
wartości wycenianych składników, a w konsekwencji utrudniającą realizację 
nadrzędnej koncepcji rachunkowości – prawdziwego i rzetelnego obrazu.

Z tego powodu przepisy ustawy o rachunkowości dopuszczają stosowanie 
wartości godziwej do wyceny następujących aktywów i pasywów:
 – nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne,
 – udziały w innych jednostkach,
 – udziały w jednostkach podporządkowanych,
 – inwestycje krótkoterminowe,
 – zobowiązania finansowe6.

Ponadto podmioty stosujące MSR/MSSF mogą stosować wycenę według 
wartości godziwej m.in. w odniesieniu do:
 – rzeczowych aktywów trwałych (MSR 16),
 – wartości niematerialnych i prawnych (MSR 38),
 – leasingu (MSR 17),
 – nieruchomości inwestycyjnych (MSR 40),
 – instrumentów finansowych (MSR 32 i MSR 39),
 – zapasów (MSR 2),
 – utraty wartości aktywów (MSR 36),
 – płatności w formie akcji własnych (MSSF 2),
 – dotacji rządowych (MSSF 3),
 – połączenia jednostek gospodarczych (MSSF 3),
 – kontraktów długoterminowych (MSR 11),
 – przychodów (MSR 18),
 – świadczeń pracowniczych (MSR 19).

W polskim prawie wartość godziwa jest zdefiniowana jako: „Kwota, za 
jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie 
uregulowane na warunkach transakcji rynkowej między zainteresowanymi 
i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami”7.

6 Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości..., op.cit., art. 28 ust. 1.
7 Ibidem, art. 28 ust. 6.
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Powyższa definicja, pochodząca wprost z MSR 2 (Zapasy)8, wskazuje 
na wyraźny związek wartości godziwej z ceną rynkową. Istnieje jednak 
między nimi duża różnica. Cenę rynkową, równoważącą popyt z podażą, 
można obiektywnie wyznaczyć. Natomiast wartość godziwa jest kategorią 
abstrakcyjną, wynikającą z hipotetycznej transakcji, jaka mogłaby być zawar-
ta w warunkach rynkowych.

Na podstawie analizy przepisów MSR można wyróżnić cztery metody 
ustalania wartości godziwej opartej na warunkach rynkowych. Zgodnie z nimi 
wartość godziwa może być wyznaczona na podstawie:
 – ceny rynkowej notowanej na aktywnym rynku,
 – ceny rynkowej z ostatnio przeprowadzonej transakcji,
 – ceny z transakcji rynkowych dotyczących podobnych pozycji,
 – cenowych wyznaczników branżowych opartych na notowaniach rynkowych9.

Istnieje zależność między kolejnością powyższych metod i wzrostem 
subiektywizmu wynikającego z konieczności przeprowadzenia odpowiednich 
szacunków. Subiektywizm nie występuje jedynie w odniesieniu do pierwszej 
metody, w ramach której wartość aktywów i pasywów jest ustalana na podsta-
wie cen z aktywnego rynku. Zgodnie zaś z MSR 38 (Wartości niematerialne), 
aby aktywny rynek zaistniał, muszą zajść trzy podstawowe warunki:
 – pozycje będące przedmiotem obrotu są jednorodne,
 – nie występują problemy ze znalezieniem podmiotów chcących dokonać 

transakcji kupna–sprzedaży,
 – ceny zawieranych transakcji podawane są do publicznej wiadomości10.

Jeżeli zatem składnik aktywów lub pasywów jest przedmiotem transakcji 
na rynku spełniającym powyższe kryteria, to cena rynkowa tego składnika 
jest jednocześnie jego wartością godziwą. Można zatem stwierdzić, że cena 
rynkowa równa jest wartości godziwej w szczególnej sytuacji – gdy na daną 
pozycję istnieje aktywny rynek.

Wartość godziwa w porównaniu z ceną rynkową ma bardziej uniwer-
salny charakter i może być wyznaczona również w sytuacji, gdy na dane 
dobro rynek nie istnieje. W takim przypadku należy ustalić ją za pomocą 
alternatywnych metod wyceny. 

8 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, IASC, Londyn 1999, nr 2, par. 6, s. 8.
9 W. Maj, Godziwe wyceny, „CFO Magazyn Finansistów” 2006, nr 1, s. 9.
10 Ibidem, nr 38, par. 8, s. 10.
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Stosując wycenę aktywów lub pasywów na podstawie ich wartości 
godziwej, możlna dokonać zarówno odpisów z tytułu utraty wartości, jak 
i przeszacowania (gdy cena danej pozycji wzrośnie). Wycena oparta na war-
tości godziwej jest zatem metodą „optymistyczną”, przedstawiającą aktualną 
(a nie historyczną) wartość danego składnika. Umożliwia ona zatem realizację 
nadrzędnej zasady wyceny – wiernego i rzetelnego obrazu. Niemniej jednak 
wartość godziwa jest pojęciem nieskonkretyzowanym i w znacznej mierze 
opartym na szacunkach. Ponadto brak szczegółowych zasad jej ustalania po-
woduje, że zastosowanie wartości godziwej jest subiektywne i wielu przypad-
kach mało wiarygodne. Są to główne argumenty przeciwników jej stosowania.

Co więcej, wartość godziwa wyznaczona na podstawie ceny rynkowej ak-
tywnego rynku jest miarą rzetelną jedynie w ustabilizowanej gospodarce. Zatem 
w niektórych przypadkach (np. w czasie zawirowań na rynkach lub w przypadku 
rynków niepłynnych) nawet wartość rynkowa aktywnego rynku nie odzwiercie-
dla poprawnie wartości godziwej11. Sytuacja taka zaistniała podczas światowego 
kryzysu finansowego, kiedy to zaniżone nagłą, paniczną wyprzedażą ceny 
stały się złym wyznacznikiem wartości aktywów i pasywów (w szczególności 
instrumentów finansowych). Okoliczności te stały się impulsem do dyskusji nad 
pojęciem i rolą wartości godziwej w sprawozdawczości finansowej. 

Problem ten został zauważony przez grupę państw G8 (podczas obrad 
w Paryżu, październik 2008 r.), które zwróciły się do RMSR12 z zaleceniem 
wprowadzenia przepisów umożliwiających podmiotom odejście od stosowa-
nia wyceny według wartości godziwej w niektórych wypadkach13. W efekcie 
w MSR 39 (Instrumenty finansowe – ujawnianie i wycena) wprowadzono 
nowe przepisy, zezwalające w niektórych sytuacjach na przeklasyfikowanie 
instrumentów finansowych na instrumenty nieprzeznaczone do obrotu, a na-
stępnie ich wycenę w oparciu o miary inne niż wartość godziwa. Zgodnie 
z przepisami instrumenty przeznaczone do sprzedaży lub obrotu można 
przeklasyfikować do kategorii „kredyty i należności” i wycenić według 
skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu). Operacje tę można 

11 A. Enria, Fair Value Accounting and Financial Stability, European Central Bank, 
Occasional Paper Series, April 2004, No. 13, s. 6.

12 Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR, International 
Accounting Standards Board – IASB).

13 P. Holgate, Wartość godziwa, przegląd aktualnych problemów, „Aktualności MSSF” 
2009, nr 70, s. 9.
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przeprowadzić, jeżeli na dzień przeklasyfikowania dany instrument finansowy 
spełnia definicję „kredyty i należności”, a spółka zamierza go utrzymywać 
w dającej się przewidzieć przyszłości lub do terminu jego wymagalności. 
Ponadto instrumenty te nie mogą zostać w późniejszym terminie ponownie 
przeklasyfikowane i wycenione według wartości godziwej14.

Kolejną przesłanką umożliwiającą dokonanie wyceny na podstawie miary 
innej niż wartość godziwa jest występowanie tzw. wymuszonego charakteru 
transakcji. Zgodnie z raportem panelu ekspertów i doradców, utworzonym 
przez RMSR, transakcja ma charakter wymuszony, gdy występuje:
 – prawny wymóg dokonania transakcji (np. polecenie organów nadzoru),
 – konieczność zbycia danego składnika aktywów natychmiast, bez wystar-

czającej ilości czasu na działania marketingowe pozwalające uzyskać za-
dowalającą cenę,

 – tylko jeden kupujący z powodu ograniczeń prawnych lub czasowych15.
Przytoczone przykłady to tylko niektóre z wielu możliwości odejścia od 

„normalnych” zasad wyceny. Dlatego, aby zapewnić przejrzystość prezento-
wanych w sprawozdaniach danych, podmioty zobowiązane są do ujawnienia 
informacji dotyczących:
 – wartości godziwej oraz niektórych zmian wartości godziwej dla każdej 

kategorii instrumentów finansowych (MSSF 7, s. 25–30),
 – sposobu wyceny – na podstawie cen na aktywnym rynku czy na podstawie 

techniki wyceny (MSSF 7, s. 27),
 – założeń przyjętych w przypadku stosowania technik wyceny, a także 

w niektórych przypadkach wrażliwości wartości godziwej na przyjęcie 
założeń alternatywnych (MSR 1, s. 116 i 120, oraz MSSF 7, s. 27),

 – nadzwyczaj dużych zmian cen aktywów lub kursów walut po dniu bilan-
sowym jako część zdarzeń po dniu bilansowym (MSR 10, s. 22).

Ponadto występują dodatkowe, szczególne wymogi informacyjne w od-
niesieniu do opisanych wcześniej instrumentów finansowych przeklasyfiko-
wanych do kategorii „nieprzeznaczone do obrotu” (MSSF 7, s. 12A).

14 Zmiany do MSR 39 i MSSF 7 – reklasyfikacja aktywów finansowych, Deloitte, „Biuletyn 
MSSF” 2008, nr 08.

15 Measuring and disclosing the fair value of financial instruments in markets that are no 
longer active, IASB Expert Advisory Panel 2008, s. 11.
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2. Nowy standard wartości godziwej

Pomiar wartości godziwej jest obszernym i trudnym zagadnieniem. 
W dodatku bieżące przepisy regulujące ten obszar pozostawiają wiele pytań 
i wątpliwości. Konieczność modyfikacji zasad wyceny została zauważona 
przez grupę państw G20, która podczas szczytu dotyczącego rynków finan-
sowych i gospodarki światowej (listopad 2008 r.) wezwała RMSR i RSSF16 
m.in. do:
 – pracy nad udoskonaleniem wytycznych dotyczących wyceny papierów 

wartościowych przy uwzględnieniu również wyceny złożonych, niepłyn-
nych produktów,

 – poszerzenia wymogów informacyjnych dotyczących złożonych instrumen-
tów finansowych,

 – zwiększenia intensywności prac nad obiektywizacją wysokiej jakości 
światowych standardów finansowych17.

W odpowiedzi SEC18 zorganizowała rozmowy okrągłego stołu (listopad 
2008 r.), podczas których zgodnie stwierdzono, że rachunkowość oparta na 
wartości godziwej nie jest podstawową przyczyną obecnych zawirowań ryn-
kowych. Podobne spotkania odbyły RMSR i RSSF (grudzień 2008 r.), podczas 
których instytucje te zobowiązały się m.in. do podjęcia prób unifikacji regula-
cji wartości godziwej19. W efekcie powstanie nowy standard, którego projekt 
ogłoszono w maju 2009 roku. Przewiduje on m.in. ustalenie jednej definicji 
wartości godziwej, użytecznej dla wszystkich standardów20. Zgodnie z nim: 
„Wartość godziwa to cena, która zostałaby otrzymana za sprzedaż składnika 
aktywów lub zapłacona w celu przeniesienia zobowiązania w normalnej trans-
akcji zawartej pomiędzy uczestnikami rynku, ustalona na dzień wyceny”21. 

16 Rada Standardów Sprawozdawczości Finansowej (RSSF, Financial Accounting 
Standards Board – FASB).

17 Declaration summit on financial markets and the world economy. G20, Waszyngton 
2008, s. 6.

18 United States Securities and Exchange Commission (SEC) – Amerykańska Komisja 
Papierów Wartościowych i Giełd.

19 P. Holgate, op.cit., s. 9.
20 O. Hanselman, Full Fair Value Accounting: Its Time Has Come, „Journal of Performance 

Management”, January 9, 2010, s. 1.
21 Exposure Draft, IASB, ED 2009/5, s. 5.
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Definicja ta została inkorporowana z amerykańskich standardów ra-
chunkowości (US GAAP). Zgodnie z nią wartość godziwa będzie ustalana na 
podstawie ceny sprzedaży (wyjścia), a nie ceny rynkowej, jak to ma miejsce 
dotychczas. Na podstawie aktualnie obowiązujących regulacji można stwier-
dzić, że wartość godziwa jest kategorią wynikającą z hipotetycznej transakcji, 
jaka mogłaby być zawarta w warunkach rynkowych. Natomiast zgodnie z no-
wymi przepisami wartość godziwa wynikać będzie z teoretycznej transakcji 
dokonanej przez podmiot sporządzający sprawozdanie finansowe na dzień 
dokonywania wyceny.

Ponadto cena odzwierciedlająca wartość godziwą będzie dotyczyć trans-
akcji zawartej w najbardziej korzystnych, dostępnych dla przedsiębiorstwa 
warunkach22. Co więcej, określone zostały cechy, jakimi muszą się charakte-
ryzować uczestnicy rynku:
 – niezależni od siebie (niepowiązani w rozumieniu MSR 24),
 – dobrze poinformowani na temat przedmiotu transakcji, czyli danych akty-

wów lub pasywów (posiadający wystarczające informacje do podejmowa-
nia decyzji inwestycyjnych),

 – zdolni do uczestniczenia w transakcji,
 – skłonni do zawarcia transakcji (zmotywowani i nieprzymuszeni do jej re-

alizacji)23.
Zgodnie z zaleceniami państw grupy G20 projekt zmiany standardu 

uwzględnia również modyfikację przepisów dotyczących ujawnień stoso-
wania wartości godziwej. Nowe przepisy wyróżniają trzy poziomy wyceny, 
do których należy zakwalifikować wykorzystaną technikę pomiaru wartości 
godziwej24:

Poziom 1 – stanowią ceny notowane (nieregulowane) na aktywnych 
rynkach identycznych aktywów lub pasywów, do których jednostka ma do-
stęp w dniu wyceny25. Na rynku aktywnym odbywają się transakcje danymi 
aktywami lub zobowiązaniami z wystarczającą częstotliwością oraz w ilości 
zapewniającej dostarczenie bieżących informacji o cenach.

22 Ibidem, par. 8, s. 14.
23 Ibidem, par. 13, s. 15.
24 Ibidem, par. 43, s. 25.
25 Ibidem, par. 45, s. 26.
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Poziom 2 – stanowią dane wejściowe inne niż dane zawarte w poziomie 
1, które są bezpośrednio (tj. takie jak ceny) lub pośrednio (tj. na podstawie cen) 
obserwowalne. W poziomie tym zawierają się:
 – ceny podobnych aktywów (lub pasywów) notowane na aktywnych rynkach,
 – ceny identycznych lub podobnych notowane na nieaktywnych rynkach,
 – dane wejściowe, inne niż ceny notowane, możliwe do obserwacji dla da-

nych aktywów (lub pasywów),
 – dane wejściowe które są otrzymane lub potwierdzone przez korelację (lub 

innymi podobnymi sposobami) z danymi rynkowymi.
Poziom 3 – stanowią dane wejściowe nieustalone na podstawie możliwych 

do zaobserwowania danych rynkowych. Nieobserwowalne dane wejściowe 
powinny odzwierciedlać założenia (włączając ryzyko), które stosowaliby 
uczestnicy rynku przy określaniu ceny danych aktywów lub pasywów26.

Jednostki będą zobowiązane do ujawnienia powyższych informacji 
również w sprawozdaniach śródrocznych, sporządzanych zgodnie z MSR 34 
(sprawozdawczość śródroczna). 

Podsumowanie

Wycena według wartości godziwej daje lepsze rezultaty niż wycena 
według kosztu historycznego. Przy jej użyciu można ukazać rzeczywistą 
sytuację finansową i majątkową jednostki, a tym samym spełnić nadrzędną 
zasadę wyceny – wiernego i rzetelnego obrazu. Niestety, teoria ta nie zawsze 
znajduje potwierdzenie w praktyce, co udowodnił światowy kryzys finanso-
wy, podważając jednocześnie zasadność stosowania rachunkowości opartej na 
szacunkowych, subiektywnych wartościach27. 

Zastosowanie wartości godziwej w wycenie oznacza odejście od zasady 
ostrożności (nakazującej pomiar w możliwie najmniejszych wartościach)28. 
Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia nowych, innowacyjnych stan-
dardów, co wymaga podjęcia często kontrowersyjnych decyzji. Nic więc 
dziwnego, że na przestrzeni ostatnich miesięcy wartość godziwa stała się 
głównym problemem dyskusji i obiektem sporów. 

26 Ibidem, par. 53, s. 28
27 S. Shaffer, Fair Value Accounting: Villain on Innocent Victim, Federal Reserve Bank of 

Boston nr QUAU10-01, January 31, 2010, s. 2.
28 Podstawy rachunkowości, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 30.



408 Arkadiusz Jankowski

Wartość godziwa powinna zatem zostać zdefiniowana według nowego, 
praktycznego podejścia tak, by rachunkowość nie kreowała, ale wiernie od-
zwierciedlała rzeczywistość. Prace nad nowymi zasadami pomiaru wartości 
godziwej wciąż trwają. Biorą w nich udział największe instytucje międzynaro-
dowe tworzące zasady rachunkowości (RSSF, RMSR, ASBJ29), współpracując 
równocześnie z rzeszą ekspertów i doradców, a także z instytucjami nadzoru 
rynków finansowych, Radą Stabilności Finansowej, a nawet grupą państw 
G2030. Ustanowienie ostatecznej wersji nowego standardu planowane jest 
w czwartym kwartale 2010 roku31.

VALUATION AT FAIR VALUE AS A RESPONSE TO THE CHALLENGES 
OF CONTEMPORARY ACCOUNTING

Summary

This paper presents the main methods and cardinal principles of assets and lia-
bilities valuation. The attention is centred mainly on the role of fair value accounting 
and its measurements methods. However, the paper also addresses certain issues 
relating to international accounting law, exclusively regarding valuation principles. 
It also presents the project of update of the law.

Translated by Arkadiusz Jankowski

29 Accounting Standards Board of Japan – Japońska Rada Standardów Rachunkowości.
30 A. Linda, True Value Changes Ahead, „The CPA Journal”, January 1 2010, s. 1.
31 www.iasplus.com/agenda/agenda.htm.
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AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA SPOŁECZEŃSTWA  
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Streszczenie 
Ważnym zagadnieniem w teorii i praktyce samorządowej jest aktywność wspól-

not lokalnych i ich inicjatywy. Celem artykułu jest ocena poziomu zaangażowania 
Polaków w działania na rzecz społeczności lokalnej. Wspólnoty lokalne odgrywają 
coraz istotniejszą rolę w rozwoju lokalnym. Ich inicjatywy zaspokajają rodzące się 
potrzeby oraz pobudzają aktywność społeczną, gospodarczą i polityczną. Wzrost 
poziomu kapitału społecznego w regionie wpływa korzystnie na poziom rozwoju 
społeczno-ekonomicznego społeczności.

Wprowadzenie

Ważnym zagadnieniem w teorii i praktyce samorządowej jest aktywność 
wspólnot lokalnych i ich inicjatywy. Reforma samorządu terytorialnego po 
1989 roku przyczyniła się nie tylko do decentralizacji władzy, ale także do 
wzrostu znaczenia inicjatyw lokalnych. Przekazała ona kierowanie sprawami 
wspólnoty lokalnej w ręce społeczności lokalnych.

W rozwoju idei samorządności podkreślane jest szczególnie znaczenie 
czynnika ludzkiego i społecznego. Wspieranie społeczności lokalnej two-
rzącej różnego rodzaju stowarzyszenia, związki i organizacje lokalne oraz 
podejmującej działania gospodarcze i społeczne jest jednym z istotnych zadań 
samorządów terytorialnych.

Wspólnoty lokalne odgrywają coraz istotniejszą rolę w rozwoju lokalnym. 
Ich inicjatywy zaspokajają rodzące się potrzeby oraz pobudzają aktywność 
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społeczną, gospodarczą i polityczną. Wzrost poziomu kapitału społecznego 
w regionie wpływa korzystnie na poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego 
społeczności.

Idea społeczeństwa obywatelskiego zajmuje istotne miejsce w polityce 
Unii Europejskiej. Organizacje społeczne są ważnym źródłem inspiracji przy 
tworzeniu programów i polityk unijnych. 

Celem artykułu jest ocena poziomu zaangażowania Polaków w działania 
na rzecz społeczności lokalnej.

1. Idea społeczeństwa obywatelskiego

W państwie demokratycznym społeczeństwo obywatelskie jest partne-
rem dla administracji publicznej oraz podmiotem wspomagającym. Zadaniem 
samorządów jest udzielenie wsparcia organizacyjnego, ekonomicznego 
i prawnego społeczności. Rozwój demokracji i wzrost zaangażowania oby-
wateli w społecznościach nawzajem się wzmacniają.

Społeczeństwo obywatelskie jest określane jako „przestrzeń rozciągającą 
się między rodziną, państwem i rynkiem, w której działają oddolne orga-
nizacje społeczne”. W ramach tej przestrzeni obywatele podejmują wolną 
debatę na temat wartości składających się na wspólne dobro oraz dobrowolnie 
współdziałają ze sobą na rzecz realizacji wspólnych interesów. Społeczeństwo 
obywatelskie dzieli się w Polsce na dwa obszary: 
 – obywatelską aktywność grupową, tj. działalność organizacji pozarządo-

wych, wspólnot lokalnych i samorządowych, nieformalnych grup i ruchów 
społecznych,

 – świadomość obywatelską Polaków1. 
Społeczeństwo obywatelskie wypełnia przestrzeń społeczną, która rozpo-

ściera się pomiędzy poziomem państwa a gospodarstwami domowymi (rys. 1).  
Cała przestrzeń społeczna składa się z trzech poziomów: makro, mezzo 
i mikro. 

1 http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=634, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
(11.05.2010).
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Rys. 1.  Usytuowanie społeczeństwa obywatelskiego w przestrzeni społecznej
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia pu-

blicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2008, s. 123–124.

Społeczeństwo obywatelskie pełni pewne zasadnicze funkcje2:
 – mediacyjną – wynika z usytuowania na poziomie średnim, między pozio-

mem mikrospołecznym a makrospołecznym, wpływając na zmniejszenie 
napięć i konfliktów społecznych;

 – artykulacyjną – polega na wyrażaniu rozproszonych na poziomie mikro-
strukturalnym dążeń, celów, interesów, potrzeb i wartości grup ludności 
oraz reprezentowaniu interesów tych grup zarówno wobec struktur pań-
stwa, jak i wobec opinii publicznej;

 – integracyjną – polega na skupianiu obywateli wokół zagregowanych i upu-
blicznionych celów, interesów i wartości oraz ich uczestnictwie w zorgani-
zowanych formach zbiorowego działania w sferze publicznej, dotyczy także 
mobilizowania poparcia dla starań określonej organizacji lub stowarzyszenia;

 – edukacyjną – polega na: wykształceniu wśród grup ludności postaw i cnót 
obywatelskich; upowszechnieniu demokratycznych procedur regulujących 
aktywność w przestrzeni publicznej; upublicznieniu celów, interesów, dążeń 
i wartości danych grup ludności oraz włączeniu ich do dyskursu publicznego;

 – usługową (samopomocową) – dotyczy świadczenia oddolnie organizowa-
nych usług społecznych, których rodzaj i sposób świadczenia jest uważany 
za nieistotny bądź wykracza poza ramy działania instytucji komercyjnych 
i administracji publicznej.

2 E. Wnuk-Lipiński, op.cit., s. 124–126.
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Będąc członkiem wspólnoty obywatelskiej, należy przede wszystkim 
aktywnie uczestniczyć w sprawach publicznych3. Aktywność ta może 
przejawiać się na różnych poziomach. Największą rolę można przypisać po-
ziomowi lokalnemu, gdyż to właśnie on jest związany z codziennym życiem 
i zaspokajaniem podstawowych potrzeb wspólnoty.

2. Rola społeczności lokalnej

Społeczność lokalna to zbiorowość ludzi, którzy w wyniku rozwoju 
cywilizacyjno-kulturowego osiągnęli pewien poziom integracji społecznej, 
stając się społecznością o określonej tożsamości4. 

Kwestie związane ze społeczeństwem lokalnym zostały szeroko omówio-
ne w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego, która została uchwalona 
przez Radę Europy w 1985 roku i ratyfikowana w całości przez Polskę w 1993 
roku. Obecnie obowiązuje nazwa Europejska Karta Samorządu Lokalnego. 
Zawiera ona m.in. następujące założenia i zasady5:
 – społeczności lokalne stanowią jedną z zasadniczych podstaw ustroju demo-

kratycznego;
 – obywatele mają prawo do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicz-

nymi, szczególnie na szczeblu lokalnym prawo to może być realizowane 
w sposób najbardziej bezpośredni;

 – istnienie społeczności lokalnych wyposażonych w rzeczywiste uprawnie-
nia stwarza warunki dla rządzenia skutecznego i pozostającego w bezpo-
średniej bliskości obywatela;

 – społeczności lokalne wyposażone są w organy decyzyjne ukonstytuowane 
w sposób demokratyczny i korzystają z szerokiej autonomii odnośnie do 
kompetencji, sposobów ich wykonywania oraz środków niezbędnych do 
realizacji ich zadań;

 – samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, 
w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą 

3 R. Putnam, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, 1995, s. 133.

4 A. Piekara, Samorząd terytorialny i inne formy aktywności społecznej dawniej i dzisiaj, 
Wydawnictwo Twigger, Warszawa, 2005, s. 16–17.

5 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, DzU z 1994 r., nr 124, poz. 607, z późn. zm.
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częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie 
ich mieszkańców;

 – wykonując swoje uprawnienia, społeczności lokalne mają prawo współ-
pracować z innymi społecznościami lokalnymi oraz zrzeszać się z nimi 
w granicach określonych prawem w celu realizacji zadań, które stanowią 
przedmiot ich wspólnego zainteresowania;

 – odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny ponosić przede wszyst-
kim te organy władzy, które znajdują się najbliżej obywateli.

Członkowie społeczności lokalnych będący w trwałych relacjach budują 
wspólnoty lokalne. Na tym gruncie powstaje świadomość wspólnoty interesów, 
wspólnych celów i potrzeb związana z budowaniem uczucia przynależności 
i zaangażowania mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej6.

Aktywna społeczność lokalna włączająca się do przedsięwzięć lokalnych 
to grupa otwarta na nowe idee i przejawiająca inicjatywy do działania na rzecz 
dobra wspólnego7. Jest to grupa powiązana siecią wzajemnych zależności oraz 
zdolna do wspólnego działania. To właśnie przede wszystkim od stopnia zaan-
gażowania obywateli zależy dynamika rozwoju instytucji obywatelskich, bę-
dących formą bezpośredniej reprezentacji ich potrzeb i interesów społecznych.

Rozwój społeczności lokalnej ma na celu poprawienie jakości i warun-
ków życia jej członków oraz umożliwienie im uczestnictwa w procesach 
podejmowania decyzji8.

Formą uspołecznienia procesu zarządzania jednostką samorządu 
terytorialnego jest uczestnictwo społeczności lokalnych w decyzjach władz 
samorządowych. Umożliwia to współdecydowanie o sposobach zaspokajania 
potrzeb wspólnoty lokalnej.

Wymaga to stworzenia systemu komunikacji społecznej w ramach 
społeczności lokalnej (rys. 2). System komunikacji społecznych składa się 
z następujących grup: przedstawiciele samorządu, grupa docelowa wewnętrz-
na i zewnętrzna. 

6 M. Barański, S. Kantyka, S. Kubas, M. Kuś, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2007, s. 162, 176. 

7 P. Jordan, Jak rozwijać społeczności lokalne, Stowarzyszenie BORIS, Warszawa 2004, s. 9.
8 Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej 

i nie tylko, red. T. Kaźmierczak, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 29.
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Współpraca władz samorządowych i społeczności lokalnej wymaga dia-
logu i możliwości udziału obywateli w procesie decyzyjnym. Jest to możliwe 
dzięki informacjom o planowanym projekcie, ale także możliwości wpływu 
obywateli na ostateczny jego kształt.

We współczesnym społeczeństwie organizacje obywatelskie pełnią 
funkcje: polityczne, społeczne, psychologiczne. Stymulują także procesy 
zmian społecznych i integrują lokalne społeczności.

Rys. 2.  Grupy składające się na społeczność lokalną w ramach systemu komunika-
cji społecznej

Źródło:  S. Komiński, Mechanizm partycypacji i jego wykorzystanie w proce-
sie budowania strategii rozwoju gmin, w: Konflikt nieunikniony: wspól-
noty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem, red.  
P. Buczkowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, 2001, 
s. 163–164.

Na inicjatywie i powszechnej aktywności obywateli zamieszkujących na 
konkretnym terytorium opiera się rozwój lokalny. Wspólnoty lokalne powinny 
odgrywać coraz istotniejszą rolę w rozwoju lokalnym. Mają one zdolność 
do zaspokajania rodzących się potrzeb, pobudzają aktywność społeczną, 
gospodarczą i polityczną. 

3. Aktywność społeczna Polaków na szczeblu lokalnym

Formułowane są często twierdzenia o kryzysie polskiej demokracji i elit 
politycznych, co wynika przede wszystkim ze słabej aktywności publicznej 
obywateli i apatii społecznej. Pojawiają się jednak inicjatywy wskazujące 
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na obywatelskie zaangażowanie i odpowiedzialność. Na szczeblu lokalnym 
obserwowane są coraz to nowe formy funkcjonowania społeczeństwa oby-
watelskiego. Wśród licznych organizacji społecznych dominują jednak partie 
polityczne.

W ramach badań Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia 
Polaków wyodrębniono kilka kluczowych form pomiaru rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego: 
 – stopień zrzeszania się, 
 – wspólnie podejmowane działania, 
 – udział w zebraniach i wyborach9. 

Najprostszą miarą oceny stanu społeczeństwa obywatelskiego jest stopień 
zrzeszenia się. Jest to odsetek obywateli, którzy należą do jakiejś organizacji. 
W Polsce w 2009 roku członkami organizacji, stowarzyszeń, partii, komite-
tów, rad, grup religijnych, związków lub kół było 13,2 proc. badanych. 

Czas ostatnich kilku lat nie wskazuje jednak na żaden systematyczny 
wzrost zainteresowania członkostwem w organizacjach obywatelskich, a na-
wet spada odsetek osób pełniących funkcje w organizacjach. 

Aktywność ankietowanych na rzecz własnej społeczności jest również 
nieznaczna. Z badań przeprowadzonych w 2009 r. wynika, że w ciągu dwóch 
ostatnich lat w działania na rzecz społeczności lokalnej (gminy, osiedla, miej-
scowości) angażowało się 15,6 proc. badanych. W działania lokalne częściej 
angażują się mężczyźni niż kobiety (17,1 proc. do 14,2 proc.), osoby w wieku 
35–44 lata (19,7 proc.) i mieszkańcy wsi (18,1 proc.)10. Zaangażowanie tego 
rodzaju rośnie wraz z wykształceniem i poziomem dochodu. 

Należy więc podkreślić, że choć poziom zaangażowania Polaków na 
rzecz lokalnych społeczności jest nadal niski, to w ostatniej dekadzie widać 
jego systematyczny wzrost. 

Kolejną możliwością uczestniczenia obywateli w demokracji jest udział 
w zebraniach publicznych. W 2009 roku co piąty badany (19,2 proc.) był 
w ostatnim roku na jakimś zebraniu publicznym (poza miejscem pracy), 
w tym prawie połowa z nich zabrała głos. 

9 Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, 
Warszawa 2009, s. 265–269, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf.

10 Ibidem, s. 266.
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W ramach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego ważną kwestią jest 
udział w wyborach jako najbardziej powszechne doświadczenie demokratycz-
ne. Na pytanie o udział w wyborach parlamentarnych z 2007 roku twierdząco 
odpowiedziało 66 proc. badanych, co jest nieco zawyżone w stosunku do 54 
proc. frekwencji faktycznej.

Na rysunku 3 zaprezentowano główne formy aktywności obywatelskiej 
w Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat.
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Procent osób aktywnych wśród badanych w wieku 18 
lat i więcej

Udział w
działaniach na rzecz
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itp.

Rys. 3.  Aktywność obywatelska społeczeństwa polskiego w wybranych obszarach 
w latach 2003–2009 wśród badanych w wieku 18 lat i więcej [%]

Źródło:  Diagnoza społeczna 2009, op.cit., s. 265–269, http://www.diagnoza.com/
pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf

Analizowane w ramach Diagnozy społecznej… doświadczenia i umie-
jętności obywatelskie są silnie związane z pozycją społeczną mierzoną 
poziomem wykształcenia. Tacy ludzie lepiej korzystają z możliwości, jakie 
stwarza im demokracja na poziomie lokalnym. Z badań wynika, że im wyższe 
wykształcenie obywatela, tym częściej i chętniej: 

 – zakłada on organizacje i wstępuje do organizacji już istniejących oraz pełni 
w nich funkcje z wyboru,

 – włącza się do działań na rzecz własnej społeczności,
 – organizuje zebrania publiczne, bierze w nich udział, prowadzi je i zabiera 

głos, 
 – podpisuje i inicjuje listy zbiorowe, protesty i petycje,
 – bierze udział w wyborach11.

11 Ibidem, s. 268.
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Ważne aspekty działalności społecznej Polaków zbadał także w styczniu 
2010 roku CBOS. Z badań tych wynika m.in., że systematycznie wzmacnia się 
wśród Polaków przekonanie o skuteczności wspólnego działania. Aż 66 proc.  
respondentów CBOS potwierdziło, że działając wspólnie z innymi, są w stanie 
rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, miasta lub pomóc 
potrzebującym. W 2002 roku uważała tak tylko połowa ankietowanych. Co 
więcej, 58 proc. respondentów zna w swoim środowisku społeczników (np. 
w rodzinie, parafii, szkole, wśród przyjaciół i znajomych z pracy i uczelni), 
którzy dobrowolnie i nieodpłatnie pracują na rzecz innych12. 

Podsumowanie

Rozwój społeczności lokalnych jest konsekwencją realizacji reformy 
decentralizacji państwa i prowadzi do odbudowy poczucia odpowiedzialno-
ści społeczności lokalnych za stworzenie sobie warunków do harmonijnego 
rozwoju. Wzrost poziomu zaangażowania obywateli wpływa korzystnie na 
poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczności.

Na aktywność społeczności lokalnych składa się świadome i dobrowolne 
uczestnictwo w życiu publicznym obywateli oraz posiadanie przez nich zdol-
ności do samoorganizacji.

Na inicjatywie i powszechnej aktywności obywateli zamieszkujących na 
konkretnym terytorium opiera się rozwój lokalny. Wspólnoty lokalne powinny 
odgrywać coraz istotniejszą rolę w rozwoju lokalnym. Mają one zdolność 
do zaspokajania rodzących się potrzeb, pobudzają aktywność społeczną, 
gospodarczą i polityczną. 

Poziom zaangażowania Polaków w działania na rzecz społeczności lokal-
nej jest nadal niski i kształtuje się w ciągu ostatnich 10 lat w przedziale 10–20 
proc. Mimo to w ostatniej dekadzie widać jego systematyczny, choć niewielki 
wzrost. Zaangażowanie to rośnie wraz z wykształceniem i poziomem dochodu. 
Wzmacnia się także wśród Polaków przekonanie o skuteczności wspólnego 
działania oraz rola, jaką odgrywają społecznicy.

Mimo tego, że formułowane są często twierdzenia o kryzysie polskiej 
demokracji i elit politycznych, pojawiają się jednak inicjatywy wskazujące na oby-
watelskie zaangażowanie i odpowiedzialność, szczególnie na szczeblu lokalnym.

12 Działalność społeczna Polaków, komunikat z badań CBOS, Warszawa, styczeń 2010,  
s. 1, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_010_10.PDF (12.05.2010).
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SOCIAL ACTIVITY OF THE SOCIETY AT THE LOCAL LEVEL

Summary

Activity and initiatives of local communities is an important issue in the theory 
and practice of self-government. The aim of this article is to evaluate the level of 
Poles’ involvement in activities for local communities. The role of local communities 
is becoming more and more important in process of local development. Their initia-
tives meet emerging needs and stimulate social, economic and political activity. The 
increase of social capital in the region contributes positively to the development of 
socio-economic communities.

Translated by Magdalena Konopelko
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PREFERENCJE INWESTORA LOKOWANIA  
WOLNYCH ŚRODKÓW W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH  
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Streszczenie
Relacje inwestorskie to przekazywanie informacji dotyczących spółki do spo-

łeczności finansowej: analityków, inwestorów i potencjalnych inwestorów. Uważa się 
to za stosunkowo nowe zjawisko. Tradycyjnie kontynentalne firmy europejskie były 
postrzegane jako bardziej uzależnione od kredytu, a nie finansowania kapitałowego. 
Jednak coraz lepiej rozwijający się rynek akcji w Europie doprowadził do wzrostu 
znaczenia funkcjonowania relacji inwestorskich. Wyniki badań potwierdzają, że wie-
lu europejskim firmom dobrze znane są praktyki relacji inwestorskich, a ich funkcja 
nabiera coraz większego znaczenie.

Wprowadzenie

Firmy coraz częściej, chcąc sprostać wymaganiom inwestorów, udo-
skonalają swoją politykę investor relations, by ocena zdolności korporacji 
do generowania zwrotu kapitału była na jak najwyższym poziomie1. Za cel 
w artykule przyjęto pokazanie obrazu lokowania wolnych środków przez 
inwestorów na przestrzeni lat 2006–2009. W artykule wykorzystane zo-
stały badania CitiScan brytyjskiej firmy Citigate Dewe Rogerson, badania 

* Autorka przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Publicystyki Ekonomicznej 
i Public Relations pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Przemysława Deszczyńskiego.

 1 J. Kowalska, Narzędzia Investor Relations stosowane w spółkach giełdowych [w recenzji].



420 Joanna Kowalska-Cherek

przeprowadzone przez firmę HUGIN2. Przedstawione wnioski są oparte na 
opiniach i spostrzeżeniach zebranych w trakcie wywiadów ankietowych prze-
prowadzonych wśród inwestorów kupujących i sprzedających akcje. Zostało 
przebadanych 1000 inwestorów z całego świata. 

W pierwszej części artykułu omówiono kluczowe tematy związane 
z przeprowadzonymi badaniami dotyczącymi użycia wolnych środków 
przez inwestorów. Wykazane zostały preferencje inwestowania w spółki. 
Jest to część obejmująca bezpośrednie badania grupy inwestorów, którzy 
samodzielnie dokonują zakupów akcji i decydują o podejmowaniu kroków 
inwestycyjnych. W drugiej części artykułu pokazano preferencje pośredników  
i analityków w kupowaniu i zbywaniu akcji, ich preferencje w związku z po-
lecaniem działań i analizami dokonywanych decyzji, a także dokonywaniem 
wyboru właściwych spółek do zainwestowania kapitału.

Rozmowy z inwestorami były przeprowadzane w obszarze ich inwe-
stycyjnych zainteresowań (wśród spółek, w które już inwestują). Wszystkie 
uzyskane odpowiedzi dały jednakże obraz ogólnych preferencji inwesty-
cyjnych. Dzięki temu można wyciągnąć obszerniejsze wnioski w związku 
z preferencjami inwestorów dotyczącymi użycia wolnych środków. Należy 
zauważyć, że respondenci mogli udzielić więcej odpowiedzi niż jedna  
(tab. 1 i 2).

1. Kluczowe tematy i wnioski z badań

Pozyskanie kapitału poprzez emisję publiczną akcji umożliwia osiągnię-
cie trwałej przewagi nad konkurencją. Nieprzypadkowo decyzja o wejściu 
na giełdę zapadała wiele razy po otrzymaniu wiadomości o przygotowaniach 
do debiutu giełdowego najpoważniejszego konkurenta. Typowy udział inwe-
storów instytucjonalnych sięga 65–80% oferowanej puli akcji. W strukturze 
oferty należy uwzględnić ewentualne programy motywacyjne oraz inwesty-
cyjne polegające na przyznawaniu kluczowym pracownikom pewnej puli akcji 
po atrakcyjnej cenie, często równej wartości nominalnej3. 

Na podstawie badań What is the best use of free cash? przeprowadzonych 
przez Thomson Reuters w 2009 roku wykazano, że sformułowanie „najlepsze 
użycie wolnej gotówki” implikuje zdolność do inwestowania wolnych środ-

2 Firma zmieniła nazwę, obecnie nazwa się Thomson Reuters.
3 B. Duszek, Jak pozyskać kapitał z giełdy?, wyd. 1, GPW, Warszawa 2005, s. 7.
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ków w wybrane fundusze i akcje spółek. Użycie wolnych środków oznacza 
preferencje inwestycyjne, wybór określonego kierunku ulokowania gotówki 
i powiększania środków. Na pytanie odnośnie do preferencji inwestycyjnych 
ponad jedna czwarta respondentów wskazała ponowną inwestycję w firmę, 
w którą już inwestowali, do której chcą powracać. Okazało się, że wielu 
inwestorów było zadowolonych z przebiegu współpracy, komunikowania 
o firmie oraz jej strategii czy procesach inwestycyjnych. Zdobyte w trakcie 
tej współpracy zaufanie okazało się nieocenione przy kolejnych kontaktach 
i inwestycjach. Inwestowanie w spółkę, która już raz spełniła wymogi inwe-
stora, była godna zaufania, spełniała wszystkie kryteria informacyjne ważne 
dla inwestora oraz dobrze radziła sobie na giełdzie – to dobry punkt wyjścia 
dla wielu inwestorów, aby nawiązać ponowną współpracę ze spółką. Wówczas 
najbardziej docenione zostały działy i departamenty investor relations, które 
trud komunikacji wzięły na siebie. To między innymi dzięki wielu narzędziom 
kreowania i podtrzymywania kontaktu pomiędzy firmą a akcjonariuszami 
oraz dzięki szczerej strategii komunikacyjnej z łatwym dostępem do za-
rządu i osób decyzyjnych stworzone zostało zaufanie do przedsiębiorstwa. 
Wycena posiadanego pakietu akcji żywo interesowała każdego akcjonariu-
sza. Z oczywistych względów na ogół istnieje znaczna rozbieżność zdań 
pomiędzy właścicielem a potencjalnym nabywcą akcji. U sprzedawcy dużą 
rolę odgrywają względy emocjonalne, zaś nabywcy stosują typowy arsenał 
argumentów zmniejszających wycenę, z którymi wobec braku obiektywnych 
kryteriów trudno polemizować. Z tego powodu wiele transakcji potencjalnie 
atrakcyjnych dla obu stron nie dochodzi do skutku. Kwestia wyceny akcji jest 
szczególnie ważna w przypadku pozyskiwania inwestora strategicznego. Brak 
obiektywnej wyceny rynkowej uniemożliwia też w praktyce zastosowanie 
nowoczesnych metod zarządzania, gdyż jednym z głównych kryteriów jego 
efektywności jest zwiększanie wartości przedsiębiorstw4. Dlatego szczególnie 
docenione zostały strategie komunikacyjne, nawet, a może przede wszystkim 
w przypadku informowania o zagrożeniach oraz negatywnych działaniach 
związanych z firmą. Szczerość i prostota komunikowania to najważniejsze 
cechy, które spajają relacje inwestorów z konkretną firmą.

4 B. Duszek, Jak..., s. 8-9.
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Tabela 1 

Sposoby wykorzystywania wolnych środków finansowych

Opcje Ogólnie Kupujący Sprzedający
Odkupywanie akcji [%] 53 53 53
Dywidendy [%] 48 49 44
Nabywanie nowych akcji [%] 28 27 36
Wewnętrzna inwestycja [%] 28 27 31
Redukcja oddziałów [%] 13 14 12
Zatrzymanie gotówki [%] 4 4 3

n = 1098 n = 900 n = 198
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań What is the best use of free cash?, 

Thomson Reuters 2009.

Większość inwestorów, bo aż 52%, wierzy, że najlepsze użycie wolnej 
gotówki to szukanie możliwie najkorzystniejszej inwestycji: bilans między 
dwoma (lub więcej) alternatywami – jakimiś firmami lub funduszami. 
Inwestorzy potwierdzają, że zarządzanie informacjami związanymi z przed-
siębiorstwem to najlepsza droga do określenia i zebrania inwestorów na swoje 
akcje. Oczywiście ma na to szanse firma, która oferuje najwyższą stopę zwrotu 
i najinteligentniejsze, najbardziej efektywne użycie kapitału. 

Na przestrzeni lat 2006–2009 preferencje inwestorów co do sposobu lokowa-
nia wolnych środków ewoluowały. Przede wszystkim wpływ na taki stan rzeczy 
miała zmieniająca się sytuacja ekonomiczno-gospodarcza rynku globalnego oraz 
rynków lokalnych. Te elementy w znacznym stopniu wpływały na zachowanie in-
westorów. W 2006 roku inwestorzy preferowali odkupywanie akcji spółki. Takie 
odpowiedzi przewyższały nad pozostałymi, takimi jak: dywidendy, wewnętrz-
ne inwestycje w firmie czy dalszy rozwój. W 2006 roku inwestorzy wyrazili 
chęć odkupywania akcji spółek. Ta odpowiedź przewyższyła zakup dywidend 
i zwrotu gotówki udziałowcom. Już w 2007 roku część inwestorów zaznaczyła 
chęć zwrotu gotówki udziałowcom poprzez dywidendy i odkupywanie akcji, te 
odpowiedzi znacznie przewyższały pozostałe. Wzrosła, z utrzymującą się drobną 
przewagą, odpowiedź odkupywania akcji (preferowane przez 66%) nad dywi-
dendami (62%). W 2008 roku wsparcie inwestorów dla dywidend i odkupywania 
zmniejszyło się. W tym samym czasie nastąpił wzrost wsparcia dla wewnętrznych 
inwestycji w porównaniu do roku poprzedniego. W 2009 nastąpił ostry wzrost 
w części inwestorów wzywających spółki do redukcji obciążających oddziałów 



423Preferencje inwestora lokowania wolnych środków…

i po prostu do utrzymania gotówki. Zaczęły bowiem mieć na to wpływ działania 
giełdowe i skutki kryzysu gospodarczego. W tym roku tylko 30% inwestorów 
namawiało spółki do ponownego nabycia akcji. Po raz pierwszy w ciągu kilku 
lat widać jasną preferencję dla dywidend nad odkupywaniem.

Tabela 2

Sposoby wykorzystania wolnych środków finansowych w latach 2006–2009

Użycie gotówki 2006 2007 2008 2009 Ogólnie

Odkupywanie [%] 61 66 41 30 53
Dywidendy [%] 47 62 42 37 48

Nabywanie [%] 21 36 32 31 28

Wewnętrzna inwestycja [%] 29 20 32 25 28

Redukcja oddziałów [%] 11 13 10 44 13

Zatrzymanie gotówki [%] 4 1 5 10 4

n = 438 n = 225 n = 351 n = 84 n = 1098

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań What is the best use of free cash…, 
op.cit.

2. Co napędza zwrot kosztów strony kupującej

W badaniach Perception Snapshot. What driver sell-side coverage 
sporządzony został raport, który ujmował opinie 21 analityków inwestorów 
tzw. strony kupującej, czyli inwestorów. Zostały ujawnione opinie na temat 
tego, co wpływa na decyzje inwestycyjne, co sprawia, że inicjowane są koszty 
zwrotu akcji. Prawie połowa badanej grupy podaje, że zwrot kosztów jest 
sterowany bieżącymi zdarzeniami w danym kraju i na arenie gospodarki 
globalnej, światowej. Analitycy wymagają przede wszystkim stałego kontaktu 
i dostępu do zespołu zarządzającego, kadry sterującej firmą. Chcą widzieć 
postępy w działaniach na rzecz promowania spółki i dzięki temu – budowania 
jej wiarygodności i wizerunku firmy. Analitykom zależy przede wszystkim 
na posiadaniu wglądu w wewnętrzne działania spółki. Jako główne powody 
braku zwrotu kosztów spółki podawano przede wszystkim brak czasu i zaso-
bów, co powodowane jest ograniczeniami panującymi na rynku. 
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Rys. 1.  Powody do inicjowania zwrotu kosztów
Źródło:  opracowanie na podstawie badań Perception Snapshot. What driver sell-

side coverage, Thomson Reuters 2009.

Do najważniejszych powodów do inicjowania zwrotu kosztów należą m.in.:
 – sterowanie zdarzeniami – 43%,
 – dynamiczność zarządzania – 29%,
 – przejrzystość – 24%,
 – wydajność spółki – 24%,
 – zwiększone zasoby – 24%.

Sterowanie zdarzeniami to najczęściej podawany powód do inicjowania 
zwrotu kosztów spółki. Wspomniało o nim aż 43% respondentów biorących 
udział w badaniach. Rozwój spółki poprzez zwiększenie produkcji lub usu-
nięcie niebezpieczeństw, takich jak zagrożenie bankructwem, to podstawowe 
kwestie, na których inwestorzy skupiali się w ramach dynamicznego zarzą-
dzania, szybkiego reagowania na zmienne czynniki zewnętrzne i panującą 
wokół sytuację gospodarczo-ekonomiczną. Nie udało się doprecyzować w tych 
badaniach, dlaczego analitycy powinni zająć się zwrotami kosztów i kiedy jest 
dobry okres do inwestowania. Analitycy nie chcą również ujawniać wskaźnika, 
jakim kierują się w trakcie działania. Przejrzystość zarządzania – tak bardzo 
doceniana i ważna w relacjach na poziomie inwestor–spółka – rozumiana 
jest jako zainicjowanie zwrotów kosztów poniesionych na akcjach. Analitycy 
chcą mieć dostęp do strategii zarządzania oraz do osób z kadry zarządzającej 
spółką i chcą mieć pewność, że ten dostęp będzie kontynuowany w długim 
okresie, nawet po uzyskaniu zwrotu poniesionych nakładów. Najwyraźniej 
analitycy strony kupującej chcą zrozumieć strategię i sposób jej realizowania 
przez kadrę. Komunikowanie się na płaszczyźnie analitycy–zarząd spółki 
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właściwe jest wtedy, gdy płynnie przekazywane zostają – w sposób spójny 
i przejrzysty, a także wiarygodny – wszystkie informacje związane ze spółką. 
Dotyczy to w równym stopniu dobrych i złych dla spółki informacji. Spółki 
komunikujące negatywne dla siebie informacje zyskują w oczach inwestorów, 
polepszają swój silny wizerunek. 

3. Powody do niezwracania kosztów

Częstym powodem niezajmowania się zwrotami kosztów są: brak czasu 
i zasobów. Dlatego ważnym elementem badań było zdobycie informacji 
o tym, co można zrobić, aby ułatwić ten proces analitykom? Bardzo ważne 
dla analityków jest bieżące otrzymywanie danych o spółce, strategiach dzia-
łania i trendach panujących w biznesie. Dane te są dodatkowym źródłem dla 
strony kupującej, ale również komunikowanie się obustronne oraz należyte 
budowanie stałych relacji pomaga w kontakcie i otrzymywaniu aktualnej 
informacji. Analitycy twierdzą, że zwrot kosztów jest również uzależniony od 
kapitalizacji rynku. Przykuwający uwagę jest fakt, że można złamać tę barie-
rę, jeśli analityk strony kupującej zostanie przekonany, że kapitalizacja rynku 
ma szansę rozwinąć się do jego zakresu. Jednak w celu bardziej efektywnego 
wyznaczenia czasu należy wziąć pod uwagę, jakie jest podejście analityka 
do zwrotów kosztów, i jeśli są jakiekolwiek wymagania kapitalizacji rynku, 
wyznaczyć, jak agresywnie powinien celować ów analityk. Równie ważną 
kwestią dla analityków jest rozmiar spółki. Im spółka większa, pewniejsza, 
z bardziej ugruntowaną rynkową pozycją, tym spokojniej można pozwolić 
sobie na rzadsze utrzymywanie kontaktów i sprawdzanie spółki.

Rys. 2.  Powody do niezwracania kosztów 
Źródło:  opracowanie na podstawie badań Perception Snapshot…, op.cit.
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Najważniejsze powody do niezwracania kosztów to:
 – czas i zasoby – 44%,
 – rozmiar spółki – 33%,
 – zewnętrzne pokrycie kosztów – 11%,
 – brak obycia – 11%.

Podsumowanie

Do podstawowych funkcji relacji inwestorskich należy przekazywanie 
informacji dotyczących finansów spółki analitykom, inwestorom i potencjal-
nym akcjonariuszom. Uznaje się, że w Polsce IR to zjawisko stosunkowo 
nowe, mało rozwinięte. Pionierami w tej dziedzinie są USA i Wielka Brytania. 
W historii przyjęło się, że europejskie przedsiębiorstwa były postrzegane jako 
bardziej uzależnione od kredytu, a nie od kapitału zewnętrznego, od inwesto-
rów. Obecny rozwój tej dziedziny na rynku akcji w Europie doprowadził do 
wzrostu znaczenia inwestorów dla rozwoju IR. Wyniki badań potwierdzają, 
że wiele europejskich firm ma ugruntowane praktyki w zakresie relacji inwe-
storskich, a funkcja IR rośnie na znaczeniu.

INVESTOR PREFERENCES DEPOSIT FREE MEASURES  
IN COMPANIES LISTED ON THE GROUND DOLLARS

Summary

Investor relations is the communication of information relating to the company 
to the financial community; analysts, investors and potential investors. It is regarded as 
a relatively new phenomenon, which has developed most rapidly in the USA followed 
by the UK. Traditionally continental European companies have been viewed as more 
reliant on loan rather than equity funding. However the development of increasingly 
important equity markets throughout Europe has led to a growth in importance of 
the Investor Relations function. The results confirm that many continental European 
companies have well established investor relations practices and the function is 
growing in importance. 

Translated by Joanna Kowalska-Cherek
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NOWA WARTOŚĆ KREDYTU – KREDYTY PROEKOLOGICZNE

Streszczenie
Szczególnym instrumentem finansowym są nisko oprocentowane kredyty udzie-

lane przez banki, przeznaczone do realizowania przedsięwzięć służących ochronie 
środowiska, nazywane kredytami proekologicznymi. Charakteryzują się preferencyjnym 
oprocentowaniem i pozwalają na przykład na finansowanie budowy oczyszczalni ścieków 
czy zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Autorka podjęła tę tematykę, gdyż 
zagadnienie to jest szczególnie istotne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki.

Wprowadzenie

Niektóre banki udzielają nisko oprocentowanych kredytów przeznaczo-
nych do realizowania przedsięwzięć, które mają służyć ochronie środowiska –  
nazywamy je kredytami proekologicznymi. Kredyty proekologiczne charakte-
ryzują się preferencyjnym – niższym niż rynkowe – oprocentowaniem. Mogą 
z nich korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy czy samorządy. 
Środki pozyskane można przeznaczyć na zrealizowanie inwestycji o charak-
terze ekologicznym. Kredyty proekologiczne pozwalają więc na przykład na 
finansowanie budowy oczyszczalni ścieków, przeprowadzenie prac termo-
modernizacyjnych budynku (docieplenie, wymiana stolarki okiennej, nowa 
sieć centralnego ogrzewania) i zainstalowanie odnawialnych źródeł energii 
(pompy ciepłe, kolektory słoneczne). Pieniądze z kredytu można przeznaczyć 
także na zakup urządzeń i wyrobów, które mają służyć ochronie środowiska. 
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1. Nakłady na ochronę środowiska – metodologia zagadnienia

Poziom nakładów na ochronę środowiska (tj. nakładów na środki trwałe 
i kosztów bieżących w sektorze publicznym, gospodarczym, usług ochrony 
środowiska oraz gospodarstw domowych) zwiększył się z 39,9 mld zł w 2000 r.  
do 45,4 mld zł w 2009, natomiast ich udział w PKB zmniejszył się odpowiednio 
z 4,5 % do 3,4%. Nakłady na środki trwałe służące do działań związanych z ochro-
ną środowiska wzrosły z poziomu 6,5 mld zł w 2000 r. do poziomu 10,7 mld zł 
w 2009, tj. o 64,6%. Od kilku lat udział środków własnych inwestorów wynosi 
około 50,0% ogólnych nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska. 
Inwestycje te są w znaczący sposób finansowane przy pomocy banku1. 

Szczególnym instrumentem finansowym są kredyty preferencyjne, 
łączące środki pochodzące z rynku bankowego ze środkami donatorów, 
dysponujących funduszami przeznaczonymi na ochronę środowiska. Takie 
połączenie stwarza rodzaj dźwigni finansowej pomnażającej dostępne fun-
dusze i odgrywającej rolę stymulatora rynku inwestycji proekologicznych. 
Kredyty preferencyjne charakteryzują się niższym w stosunku do rynkowego 
oprocentowaniem, możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału i dosto-
sowaniem warunków kredytu do specyfiki inwestycji2.

2. Uzyskanie kredytu proekologicznego

Chętnych do udzielania kredytów na inwestycje proekologiczne stale 
przybywa. Liderami w tym zakresie są: Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank 
Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polski, BRE Bank S.A. Szczególnie szeroką 
ofertę kredytów proekologicznych ma Bank Ochrony Środowiska. Bank ten współ-
pracuje z wieloma instytucjami i organizacjami związanymi z ochroną środowiska: 
 – kredyty na zadania objęte priorytetami regionalnymi udzielane są we współ-

pracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 – kredyty na zakup i montaż urządzeń i wyrobów służących do ochrony 

środowiska – w porozumieniu z dystrybutorami tych urządzeń;
 – na termomodernizację budynków kredyty udzielane są w formule ustawy 

o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
 – na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie agroturystyki na terenach wiejskich 

– we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP);
1 www.gus.gov.pl.
2 Informacje prasowe z BOŚ Bank S.A.
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 – na zbiorowe zaopatrzenie w wodę wsi i miast do 20 tys. mieszkańców – 
również we współpracy z EFRWP. 

3. Rodzaje udzielonego wsparcia

Przedstawione poniżej możliwości wsparcia, jakie występują w ofercie 
BOŚ, są tylko przykładowymi, nie jest to cała oferta, jaką posiada Bank. 
Zaprezentowane formy kredytowania są poglądowe i nie zostały szczegółowo 
opisane, gdyż ta problematyka nie dotyczy treści przewodniej artykułu.

4. Kredyty preferencyjne w BOŚ z dopłatami do oprocentowania 
wnoszonymi przez NFOŚiGW 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uru-
chomił nowy instrument ekonomiczny, jakim są dopłaty do oprocentowania 
kredytów bankowych na wskazane przez Narodowy Fundusz programy 
i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dopłaty 
do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych przeznaczonych 
na pokrycie kosztów przedsięwzięcia udzielane są na zasadach określonych 
w poszczególnych programach priorytetowych. Programy priorytetowe okre-
ślają również m.in. budżet programu, wysokość dopłat, terminy składania 
wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć3.

5. Kredyty na realizację przedsięwzięć energooszczędnych4 

Inwestycje prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, a w tym: 
 – wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, oświetlenia ulicznego,
 – wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiek-

tów użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych itp.,
 – wymiana przemysłowych silników elektrycznych,
 – wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w tym dźwigów osobowych w budyn-

kach mieszkalnych,
 – modernizacja technologii na mniej energochłonną,
 – wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach,
 – inne przedsięwzięcia służące do oszczędności energii elektrycznej.

3 www.bosbank.pl.
4 www.bosbank.pl.
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6. Kredyty termomodernizacyjne i remontowe5

Podstawową korzyścią kredytów termomodernizacyjnych i remontowych 
jest możliwość uzyskania pomocy finansowej przez inwestorów realizujących 
przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. Pomoc ta, zwana odpowiednio:
 – premią termomodernizacyjną,
 – premią remontową,
 – premią kompensacyjną,

stanowi źródło spłaty części kredytu zaciągniętego na realizację przedsię-
wzięcia lub remontu.

7. Inwestycje zrealizowane oraz ich efekty rzeczowe i ekologiczne

Spośród inwestycji w ochronę środowiska współfinansowanych przez 
BOŚ w I kwartale 2011 roku zakończono i przekazano do użytkowania 349 
zadań o wartości kosztorysowej 25,3 mln zł. Udział kredytów BOŚ w kosztach 
zrealizowanych inwestycji wyniósł 60,2%. 

Tabela 1

Kwota kredytów i wartość zadań zakończonych w I kw. 2011 r. dofinansowanych 
przez BOŚ [tys. zł]

Rodzaj 
kredytu

Ochrona 
atmosfery

Ochrona wód  
i gospodarka wodna

Ochrona 
powierzchni ziemi Razem

kwota 
kredytu

wartość 
zadań

kwota 
kredytu

wartość 
zadań

kwota 
kredytu

wartość 
zadań

kwota 
kredytu

wartość 
zadań

Z dopłatami 
NFOŚiGW* 2 893 2 965   2 893 2 965

Z dopłatami 
WFOŚiGW 5 626 7 304 79 100 1 228 1 785 6 932 9 189

Ze środków 
WFOŚiGW 1 026 1 218 11 12 1 036 1 230

Komercyjne 4 001 9 114 350 2 763 4 351 11 878

Razem 13 545 20 602 89 112 1 578 4 548 15 213 25 262

* Do kapitału na kolektory słoneczne.
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Raportu kwartalnego 2011, nr 1.

5 Udzielane zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 li-
stopada 2008 r. (DzU z 2008 r., nr 223, poz. 1459), związane z możliwością uzyskania premii 
termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej. 
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Największą grupę zakończonych przedsięwzięć inwestycyjnych stanowią 
zadania z dziedziny ochrony powietrza, w tym instalacje kolektorów słonecz-
nych, termomodernizacje budynków oraz budowa niskoenergochłonnych 
budynków mieszkalnych.

Tabela 2

Wybrane efekty ekologiczne inwestycji dofinansowanych kredytami 
proekologicznymi osiągnięte w I kwartale 2011 r.

Redukcja emisji pyłów 97 t/rok
Redukcja emisji dwutlenku siarki 46 t/rok
Redukcja emisji dwutlenku węgla 1432 t/rok
Zmniejszenie zużycia i strat ciepła 3810 GJ/rok
Produkcja energii z OZE 887 MWh/rok

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Raportu kwartalnego…, op.cit.

8. Dochodowość kredytów proekologicznych

Przychody z tytułu kredytów proekologicznych wyniosły na dzień 31.03.2011 
rok łącznie 27,1 mln zł i wzrosły o 7% w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku.

Tabela 3

Przychody z tytułu kredytów proekologicznych [mln zł]

I kw. 2010 I kw. 2011 Dynamika I kw. 2011/ I kw. 2010
Finanse publiczne 13,4 14,2 106,0%
Klienci korporacyjni 9,9 10,3 104,0%
Klienci detaliczni 2,1 2,6 123,8%
Razem 25,4 27,1 106,7%

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Raportu kwartalnego…, op.cit.

Całkowity wynik Banku z tytułu współpracy z klientami korzystającymi 
co najmniej z jednego produktu proekologicznego wyniósł w I kwartale 2011 
roku. 12,7 mln zł, w tym wynikający z korzystania z innych produktów ban-
kowych wyniósł 5,8 mln zł:
 – klienci korporacyjni  3,8 mln zł
 – finanse publiczne  1,5 mln zł
 – klienci detaliczni 0,4 mln zł 

Najwyższy dodatkowy wynik uzyskany został z tytułu współpracy 
z klientami korporacyjnymi.
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Tabela 4
 Wynik finansowy z tytułu kredytów proekologicznych [mln zł]

 I kw. 2010 I kw. 2011 Dynamika  I kw. 2011 / I kw. 2010
Finanse publiczne 1,6 2,2 137,5%
Klienci korporacyjni 1,1 3,4 309,1%
Klienci detaliczni 0,8 1,3 162,5%
Razem kredyty proekologiczne 3,5 6,9 197,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu kwartalnego…, op.cit.

Podsumowanie

Na wyniki sprzedaży kredytów proekologicznych w 2011 r. miały wpływ:
 – Kredyty proekologiczne udzielone w ramach konsorcjum bankowego na łącz-

ną kwotę 56,4 mln zł (52,3% ogólnej kwoty kredytów proekologicznych).
 – Kredyty proekologiczne udzielane ze środków banków zagranicznych na 

łączną kwotę 24,0 mln zł (22,3% ogólnej kwoty kredytów proekologicznych). 
Kredyty te, stanowiące 72% ogólnej kwoty udzielonych kredytów z linii  
zagranicznych, finansowały głównie projekty realizowane przez jednostki  
samorządu terytorialnego i spółki komunalne.

 – Kredyty Banku udzielone na komercyjnych warunkach w łącznej kwocie 13,1 
mln zł, głównie w celu uzupełnienia środków na realizację inwestycji z udzia-
łem dotacji unijnych (12,2% ogólnej kwoty kredytów proekologicznych). 

 – Kredyty we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej w łącznej kwocie 8,5 mln zł (7,9% ogólnej kwoty kredytów proeko-
logicznych). Bank współpracował w różnym zakresie z szesnastoma wojewódz-
kimi funduszami, przy czym współpraca z WFOŚiGW w Toruniu (3,2 mln zł),  
Szczecinie (2,2 mln zł) i Warszawie (1,6 mln zł) przyniosła najlepsze efekty.

NEW VALUE OF CREDIT – ECOLOGICAL LOANS

Summary

Particular financial instrument are low-interest loans provided by the banks, for 
the development of projects for the protection of ecological environment called loans. 
Characterized by preferential rates and allow, for example, finance the construction and 
installation of sewage treatment plants renewable energy sources. The author took on this 
subject, because the issue is particularly important for the proper functioning of the economy.

Translated by Magdalena Lazarek-Janowska



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 735 2012PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW 
I MARKETINGU NR 27

WOJCIECH LEOŃSKI
Uniwersytet Szczeciński

POTRZEBA OPODATKOWANIA DOCHODÓW  
POCHODZĄCYCH Z NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ

Streszczenie
Istnienie dochodów nieujawnionych jest zjawiskiem szkodliwym zarówno 

z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Wpływa niekorzystnie na 
budżet państwa i rozwój gospodarczy kraju. Ta nielegalna praktyka jest niewątpliwie 
dużym problemem dla władzy publicznej. Dlatego też niezbędne jest skuteczne opo-
datkowanie dochodów nieujawnionych przez organy skarbowe. Celem opodatkowania 
tych dochodów jest między innymi ograniczenie zjawiska nielegalnego uchylania się 
osób fizycznych od opodatkowania.

Wprowadzenie

Obecnie polski rząd musi stawić czoło licznym zagrożeniom płynącym 
dla finansów publicznych. Jednym z takich zagrożeń jest zjawisko nielegal-
nego uchylania się osób fizycznych od opodatkowania dochodów. Zjawisko to 
powoduje powstanie tzw. dochodów nieujawnionych, które mają negatywne 
następstwa dla gospodarki. Dlatego też organy administracyjne powinny 
dążyć do ograniczenia tego zjawiska. Warunkiem wystąpienia przychodów 
nieujawnionych jest brak pokrycia poniesionych przez podatnika w roku 
podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego mienia w tym roku w 
stosunku do mienia zgromadzonego przed poniesieniem tych wydatków lub 
zgromadzeniem mienia, pochodzącego z przychodów uprzednio opodatkowa-
nych lub wolnych od opodatkowania. Z art. 12 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych wynika, iż można wyodrębnić dwa rodzaje przychodów,  
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tj. przychody ze źródeł nieujawnionych oraz przychody nieznajdujące pokrycia 
w ujawnionych źródłach. W przypadku przychodów ze źródeł nieujawnionych 
dochodzi do sytuacji, w której podatnik pomimo ciążącego na nim obowiązku 
podatkowego zataja przed organem skarbowym swoje przychody. A w przy-
padku przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach podat-
nik zawiadamia urząd skarbowy o źródłach swoich przychodów, jednakże 
rzeczywista wysokość przychodów jest wyższa niż wykazana w zeznaniach 
i deklaracjach podatkowych składanych przez podatnika.

Celem artykułu jest wskazanie przyczyn i konsekwencji zjawiska 
dochodów nieujawnionych, a także pokazanie metodyki opodatkowania 
wymienionych dochodów w Polsce.

1. Przyczyny występowania dochodów nieujawnionych

Ustawa z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych stanowi, że za przychody z innych źródeł uważa się między innymi 
przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Wysokość tych 
przychodów ustala się, przyjmując za podstawę sumę poniesionych przez 
podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym 
roku mienia, jeżeli wydatki te i mienie nie znajdują pokrycia w mieniu zgro-
madzonym w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzącym 
z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Powstawanie dochodu nieujawnionego jest bezpośrednim następstwem 
ucieczki podatnika od podatku dochodowego. Dlatego też przesłanki powsta-
wania dochodów nieujawnionych należy szukać się w powodach ucieczki 
przed podatkiem dochodowym1. Każde obciążenie podatkiem traktowane jest 
przez podatnika jako pomniejszenie obecnego lub przyszłego stanu majątko-
wego, a reakcje podatnika na ciężar podatkowy mogą przybrać rożne postacie, 
na przykład2: 
 – zapłacenie podatku,
 – ucieczka przed podatkiem,
 – stosowanie strategii podatkowej.

1 P. Pietrasz, Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2007, s. 42.

2 T. Famulska, Oddziaływanie systemu podatkowego na rynek finansowy, Akademia 
Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1998, s. 89–92.
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Zapłacenie podatku i stosowanie strategii podatkowej są działaniami le-
galnymi. Natomiast ucieczka przed podatkiem może być działaniem zarówno 
legalnym, jak i nielegalnym. W literaturze angielskiej można wyróżnić dwa 
pojęcia związane z ucieczką od opodatkowania: tax avoidance – unikanie 
opodatkowania i tax evasion – uchylanie się od opodatkowania. Popularny 
słownik języka angielskiego3 definiuje uchylanie się od opodatkowania jako 
używanie nielegalnych metod w celu zapłacenia mniejszej kwoty podatku lub 
niezapłacenia go wcale, zaś unikanie opodatkowania jest legalnym działaniem 
zmierzającym do zapłacenia mniejszej kwoty podatku. Do najczęściej wystę-
pujących oszustw podatkowych w Polsce można zaliczyć:
 – prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na czarno,
 – zatrudnianie pracowników na czarno przez zarejestrowane firmy,
 – podawanie fałszywych informacji w zeznaniach i deklaracjach podatko-

wych,
 – podawanie nieprawdziwych danych w księgach podatkowych,
 – sprzedawanie towarów i świadczenie usług przez zarejestrowane firmy 

poza ewidencją księgową,
 – niezgłoszenie do opodatkowania określonego rodzaju usług niebędących 

działalnością gospodarczą, np. wynajem mieszkania.
Jak wskazuje R. Sowiński, istnieją ekonomiczne, prawne, społeczne 

i demograficzne przyczyny uchylania się od opodatkowania. Do czynników 
ekonomiczno-prawnych zalicza on wysokość obciążeń podatkowych, praw-
dopodobieństwo wykrycia oszustwa podatkowego oraz wysokość sankcji 
związanych z uchylaniem się od opodatkowania4. Przyczyny ekonomiczne 
mogą być rozpatrywane zarówno od strony podatnika, jak i całej gospodarki. 
Na rzetelność wywiązywania się z obowiązków podatkowych może mieć 
wpływ sytuacja finansowa podatnika. Firmy dobrze prosperujące i osiągające 
dobre wyniki finansowe będą miały większą skłonność do płacenia podatków 
niż firmy borykające się z problemami finansowymi. 

Niewątpliwie jednym z głównych czynników mających wpływa na po-
wstanie dochodów nieujawnionych są obciążenia podatkowe. Na obciążenia 

3 Macmillan English Dictionary, red. M. Mayor, Macmillan Education, Oxford 2003,  
s. 1471.

4 R. Sowiński, Uchylanie się od opodatkowania. Przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania 
zjawisku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 182–187.
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podatkowe składają się podatki pośrednie i bezpośrednie. Należy tu także 
wspomnieć o tzw. obciążeniach pozapodatkowych, gdyż podatek dochodowy 
stanowi tylko część obciążeń dochodu podatnika. Do pozapodatkowych ob-
ciążeń można zaliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a także składkę 
na ubezpieczenie społeczne, w skład której wchodzą składki emerytalne, 
rentowe, chorobowe i wypadkowe. Wysokie koszty pracy i zatrudnienia mogą 
zatem stanowić istotny czynnik mający wpływ na nielegalne uchylanie się 
od opodatkowania i powstawanie dochodów nieujawnionych. Zwiększenie 
klina podatkowego, czyli kosztów pracy pomniejszonych o wynagrodzenie 
netto, będzie skutkowało większą skłonnością podatników do oszustw 
podatkowych i uciekania w szarą strefę. Następstwem wysokiego poziomu 
klina podatkowego jest zniechęcenie pracodawców do legalnego zatrudniania 
pracowników, a także zachęcenie bezrobotnych do pracy na czarno.

Zależność między stawką opodatkowania a podatkowymi dochodami 
państwa przedstawił amerykański ekonomista A. Laffer. Zauważył on, że 
wzrost stawki podatku z jednej strony powoduje zwiększenie wpływów 
podatkowych do budżetu państwa, a z drugiej strony skutkuje zmniejszeniem 
zadeklarowanego do opodatkowania dochodu przez firmy. Zgodnie z tzw. 
krzywą Laffera po przekroczeniu punktu maksymalnego dalsze zwiększanie 
stawek podatkowych nie tylko nie zwiększa dochodów podatkowych, lecz 
skutkuje ich spadkiem. Spadek zadeklarowanych dochodów w powiązaniu 
ze wzrostem stawki opodatkowania wiąże się z ukrywaniem dochodów 
i działalnością w szarej strefie, większą skłonnością podatników do oszustw 
podatkowych, a także przenoszeniem działalności do tzw. rajów podatkowych, 
gdzie obciążenia podatkowe są znacznie niższe.

Przykładem obniżenia stawek podatkowych, a zarazem zwiększenia fi-
skalnych dochodów państwa jest choćby sytuacja obniżenia w Polsce podatku 
od dochodów od osób prawnych. Począwszy od 1 stycznia 2004 roku w Polsce 
obniżono stawkę podatku CIT z 27 % do 19%. Efektem obniżenia stawki 
był realny wzrost wpływów z podatku CIT w kolejnych latach – sytuację tę 
przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1.  Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce oraz kształ-
towanie się stawki podatku CIT w latach 2003–2008

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, http://
www.mf.gov.pl/.

Czynnikiem wpływającym na zatajanie dochodów i unikanie opodatko-
wania może być choćby prawdopodobieństwo kontroli podatkowej5. Podatnik 
świadomy dużego prawdopodobieństwa kontroli będzie miał niższą skłonność 
do zatajania dochodów i nielegalnego uchylania się od opodatkowania. 

Społeczne przyczyny nielegalnego uchylania się przed opodatkowaniem 
są związane z moralnością podatnika. Często dochodzi do tego, że podatnik 
postrzega dany system podatkowy jako niesprawiedliwy i kwestionuje wysokość 
podatku, który ma zapłacić. W świadomości części podatników może się wy-
tworzyć przekonanie, że oszukanie fiskusa nie jest złym czynem, a możliwość 
ukrycia swoich dochodów będzie postrzegana pozytywnie. Sytuacja ta może być 
spowodowana między innymi zawiłymi i niejasnymi przepisami podatkowymi. 

Stabilność reguł i przepisów podatkowych sprzyja poczuciu bezpieczeń-
stwa podatników. Realizacja celów polityki fiskalnej wymaga też sprawnie 
funkcjonujących instytucji publicznych, procedur legislacyjnych i aparatu wy-
konawczego6. Ponadto społeczne przyczyny uchylania się od opodatkowania 
mogą być też powiązane z polityką państwa, gdyż brak poparcia dla rządu oraz 
negatywne nastawienie podatnika do władzy publicznej i aparatu skarbowego 
może skutkować nielegalnym uchylaniem się od opodatkowania dochodów.

5 J. Kudła, Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania po-
datków, Wydawnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 2004, s. 124.

6 M. Dylewski, B. Filipiak, A. Szewczuk, Finanse publiczne. Instrumenty, struktury, pro-
cedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 313.
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2. Następstwa występowania dochodów nieujawnionych

Następstwa występowania dochodów nieujawnionych można rozpatry-
wać w wielu aspektach. Mogą one oddziaływać zarówno na życie społeczne, 
jak i gospodarkę danego kraju. 

Konsekwencje istnienia dochodów nieujawnionych są bezpośrednio po-
wiązane z konsekwencjami uchylania się osób fizycznych od opodatkowania. 
Dlatego też skutki istnienia dochodów nieujawnionych należy rozpatrywać 
w kontekście następstw oszustw podatkowych. Nieujawnienie dochodów pod-
legających opodatkowaniu powoduje rozbicie harmonii systemu podatkowego. 
Jeżeli bowiem jedni podatnicy płacą podatek, zaś drudzy nie, to struktura 
opodatkowania odchyla się od zamierzonej. W związku z powyższym zostaje 
naruszona zasada sprawiedliwości opodatkowania7.

W myśl powyższej zasady podatki powinny mieć charakter powszechny, 
a obciążenie podatkowe powinno być równe dla podatników uzyskujących 
podobny dochód. Zakłócenie powyższej równowagi może doprowadzić do 
tego, że podatnicy zaczną się buntować i postrzegać system podatkowy jako 
niesprawiedliwy. Zjawisko występowania dochodów nieujawnionych oddziałuje 
więc na mentalność, a także kształtuje postawę podatnika i jego nastawienie do 
polityki fiskalnej państwa i systemu podatkowego. Występowanie w dłuższym 
okresie zjawiska dochodów nieujawnionych, uchylanie się od opodatkowania, 
szara strefa i oszustwa podatkowe mogą doprowadzić do akceptacji tych zjawisk 
przez społeczeństwo. Może to stanowić zachętę do unikania i uchylania się osób 
fizycznych przed opodatkowaniem dochodów. Podatnicy mogą ponadto dojść 
do wniosku, że uchylanie się od podatków jest opłacalne.

W przypadku postrzegania systemu podatkowego jako narzędzia 
służącego do wyrównywania nierówności społecznych wyraźnie widać, że 
dochody nieujawnione powodują zmniejszenie zakresu redystrybucji podat-
kowej. Nieujawnienie przychodów powoduje skutek w postaci niepożądanej 
redystrybucji strumienia dochodów od podatników uczciwych do nieuczci-
wych. Nieujawnienie przychodów wywiera ekonomiczne następstwa tożsame 
ze skutkami ulgi podatkowej lub zwolnienia podatkowego, czyli poprawia 
pozycję konkurencyjną podatnika8.

7 P. Pietrasz, Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2007, s. 53.

8 Ibidem, s. 54.
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Istnienie dochodów nieujawnionych powoduje, iż podatnik nieuczciwy 
staje się bardziej uprzywilejowany od podatnika uczciwego. Podatnicy pro-
wadzący działalność gospodarczą i legalnie działający na rynku mają małe 
szanse w konkurowaniu z przedsiębiorstwami działającymi w szarej strefie. 
Dzieje się tak, gdyż firmy działające poza systemem podatkowym mają niższe 
koszty prowadzenia działalności, w związku z tym mogą zaoferować tańsze 
produkty i usługi. Należy zwrócić uwagę na fakt, że osoby prowadzące 
działalność gospodarczą często zatrudniają pracowników na czarno i nie 
odprowadzają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należnych składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Ponadto od dochodów z pracy, która 
nie została zarejestrowana, nie są opłacane podatki dochodowe. Z kolei pra-
cownik pracujący na czarno nie otrzymuje ubezpieczenia społecznego, a co 
za tym idzie, nie ma prawa do korzystania ze świadczeń społecznych. Może 
to zniekształcić prawdziwy obraz gospodarki i danych statystycznych, gdyż 
część osób bezrobotnych w rzeczywistości może pracować na czarno.

W związku z powyższym osoby prowadzące działalność gospodarczą 
poza system podatkowym zaniżają wpływy do budżetu państwa. Obniżenie 
dochodów państwa powoduje zmianę w wydatkach publicznych, gdyż państwo 
musi więcej wydawać na cele socjalne, np. zasiłki dla bezrobotnych, a zatem 
zmniejszają się możliwości finansowe budżetu. 

Do negatywnych skutków gospodarki nieformalnej z punktu widzenia 
gospodarki można zaliczyć9:

 – pochłanianie przez gospodarkę ukrytą części zasobów niezbędnych do 
produkcji,

 – obniżenie efektywności oficjalnych podmiotów,
 – zniekształcenie obrazu gospodarczego kraju,
 – obniżenie zaufania obywateli do państwa,
 – obniżenie wpływów do budżetu państwa,
 – wzrost projektowanych wydatków budżetu, 
 – degenerujący wpływ na więzi społeczne,
 – oddziaływanie na postawy ludzi.

Zdaniem R. Sowińskiego ograniczenie wpływów budżetowych i wzrost 
deficytu skutkuje między innymi: koniecznością finansowania deficytu po-

9 P. Kozłowski, Gospodarka nieformalna w Polsce. Dynamika i funkcje instytucji, Instytut 
Nauk Ekonomicznych – Polska Akademia Nauk, Warszawa 2004, s. 7–8.
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przez zwiększenie zadłużenia, presją na zwiększenie dochodów budżetowych 
osiąganych od uczciwych i nieuczciwych podatników, pogorszeniem jakości 
dóbr publicznych, obniżeniem skuteczności pozafiskalnych funkcji podatków, 
a także presją na obniżenie wydatków publicznych. Należy też podkreślić fakt, 
że ograniczenie wpływów budżetowych spowodowane spadkiem dyscypliny 
podatkowej wymusza dokonywanie oszczędności w zakresie nakładów na 
administrację. Zakładając nawet, że nakłady te będą na stałym poziomie, 
zwiększenie liczby oszustw podatkowych spowoduje, że rzeczywiste prawdo-
podobieństwo ich wykrycia spadnie. Następstwem tego będzie dalsze obniża-
nie dyscypliny podatkowej. Ponadto następstwem spadku dochodów państwa 
będzie pogorszenie jakości dóbr publicznych i ograniczenie dostępu do nich. 
Państwo nie będzie w stanie skutecznie realizować jednej z podstawowych 
funkcji finansów publicznych – funkcji alokacyjnej10. 

Dochody nieujawnione stanowią element gospodarki nieformalnej, zaś 
gospodarka ta gra rolę dezintegracyjną, ogranicza ona funkcje sterujące 
i regulujące państwa, blokuje prowadzoną przez państwo modernizację, 
a szczególną rolę odgrywa tu szara strefa11. Jak podaje Ministerstwo Finansów 
na stronie internetowej (dział Bezpieczeństwo Finansowe) o funkcjonowaniu 
szarej strefy w polskiej gospodarce i przeciwdziałaniu jej przez służby skarbo-
we, szara strefa szacowana jest na około 13–14% produktu krajowego brutto12. 
Produkt krajowy brutto jest jednym z podstawowych mierników dochodu na-
rodowego stosowanych w rachunkach narodowych. Służy on między innymi 
do pomiaru zamożności danego społeczeństwa. 

3. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych

Jednym z najważniejszych zadań organów skarbowych jest kontrola 
podatników. Poprzez kontrolę organy władzy publicznej starają się ograniczyć 
zjawisko powstawania dochodów nieujawnionych, które jest następstwem 
nielegalnego uchylania się osób fizycznych od opodatkowania dochodów. 
Celem kontroli skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 
1991 roku o kontroli skarbowej, jest ochrona interesów i praw majątkowych 
Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań 

10 R. Sowiński, op.cit., s. 182–187.
11 P. Kozłowski, op.cit.
12 www. mf.gov.pl.
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podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub 
państwowych funduszy celowych. Ponadto celem kontroli jest także spraw-
dzenie, czy dany podatnik wywiązuje się z obowiązku podatkowego. 

Ustalenie podlegającego opodatkowaniu przychodu nieznajdującego 
pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych 
wymaga zarówno ustalenia wysokości poniesionych w roku podatkowym 
przez podatnika wydatków oraz wartości zgromadzonego w tym roku mienia, 
jak też określenia wielkości mienia zgromadzonego w roku podatkowym 
oraz w latach poprzednich, które to mienie pochodzi z przychodów już 
opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Dla ustalenia faktu osiągnięcia przez podatnika przychodu nieznajdującego 
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu konieczne jest poniesienie przez 
niego w roku podatkowym określonych wydatków lub zgromadzenie w tym 
czasie określonego mienia. Od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek docho-
dowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących 
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 75% dochodu.

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych jest reakcją ustawodawcy 
na zjawisko nieujawniania przez podatników przedmiotu lub podstawy 
opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest jednym 
z instrumentów służących do odtworzenia wielkości dochodów podatkowych 
w sytuacji, w której podatnik nie wypełnił w całości lub części obowiązku 
zgłoszenia uzyskanych dochodów do opodatkowania13.

Jak wskazuje P. Pietrasz, opodatkowanie dochodów nieujawnionych ma 
swoje uzasadnienie w Konstytucji RP, gdyż zatajanie dochodów godzi w pod-
stawowe obowiązki konstytucyjne. W myśl jednej z zasad konstytucyjnych, 
tj. powszechności opodatkowania, zawartej w art. 84 Konstytucji RP: „każdy 
obywatel jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, 
w tym podatków, określonych w ustawie”. Konstytucja RP stwarza podstawy 
ustroju gospodarczego państwa w oparciu o społeczną gospodarkę rynkową, zaś 
oszustwa podatkowe zakłócają warunki uczciwej konkurencji i w sposób do-
wolny korygują prawa gospodarki rynkowej. Niewątpliwie istnieje ekonomiczne 
uzasadnienie opodatkowania dochodów nieujawnionych, których występowanie 

13 Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, red. H. Dzwonkowski, Difin, Warszawa 
2009, s. 17.
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godzi w podstawę ustroju gospodarczego Polski. Opodatkowanie dochodów nie-
ujawnionych jest zatem jednym z narzędzi, które zabezpieczają powszechność 
opodatkowania w odniesieniu do podatników ukrywających swoje dochody14.

Opodatkowanie przychodów pochodzących z nieujawnionych źródeł 
może się odbyć dopiero po przeprowadzeniu postępowania podatkowego lub 
kontrolnego. Postępowanie kontrolne prowadzi dyrektor urzędu kontroli skar-
bowej, a postępowanie podatkowe naczelnik urzędu skarbowego. Obowiązek 
przedłożenia dowodów ciąży w tym postępowaniu na podatniku, jednak 
należy podkreślić fakt, że organ nie może odmówić przeprowadzenia dowodu, 
na który powołuje się świadek. 

Postępowanie zmierzające do opodatkowania przychodów pochodzących 
z nieujawnionych źródeł wszczynane jest z urzędu, jeśli organ otrzyma informa-
cję, że podatnik poniósł wydatki, które nie mają pokrycia w opodatkowanych 
lub wolnych od opodatkowania przychodach, a także w oszczędnościach. Do 
tych wydatków można zaliczyć zakupy nieruchomości, samochodów i innych 
wartościowych przedmiotów. Powyższe postępowanie może zakończyć się 
wydaniem przez organ decyzji ustalającej 75-procentowy podatek dochodowy 
od dochodów z nieujawnionych źródeł. Podatek ten ma sankcyjny charakter 
i stanowi swoistą przestrogę dla nieuczciwych podatników.

Podstawę opodatkowania w zryczałtowanym podatku dochodowym od 
dochodów z nieujawnionych źródeł można zapisać za pomocą wzoru:

Po = P + Mp - W - Zk
gdzie: 
Po – podstawa opodatkowania,
P – przychody opodatkowane i zwolnione z opodatkowania,
Mp – mienie zgromadzone na pierwszy dzień roku podatkowego,
W – wydatki podatnika,
Zk – wielkość zasobów pieniężnych zgromadzonych na ostatni dzień 

roku podatkowego.
Ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku źródeł nieujawnionych 

to niewątpliwie długi proces, gdyż niejednokrotnie pracownicy organów 
skarbowych muszą odnosić się do danych z całej aktywności zawodowej 
kontrolowanego, a także gromadzić dane z różnych instytucji, np. banków 

14 P. Pietrasz, op.cit., s. 63–70.
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lub ZUS-u. Organy podatkowe, prowadząc postępowanie zmierzające do opo-
datkowania źródeł nieujawnionych, porównują zgromadzone przez podatnika 
zasoby majątkowe z wydatkami ponoszonymi przez podatnika. Do analizy tej 
niezbędne jest zestawienie dochodów, a także wydatków wykazanych w de-
klaracjach podatkowych, aktach notarialnych i innych dokumentach zarówno 
tych opodatkowanych, jak i wolnych od opodatkowania.

Do elementarnych celów postępowania w przedmiocie kontroli nie-
ujawnionych źródeł dochodów można zaliczyć: kontrolę źródeł pochodzenia 
majątku oraz dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 
przychodów, minimalizowanie zjawiska szarej strefy, ograniczenie zjawiska 
prania brudnych pieniędzy, opodatkowanie nieopodatkowanych dochodów 
związanych z działalnością przestępczą.

Podsumowanie

Istnienie dochodów nieujawnionych jest niewątpliwie niekorzystnym 
zjawiskiem dla gospodarki państwa i niesie ze sobą wiele zagrożeń. Władze 
publiczne za pomocą organów skarbowym mogą jednak to zjawisko ogra-
niczyć, bo całkowita jego eliminacja nie jest możliwa. Podejmowane przez 
nie działania powinny być skierowane na ograniczenie zasięgu, a także skali 
występowania dochodów nieujawnionych. Ponadto powinny także mieć cha-
rakter prewencyjny i profilaktyczny, by zniechęcić podatników do zatajania 
swoich dochodów i nielegalnej ucieczki przed opodatkowaniem.

TAXATION NECESSARY OF INCOME COMING  
FROM UNDECLARED SOURCES

Summary

Existence of undeclared income is a phenomenon, which is damaging for eco-
nomic and social reasons. It has got a negative influence on the Budget and economic 
development of a country. This illegal practice is a serious problem of Polish Public 
Authorities. Therefore there is a necessary of effective taxation of undeclared income 
by fiscal authorities. The limitation of illegal tax evasion is a purpose of undeclared 
income taxation. 

Translated by Wojciech Leoński
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Streszczenie
System emerytalny obowiązujący obecnie w Polsce podlega wielu szczegóło-

wym regulacjom, jak na przykład sposób inwestowania środków zgromadzonych 
na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE), sposób oceny 
działalności Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, maksymalna wysokość opłat 
pobieranych od członków OFE. Regulacje te mają bezpośredni wpływ na politykę 
inwestycyjną zarządzających OFE, co z kolei bezpośrednio wpływa na stan środków 
finansowych ich członków. Opracowanie przybliża tę tematykę, występujące zależ-
ności i ich skutki dla członków II filaru systemu emerytalnego w Polsce. 

Wprowadzenie

System emerytalny funkcjonujący obecnie w Polsce został wprowadzony 
w 1999 roku jako element reformy finansów publicznych. Dotychczasowy, trady-
cyjny system repartycyjny został zmodyfikowany i przybrał tym samym cechy 
systemu kapitałowego. Do 1999 roku system emerytalny w Polsce oparty był na 
zasadzie solidarności pokoleń – pokolenie osób aktywnych zawodowo finanso-
wało dochody ówczesnych emerytów. Po reformie system emerytalny składa 
się z trzech filarów: I filar wciąż oparty jest na zasadzie repartycji, solidarności 
pokoleń – są to składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
finansujące wypłatę bieżących emerytur, II filar to otwarte fundusze emerytalne 
(OFE), zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), w ramach 
których osoby aktywne zawodowo oszczędzają środki na przyszłą emeryturę na 
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indywidualnych kontach, środki te są inwestowane przez PTE w taki sposób, aby 
zapewnić maksymalne zyski przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Zarówno 
I, jak i II filar są obowiązkowe (przy wyłączeniu wybranych grup zawodowych 
oraz przy spełnieniu kryterium wieku: osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku 
obligatoryjnie należą do II filaru, osoby urodzone między 1 stycznia 1948 a 31 
grudnia 1968 roku mogły w momencie wejścia reformy podjąć decyzję, czy będą 
należeć tylko do I filaru, czy do filaru I i II, osoby urodzone przed 1 stycznia 1948 
nie mogły zapisać się do II filaru). Filar III systemu emerytalnego w Polsce jest 
nieobowiązkowy, stanowią go przede wszystkim indywidualne konta emerytalne 
(IKE) – o posiadaniu ich decydują sami zainteresowani. 

W związku z faktem, że pieniądze w II filarze systemu emerytalnego 
są zarządzane przez prywatne przedsiębiorstwa, a odprowadzanie do nich 
składek jest obowiązkowe, ustawodawca określił szczegółowo zasady jego 
funkcjonowania. Celem opracowania jest analiza wpływu poszczególnych 
regulacji na sytuację członków OFE z perspektywy 11 lat funkcjonowania 
obecnego systemu emerytalnego w Polsce.

1. Podstawowe obszary regulacji funkcjonowania II filaru systemu 
emerytalnego w Polsce

Podstawowe źródło prawnych regulacji funkcjonowania II filaru systemu 
emerytalnego w Polsce stanowi Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu fundu-
szy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 roku oraz jej późniejsze nowelizacje 
i wynikające z nich rozporządzenia. Główne obszary jej regulacji to:
 – zasady tworzenia i działalności OFE, 
 – zasady działalności PTE,
 – zasady prowadzenia rachunków i obliczania wartości jednostek rozrachun-

kowych,
 – zasady finansowania działalności OFE,
 – zasady dotyczące działalności lokacyjnej OFE,
 – sposób wyceny aktywów OFE i obliczania stopy zwrotu,
 – postępowanie w przypadku wystąpienia niedoboru,
 – funkcjonowanie rachunku premiowego,
 – zasady prowadzenia Funduszu Gwarancyjnego,
 – obowiązki informacyjne OFE,
 – sposób nadzoru nad działalnością OFE.
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Ustawa precyzyjnie określa przedmiot działalności OFE oraz zasady 
tworzenia nowych funduszy. To samo dotyczy PTE, które działają w formie 
spółek akcyjnych, w związku z czym „w sprawach dotyczących towarzystwa 
emerytalnego nieuregulowanych w Ustawie o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
spółek handlowych”1. Dokładnie określono, kto może zostać członkiem 
OFE, wytyczne wskazują również sposób obliczania wartości jednostki 
rozrachunkowej oraz prowadzenia rachunków członków funduszu. Zapis 
dotyczący maksymalnej wysokości opłat, jakie fundusze mogą pobierać od 
swoich członków, został zmieniony Ustawą z dnia 26 czerwca 2009 roku 
o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz 
niektórych innych ustaw, w wyniku czego począwszy od 1 stycznia 2010 roku 
OFE mogą pobierać od swoich członków opłaty na maksymalnym poziomie 
niższym niż do końca 2009 roku. 

2. Limity inwestycyjne

Niezmienne pozostają zapisy dotyczące działalności lokacyjnej fundu-
szy. Ustawa określa nie tylko kategorie lokat, w które mogą być inwestowane 
środki członków OFE, ale również limity inwestycyjne dotyczące składu port-
fela funduszy. Najważniejsze limity inwestycyjne dotyczące poszczególnych 
kategorii lokat obejmują2:
 – akcje spółek – ich wartość (wraz z wartością akcji NFI) nie może przekro-

czyć 40% aktywów OFE,
 – depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe – ich wartość nie może 

przekroczyć 20% aktywów OFE,
 – inwestycje w zagraniczne papiery wartościowe – ich wartość  

nie może przekroczyć 5% aktywów OFE,
 – bony skarbowe, obligacje i inne papiery wartościowe emitowane przez 

skarb państwa – bez limitu – do 100% wartości aktywów OFE.

1 W. Rajchel, Powszechne towarzystwo emerytalne jako specyficzny rodzaj spółki 
akcyjnej, Oficyna Wydawnicza Branta Bydgoszcz–Kraków 2003, s. 17.

2 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych. 
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3. Sposoby oceny działalności OFE

Nadzór nad działalnością inwestycyjną funduszy prowadzony jest 
również poprzez obliczanie stopy zwrotu z inwestycji dla każdego funduszu, 
średniej ważonej stopy zwrotu oraz minimalnej stopy zwrotu. „Stopą zwrotu 
funduszu jest wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozra-
chunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej 
jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzają-
cego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym 
miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy”3. Począwszy 
od 2004 roku miesiącami rozliczeniowymi są odpowiednio marzec i wrzesień 
(do roku 2004 stopy zwrotu były rozliczane w okresach 24-miesięcznych). 
„Średnią ważoną stopą zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 36 
miesięcy jest suma iloczynów stopy zwrotu każdego z otwartych funduszy 
[…] i wskaźnika przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu”4. 
Porównanie wyników inwestycyjnych z innymi OFE działającymi na rynku 
stanowi jedyny element oceny działalności inwestycyjnej funduszy. Jeżeli 
fundusz nie wypracuje minimalnej stopy zwrotu, określanej jako: „stopa 
zwrotu niższa o 50% od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych 
funduszy w okresie 3 lat lub o 4 punkty procentowe od tej średniej, w zależno-
ści od tego, która z tych wielkości jest niższa”5, wówczas powstaje niedobór, 
który musi być usunięty. „Niedobór jest pokrywany ze środków na rachunku 
rezerwowym funduszu […], a po ich wyczerpaniu ze środków własnych towa-
rzystwa. […] Niedobór, którego nie zdołano pokryć w ten sposób, pokrywany 
jest przez Fundusz Gwarancyjny i Skarb Państwa”6. PTE są nie tylko „karane” 
za wyniki poniżej średniej, ale również nagradzane za dobre wyniki. W tym 
celu tworzony jest rachunek premiowy, który tworzą comiesięczne wpłaty 
dokonywane przez otwarty fundusz w wysokości nie wyższej niż 0,005% war-
tości zarządzanych aktywów netto OFE. Środki te przypadają na rzecz PTE, 
jeżeli fundusz, którym zarządza, osiągnął najwyższą stopę zwrotu spośród 

3 Ibidem.
4 M. Dybał, Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa 2008, 

s. 67.
5 Słownik rynku finansowego, www.knf.gov.pl.
6 R. Pacud, Oczekiwanie prawne na emeryturę dożywotnią II filar, Oficyna Wydawnicza 

Branta, Bydgoszcz–Katowice 2006, s. 289–290.
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wszystkich funduszy działających na rynku. „PTE zarządzające funduszem 
o najniższej stopie zwrotu środki z rachunku premiowego przekazuje do fun-
duszu. Pozostałe towarzystwa emerytalne korzystają ze środków na rachunku 
premiowym w części proporcjonalnej do osiągniętych stóp zwrotu. Środki na 
rachunku premiowym stanowią więc rodzaj premii mającej motywować towa-
rzystwa emerytalne do osiągania jak najlepszych wyników inwestycyjnych”7. 
W celu zapewnienia członkom OFE informacji o zgromadzonych środkach 
oraz ich wartości fundusze są zobowiązane minimum raz w roku przesyłać do 
klientów pisemną informację o środach znajdujących się na rachunku członka, 
terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych 
oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachun-
kowe, a także o wynikach działalności lokacyjnej funduszu. Ponadto na każde 
żądanie członka fundusz jest zobowiązany udzielić mu pisemnej informacji 
określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku. 
Fundusze są również zobowiązane do udzielania organowi nadzorującemu 
informacji dotyczących struktury swojego portfela inwestycyjnego. Obecnie 
wiele funduszy daje swoim klientom możliwość wglądu w stan rachunku 
w OFE za pośrednictwem Internetu. Działania te mają na celu jak najprostszą 
kontrolę nad przepływem składek z ZUS-u do OFE.

Niektóre z opisanych powyżej obszarów były modyfikowane w ostatnich 
latach, inne funkcjonują w niezmienionej formie od momentu wprowadzenia 
reformy. Z punktu widzenia autorki są one kluczowe dla interesu członków 
OFE, co zostało dokładnie opisane w dalszej części niniejszej pracy.

4. Wpływ rozwiązań systemowych na interes członków II filaru systemu 
emerytalnego w Polsce

System emerytalny ma kilka podstawowych grup interesariuszy, są 
to między innymi jego członkowie, akcjonariusze PTE, finanse publiczne 
i wynikające z dalszych podziałów podgrupy. Każda z tych grup ma swoje 
cele, własne kryteria efektywności i priorytety. Tematem niniejszej pracy jest 
interes członków II filaru, czyli mówiąc wprost członków OFE. 

Najbardziej istotne z punktu widzenia członków OFE są: zyski z inwesty-
cji prowadzące do wypracowania jak najwyższego kapitału na przyszłą eme-
ryturę oraz wysokość opłat, jakie pobiera od nich PTE. Oczywiście najtańszy 

7 OFE – słownik podstawowych pojęć, www.knf.gov.pl.
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fundusz nie musi być najlepszy, ważne są również, a może przede wszystkim 
zyski, jakie generuje dla swoich klientów. Pojęcie zysków z inwestycji jest 
dość dyskusyjne, bowiem sposób rozliczania działalności OFE uwzględnia 
3-letnie stopy zwrotu, podczas gdy horyzont oszczędzania tychże środków 
stanowi od 10 do kilkudziesięciu lat. Stosowana obecnie metoda rozliczania 
OFE na podstawie 3-letniej stopy zwrotu powoduje, że fundusze wybierają 
takie inwestycje, które zapewnią im zysk w krótkim okresie, zamiast inwe-
stować, mając na uwadze długoterminową politykę, która jak się wydaje, po-
winna być w tych instytucjach priorytetem. Ponadto stosowanie benchmarku 
wewnętrznego i obowiązek udostępniania informacji dotyczących struktury 
portfeli inwestycyjnych powodują, że fundusze prowadzą zbliżoną politykę in-
westycyjną, która daje im bezpieczeństwo osiągania stopy zwrotu zbliżonej do 
konkurencji. Z raportu Komisji Nadzoru Finansowego Konkurencja na rynku 
OFE wynika, że w latach 2000–2007 można było zaobserwować stopniowe 
zmniejszanie się różnic w wynikach osiąganych przez fundusze stóp zwrotu. 
„W roku 2000 różnica między stopami zwrotu najlepszego i najgorszego fun-
duszu przekroczyła 22 pkt proc. Średnia arytmetyczna wyniosła wtedy 14,2%. 
W kolejnych latach różnice w stopach zwrotu zmniejszyły się. W roku 2006 
przy średniej rynkowej stopie zwrotu na poziomie 17% różnica między najlep-
szym i najsłabszym funduszem wyniosła zaledwie 7,5 pkt proc., a w roku 2007 
przy niskich stopach spadła do bardzo niewielkiego poziomu 4,9 pkt proc.”8 
Teoretycznie z punktu widzenia członków OFE lepsze jest osiąganie przez 
fundusz wyższych stóp zwrotu przy niższej zmienności, w praktyce jednak 
sytuację tę można określić jako zachowanie stadne. Szczegółową analizę osią-
ganych przez OFE średnich stóp zwrotu, średnich ważonych stóp zwrotu oraz 
różnicy pomiędzy stopą największą i najmniejszą osiągniętą w danym okresie 
przedstawiono w tabeli 1. Analiza stóp zwrotu wskazuje na to, że wyniki 
inwestycyjne funduszy najbardziej różniły się od siebie w latach 2001–2004. 
Po 2004 roku różnice pomiędzy największą i najmniejszą wartością stopy 
zwrotu malały. Okresy rozliczeniowe obejmujące ostatni kryzys ekonomiczny 
to okresy, w których różnice są najmniejsze. Fundusze w tym okresie osiągały 
bardzo zbliżone wyniki inwestycyjne. 

8 Konkurencja na rynku OFE, KNF 2008, www.knf.gov.pl.
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Tabela 1

Stopy zwrotu OFE w latach 2000–2010

Okres rozliczeniowy
Średnia 

ważona stopa 
zwrotu [%]

Maksymalna 
stopa zwrotu 

[%]

Minimalna 
stopa zwrotu 

[%]

Różnica 
między 

maksymalną 
a minimalną 
stopą zwrotu

30.06.2000 - 29.06.2002 19,78 23,98 11,46 12,52
29.09.2000 - 30.09.2002 23,13 28,41 13,64 14,77
29.12.2000 - 31.12.2002 21,97 26,65 11,64 15,01
30.03.2001 - 31.03.2003 26,29 35,60 16,52 19,08
29.06.2001 - 30.06.2003 32,9 37,83 22,80 15,03
28.09.2001 - 30.09.2003 38,83 53,58 29,65 23,93
31.12.2001 - 31.12.2003 26,05 30,28 18,22 12,06
29.03.2002 - 31.03.2004 25,97 31,93 22,13 9,80
28.01.2001 - 01.09.2004 53,82 74,75 45,45 29,30
29.03.2002 - 31.03.2005 41,48 45,75 37,05 8,70
30.09.2002 - 30.09.2005 52,47 56,31 43,97 12,34
31.03.2003 - 31.03.2006 53,44 59,97 44,19 15,78
30.09.2003 - 29.09.2006 45,83 50,25 39,64 10,61
31.03.2004 - 30.03.2007 53,65 61,21 46,30 14,91
30.09.2004 - 28.09.2007 52,49 59,22 43,81 15,41
31.03.2005 - 30.03.2008 31,48 35,24 25,91 9,33
30.09.2005 - 30.09.2008 12,6 17,94 8,19 9,75
31.03.2006 - 31.03.2009 -2,93 -0,04 -5,54 5,50
31.09.2006 - 31.09.2009 7,91 10,39 5,37 5,02
31.03.2007 - 31.032010 2,90 4,82 0,00 4,82

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych www.knf.gov.pl.

Sytuacji tej nie sprzyjają również ograniczenia dotyczące struktury 
portfeli inwestycyjnych OFE. „Poluzowanie restrykcji dotyczących polityki 
inwestycyjnej OFE nie przyniesie jednak większych korzyści, jeżeli nie zmie-
ni się sposób rozliczania OFE z osiąganych stóp zwrotu. Benchmark obliczany 
na podstawie średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich OFE oznacza, że 
fundusze poświęcają więcej czasu na analizę działań konkurentów niż na 
dobór spółek […]”9. Agnieszka Chłoń-Domińczak, współtwórczyni reformy 
emerytalnej, twierdzi, że „przede wszystkim należy poprawić przepisy 
dotyczące efektywności funkcjonowania funduszy emerytalnych, chociażby 
nowego benchmarku. Teraz jest on wewnętrzny, co oznacza, że towarzystwa 

9 G. Uraziński, W stadzie bezpieczniej, „Forbes” 2009, nr 12, s. 165.
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emerytalne muszą swoje wyniki dostosowywać do wyników lidera”10. Nawet 
gdyby założyć, że PTE przyjmie strategię inwestycyjną inną niż konkurenci, 
osiągnięcie wyników znacznie lepszych niż średnia nie zachęca PTE do prowa-
dzenia oryginalnej polityki inwestycyjnej. Wypłata z rachunku premiowego, 
która stanowić ma nagrodę w takiej sytuacji, nie rekompensuje potencjalnych 
strat związanych np. z pokryciem niedoboru. Przykłady prowadzenia zbli-
żonej polityki inwestycyjnej zawiera tabela 2, przedstawiająca średni udział 
akcji i obligacji w portfelach poszczególnych OFE w IV kwartale 2009 roku. 
Wynika z niej, że fundusze inwestowały wówczas w akcje środki na średnim 
poziomie 31%, najmniejszy udział akcji w portfelu to 27%, największy 37%. 
W obligacje inwestowały średnio 66,6% wszystkich aktywów, najmniej 57%, 
najwięcej 71%. Te dwie kategorie lokat stanowią ponad 97% portfeli funduszy. 
Podobieństwa tego rodzaju widać również w innych badanych okresach.

Tabela 2

Udział akcji i obligacji w portfelach poszczególnych OFE w IV kwartale 2009 roku

Otwarty fundusz emerytalny Udział akcji 
w portfelu [%]

Udział obligacji 
w portfelu [%]

AEGON OFE 28,4 68,5
Allianz Polska OFE 31,6 66,9
Amplico OFE 29,9 62,1
Aviva OFE Aviva BZ WBK 29,8 67,6
AXA OFE 28,5 70,8
Generali OFE 28,8 64,9
ING OFE 32,1 66,1
Nordea OFE 29,8 67,2
Pekao OFE 33,3 65,0
PKO BP Bankowy OFE 29,9 67,2
OFE Pocztylion 27,3 65,9
OFE Polsat 37,0 56,9
OFE PZU „Złota Jesień” 31,0 67,1
OFE WARTA 30,2 67,2
Średnia 30,5 66,6

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych www.knf.gov.pl.

W tej sytuacji fundusz ze strategią inwestycyjną, która na przykład przynio-
słaby najlepsze wyniki inwestycyjne w okresie lat 10, mógłby w okresach rozlicze-
niowych wykazywać niedobory. Z jednej strony takie zapobiegawcze zachowania 

10 A. Chłoń-Domińczak, Trzeba skłonić OFE do konkurencji, www.polskatimes.pl.
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chronią interes przyszłych emerytów przez nadmiernym ryzykiem, z drugiej jednak 
strony, co potwierdzają liczne głosy ekspertów w tej dziedzinie, ze względu na 
sposób rozliczania ograniczają potencjalne możliwe zyski. Szczególnie wiele kon-
trowersji budzą ograniczenia dotyczące limitu akcji oraz inwestycji zagranicznych. 
Doświadczenia zagraniczne pokazują, że wiele krajów nie ogranicza w żaden 
sposób limitów inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych, jak na przykład 
Australia, Irlandia, Japonia, Holandia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania czy USA. 

Uczestnicy systemu nie mają obecnie żadnego wpływu na politykę 
alokacyjną ich składek. Jednym ze sposobów optymalizacji ryzyka i dosto-
sowania go do indywidualnych preferencji oraz wieku ubezpieczonego może 
być wprowadzenie kilku subfunduszy funkcjonujących w ramach jednego 
OFE. W Chile, na którym wzorowana była polska reforma, w każdym 
z sześciu funduszy funkcjonuje 5 subfunduszy. W początkowym okresie pracy 
zawodowej wybrać można subfundusz agresywny, a w ostatnich latach przed 
przejściem na emeryturę fundusz stabilny, co złagodzi ewentualne skutki 
spadków giełdowych dla wysokości przyszłej emerytury. 

W Polsce obserwuje się również brak walki cenowej o klienta. Do 31 grudnia 
2009 maksymalna opłata od składki, jaką PTE mogły pobierać od swoich klien-
tów, wynosiła 7% i jedynie 2 z 14 funkcjonujących wówczas funduszy pobierały 
od klientów opłatę niższą niż maksymalna. Od 1 stycznia 2010 maksymalna 
wysokość opłaty od składki wynosi 3,5%, wobec czego wszystkie fundusze po-
bierają od klientów opłatę na tym poziomie. Druga opłata pobierana od członków 
OFE – opłata za zarządzanie, jest potrącana przy ustalaniu wartości jednostki 
rozrachunkowej, każdy fundusz pobiera ją na maksymalnym dozwolonym po-
ziomie (zależnym od wielkości aktywów, jakimi zarządza). Obiektywnie można 
zatem stwierdzić brak jakichkolwiek przejawów walki cenowej PTE. 

Konkurencja na rynku OFE skupia się przede wszystkim na walce o po-
zyskanie kolejnych członków za pośrednictwem akwizycji. Świadomość społe-
czeństwa dotycząca funkcjonowania obecnego systemu emerytalnego w Polsce 
jest niska, w związku z czym przeciętny Polak nie zna zasad funkcjonowania 
OFE, tym samym nie potrafi ocenić jakości jego pracy. Optymalne ekonomicznie 
decyzje są trudne nawet dla osób znających ten system, obserwuje się bowiem 
brak zależności stóp przyszłych od historycznych. Rozwiązanie obecnej sytuacji 
powinno prowadzić w kierunku silniejszego uzależnienia przychodów PTE od 
ich wyników inwestycyjnych przy uwzględnieniu wyników długoterminowych. 
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Wydaje się, że stworzenie subfunduszy mogłoby w naturalny sposób doprowa-
dzić do sytuacji, w której obywatele wykazują większe zainteresowanie swoim 
kapitałem zgromadzonym w OFE, sposobem jego inwestowania, kosztami, 
jakie ponoszą z tytułu przynależności do danego funduszu. W dalszej perspek-
tywie wyeliminowałoby to pochopne decyzje o zmianie obecnego funduszu na 
inny czy też uleganie nieuczciwym praktykom akwizytorów. Dobra społeczna 
kampania informacyjna wydaje się nieodzowna. 

Podsumowanie

Z przeprowadzonych rozważań wynika, że funkcjonowanie II filaru systemu 
emerytalnego w Polsce wykazuje wiele obszarów, które można zmodyfikować 
w taki sposób, aby interes jego członków był lepiej chroniony. Obowiązujące obec-
nie regulacje powodują, że członkowie OFE, którzy obligatoryjnie muszą wybrać 
jeden z funduszy funkcjonujących na rynku, nie mają obiektywnych podstaw do 
dokonania racjonalnego wyboru. Nie występuje na rynku cenowa walka o klienta, 
polityka inwestycyjna funduszy jest bardzo zbliżona, dane historyczne nie przekła-
dają się na bieżące wyniki. Ustawa prowokuje PTE do zarządzania środkami ich 
klientów w taki sposób, aby przynosiły zyski w krótkim terminie, ograniczenia, 
które miały chronić przed nadużyciami, powodują, że system ten jest niedoskonały. 
Racjonalnym rozwiązaniem byłoby chociaż częściowe zniesienie limitów inwesty-
cyjnych oraz zmiana sposobu rozliczania funduszy z benchmarku wewnętrznego 
na zewnętrzny, uwzględniający na przykład sytuację na rynku czy PKB.

STATUTORY REGULATIONS FROM THE POINT OF SEEING MEMBERS 
OF THE II PILLAR OF THE PENSION SCHEME IN POLAND

Summary

The pension scheme in Poland is a subject to many detailed regulations, like 
for instance a way of investing financial measures in Open Pension Funds members 
accounts, manner of the evaluation of the operations of Universal Pension Funds, 
ceiling of payments taken from members Open Pension Fund. These Regulations have 
the direct effect for the investment policy managing the Open Pension Fund which 
directly influences the state of financial measures of their members. The study is 
bringing closer this subject matter, appearing relations and their effects for members 
of the II pillar of the pension scheme in Poland.

Translated by Elżbieta Ociepa-Kicińska



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 735 2012PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW 
I MARKETINGU NR 27

GRZEGORZ ANDRZEJ OLKOWSKI
Uniwersytet Szczeciński

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA A PLANOWANIE 
KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH  

W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA

Streszczenie
Artykuł jest prezentacją możliwości wykorzystania awansu zawodowego 

nauczycieli do efektywniejszego realizowania celów placówki oraz planowania 
wydatków. Przeprowadzono symulację mającą na celu ukazanie różnic w kosztach 
osobowych ponoszonych przez placówki oświatowe w zależności od struktury zatrud-
nienia. Wskazano na konieczność skorelowania planów awansu zawodowego z celami 
placówki, a przede wszystkim kontroli realizacji awansu zgodnie z potrzebami szko-
ły. Zaprezentowano postulaty motywowania dodatkowymi godzinami nauczycieli 
pracujących efektywnie oraz racjonalizacji wydatków przez przydzielanie godzin 
ponadwymiarowych pedagogom o niskim stopniu awansu i wysokich kwalifikacjach.

Wprowadzenie

Zagadnienia dotyczące finansowania oświaty oraz sposobu wynagra-
dzania nauczycieli są powodem wielu dyskusji budzących emocje. Mnogość 
recept na poprawę obecnego modelu dotowania systemu edukacji zgłaszana 
przez otoczenie oświatowe, nierzadko wspomagana dramatycznymi przekaza-
mi o kadrach pedagogicznych żyjących w ubóstwie, sprawia, że menadżerom 
oświaty z trudem przychodzi choćby wspominanie nauczycielom o racjonali-
zacji wydatków na wynagrodzenie pracowników pedagogicznych.



456 Grzegorz Andrzej Olkowski

Przepisy prawa obowiązujące w jednostkach oświatowych w sposób 
szczegółowy określają zakres działań dyrektorów szkół prowadzący do 
redukcji bądź zwiększenia kosztów funkcjonowania szkół wynikających 
z wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych. „Ustawodawca 
zdecydował, że dyrektor szkoły lub placówki przede wszystkim:

a) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na 
zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijne-

go rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej,
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub 

placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki oraz ponosi odpo-
wiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie i może organizować admini-
stracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki,

f) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia na-
uczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

g) odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg sprawdzianów 
i egzaminów przeprowadzanych w szkole lub placówce,

h) może skreślić ucznia z listy uczniów,
i) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub pla-

cówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, a więc decy-
duje w sprawach:
 – zatrudniania i zwalania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub 

placówki,
 – przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom 

i innym pracownikom szkoły lub placówki,
 – występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróż-
nień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki,

j) współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzi-
cami i samorządem uczniowskim”1.

Powyższe zestawienie jednoznacznie definiuje kierownika jednostki jako 
organ sprawujący pełny nadzór nad polityką kadrową i korespondującą z nią 

1 A. Jeżowski, Ekonomika oświaty, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006, s. 160–161.
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polityką finansową. Dyrektor szkoły jest zatem jedyną osobą mogącą dopro-
wadzić do ograniczenia kosztów osobowych w placówce oraz wprowadzić 
zmiany mogące poprawić efektywność wykorzystania środków w ramach 
planu finansowego szkoły.

Tabela 1

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od 
1 września 2009 roku do 31 grudnia 20092 [zł]

Poziom wykształcenia
Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel 
stażysta

nauczyciel 
kontraktowy

nauczyciel 
mianowany

nauczyciel 
dyplomowany

1
Tytuł zawodowy magistra 

z przygotowaniem 
pedagogicznym

1906 1962 2227 2616

2

Tytuł zawodowy magistra bez 
przygotowania pedagogicznego, 

tytuł zawodowy licencjata 
(inżyniera) z przygotowaniem 

pedagogicznym

1677 1718 1941 2278

3

Tytuł zawodowy licencjata 
(inżyniera) bez przygotowania 

pedagogicznego, dyplom 
ukończenia kolegium 
nauczycielskiego lub 

nauczycielskiego kolegium 
języków obcych

1480 1516 1703 1991

4 Pozostałe wykształcenie 1274 1302 1450 1689
Źródło:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagradzania nauczycieli…, op.cit.

Od współpracy kierownika jednostki z pozostałymi organami szkoły 
zależeć więc będzie sposób realizacji zadań organizacji, a prawidłowo spra-
wowany nadzór pedagogiczny będzie powodował efektywne, celowe i zgodne 
z przepisami wydatkowanie środków budżetowych na wynagrodzenia osobowe.

Na system wynagrodzeń nauczycieli składa się wiele elementów wynikają-
cych z zapisów Karty Nauczyciela3, Kodeksu pracy oraz rozporządzeń ministra 
właściwego ds. oświaty. Jednakże źródłem aktualnego poziomu wynagrodzeń 

2 Ze względu na brak nowego rozporządzenia przedstawiony dokument uznaje się za 
obowiązujący w czasie powstania niniejszego opracowania, tj. maj 2010 r.

3 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, DzU z 2006 r., nr 97, poz 674, 
z późń. zm.
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jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku4, 
a dokładniej stanowiąca załącznik tabela minimalnych stawek wynagradzania 
nauczycieli obowiązująca od 1 września do 31 grudnia 2009 roku.

Dane zamieszczone w tabeli 1 stanowią podstawę do rozważań mogących 
przybliżyć strukturę kosztów osobowych oraz ich zależności od stopni awansu 
zawodowego zatrudnionych nauczycieli.

1. Założenia badawcze

Aby przeprowadzić analizę kosztów osobowych na potrzeby niniejszego 
opracowania, przeprowadzona zostanie symulacja, której podstawą będzie szkoła 
podstawowa5 mająca po 4 oddziały na wszystkich poziomach (0–VI), a zatrud-
nieni w niej pracownicy pedagogiczni mają tytuł magistra oraz przygotowanie 
pedagogiczne. Ponadto w trakcie analizy zostaną pominięte pozostałe składniki 
wynagrodzeń nauczycieli (m.in. wysługa lat, dodatki motywacyjne i funkcyjne), 
pochodne od wynagrodzenia zasadniczego. Stworzona jednostka funkcjonuje 
zgodnie z rozporządzeniami w sprawie ramowych planów nauczania6.

Tabela 2

Liczba godzin tygodniowo w oddziałach przedszkolnych

Klasa Przedmiot Liczba godzin 
tygodniowo w oddziale

Liczba godzin 
na poziomie

0 roczne przygotowanie przedszkolne 25 100
0 religia 4 16

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 
2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz pu-
blicznych szkół, DzU z 2001 r., nr 61, poz. 624, z późn. zm.

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy, DzU z 2009 r., nr 52, poz. 422.

5 Przyjęto rozwiązania prawne obowiązujące przy konstruowaniu arkusza organizacyj-
nego szkół na rok szkolny 2009/2010.

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w spra-
wie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszcze-
gólnych typach szkół, DzU z 2002 r., nr 15, poz. 142, z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, DzU z 2009 r., nr 4, 
poz. 17, z późn. zm.
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Tabela 3

Liczba godzin tygodniowo w klasach I–III (I etap edukacyjny)

Klasa Przedmiot Liczba godzin 
tygodniowo w oddziale

Liczba godzin 
na poziomie

1 edukacja wczesnoszkolna 18 72
1 język obcy 2 8
1 godziny do dyspozycji dyrektora (płatne) 1 4
1 religia 2 8
2 kształcenie zintegrowane 18 72
2 język obcy 2 8
2 godziny do dyspozycji dyrektora (płatne) 2 8
2 religia 2 8
3 kształcenie zintegrowane 18 72
3 język obcy 2 8
3 godziny do dyspozycji dyrektora (płatne) 2 8
3 religia 2 8

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji naro-
dowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r.…, op.cit.; Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.…, op.cit.

Tabela 4

Liczba godzin tygodniowo w oddziałach IV–VI (II etap edukacyjny)

Lp. Przedmiot Liczba godzin 
tygodniowo w cyklu

Liczba godzin 
w szkole

1 język polski 16 64
2 historia i społeczeństwo 4 16
3 język obcy nowożytny 8* 64
4 matematyka 12 48
5 przyroda 9 36
6 muzyka 2 8
7 plastyka 2 8
8 technika 2 8
9 informatyka 2* 16

10 wychowanie fizyczne 12* 96
11 godzina z wychowawcą 3 12
12 religia 6 24
13 godziny do dyspozycji dyrektora (płatne) 9 36

* Zajęcia w grupach (2 grupy na oddział)
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku…, op.cit.
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Dodatkowo należy przyjąć, że w placówce zatrudniony jest pedagog 
szkolny i dwóch nauczycieli bibliotekarzy, oraz uwzględnić zniżkę godzin 
dyrektora szkoły (15 godzin) i jego dwóch zastępców (11 godzin). W projek-
towanej szkole przyjęte zostanie również założenie o zatrudnieniu czterech 
wychowawców w świetlicy szkolnej. 

Określone powyżej warunki funkcjonowania jednostki oświatowej 
stwarzają sytuację, w której:
 – w oddziałach 0 jest 116 godzin tygodniowo, czyli 5,27 etatu,
 – w oddziałach 1–3 są 284 godziny tygodniowo, czyli 15,78 etatu,
 – w oddziałach 4–6 jest 436 godzin tygodniowo, czyli 24,22 etatu,
 – pozostałe etaty pedagogiczne (pedagog, bibliotekarz, wychowawca świe-

tlicy), czyli 7 etatów,
 – zwiększenia wynikające ze zniżek z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej 

wynoszą 2,05 etatu,
 – razem otrzymujemy 54,32 etatu.

2. Wyniki symulacji

Przy założeniu, że wszyscy zatrudnieni nauczyciele są stażystami, 
miesięczny koszt wynagrodzeń (brutto pracownika) wyniesie 54,32 × 1906 = 
103 533,92 zł. Natomiast przy założeniu, że wszyscy zatrudnieni są nauczy-
cielami dyplomowanymi, miesięczny koszt wynagrodzeń (brutto pracownika) 
wyniesie 54,32 × 2616 = 142 101,12 zł. Miesięczna różnica kosztów w obu 
opisanych przypadkach wynosi 38 567,20 zł, czyli 462 806,40 zł rocznie.

Jeśli uzyskana różnica zostanie powiększona o obowiązkowe składki 
z tytułu ubezpieczeń społecznych i wpłat na Fundusz Pracy – ok. 18% (wyso-
kość zależy od stawki na ubezpieczenie wypadkowe w danej szkole), to roczne 
możliwości modelowania kosztów wynagrodzeń pracowników pedagogicz-
nych w opisywanej placówce (jedynie z tytułu wynagrodzenia zasadniczego) 
wynoszą 546 111,55 zł.

Powyższa symulacja przeprowadzona została na stosunkowo dużej pla-
cówce oświatowej, aby oddać źródło różnic kosztów osobowych ponoszonych 
przez poszczególne szkoły. Uzyskana w trakcie symulacji wartość oraz liczba 
13 291 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Polski pozwala na 
stwierdzenie, że jedynie poprzedzone analizami planowanie struktury zatrud-
nienia pozwala na racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi.
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3. Specyfika awansu zawodowego nauczycieli

Jeśli jedynym wyznacznikiem przy zatrudnianiu personelu pedagogicz-
nego byłyby przytoczone wielkości, preferowana struktura zatrudnienia sta-
łaby się oczywista. Dlatego powyższe wyliczenia mają charakter teoretyczny, 
a osiągnięcie przedstawionej wartości minimalnej kosztów nie jest możliwe 
ze względu na rozwiązania szczegółowe, m.in.:
 – szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któ-

remu powierzono stanowisko dyrektora7,
 – wicedyrektor szkoły ma co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej 

lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akade-
mickiego8.

Należy ponadto zauważyć, że funkcjonowanie jednostek oświatowych 
zmierza do maksymalizacji efektów mierzonych osiągnięciami uczniów, a nie 
minimalizacji kosztów, co jest zgodnie z założeniem, że o konkurencyjności 
regionów decyduje kapitał ludzki, którego tworzenie rozpoczyna się już na 
etapie edukacji przedszkolnej.

Racjonalne gospodarowanie zasobami, będące podstawą planowania 
funkcjonowania każdej organizacji, oraz przytoczony powyżej postulat mak-
symalizacji efektów wymuszają na menadżerach oświaty zaprojektowanie 
takiego stanu zatrudnienia, który warunkowałby maksymalizację efektów 
przy możliwe niskich kosztach.

Dokonanie takiej analizy jest możliwe jedynie po przeanalizowaniu 
zasad awansu zawodowego nauczycieli oraz wynikających z jego specyfiki 
korzyści i kosztów dla funkcjonowania organizacji.

Nauczyciel, rozpoczynając pracę w jednostce oświatowej, otrzymuje tytuł 
nauczyciela stażysty (istnieją wyjątki od tej zasady nieprzytoczone, aby nie wpro-
wadzać elementów mogących zakłócić klarowność opisu). Po odbyciu dziewięcio-
miesięcznego stażu i spełnieniu wszystkich przewidzianych przepisami warunków 
decyzją dyrektora szkoły otrzymuje stopień nauczyciela kontraktowego. 

7 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, DzU z 1991 r., nr 95, poz. 425, 
z późń. zm.

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 6 maja 2003 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne sta-
nowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek, DzU z 2003 r., nr 89, poz. 
826, z późn. zm.
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Kolejnym etapem na ścieżce awansu zawodowego jest staż na nauczy-
ciela mianowanego, który może być rozpoczęty po dwuletniej przerwie i trwa 
dwa lata i dziewięć miesięcy. Nauczyciel kontraktowy otrzymuje awans na 
nauczyciel mianowanego decyzją organu prowadzącego (w przypadku szkół 
publicznych – jednostki samorządu terytorialnego lub właściwego ministra) 
po odbyciu stażu i otrzymaniu pozytywnej oceny komisji egzaminacyjnej 
oraz po spełnieniu kryteriów formalnych.

Po następnej rocznej przerwie nauczyciel może rozpocząć kolejny okres 
stażu, trwający, podobnie jak w poprzednim przypadku, dwa lata i dziewięć 
miesięcy, którego skutkiem, po spełnieniu wszystkich warunków i pozytywnej 
ocenie komisji kwalifikacyjnej powołanej przez organ nadzoru pedagogiczne-
go (kuratorium oświaty), jest nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Rys. 1.  Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela…, op.cit.

Na rysunku 1 przedstawiona jest ścieżka awansu zawodowego nauczy-
ciela oraz wynikające z niej możliwości planowania kosztów dla menadżerów 
oświaty.

Podsumowanie

Celem każdego pedagoga jest jak najszybsze przejście przez wskazane 
etapy i osiągnięcie możliwie wysokiego wynagrodzenia, co skutkować będzie 
w zdecydowanej większości okresowymi wzrostami wydajności pracy w trak-
cie odbywania stażu związanego z rozwojem zawodowym wymaganym do 
uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz jej spadkiem w okre-
sach przerwy między stażami i po zakończeniu ostatniego z nich.

Kierownik jednostki oświatowej, czuwając nad realizacją celów organi-
zacji w ramach prowadzonej polityki kadrowej zmierzającej do maksymaliza-
cji efektów kształcenia, powinien czuwać nad maksymalnym wykorzystaniem 
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okresów odbywania stażu dla podnoszenia efektów pracy szkoły oraz prze-
ciwdziałać spadkom wydajności pracy w przerwach między stażami oraz po 
zakończeniu ścieżki awansu.

Nadrzędne staje się zatem prowadzenie nadzoru nad awansami zawo-
dowymi nauczycieli w sposób gwarantujący realizację strategii rozwoju pla-
cówki. Dyrektor szkoły, dbając o efektywną alokację środków finansowych, 
powinien więc:

a) zatwierdzać jedynie plany rozwoju zgodne z celami i potrzebami pla-
cówki oraz zgodne z oczekiwaniami interesariuszy placówki,

b) prowadzić nadzór nad przebiegiem awansu nauczyciela pod kątem 
przydatności podejmowanych inicjatyw do realizacji strategii funkcjonowania 
szkoły,

c) sugerować modyfikację planu rozwoju zawodowego w celu efektyw-
niejszego wykorzystania kapitału ludzkiego szkoły,

d) dokonywać oceny zakończonego stażu w aspekcie realizacji celów 
szkoły,

e) oczekiwać od nauczyciela odbywającego staż pełnego zaangażowa-
nia w realizację misji szkoły,

f) monitorować rozwój zawodowy nauczyciela w korelacji z potrzeba-
mi szkoły.

W zakresie gospodarki finansowej zasadne staje się takie modyfikowanie 
organizacji pracy szkoły, aby godziny ponadwymiarowe przyznawane były 
w sposób jak najbardziej efektywny, czyli nauczycielom o możliwie niskim 
stopniu awansu zawodowego i możliwie wysokich kwalifikacjach, a przede 
wszystkim motywowanie nauczycieli nieodbywających stażu do efektywniej-
szej pracy na rzecz szkoły poprzez nagradzanie pracowników za wydajną 
pracę oraz przyznawanie godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych 
pracownikom pedagogicznym charakteryzującym się większym zaangażowa-
niem w realizację zadań szkoły.

Korelacja ścieżek awansu zawodowego nauczycieli, kosztów mo-
tywowania pracowników pedagogicznych oraz potrzeb organizacyjnych 
placówki sprawia, że kierownik jednostki zostaje wyposażony w narzędzia 
do planowania wydatków osobowych pracowników pedagogicznych zgodnie 
z zasadami racjonalności, celowości, gospodarności i legalności wydatkowania 
środków pochodzących z budżetu.
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A TEACHER’S PROFESSIONAL PROMOTION AND BUDGETING  
OF EDUCATIONAL TASKS’ REALIZATION  

IN THE LIGHT OF LEGALLY BINDING ARTICLES

Summary

The article presents teachers’ professional promotion as a chance to realise the 
aims of an institution more effectively as well as to plan expenditures. A simulation 
has been carried out in order to present the differences in personal expenses incurred 
by the institutions depending on the employment structure. Not only has the necessity 
of correlating both the professional promotion’s plans and the aims of the institution 
been underlined but also the need to control the realization of the promotion in 
accordance with the school’s needs. It has been postulated to motivate teachers who 
work effectively by means of additional hours and to streamline the expenditures by 
assigning extra hours to the teachers with high qualifications but of a low rank.

Translated by Grzegorz A. Olkowski
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Streszczenie
Rozwój rynku kapitałowego daje każdej spółce możliwości przyspieszonego 

rozwoju i podwyższania wartości firmy. W warunkach globalizacji i jednolitego 
rynku finansowego tylko nowoczesne podejście do zarządzania nastawione na 
maksymalizację wartości przedsiębiorstwa przyniesie długofalowe korzyści dla 
menedżerów, właścicieli. Celem artykułu jest przedstawienie wartości spółek 
notowanych na GPW S.A. ze szczególnym uwzględnieniem sektora budowlanego. 
Uczestnictwo w obrocie publicznym daje ogromne możliwości kreowania wartości 
firmy mierzonych wskaźnikami rynkowymi i kapitalizacją. Uwzględnienie branżowe 
w podziale przedsiębiorstw pozwala analizować, które spółki są najbardziej wrażliwe 
na złe informacje z rynku. 

Wprowadzenie

Wejście spółki na parkiet giełdowy jest zwieńczeniem wysiłków za-
rządzających – kreatorów jej wartości. Ale na rynku kapitałowym istnieje 
możliwość osiągania jeszcze wyższego jej poziomu – dodatkowej wartości 
związanej z wyceną przez inwestorów pewnych specyficznych dla tego rynku 
funkcji, takich jak polityka informacyjna, corporate governance, relacje in-
westorskie. Jest to forma premii za płynność i notowanie na giełdzie papierów 
wartościowych. Zatem maksymalizacja wartości spółki giełdowej dla obec-
nych, ale i przyszłych akcjonariuszy jest priorytetem funkcjonowania firmy na 



466 Agnieszka Opałka

rynku publicznym. Wejście na giełdę daje dodatkowe narzędzia przyspieszenia 
rozwoju spółki i możliwości podwyższania wartości firmy. Dana spółka może 
wykreować jeszcze większą wartość dzięki tym specyficznym funkcjom – 
obowiązkom, które musi wypełniać: dbałość o kulturę korporacyjną, czystość 
i jawność intencji w biznesie, skupienie się na rozwoju spółki i priorytetach 
strategicznych. Innymi słowy, stając się spółką publiczną, firma nabiera 
przyspieszenia, otwierają się przed nią nowe możliwości budowania wartości 
dla akcjonariuszy – poprzez fuzje, przejęcia, tworzenie grupy kapitałowej itp. 
Dlatego już na wczesnym etapie tworzenia wartości przedsiębiorstwa najważ-
niejsza jest strategia i myślenie o rozwoju z wykorzystaniem możliwości, jakie 
daje giełda1. 

Dzięki rozwojowi rynków kapitałowych przedsiębiorstwo postrzegane 
jest jako forma inwestycji. To stosunkowo młode podejście do zarządzania 
ukierunkowane jest na maksymalizację wartości przedsiębiorstwa – jako cel 
konkretny, wymagający, zorientowany na przyszłość. 

Podstawowym celem artykułu jest określenie istoty wartości w aspekcie 
finansów przedsiębiorstw oraz krótka prezentacja wartości spółek notowanych 
na giełdzie papierów wartościowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek 
sektora budowlanego. 

1. Czym jest wartość

Pojęcie wartości jest używane w różnych dziedzinach naukowych, m.in. 
w rachunkowości, prawie i ekonomii. Choć ma niewątpliwie wiele znaczeń, 
najogólniej można zdefiniować ją jako: ile coś jest warte pod względem ma-
terialnym. Jest to cecha jakiejś rzeczy dająca się wyrazić równoważnikiem 
pieniężnym lub innym środkiem płatniczym. Wartość to cena czegoś wyra-
żona w pieniądzu lub jako ekwiwalent innych dóbr, na które coś może być 
wymienione2. Inne, bardziej szczegółowe definicje prezentuje J. Osiatyński3:
 – wartość użytkowa – funkcja zdolności do zaspokajania potrzeb ludzkich,

1 www.inwestycje.pl (10.03.2010).
2 D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw: zarys teorii a praktyka, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 11.
3 J. Osiatyński, Kapitał, podział, wartość. Kryzys ekonomii neomerginalistycznej, PWN, 

Warszawa 1978.
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 – wartość wymienna – zdolność dobra do bycia przedmiotem wymiany na 
inne dobro,

 – cena towaru – pieniężne wyrażenie wartości towaru,
 – wartość naturalna – wartość centralna, do której zmierzają ceny towarów. 

Z kolei pojęcie wartości przedsiębiorstwa związane jest z istotą przed-
siębiorstwa. Jeśli punktem wyjścia jest zrozumienie przedsiębiorstwa jako 
zespołu składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych funk-
cjonalnie w celu realizacji zadań gospodarczych – zgodnie z ujęciem klasycz-
nym – wówczas wartość przedsiębiorstwa jest sumą wartości tych składników 
pomniejszoną o zobowiązania. Wartości przedsiębiorstwa nie da się dokładnie 
obliczyć, można ją oszacować. Jest tak dlatego, że to samo przedsiębiorstwo 
może przedstawiać zupełnie inną wartość dla różnych nabywców, co wynika 
z rożnych sposobów wykorzystywania firmy jako narzędzia do generowania 
dochodu. Dlatego za podstawowy czynnik określający wartość przedsiębior-
stwa uważa się wielkość strumieni dochodów, jaką przynosi ono swojemu 
właścicielowi. Jest to wartość ekonomiczna, która najlepiej odzwierciedla 
sytuację przedsiębiorstwa na rynku oraz jego możliwości rozwojowe4. 

Kategoria wartości w odniesieniu do przedsiębiorstwa jako specyficzne-
go dobra gospodarczego ma kilka zasadniczych aspektów i uwarunkowań5:
 – wartość przedsiębiorstwa oparta na wartości nakładów poniesionych na 

jego stworzenie – w zależności od punktu odniesienia tych nakładów moż-
na mówić np. o wartości historycznej lub wartości reprodukcyjnej;

 – wartość ekonomiczna przedsiębiorstwa (economic value, going-concern 
value) oparta na kategorii wartości użytkowej i wynikających z niej korzy-
ści, będących efektem funkcjonowania przedsiębiorstwa;

 – wartość rynkowa przedsiębiorstwa ( fair market value) wywodząca się 
z klasycznej koncepcji wartości naturalnej jako opartej na popycie i podaży 
wypadkowej wartości wymiennej i wartości użytkowej, zweryfikowanej 
przez rynki finansowe i towarowe, wiarygodność tego rodzaju wyceny jest 
przy tym uzależniona od poziomu efektywności rynku.

Potwierdzeniem tego są koncepcje zrozumienia i stosowania terminu 
wartości w kontekście przedsiębiorstwa proponowane przez D. Zarzeckiego: 

4 G. Golawska-Witkowska, A. Rzeczycka, H. Zalewski, Zarządzanie finansami przedsię-
biorstw, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006, s. 286–287.

5 A. Jaki, Wycena przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 25.
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na przykład wartość w użyciu, wartość księgowa, wartość odtworzeniowa, 
wartość likwidacyjna, wartość goodwill, wartość podatkowa, kapitalizacja 
rynkowa oraz wspomniana już wartość ekonomiczna i rynkowa. 

2. Istota wartości jako cel funkcjonowania przedsiębiorstwa

Zmiany, które dokonały się w ostatnich latach na rynkach finanso-
wych, postępujący proces ich deregulacji, w zasadniczy sposób ułatwiły 
przedsiębiorstwom dostęp do kapitału. Tendencje te zrodziły potrzebę 
zmian w zarządzaniu firmą. Celem zarządzania przedsiębiorstwem stało się 
poszukiwanie takiej kombinacji poziomu ryzyka i spodziewanych zysków, 
która umożliwia maksymalizowanie jego wartości rynkowej. Wzrost tej war-
tości oznacza bowiem podwyższenie rentowności zainwestowanego kapitału, 
czyli zwiększenie majątku jego właścicieli6. Dlatego też jako nadrzędny cel 
strategiczny zarządzania przedsiębiorstwem została wykreowana maksyma-
lizacja wartości dla właścicieli (akcjonariuszy), a to przede wszystkim pod 
wpływem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw amerykańskich, który 
to nurt dotarł także do krajów europejskich w wyniku międzynarodowego 
przepływu kapitałów. Rosnące zaangażowanie inwestorów zagranicznych 
na polskim rynku wywiera coraz większą presję na interesy właścicielskie 
także i w Polsce7. Osłabieniu uległo przekonanie, że zysk jest podstawowym 
kryterium oceny efektywności działań biznesu. Oczywiście osiąganie wyso-
kich poziomów zysku leży w interesie każdego przedsiębiorstwa. Nie zawsze 
jednak generowanie dodatniego wyniku finansowego przekłada się na wzrost 
wartości przedsiębiorstwa. Często zysk jest wynikiem zapisów księgowych 
i nie odzwierciedla rzeczywistości gospodarczej. Należy więc pamiętać, że 
krótkowzroczna maksymalizacja wyniku finansowego netto nie oznacza tego 
samego, co trwałe podnoszenie wartości przedsiębiorstwa w długim czasie. 
Nawet w okresie rosnących zysków firmy akcjonariusze mogą doświadczać 
negatywnie skutków decyzji menedżerskich, które przynoszą jedynie chwi-
lową korzyść jednostce gospodarczej, a przede wszystkim służą do realizacji 
własnych interesów osób zajmujących kierownicze stanowiska w tych firmach. 
Podmiotem zaś, który powinien w pierwszym rzędzie czerpać korzyści pły-

6 G. Golawska-Witkowska, A. Rzeczycka, H. Zalewski, op.cit., s. 286.
7 H. Buk, Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, 

Warszawa 2006, s. 219.
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nące z prowadzonych operacji przedsiębiorstwa, są jego właściciele, ponieważ 
wyposażają je w niezbędny kapitał i na podstawie tego kapitału oczekują 
określonego zwrotu8. 

Wzrost wartości przedsiębiorstwa stanowi rezultat odpowiedniego po-
ziomu i poprawy zyskowności kapitałów własnych, jakimi firma dysponuje, 
oraz maksymalizacji nadwyżki finansowej przy jednoczesnym zachowaniu 
zdolności do terminowego regulowania zobowiązań, warunkującej możliwość 
kontynuowania działalności przedsiębiorstwa w przyszłości9. 

Kształtowanie wartości stało się w ciągu ostatnich kilkunastu lat nowo-
czesną strategią prowadzenia działalności gospodarczej, a do jej wprowadze-
nia w życie konieczne jest uruchomienie odpowiednich procesów zarządzania, 
które obejmują również metody oraz techniki pomiaru i analizy wartości10. 
Pomiar wartości przedsiębiorstwa można zatem określić jako złożony proces 
wykorzystujący różne aspekty pomiaru ekonomicznego i wiążący je z istotą, 
cechami i zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej11.

3. Wartość rynkowa spółek notowanych na warszawskiej giełdzie

Wskaźniki rynkowe istnieją po to, by inwestorzy łatwiej orientowali się 
w sytuacji rynkowej spółki. Dają też możliwość szybkiego porównania danych 
liczonych w taki sam sposób, a dotyczących różnych firm. Najpopularniejsze 
wskaźniki rynkowe to: C/Z (cena do zysku), C/WK (cena do wartości księgo-
wej) oraz kapitalizacja. 

Istotna dla inwestorów jest właśnie wartość rynkowa spółki (kapitali-
zacja). Wylicza się ją przez przemnożenie wszystkich wyemitowanych akcji 
firmy przez ich kurs giełdowy. Analizę wartości spółek notowanych na GPW 
S.A. w Warszawie przedstawiono na tle zmian w liczbie spółek w obrocie 
z uwzględnieniem podmiotów krajowych i zagranicznych oraz liczby debiu-
tów i wycofań oraz wartości indeksu WIG, co pokazano w tabeli 1.

8 A. Cwynar, W. Cwynar, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, 
narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 23–24.

9 G. Golawska-Witkowska, A. Rzeczycka, H. Zalewski, op.cit., s. 295.
10 G. Gołębiowski, P. Szczepankowski, Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, 

Warszawa 2007.
11 A. Jaki, op.cit., s. 51.
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Tabela 1

Wybrane informacje dotyczące spółek notowanych na GPW S.A. w Warszawie

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kapitalizacja na koniec 
roku [mld zł],

w tym:

 spółki krajowe

 spółki zagraniczne

291,7

214,3

77,4

424,9

308,4

116,5

635,9

437,7

198,2

1.080,3

509,9

570,4

465,1

267,3

197,8

541,8

277,7

264,1

Liczba spółek w obrocie,

w tym:

 spółki krajowe

 spółki zagraniczne 

230

225

5

225

248

7

284

272

12

351

328

23

374

349

25

375

350

25

Liczba debiutów 36 35 38 81 33 5

Liczba wycofań 9 10 9 14 10 4

Wartość indeksu WIG 26 636,19 35 600,79 50 411,82 55 648,54 27 228,64 29 322,72

Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportów System finansowy w Polsce za 
lata 2004–2009; www.gpw.pl.

W 2004 roku kontynuowana była tendencja wzrostowa z 2003 roku. Na po-
prawę nastrojów na giełdzie wpłynęły: polepszenie koniunktury gospodarczej 
w Polsce, a co się z tym wiąże – wyników spółek, pozytywne wyniki referendum 
unijnego oraz spadek cen na rynku obligacji skarbowych. Na giełdę wpłynęła 
też poprawa nastrojów na giełdach światowych. Na poprawę koniunktury 
giełdowej na świecie duży wpływ miało polepszenie sytuacji gospodarczej na 
świecie, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, czego skutkiem były pozy-
tywne wyniki finansowe notowanych spółek. Kapitalizacja rynku wzrosła ze 
167,7 mld zł w 2003 roku do 291,7 mld zł w roku 2004 (o 73,9%), a indeks 
giełdowy WIG o 27,9%, osiągając najwyższy w historii poziom 26 636,19 pkt. 
Na dobrą koniunkturę na giełdzie wpłynęły pozytywne dane makroekono-
miczne Polski, które znalazły odzwierciedlenie w rosnących zyskach spółek. 
Duże znaczenie miało również wejście Polski do Unii Europejskiej oraz dobra 
sytuacja na giełdach światowych. Wyraźny wzrost kapitalizacji był w dużej 
mierze rezultatem wprowadzenia do obrotu akcji banku PKO BP, który od tego 
momentu był największą krajową spółką notowaną na GPW w Warszawie. 
Pierwsza oferta publiczna (initial public offering – IPO) banku PKO BP była 
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w 2004 roku drugą pod względem wielkości ofertą IPO na rynkach europej-
skich. Pod względem liczby debiutujących spółek GPW zajęła trzecie miejsce 
wśród giełd europejskich, po London Stock Exchange i Euronext. W 2004 
roku wycofano z obrotu akcje 9 spółek. W stosunku do lat poprzednich liczba 
wycofanych z parkietu spółek znacznie zmalała (w 2003 roku wycofań było 
19). Dobre wyniki spółek w połączeniu z „efektem Unii Europejskiej” powo-
dowały stały dopływ nowych pieniędzy na rynek i długotrwały optymizm na 
rynku. Wysokie obroty i rosnące indeksy sprawiły, że lata 2004–2007 były 
rekordowe pod względem wartości rynkowej notowanych spółek. W 2007 roku 
kapitalizacja wzrosła w porównaniu z rokiem 2004 o 270,3%, przy wzroście 
indeksu WIG w tym samym okresie o 108,9%. Znaczący stał się też udział 
kapitalizacji w PKB (43,9% w roku 2007). Ogólnoświatowy kryzys rynku 
finansowego i bankowego w latach 2007–2008, który rozpoczął się od zapaści 
na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych, 
w niedługim czasie objął cały świat, w tym Polskę, co ukazało, jak bardzo rynki 
finansowe, nie tylko w Polsce, są zglobalizowane i zależne od siebie. Bessa trwa 
do dnia dzisiejszego i nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy się skończy i jakie 
będą skutki recesji gospodarczej na świecie. Obserwując warszawską giełdę 
w roku 2008, trzeba zauważyć duży spadek wartości rynkowej spółek (o 56,9% 
w porównaniu do rok 2007) przy jednoczesnym spadku indeksu WIG (o 51,1%). 

4. Wartość rynkowa spółek budowlanych notowanych na GPW S.A.

Kryzys na rynkach finansowych oraz rosnące koszty inwestycji odbiły 
się na sektorze budowlanym również w Polsce. Okres największej dynamiki 
rozwojowej tej branży na GPW S.A. w latach 2006–2007 można z dużym 
prawdopodobieństwem potraktować jako kulminację hossy, jaka rozpoczęła 
się na polskim rynku kapitałowym w 2003 roku. 

Obecnie rynek jest dość brutalny dla większości notowanych na giełdzie 
spółek budowlanych. Inwestorzy patrzą na branżę poprzez pryzmat światowego 
kryzysu i problemów deweloperów. Nie podoba im się zdecydowanie mniejsza 
liczba budowanych mieszkań, widzą niechęć banków do kredytowania sporej 
części inwestycji i mniejsze marże, wynikające z większej konkurencji niż 
w rekordowym 2007 i 2008 roku przy różnego rodzaju projektach budow-
nictwa infrastrukturalnego. Budowlańcom zdecydowanie nie pomagają też 
nastroje na giełdzie. Ostatni kwartał 2009 roku nie był udany. Pojawiają się 
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na szczęście pierwsze ostrożne techniczne sygnały, że nastawienie inwestorów 
do firm budowlanych się zmienia12. 

Jeszcze do nie dawna budownictwo było uznawane za branżę, która świet-
nie sobie radzi w czasach kryzysu. Osiąganie zysków przez spółki budowlane 
należało tłumaczyć specyfiką zawieranych przez te spółki kontraktów, które 
były podpisywane na korzystnych warunkach jeszcze w okresie boomu budow-
lanego. Ponadto nadal czerpią one korzyści z inwestycji infrastrukturalnych. 
Można było oczekiwać, że wraz z poprawą odczytów makroekonomicznych 
wzrost zysków nabierze jeszcze szybszego tempa. Tym bardziej że przynaj-
mniej część sektora cały czas może liczyć na udział we współfinansowanych 
z pieniędzy Unii Europejskiej inwestycjach infrastrukturalnych13. 

Obecnie można mówić o dokonującym się podziale tego sektora. Z jednej 
strony mamy spółki, które po trzech kwartałach 2009 roku osiągnęły słabe 
wyniki finansowe, a z drugiej takie, które radzą sobie bardzo dobrze. Zdaniem 
ekspertów aktualne zróżnicowanie wyników spółek w tych samych branżach 
trzeba traktować jako naturalne. Kryzys okazał się filtrem, który pozwolił 
wskazać najlepszych. Z rywalizacji zwycięsko wyszły firmy, które są dobrze 
i perspektywicznie zarządzane14. 

Niewątpliwie wskaźniki rynkowe spółek notowanych na giełdzie inte-
resowały i nadal będą interesować inwestorów. Umożliwiają porównywanie 
spółki na tle wszystkich uczestniczących w obrocie publicznym, jak i na tle 
branży. Na potrzeby analizy spółek z danego sektora warszawska giełda 
oblicza także wartości subindeksów sektorowych indeksu WIG. Wartości 
subindeksów pozwalają ocenić efektywność inwestowania w spółki z różnych 
sektorów gospodarczych. 

Rysunek 1 przedstawia kształtowanie się indeksu WIG-Budownictwo 
w okresie od stycznia 2009 roku do stycznia 2010 roku.

Kształtowanie się tego indeksu potwierdza, że dla spółek budowlanych 
początek 2009 roku był przełomowym rokiem wzrostowym. Niestety, pod 
koniec roku (ostatni kwartał 2009) sytuacja zmieniła się, przede wszystkim 
z powodu kurczących się marży. Obecnie trudno określić dalsze perspektywy 
funkcjonowania tego sektora. 

12 www.stockwatch.pl (4.03.2010). 
13 www.parkiet.com.
14 www.budownictwo.wnp.pl.
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Rys. 1.  Indeks WIG-Budownictwo w okresie I 2009–I 2010 
Źródło:  www.gpw.pl. 

Warto jeszcze przyjrzeć się aktualnej sytuacji spółek wchodzących do 
subindeksu WIG-Budownictwo pod kątem najpopularniejszych wskaźników 
rynkowych, czyli C/Z (ceny do zysku), C/WK (ceny do wartości księgowej), 
kapitalizacji (wartość rynkowa), a także zyskom netto oraz wskaźnikom ren-
towności kapitałów własnych i rentowności aktywów. Wszystkie te elementy 
stanowią bowiem o wartości każdej ze spółek. Dane pokazano w tabeli 2. 

Tabela 2 

Wybrane informacje dotyczące spółek budowlanych notowanych na giełdzie 
w Warszawie 

Spółki sektora 
budowlanego

Kapitalizacja  
[mln zł]

Wynik netto  
[tys. zł] ROA ROE C/Z C/WK

ABM Solid S.A. 67,68 4506 1,29 4,03 9,68 0,68

Bipromet S.A. 34,66 164 0,47 0,80 193,61 0,73

Budimex S.A. 2042,41 52516 1,43 4,90 13,52 3,33
Budopol Wrocław 
S.A. 61,36 205 -0,16 -0,25 -125,74 1,24

Elektrobudowa 
S.A. 834,63 11373 3,54 5,64 16,91 3,08

Elektrotim S.A. 126,18 2268 2,36 2,94 11,90 1,39
Energoaparatura 
S.A. 32,73 647 4,08 11,11 10,27 3,61

Energomontaż 
Południe S.A. 220,17 6318 1,51 4,70 11,88 1,84

Energomontaż 
Północ S.A. 339,54 20484 4,82 7,96 7,40 1,72
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Spółki sektora 
budowlanego

Kapitalizacja  
[mln zł]

Wynik netto  
[tys. zł] ROA ROE C/Z C/WK

Energopol 
Południe S.A. 70,93 1709 -0,29 -0,47 -70,86 1,38

Erbud S.A. 683,86 11213 2,16 5,07 90,84 2,98
Hydrobudowa 
Polska S.A. 854,87 16621 1,31 3,14 12,17 2,62

Instal Lublin S.A. 37,97 61 -0,10 -0,22 716,33 1,70
Instal Kraków S.A. 129,61 6500 2,64 5,45 5,62 1,08
Mirbud S.A. 131,85 2712 2,10 9,43 8,99 2,56
Mostostal-Export 
S.A. 79,76 -3651 -2,13 -3,44 -75,17 0,64

Mostostal Płock 
S.A. 114,20 6422 4,01 6,43 7,11 1,64

Mostostal 
Warszawa S.A. 1230 15313 1,88 7,02 13,97 2,42

Mostostal Zabrze–
Holding S.A. 639,77 10564 1,90 4,53 14,06 2,42

Naftobudowa S.A. 136,07 -1402 -0,86 -1,77 14,33 1,90
P.A. Nova S.A. 195,68 1562 2,82 3,45 10,86 1,23
PBG S.A. 3127,75 38936 1,21 3,04 17,11 2,06
Pemug S.A. 55,29 -1011 -0,03 -0,05 267,12 1,95
Pol-Aqua S.A. 486,75 4371 0,34 0,57 48,21 0,72
Polimex-Mostostal 
S.A. 1950,29 33797 0,81 2,48 14,55 1,47

Prochem S.A. 88,14 54 -0,02 -0,05 31,73 0,76
Projprzem S.A. 84,28 505 0,55 0,74 42,26 0,77
Trakcja-Polska 
S.A. 659,63 22547 3,58 6,70 9,92 1,85

Ulma S.A. 443,31 -1193 -0,06 -0,13 -88,49 1,73
Unibep S.A. 206,96 3402 1,04 2,67 11,12 1,86
EFH Żurawie 
Wieżowe S.A. 103,46 -215 0,62 0,79 35,41 1,15

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych finansowych spółek.

Z tabeli wyodrębnia się grupa spółek o kapitalizacji powyżej 500 mln zł: 
Budimex S.A. (2042,41 mln zł), Elektrobudowa S.A. (834,63 mln zł), Erbud 
S.A. (683,86 mln zł), Hydrobudowa Polska S.A. (854,87 mln zł), Mostostal 
Warszawa S.A. (1230 mln zł), Mostostal Zabrze – Holding S.A. (639,77 mln 
zł), PBG S.A. (3127,75 mln zł), Polimex-Mostostal S.A. (1950,29 mln zł) oraz 
Trakcja-Polska S.A. (659,63 mln zł). Spółki te osiągnęły też wysokie zyski net-
to. Wskaźniki rynkowe mogą zwracać uwagę na przewartościowanie akcji (są 

cd. Tabeli 2. Wybrane informacje dotyczące spółek budowlanych…
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stosunkowo wysokie). Również wskaźniki zyskowności kapitałów własnych 
i aktywów ogółem napawają optymizmem, nie tylko w przypadku przytoczo-
nych firm. Podkreślić trzeba to, co już wiadomo, że osiągnięcie zysków nie 
idzie w parze ze wzrostem wartości spółki. Stąd potrzeba ukierunkowania 
zarządzania firmą na maksymalizację wartości. 

Podsumowanie

Rynki finansowe są nie tylko źródłem kapitału niezbędnego do sfinanso-
wania wzrostu firmy, lecz także odzwierciedlają dostępne informacje i stano-
wią wskaźnik kreowania wartości. Firmy nie kierują się na giełdę za każdym 
razem, kiedy potrzebują dodatkowego kapitału, którym mogłyby sfinansować 
swój wzrost. Mogą się zdecydować na zatrzymanie części wypracowanego 
zysku i użycie jej do sfinansowania potrzeb kapitałowych. Zatrzymanie części 
zysku jest warunkiem koniecznym utrzymania długoterminowej tendencji 
zrównoważonego wzrostu15. Nie ulega wątpliwości, że to rozwój rynków 
kapitałowych wymusił potrzebę obrania za cel funkcjonowania przedsiębior-
stwa właśnie maksymalizację wartości, którym zainteresowani są właściciele. 
Należy jednak pamiętać o precyzyjnym określeniu istoty wartości ważnej 
z punktu widzenia przedsiębiorstwa. W ocenie spółek giełdowych efektywnym 
miernikiem jest na pewno kapitalizacja oraz popularne wskaźniki rynkowe. 
Przedsiębiorstwa notowane na GPW S.A. systematycznie zwiększają swoją 
wartość. Polska giełda nie działa jednak w oderwaniu od innych światowych 
giełd. Inwestorzy, reagując na sytuację na światowych rynkach finansowych, 
natychmiast determinują spadki indeksów giełdowych. Oddziaływanie ryn-
ków finansowych na sytuację spółek obejmuje także poszczególne sektory. 
Tym bardzo wrażliwym w czasie ostatniego kryzysu gospodarczego okazał 
się sektor polskich spółek budowlanych. 

Jednak, jak twierdzą fachowcy, zagraniczna ekspansja, dobrze skrojony 
portfel zamówień, właściwa restrukturyzacja i dobre zarządzanie mogą być 
receptą na sukces i przezwyciężenie kryzysu dla firm sektora budowlanego16.

 

15 G. Hawawini, C. Viallet, Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007, s. 56.
16 www.budownictwo.wnp.pl.
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THE VALUE OF COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK 
EXCHANGE SA IN WARSAW WITH PARTICULAR EMPHASIS  

ON THE CONSTRUCTION SECTOR

Summary

The value of the companies on the Warsaw Stock Exchange with regard to 
construction bosondern. The development of the financial market gives each company 
a lot of possibilities. The procurement of the company should be to lead the market 
value. This article aims to value the companies on the Warsaw Stock Exchange, with 
particular emphasis on the construction sector listed present. Polish participation 
in the public market offers great opportunities through the indicators of value and 
market capitalization measured. Companies are in good financial condition. The 
financial crisis touched Polish construction sector. On the effects we have to wait yet.

Translated by Agnieszka Opałka
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UNIJNA GOSPODARKA W ŚWIETLE PRAWODAWSTWA 
WSPÓLNOTOWEGO – ZNACZENIE I WPŁYW DYREKTYW 

MIFID NA KSZTAŁT I FUNKCJONOWANIE RYNKU 
FINANSOWEGO W POLSCE

Streszczenie
Wspólnotowy rynek usług finansowych zmaga się od 2007 roku z harmonizacją 

działań w postaci implementacji dyrektyw MIFID. Dla Polski jest to szczególne 
wyzwanie, ponieważ od kilku miesięcy obowiązują nowe przepisy, które zmieniają 
percepcję w podejściu do sprzedaży produktów inwestycyjnych. Autor przedstawia 
genezę projektu, jego cele razem z tłem w postaci prawnych zagadnień. Ostatnia część 
poświęcona jest praktycznym aspektom funkcjonowania MIFID oraz konkluzjom na 
temat wdrożenia powyższych regulacji.

Wprowadzenie

Czwarty kwartał roku 2008 to w Polsce bardzo burzliwy okres, pełen 
zaskakujących wahań indeksów giełdowych, istotnych zmian wskaźników 
makroekonomicznych oraz skrajnych emocji na rynkach finansowych. Był 
to zarazem także czas głośnej dyskusji dotyczącej opcji walutowych i strat, 
które poniosły polskie firmy korzystające z tych rozwiązań. Abstrahując 
od zasadności oskarżeń wobec konstrukcji samych opcji, warto zwrócić 
uwagę na liczne komentarze obwiniające za upadłość przedsiębiorców brak 
w polskim porządku prawnym regulacji dotyczących Markets In Financial 
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Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finan-
sowych; MIFID). Prezydenckie weto wobec ustaw nowelizowanych w celu 
implementacji unijnego porządku prawnego to bezpośrednia przyczyna tego 
opóźnienia. Do wyjaśnienia pozostają wciąż pytania: czy udałoby się uniknąć 
problemu opcji walutowych?, co zmieniają nowe przepisy dla uczestników 
rynku kapitałowego?, jak MIFID wpływa na rozwój sektora finansów? – autor 
artykułu będzie szukał na nie odpowiedzi.

1. Geneza i cele projektu na tle regulacji prawnych

W związku z dynamicznymi zmianami zachodzącymi na rynkach finan-
sowych oraz rozwojem samych instrumentów finansowych Unia Europejska 
zintensyfikowała w pierwszych latach ubiegłej dekady działania zmierzające 
w stronę integracji i standaryzacji obrotu na unijnym rynku, stwarzając nowe 
ramy prawne dla świadczenia usług inwestycyjnych w Unii. Cele, które obrano 
za drogowskaz przy działaniach legislacyjnych pod nazwą MIFID, dotyczyły 
następujących aspektów: 
 – podniesienia zakresu ochrony inwestorów w krajach Unii Europejskiej,
 – poprawy przejrzystości i wydajności europejskiego rynku finansowego,
 – wprowadzenia regulacji (single passport) pozwalających firmom inwesty-

cyjnym na świadczenie usług we wszystkich krajach UE na podstawie 
zezwolenia uzyskanego w swoim kraju,

 – integracji rynku finansowego poprzez zminimalizowanie kosztów pozy-
skania kapitału i zwiększenie płynności,

 – ujednolicenia zasad działania instytucji finansowych1.
MIFID stanowi część szerszego planu – Financial Services Action Plan 

(FSAP), przyjętego przez Komisję Europejską w 1999 r., którego głównym 
celem było stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju jednolitego rynku 
usług finansowych.

Reasumując, priorytet stanowi rozwój i eliminacja barier w postaci 
wspólnych zasad postępowania firm inwestycyjnych, integralnych nie 
tylko wobec państw członkowskich UE, ale całego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego2. Wspólnym mianownikiem wszelkich działań harmonizacyj-

1 K. Żelazek, Wyższy standard usług i ochrona interesów inwestora, „Rzeczpospolita”, 
30.10.2007.

2 Do EOG należą kraje UE oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia, czyli łącznie 30 państw.
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nych jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obywateli oraz podmiotów 
działających na rynkach finansowych. Prawny fundament MIFID-u stanowią 
trzy wspólnotowe akty:
 – Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 

2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych (MIFID);
 – Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzająca 

środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowa-
dzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefi-
niowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy);

 – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 2006 roku wpro-
wadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw in-
westycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, 
przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do ob-
rotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wyko-
nawczy).

Największym wyzwaniem jest implementacja powyższych regulacji do 
krajowego porządku prawnego. Przepisy dyrektywy MiFID powinny być 
stosowane od dnia 1 listopada 2007 r. Okres dziewięciu miesięcy między 
transpozycją do prawa krajowego a stosowaniem dyrektyw był przewidziany 
w celu zagwarantowania uczestnikom rynku finansowego czasu wymaganego 
na dostosowanie się do nowych reguł. 

Komisja wszczęła pierwszy etap postępowań w sprawie naruszenia 
przepisów 20 kwietnia 2007 r. przeciwko 23 państwom członkowskim w od-
niesieniu do dyrektywy MIFID i przeciwko 24 państwom członkowskim 
w odniesieniu do dyrektywy wykonawczej. Wysłano wezwania do usunięcia 
uchybienia, w których Komisja zwróciła się do państw członkowskich o po-
danie powodów opóźnienia transpozycji. 

Nowe przepisy najszybciej wdrożyła Norwegia, mimo że nie jest człon-
kiem Unii Europejskiej. Rumunia i Bułgaria, stając się formalnie członkiem 
wspólnoty 1 stycznia 2007 roku, wprowadziły automatycznie literalne zapisy 
MIFID-u, a w tym samym roku zrobiły to także Francja, Szwecja, Cypr 
i Malta.
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Polska, zgodnie z unijnym prawem, miała 2 lata na ich przyjęcie. Dlatego 
też sejm zajął się nowelizacją łącznie trzech ustaw, które wprowadzały u nas  
dyrektywę MIFID w życie:
 – ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r.3,
 – ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.4,
 – ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów fi-

nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-
nych z dnia 29 lipca 2005 r.5

Prezydent Lech Kaczyński 23 września 2008 roku skierował do Trybunału 
Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy 
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowym, uznając, że ingeruje 
ona w niezależność banku centralnego. Ustawa nakładała na Narodowy Bank 
Polski obowiązek pozbycia się 33% akcji Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych. Trybunał podzielił zastrzeżenia, że wymieniony przepis 
jest niekonstytucyjny. Jednak podkreślił też, że nie jest on nierozerwalnie 
związany z całą ustawą. Nie zmienia to faktu, że europejskie przepisy Polska 
wprowadziła z dwuletnim opóźnieniem.

2. Zmiany dla klientów i instytucji finansowych

MIFID oznacza zupełnie nowe podejście do dystrybucji instrumentów fi-
nansowych. W myśl szczegółowych regulacji instytucja finansowa musi zapewnić 
maksymalny możliwy poziom ochrony w obszarze podejmowanych przez klien-
tów decyzji inwestycyjnych. Temu celowi podporządkowane są wszystkie wymogi 
i obowiązki nałożone przez MIFID na dystrybutorów produktów finansowych.

Na tym etapie trzeba podkreślić to, że przepisy różnicują zakres obo-
wiązków w zależności od zakresu przedmiotowego regulacji. Otóż MIFID 
jednoznacznie definiuje usługi w zakresie dwóch aspektów: doradztwa finan-
sowego oraz dystrybucji funduszy inwestycyjnych.

Doradztwo jest co do zasady oferowane przez biura i domy maklerskie, 
które są kwalifikowane do tej grupy podmiotów ze względu na udzielane 
klientom rekomendacje kupna i sprzedaży danych walorów. W dalszej części 
artykułu analizie poddana zostanie regulacja dotycząca dystrybucji.

3 DzU 2004, nr 146, poz. 1546, ze zm.
4 DzU 2005, nr 183, poz. 1538, ze zm.
5 DzU 2005, nr 184, poz. 1539, ze zm.
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Na czym polegają szczegółowe zmiany po wdrożeniu MIFID? Klienci 
są głównymi beneficjentami nowych przepisów, a Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 20 listopada 20086 wprowadza obowiązek przekazania przez 
instytucje finansowe następujących informacji:
 – Informację o polityce zarządzania konfliktami interesów – dokument ten 

wskazuje okoliczności mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów 
lub stanowiące taki konflikt oraz przyjęty przez instytucję finansową mo-
del zarządzania tymi konfliktami.

 – Informację o instytucji finansowej – zbiór podstawowych informacji, za-
wierający między innymi: dane teleadresowe, wskazanie sposobów oraz 
języka komunikowania się z dystrybutorem, określenie zasad świadcze-
nia przez dystrybutora usług, zasad wnoszenia i rozpatrywania reklamacji 
i inne. 

 – Informację o funduszach inwestycyjnych – dokument definiujący pojęcie 
funduszu inwestycyjnego, omawiający podstawowe kategorie funduszy 
i wskazujący na ryzyko związane z inwestowaniem w fundusze. W doku-
mencie zawarta jest również informacja o opłatach związanych z inwesto-
waniem w fundusze oraz o zasadach opodatkowania zysków z tego typu 
inwestycji.

 – Informację o polityce klasyfikacji i reklasyfikacji klienta – dokument okre-
śla zasady klasyfikowania klientów do kategorii: klientów detalicznych, 
klientów profesjonalnych oraz uprawnionych kontrahentów, wskazując 
równocześnie warunki, w jakich może dojść do zmiany klasyfikacji.

Ostatni aspekt z wymienionej listy jest najbardziej eksponowany przy 
dostosowaniu poziomu ochrony do poziomu wiedzy i doświadczenia w za-
kresie inwestowania. Dystrybutor (bank) kwalifikuje klientów na podstawie 
MIFID do jednej z poniższych kategorii:

6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie trybu i wa-
runków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, par. 10.
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Tabela 1

Klasyfikacja klientów wg MIFID

Klienci profesjonalni
Do tej kategorii należą między innymi: banki, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, 
fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne. 

Przedsiębiorcy spełniający dwa z poniższych wymogów:
 –  suma bilansowa przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 mln euro,
 – osiągnięta przez przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 
40 mln euro,

 – kapitał własny lub fundusz własny przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 mln euro
Zakres informacji i ochrony obejmuje:

 – informacje dotyczące stosowanej przez instytucję finansową polityki zarządzania kon-
fliktem interesów,

 – informacje dotyczące polityki działania w najlepiej pojętym interesie klientów, w zakre-
sie usług inwestycyjnych oraz obrotu instrumentami finansowymi,

 – informacje zawierające ogólny opis charakteru instrumentów finansowych znajdujących 
się w ofercie i ryzyka z nimi związanego

Uprawnieni kontrahenci
Do tej kategorii należą instytucje finansowe oraz klienci profesjonalni, którzy wyrazili zgodę na 
przydzielenie do kategorii uprawnionych kontrahentów.

Zakres informacji i ochrony obejmuje:
 – informacje o metodach zarządzania konfliktami interesów,
 – informacje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej 
usługi maklerskiej na rzecz klienta przy użyciu trwałego nośnika 

Klienci detaliczni
Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa niezakwalifikowane do kategorii klientów profesjonalnych 
oraz uprawnionych kontrahentów.

Klient detaliczny ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę kategorii na klienta profesjonalnego. 
Zmiana kategorii nastąpi w przypadku, gdy klient spełni warunki zakwalifikowania go do 
kategorii klienta profesjonalnego (co najmniej dwa z poniższych):
 – zawierał transakcje o równowartości co najmniej 50 tys. euro każda ze średnią często-
tliwością min. 10 transakcji na kwartał ciągu ostatnich 4 kwartałów (w zakresie wszyst-
kich instrumentów, z których korzysta za pośrednictwem banku), 

 – wartość jego portfela wynosi min. równowartość 500 tys. euro (instrumenty finansowe 
+ środki pieniężne),

 – pracuje lub pracował w sektorze finansowym, pod warunkiem że wniosek klienta zosta-
nie pozytywnie rozpatrzony przez bank

Zakres informacji i ochrony obejmuje:
 – informacje dotyczące stosowanej przez bank polityki zarządzania konfliktem interesów,
 – informacje zawierające szczegółowy opis charakteru instrumentów finansowych znajdu-
jących się w ofercie banku i ryzyka z nimi związanego,

 – informacje dotyczące banku i prowadzonej przez bank działalności oraz informacje 
związane z usługą, która ma być świadczona na rzecz klienta,

 – wykonanie testu adekwatności
Źródło:  opracowanie własne na podstawie dyrektyw MIFID.
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Jak wynika z powyższego zestawienia, największy poziom ochrony przy-
pada klientom detalicznym, do których – ze względu na wymagania – kwalifi-
kowana jest ogromna większość wszystkich inwestorów. Reklasyfikacja moż-
liwa jest w dwie strony – w górę i w dół. Klient kwalifikowany jako detaliczny, 
aby mógł być uznany za profesjonalnego lub uprawnionego kontrahenta, musi 
spełnić szereg wymogów – wymieniono je w tabeli 1, natomiast reklasyfikacja 
w drugą stronę jest możliwa na podstawie samej deklaracji danego klienta.

W stosunku do klientów detalicznych dystrybutor jednostek uczestnic-
twa funduszy ma obowiązek przeprowadzić tzw. test adekwatności7. Celem 
testu jest upewnienie się, że usługa inwestycyjna lub instrument finansowy są 
adekwatne dla klienta. Adekwatność oznacza co najmniej rozumienie produk-
tu przez klienta, a w szczególności ryzyka związanego z danym produktem 
i usługą. 

Reasumując, test adekwatności to zestaw pytań pozwalających na okre-
ślenie poziomu wiedzy o inwestowaniu oraz inwestycyjnego doświadczenia 
klienta. Na tej podstawie instytucja finansowa otrzymuje informację, czy 
produkt jest adekwatny dla potencjalnego nabywcy. Test może przynieść 
wynik negatywny, ale jeżeli klient podpisze stosowne oświadczenie, stwier-
dzając, że ma świadomość, iż fundusz inwestycyjny na podstawie udzielonych 
odpowiedzi nie jest zalecanym rozwiązaniem, może mimo wszystko nabyć 
produkt inwestycyjny. Na podstawie ankiet można też zbudować profil klien-
ta i ocenić jego skłonność do ryzyka, oferując na tej podstawie najbardziej 
optymalne rozwiązanie. 

Wytyczne dotyczące treści ankiety mają dużą dozę ogólności, dlatego też 
instytucje finansowe przygotowujące pytania najczęściej posiłkują się w tym 
celu formularzem przygotowanym przez Izbę Zarządzających Funduszami 
i Aktywami (IZFA). Ankieta składa się z 10 pytań, z czego dwa pierwsze 
(najważniejsze) mają bardziej rozbudowaną formę, na którą składa się odpo-
wiednio 4 i 5 pytań uszczegóławiających:

7 Obowiązek przeprowadzenia testu wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 listopada 2008 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, op.cit..
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1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza:
A. Fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem 
ryzyka inwestycyjnego.
□ tak □ nie
B. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku, a historycz-
ne wyniki funduszy nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników 
w przyszłości.
□ tak □ nie
C. Zalecany okres inwestowania zależy od wybranego funduszu.
□ tak □ nie
D. Podstawowym źródłem wiedzy na temat funduszu inwestycyjnego otwar-
tego jest jego prospekt informacyjny.
□ tak □ nie
2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani/ inwestował Pan w:
A. Lokaty bankowe
□ często □ sporadycznie □ nigdy
B. Obligacje
□ często □ sporadycznie □ nigdy
C. Fundusze inwestycyjne
□ często □ sporadycznie □ nigdy
D. Akcje
□ często □ sporadycznie □ nigdy
E. Inne (m.in. waluty, plany inwestycyjne, ubezpieczenia kapitałowe, produk-
ty strukturyzowane, inne instrumenty finansowe)
□ często □ sporadycznie □ nigdy

Odpowiedzi na powyższe pytania są punktowane najwyżej, a część 
instytucji, która wdrożyła tę formę testu, na tyle restrykcyjnie traktuje te 
zagadnienia, że błędne odpowiedzi na pierwsze pytania dyskredytują auto-
matycznie wynik całego testu. Niedoskonałość polega na tym, że do testu 
można podejść wielokrotnie, zawsze są to te same pytania, a doradca zna 
prawidłowe odpowiedzi.
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Należy podkreślić, że ankieta dotycząca adekwatności dotyczy tyl-
ko klientów zakwalifikowanych jako detaliczni wg klasyfikacji MIFID. 
Uprawnieni kontrahenci i klienci profesjonalni ze względu na specyfikę 
wykonywanej działalności i posiadaną wiedzę w zakresie produktów inwe-
stycyjnych z takiego obowiązku są zwolnieni.

Wartością dodaną – oprócz szczegółowej informacji o firmie inwestycyj-
nej, potencjalnym ryzyku oraz działaniu w najlepiej pojętym interesie klienta –  
jest to, że inwestor otrzymuje także na piśmie informacje o polityce zarządza-
nia konfliktami interesów. Ten ostatni aspekt dotyczy stworzenia takiej sieci 
sprzedaży, w której eliminuje się preferowanie produktów inwestycyjnych, 
które są oferowane tylko ze względu na wysoką prowizję dla sprzedawcy. 
Obowiązkiem dystrybutora produktów inwestycyjnych jest powołanie do 
życia odpowiedniego działu oraz stosownych procedur związanych z takimi 
niepożądanymi działaniami.

Nowe obszary regulacji wobec klientów zainteresowanych produktami 
inwestycyjnymi przedstawia rysunek 1.

MIFID

Klasyfikacja 
klientów

Adekwatność 
usługi / produktu

Informacja  
o firmie  

i produkcie

Działanie  
w najlepiej 

pojętym interesie

Informacja 
o ryzyku

Informacja 
o polityce 

zarządzania 
konfliktami

Rys. 1.  Przedmiotowy zakres MIFID
Źródło:  opracowanie własne na podstawie dyrektyw MIFID.

3. Praktyczny wymiar regulacji MIFID

Jak wskazały doświadczenia włoskie, pierwsze tygodnie po wprowa-
dzeniu nowych przepisów dotyczących MIFID przyniosły spadek sprze-
daży produktów inwestycyjnych. Ta tendencja podyktowana była nowymi 
obowiązkami po stronie sprzedawców, zwiększeniem obciążeń związanych 
z drukowanych dokumentów i w konsekwencji poświęceniem większej ilości 
czasu na każdego klienta. 
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Proces dostosowywania polskich instytucji finansowych do nowej rzeczy-
wistości nie napawał optymizmem. Według badań firmy Deloitte z października 
20098, czyli ok. 6 miesięcy przed wejściem w życie MIFID-u w Polsce, przeprowa-
dzono w wytypowanych losowo oddziałach 25 banków tzw. mystery shopping9. Aż 
84% doradców bankowych, sprzedając produkt, przytaczało w swojej argumentacji 
potoczne opinie, a nie konkretne dane. Aby przyspieszyć zawarcie transakcji, 64% 
łagodnie sugerowało rezygnację z przeczytania prospektów i informacji o ryzyku. 
Z kolei w 56% przypadków doradcy nie podawali informacji o ryzyku związanym 
z inwestycją w dany produkt bądź nakłaniali do inwestycji w bardziej ryzykowne 
instrumenty. Była to ważna lekcja przed kwietniowym zdrożeniem.

21 kwietnia 2010 roku wygasło vacatio legis nowelizowanych ustaw 
i w pełni wdrożyliśmy unijne regulacje dotyczące MIFID. Data ta znamienna 
jest także z tego względu, że banki, które dotychczas były dystrybutorami 
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, swoje umocowanie w tej 
materii przestały posiadać na podstawie ustawy o funduszach na rzecz ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi. Ta zmiana podstawy prawnej skutkuje 
koniecznością podpisania nowych umów przez klientów w siedzibach instytucji 
finansowych. Kto nie dokonał tej czynności, po 21 kwietnia nie może dokony-
wać operacji finansowych na rejestrach funduszy10. Kampanię informacyjną 
banki wzięły na swoje barki. Najczęściej przybrała ona formę korespondencji 
w postaci listu dołączanego do comiesięcznych wyciągów lub elektronicznej in-
formacji na stronie instytucji finansowej. Nie są to najbardziej skuteczne kanały 
komunikacji, dlatego nadal istnieje liczna grupa osób, które nie mają nowych 
umów11. Jeżeli ktoś samodzielnie nie może podpisać nowego dokumentu, jedyną 
alternatywą jest notarialne pełnomocnictwo do takiej czynności na rzecz osoby 
trzeciej. Trzeba pamiętać o tym, że wizyta w oddziale dystrybutora wiąże się już 
z przeprowadzeniem oceny adekwatności w postaci ankiety oraz uzyskaniem 
potwierdzenia otrzymania nowych dokumentów i zapoznania się z nimi, czyli 
obowiązkami nałożonymi na instytucje finansowe przez ustawodawcę. 

8 A. Makowiecki, Połowa doradców bankowych nie informuje o ryzyku inwestycyjnym, 
„Gazeta Prawna”, 29.10.2009 r.

9 Mystery shopping – technika tzw. tajemniczego klienta.
10 Wyjątkiem jest tzw. wpłata bezpośrednia, traktowana jako transakcja niefinansowa.
11 Do 29 marca 2010 r. Bank BZWBK podpisał zaledwie 11,4 tys. nowych umów MiFID, 

co stanowiło ok. 7%  wszystkich klientów.
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Obsługa wydłużyła się kosztem nowych formalności. MIFID to również 
odpowiedni standard zachowań wobec klientów w postaci udzielania jasnych, 
zrozumiałych i wyczerpujących informacji odnośnie do oferowanych produk-
tów. Poza tym wymogiem jest posługiwanie się faktami, a nie obiegowymi 
opiniami, które mogą być mylące i wprowadzające w błąd, oraz udzielanie 
pełnych informacji o: kosztach związanych z daną inwestycją, o zasadach 
opodatkowania zysków oraz o konfliktach interesów (o ile występują).

Ocena nowego porządku prawnego jest o tyle krytyczna, że MIFID 
zwiększa obciążenia natury biurokratycznej, podnosi koszty dystrybucji, które 
finalnie poniesie klient. Intencja w postaci bezpieczeństwa, transparentności 
i harmonizacji sektora usług finansowych jest słuszna, aczkolwiek w praktyce 
ani wymagana ankieta, ani liczne dokumenty nie ustrzegą przed problemem 
pokroju opcji walutowych. Nie ma praktycznie żadnych konsekwencji nieza-
liczonej ankiety, której forma też pozostawia wiele do życzenia. Rynek ka-
pitałowy nadal cieszy się zainteresowaniem, świadczy o tym chociażby duże 
zainteresowanie debiutem spółki PZU, poza tym saldo wpłat do funduszy 
inwestycyjnych od kilku miesięcy jest nadal dodatnie. MIFID nie zniechęca 
inwestorów, ale akcentuje świadome decyzje inwestora. Projekt ma szansę 
spełnić oczekiwania, pod warunkiem że front office’owi pracownicy instytucji 
finansowych z należytą skrupulatnością oraz adekwatną komunikacją z klien-
tem będą realizować nowe zadania i nie potraktują MIFID-u jako kolejnego 
bezcelowego obowiązku, który dodatkowo ingeruje w sprzedaż produktów 
inwestycyjnych.

EU’S ECONOMY DETERMINES BY EUROPEAN COMMUNITY LAW – 
MIFID’S IMPORTANCE AND IMPACT ON POLISH FINANCIAL MARKET

Summary

Markets in Financial Instruments Directive – is a European Directive, to be im-
plemented in 2007 in the European Economic Area. MIFID’s primary objectives are 
protection of investors, fostering further competition in the financial services industry 
and increased market transparency. MIFID concerns almost all financial instruments 
and investment services. From beginning to implementation and conclusions.

Translated by Łukasz Pawłyszyn
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INSTYTUCJE FINANSOWE A ROZWÓJ HANDLU I WSPÓŁPRACY 
GOSPODARCZEJ MIĘDZY POLSKĄ A CHINAMI

Streszczenie
Chińska gospodarka od kilkunastu lat odnotowuje bardzo dynamiczny wzrost. 

Otwarcie Chin na zagraniczne rynki daje obustronne korzyści partnerom handlo-
wym: Chiny znajdują nowe rynki zbytu dla swoich towarów, a kontrahenci mają 
możliwość wyboru spośród szerokiego wachlarza produktów eksportowych. Polska 
również prowadzi kontakty handlowe z Chinami. Wprawdzie wartość importu znacz-
nie przewyższa wartość eksportu do Chin, jednak z roku na rok wartość wzajemnych 
obrotów wzrasta, co może stanowić dobrą perspektywę na przyszłość. W kontaktach 
handlowych z krajem tak odmiennym jak Chiny należy pamiętać przede wszystkim 
o bezpieczeństwie transakcji, co jest realizowane poprzez liczne wzajemne umowy 
handlowe.

Wprowadzenie

Do roku 1978 Chiny były niewiele znaczącym graczem na arenie mię-
dzynarodowego handlu zagranicznego. Powodem takiego stanu był ustrój 
polityczny kraju. Chiny jako państwo komunistyczne cechowały się gospo-
darką centralnie planowaną. Chiński Bank Ludowy był jedynym emitentem 
pieniędzy oraz stanowił główny element narodowego planu gospodarczego1. 

W latach siedemdziesiątych XX wieku rozpoczął się nowy etap w dziejach 
tego państwa. Po śmierci Mao Tse-Tunga nowi przywódcy Komunistycznej 
Partii Chin zdecydowali się na wprowadzenie poważnych zmian w gospodar-

1  S. Heffernan, Nowoczesna bankowość, WN PWN, Warszawa 2007, s. 374.
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ce. Miały one na celu zwiększenie wydajności gospodarczej i poprawności 
podziału środków finansowych. Stary system miał zostać zastąpiony gospo-
darką rynkową i stopniową decentralizacją. Początkowo reformy objęły tereny 
wiejskie, następnie zmiany zachodziły w miastach. Od 1992 roku rozpoczęto 
tworzenie socjalistycznego systemu gospodarki rynkowej. 

Zmiany, jakie zaszły w Chinach, są ogromne: widocznie wzmocniła się 
rola rynku jako podstawy podziału zasobów, wstępnie wykształcił się system 
kontroli makroekonomicznej, stopniowo następuje zmiana sposobu wzrostu 
z gospodarki ekstensywnej na intensywną. Przeprowadzenie reform, a przede 
wszystkim otwarcie na świat skutkuje w Chinach wyjątkowo dynamicznym 
rozwojem gospodarczym. Chiny obecnie stanowią drugą co do wielkości 
gospodarkę na świecie, zostawiając pierwszeństwo USA. Jednak prognozy 
ekonomistów wskazują na to, że Chiny w ciągu najbliższych kilkudzie-
sięciu lat są w stanie przegonić gospodarkę USA, a tym samym mogą stać 
się największą światową potęgą gospodarczą. Na przestrzeni 30 lat wzrost 
gospodarczy w Chinach wynosił około 9%. „300 milionów ludzi wydobyło się 
ze skrajnej nędzy, a 200 mln opuściło gospodarstwa wiejskie, by zatrudnić się 
w przemyśle, 100 mln awansowało do tak zwanej klasy średniej, a pół miliona 
zostało milionerami”2. Chińskie firmy, takie jak Lenovo czy Nanjing, weszły 
do światowej czołówki wielkich korporacji. Lenovo za sprawą wykupu IBM, 
a Nanjing po wykupie Rovera. Państwo charakteryzujące się tak dynamicznym 
rozwojem stanowi nie tylko interesującego partnera handlu zagranicznego, ale 
również cieszy się zainteresowaniem naukowców usiłujących wyjaśnić jego 
fenomen.

1. Gospodarka Chin 

11 listopada 2001 roku Chiny stały się oficjalnie członkiem Światowej 
Organizacji Handlu (WTO). Obecność Chin w światowym handlu od tego 
momentu znacznie się pogłębiła i poszerzyła. Handel zagraniczny gra bardzo 
istotną rolę w rozwoju gospodarki chińskiej. Tym samym handel z tym krajem 
jest bardzo opłacalny dla jego partnerów. Mają oni możliwość korzystania 
z ogromnego wachlarza tańszych produktów, jednocześnie przy zachowaniu 
odpowiednich standardów jakościowych. Chiny bowiem od wielu lat starają 

2 M. Leonard, Zrozumieć Chiny, Wydawnictwo Media Lazar/Nadir, Warszawa 2009,  
s. 73–74.
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się zmienić pogląd na temat wytwarzanych przez siebie towarów, dzięki temu 
systematycznie podwyższana jest jakość oferowanych produktów. Kolejną 
fundamentalną zmianą w chińskim handlu zagranicznym jest dopuszczanie 
partnerów gospodarczych do swojego rynku. Kiedyś byłaby to sytuacja wręcz 
niemożliwa. Obecnie Chiny otwierają się na import, dzięki czemu stają się 
ważnym rynkiem zbytu dla produktów pochodzących z różnych krajów. 

Do głównych partnerów handlowych Chin należą: USA, Japonia, Unia 
Europejska (w szczególności Niemcy i Włochy), Hongkong oraz Tajwan. 
Wśród głównych towarów eksportowych wymienia się maszyny i sprzęt 
elektroniczny, tekstylia, obuwie, paliwo, zabawki i sprzęt sportowy. 

Zadowalająca sytuacja makroekonomiczna kraju, wielkość lokalnego 
rynku, dostępność taniej siły roboczej, wysoki poziom infrastruktury tele-
komunikacyjnej i drogowej, dostępność licznych surowców oraz dogodne 
położenie geograficzne sprawiły, że obecnie Chiny są jednym z największych 
odbiorców bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie3, których 
napływ rozpoczął się na początku lat osiemdziesiątych. W konsekwencji 
władze Chin wprowadziły liczne zachęty dla inwestorów, zmieniono przepisy, 
ułatwiając inwestowanie i prowadzenie interesów w różnych regionach kraju, 
nie tylko w specjalnych strefach ekonomicznych. Zdecydowanie najwięcej 
inwestycji w ciągu ostatnich lat pochodziło z Hongkongu, a w dalszej ko-
lejności z Wielkiej Brytanii, Japonii, USA, Tajwanu i Korei Południowej. 
Władze kraju mają świadomość, jak ważne w dalszym rozwoju gospodarki 
są inwestycje bezpośrednie.

Do problemów gospodarki chińskiej należy między innymi nierówno-
mierny rozwój gospodarczy. Tereny wschodniego wybrzeża są zdecydowanie 
bardziej rozwinięte niż centralna część kraju4. Problem ten pogłębia się 
z związku z preferencjami inwestorów. W ogromnej większości przypadków 
wybierają oni prowincje na wschodnim wybrzeżu. Stąd też pogłębiają się dys-
proporcje w zamożności ludności. Bogate wschodnie wybrzeże diametralnie 
różni się od centralnej części kraju. Takie same różnice pojawiają się między 
ludnością zamieszkującą miasta i wsie.

3 L. Kostecka, Sytuacja gospodarcza Chin i jej perspektywy, http://www.ae.katowice.
pl/images/user/File/katedra_ekonomii/L.Kostecka_Sytuacja_gospodarcza_Chin_i_ jej_per-
spektywy.pdf.

4 Ibidem.
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Władze Chin zdają sobie sprawę z ogromnego wpływu nauki i tech-
nologii na rozwój gospodarczy kraju oraz wzrost jego zamożności. Dlatego 
politykę rozwojową oparły między innymi na inwestowaniu w edukację. 
W ciągu ostatnich kilkunastu lat odnotowano 18-procentowy wzrost środków 
przeznaczonych na naukę5. Więcej na ten cel wydały tylko USA i Japonia. 
Inwestycja ta daje wymierne skutki – znacząco wzrosła liczba publikacji na-
ukowych o wysokiej jakości merytorycznej. Potencjał kraju jest jednocześnie 
ogromny – co roku w Chinach więcej młodych ludzi staje się absolwentami 
uczelni wyższych niż we wszystkich krajach Unii Europejskiej łącznie6.

2. Współpraca gospodarcza Polski z Chinami

Polska w Europie Środkowo-Wschodniej jest najatrakcyjniejszym poten-
cjalnym parterem gospodarczym dla Chin. Powodów jest dużo – Polska to 
największy kraj w tym regionie, z największą liczbą ludności, jedyny, który 
w dobie kryzysu gospodarczego odnotował wzrost gospodarczy, dysponujący 
ogromną liczbą absolwentów uczelni wyższych oraz coraz wyżej cenioną ka-
drą. Polska jednak wciąż stanowi przede wszystkim rynek zbytu dla chińskich 
towarów. Od 20 lat żadna licząca się chińska firma nie dokonała w Polsce 
inwestycji bezpośredniej7. 

Eksport z Polski do Chin w okresie 2001–2007 wzrósł blisko sześciokrot-
nie (chiński do Polski w tym samym okresie blisko siedmiokrotnie). Polski 
eksport do Chin kilkakrotnie przewyższa eksport do Japonii, Korei, Tajwanu 
i Indii. Deficyt w obrotach z Chinami odnotowują wszystkie państwa Unii 
Europejskiej. W 2006 roku w eksporcie Polska zajęła 13 miejsce wśród 27 
krajów UE. Wartość inwestycji chińskich w Polsce do końca 2006 roku wy-
niosła około 120 mln dolarów, a polskich inwestycji w Chinach 128 mln euro8.

Głównymi produktami eksportowanymi z Polski do Chin w 2007 roku 
były9: miedź i złom miedzi, kaprolaktam, obudowy górnicze, chemikalia, 

5 W. Lorenz, J. Prus, Pekin stawia na rozwój wiedzy, „Rzeczpospolita”, 27.01.2010, s. 9.
6  A.J. Sajkiewicz, M. Kaszuba, Polska może być przystanią dla chińskiego kapitału, 

„Rzeczpospolita”, 17.05.2010, http://www.rp.pl/artykul/19423,480819_Polska_moze_byc_
przystania_dla_chinskiego_kapitalu.html.

7  Ibidem.
8  http://beta.mg.gov.pl/Wiadomosci/Archiwum/Rok+2007/pol+chin+kontakTy.html.
9  http://www.wnp.pl. 
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rudy i koncentraty ołowiu, silniki elektryczne, papier, jelita wieprzowe, blachy 
i taśmy stalowe oraz urządzenia do filtrowania cieczy. Do najważniejszych 
produktów w imporcie z Chin do Polski w 2007 roku należały: komputery, 
komórkowe aparaty telefoniczne, aparaty do przetwarzania głosu i obrazu 
(jak odtwarzacze mp3, dyktafony itp.), części do kamer telewizyjnych, części 
i akcesoria komputerowe, kamery i aparaty fotograficzne i ich części, wyroby 
walcowane płaskie z żeliwa lub stali, drukarki komputerowe, aparatura audio-
-wideo oraz przekształtniki prądu. Chiny pod względem importu do Polski 
plasują się na trzeciej pozycji, po Rosji i Niemczech.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że wartość eksportu 
do Chin w 2008 roku wyniosła około 866,5 mln euro, a wartość importu około 
11,4 mld euro. Dla porównania, w 2007 roku eksport do Chin wzrósł o 19% 
w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając 721 mln euro, a import z Chin 
o 38%, osiągając 8,5 mld euro. W tym roku do Chin wyeksportowało towary 
1110 zarejestrowanych w Polsce firm (wzrost o około 100), a liczba importerów 
z tego obszaru wyniosła ponad 15 tys. (wzrost o ponad 2000)10. Do największych 
polskich eksporterów należą11: KGHM Polska Miedź S.A., Zakłady Azotowe 
„Puławy” S.A., Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A., 
Zakłady Azotowe w Tarnowie–Mościcach S.A., CIECH S.A., Mondi Packaging 
Paper Świecie S.A., Zakłady Chemiczne „Zachem” S.A., Zakłady Azotowe 
„Kędzierzyn” S.A., Cortex Chemicals Sp. z o.o., Alstom Power.

Głównym celem polskiej polityki handlowej wobec Chin jest szybszy 
wzrost eksportu, wspieranie działań polskich przedsiębiorstw na rynku 
chińskim oraz promocja gospodarcza naszego kraju. Priorytetową dziedziną 
współpracy z Chinami są dla Polski nowoczesne technologie. Do perspek-
tywicznych obszarów współpracy należą: ochrona środowiska, przemysł 
metalurgiczny, maszynowy i elektro-energetyczny, przemysł chemiczny, 
przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł drzewny i meblowy, górnictwo, 
przemysł motoryzacyjny, produkcja samolotów specjalistycznych w Chinach 
oraz energetyka. 

10 Polsko-chińskie stosunki gospodarcze, http://www.bizneschiny.pl.
11 Ibidem. 
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3. Rola banków i innych instytucji w rozwoju handlu i współpracy 
gospodarczej 

Bezpieczeństwo wzajemnych relacji gospodarczych pomiędzy partnera-
mi stanowi podstawę wszelkich transakcji. Kraje, takie jak Polska i Chiny, tak 
różne pod względem kulturowym i gospodarczym, narażone są na różnego 
rodzaju ryzyko, między innymi ryzyko kursowe oraz ryzyko związane z nie-
stabilną sytuacją polityczno-gospodarczą kraju kontrahenta. Stąd tak ważna 
rola instytucji finansowych, w tym głównie banków, w doradztwie i pomocy 
przy konstruowaniu kontraktów oraz udzielaniu wszelkich pomocnych in-
formacji o kontrahencie. Produkty oferowane klientom prowadzącym handel 
zagraniczny można podzielić na trzy grupy12:

 – produkty ułatwiające finansowanie handlu zagranicznego (dyskonto należ-
ności eksportowych, kredyt dla nabywcy, kredyt dla dostawcy, forfaiting 
i factoring);

 – produkty umożliwiające zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego 
(gwarancje, akredytywy stand-by, poręczenia wekslowe);

 – produkty umożliwiające rozliczenia transakcji handlu zagranicznego (po-
lecenia wypłaty, czeki, inkaso dokumentowe, akredytywa dokumentowa).

W zakresie zabezpieczeń transakcji w ostatnich latach największym za-
interesowaniem wśród inwestorów cieszy się akredytywa dokumentowa. Jest 
ona pisemnym zobowiązaniem banku importera do wypłacenia eksporterowi 
należności w zamian za złożenie towarów reprezentujących towar. Ogranicza 
ona ryzyko zarówno dla eksportera, jak i importera. Może być stosowana do 
rozliczeń między kontrahentami, którzy rozpoczynają ze sobą współpracę, nie 
mają do siebie zaufania. Zazwyczaj jednak funkcjonuje jako instrument uła-
twiający sfinansowanie transakcji oraz jej właściwe udokumentowanie. Banki 
w Polsce, otwierając i obsługując akredytywy dokumentowe, stosują standardy 
światowe ustanowione przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu13.

Kolejnym popularnym instrumentem są gwarancje. Jako jedne z najlep-
szych i najtańszych metod zabezpieczenia wzajemnych interesów partnerów 
cieszą się wśród nich dużym zainteresowaniem. Gwarancja polega na pisemnym 

12 S. Flejterski, M. Pettersen, Instytucje i instrumenty finansowe a bezpieczeństwo obro-
tu gospodarczego między Polską a Chińską Republiką Ludową, w: Polsko-Chińskie Forum 
Naukowo-Gospodarcze, Szczecin 2010 [materiały w druku].

13 Ibidem.
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zobowiązaniu banku do zapłaty beneficjentowi określonej kwoty, jeśli jego kon-
trahent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań oznaczonych w tejże gwarancji. 
Gwarancja bankowa, poza zabezpieczeniem relacji handlowej, zwiększa także 
wiarygodność klienta w oczach kontrahenta. Jej wystawienie oznacza bowiem, 
że bank wcześniej zweryfikował klienta, na którego zlecenie wystawił gwarancję.

Współpraca polsko-chińska uregulowana jest przez wiele dokumentów 
mających postać umów obustronnych, które również gwarantują kontrahentom 
bezpieczeństwo wzajemnych relacji handlowych. Głównymi dokumentami, 
które regulują stosunki gospodarczo-handlowe między Polską a Chinami, są14: 
 – umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania 

uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, zawarta 
w Pekinie 7 czerwca 1988 roku,

 – umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, zawarta 
w Pekinie 7 czerwca 1988 roku,

 – umowa fitosanitarna, zawarta w Pekinie 22 września 1994 roku, 
 – umowa o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Pekinie 13 kwiet-

nia 1995 roku, 
 – umowa o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Pekinie 20 czerwca 

1986 roku, 
 – umowa o współpracy w transporcie morskim, podpisana w październiku 

1996 roku w Warszawie, 
 – umowa o współpracy w zakresie zapewnienia warunków zdrowotnych 

produktom pochodzenia zwierzęcego, będącym przedmiotem wzajem-
nego obrotu handlowego między Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej RP a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki 
Ludowej (listopad 1997, Pekin),

 – umowa o współpracy gospodarczej, podpisana 8 czerwca 2004 roku 
w Warszawie, przewiduje utworzenie wspólnej komisji ds. współpracy go-
spodarczej, jest dostosowana do prawa Unii Europejskiej, weszła w życie 
27 kwietnia 2005 roku.

Chiny jako członek WTO zobowiązane są do dostosowania zasad 
wewnętrznego ustawodawstwa do norm organizacji. Celem organizacji jest 
redukcja ceł w obrotach między państwami, zwalczanie wszelkich dyskry-
minacji, rozwiązywanie sporów, ale przede wszystkim zachowanie uczciwo-

14 Polsko-chińskie stosunku gospodarcze, op.cit.
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ści i bezpieczeństwa w transakcjach handlowych. W związku z tym samo 
członkostwo Chin w Światowej Organizacji Handlu jest pewnego rodzaju 
gwarantem bezpieczeństwa obrotów dla ich partnerów handlowych.

Podsumowanie

Potencjał Chin jako gracza na światowej arenie handlu zagranicznego 
jest ogromny. Najdynamiczniej rozwijająca się gospodarka świata, która 
według ekspertów może w ciągu najbliższych dekad przegonić USA, jest 
pożądanym partnerem gospodarczym dla innych krajów. Otwarcie się Chin na 
zagraniczne rynki jest ogromną szansą dla ich kontrahentów, w tym również 
dla Polski. Mimo że w ciągu ostatnich lat nie odnotowano spektakularnych in-
westycji chińskich w Polsce, jest to w regionie Europy Środkowo-Wschodniej 
najatrakcyjniejszy potencjalny partner handlowy. Pobudzenie stosunków 
gospodarczych z Chinami jest sprawą kluczową. W rozwoju kontaktów 
handlowych można upatrywać szans na rozwój gospodarczy Polski. Idealną 
okazją do poprawy wzajemnych stosunków z tym krajem była obecność Polski 
na Expo 2010 w Szanghaju. Najbliższe lata pokażą, czy ta szansa zostanie 
dobrze wykorzystana przez Polskę i da obu stronom wymierne korzyści.

FINANCIAL INSTITUTIONS AND THEIR PARTICIPATION  
IN DEVELOPMENT OF TRADE AND POLAND-CHINA  

ECONOMIC COOPERATION

Summary

Financial institutions and their participation in development of trade and Poland-
China economic cooperation. Chinese economy has been developing extremely 
dynamically over past several years. The fact that China opened for foreign markets 
gives benefits to China as well as its trade partners. China finds new markets willing 
to buy its goods whilst contracting parties are able to choose from a wide range of 
export products. It is also Poland that trades with China. Although the value of import 
is still much higher than the value of export, yet year by year important improvement 
in value of transactions has been observed over the last decade. This surely gives fair 
promise for the future. First of all, when it comes to trading with a country so distinct 
as China it is very important to remember about transactions safety. This issue is 
solved by mutual trading contracts.

Translated by Monika Pettersen
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Streszczenie
Prezentowany artykuł ma na celu przybliżenie tematyki dostosowywania sys-

temu zamówień publicznych w Polsce do prawodawstwa Unii Europejskiej. Ciągłe 
nowelizowanie ustawy sprzyja eliminacji zjawisk patologicznych, a co za tym idzie, 
wpływa na wzrost efektywności wydatkowania środków publicznych. 

Wprowadzenie

Prowadząc rozważania na temat współczesnych wyzwań stojących 
przed gospodarką i społeczeństwem, należy zwrócić szczególną uwagę na 
funkcjonowanie zamówień publicznych w dobie integracji i globalizacji oraz 
w warunkach tworzenia się wspólnotowej przestrzeni administracyjnej. 
Istotność poruszanego zagadnienia związana jest przede wszystkim z wyso-
kością środków publicznych, jakie przeznaczane są na realizację zamówień 
publicznych. W skali Unii Europejskiej wysokość nakładów można porównać 
do wielkości PKB mniejszych państw członkowskich, takich jak np. Belgia. 
W przypadku Polski wartość rynku zamówień publicznych w roku 2008 
wynosiła 109,7 mld zł, kwota ta stanowiła 8,6% PKB1. 

W Polsce rozwój i prawidłowość funkcjonowania systemu zamówień 
publicznych mają również szczególne znaczenie, nie tylko w związku 
z wydatkowaniem pieniędzy publicznych, ale również przy wykorzystaniu 

1  http://lex.pl/czasopisma/mzpfziw/art9_09.pdf.
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szans wynikających z integracji Polski z Unią Europejską. Brak wdrożenia lub 
ociąganie się z wdrożeniem do krajowego porządku prawnego zasad zawar-
tych w dyrektywach europejskich mogłyby skutkować brakiem efektywności 
w wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 
Jest to szczególnie ważne dla zamawiających, którzy wydatkują środki unijne 
i narażeni są na kary finansowe w przypadku opierania się na przepisach 
krajowych niespójnych z unijnymi. Dlatego trzeba nowelizować przepisy, aby 
zamawiający, stosując procedury z nich wynikające, mieli pewność, że nie 
narażają się na sankcje ze strony Komisji Europejskiej. Z zadowoleniem moż-
na zauważyć znaczny postęp w europeizacji systemu zamówień publicznych, 
który uczyniła Polska na przestrzeni kilku ostatnich lat. Jednakże, tak jak 
i w pozostałych krajach członkowskich, nie jest możliwe wyeliminowanie 
pejoratywnych zjawisk w systemie.

1. Pojęcie europeizacji administracji publicznej – rozbieżności 
interpretacyjne

Wprowadzenie do literatury pojęcia europeizacja administracji pu-
blicznej związane jest przede wszystkim z permanentnym tworzeniem się 
wspólnotowej przestrzeni administracyjnej. Przestrzeń ta wymaga pewnego 
rodzaju uniwersalnego modelu wspólnych standardów jakościowych oraz 
podobieństwa realizowanych zadań. Najogólniej europeizację można zdefi-
niować jako „proces: konstrukcji, dyfuzji oraz instytucjonalizacji formalnych 
i nieformalnych zasad, procedur, wzorców polityki, stylów, sposobów działa-
nia oraz podzielanych przekonań i norm, które najpierw zostają zdefiniowane 
i skonsolidowane w ramach polityki wspólnotowej Unii Europejskiej, a na-
stępnie zostają włączone do logiki krajowych (centralnych i terytorialnych) 
dyskursów, struktur politycznych i polityki publicznej”2.

W rozważaniach na temat europeizacji administracji publicznej można 
spotkać się z dwoma przeciwstawnymi sposobami myślenia o zakresie in-
gerencji procesów w administrację poszczególnych państw. Pierwszy z nich 
postuluje stworzenie w administracji publicznej państw członkowskich Unii 
Europejskie bliźniaczych rozwiązań w sferze zasad działania, kompetencji, 

2 C.M. Radaelli, The Europeanization of Public Policy, w: The Politics of Europeanization, 
eds. K. Featherstone, C.M. Radaelli, Oxford 2003, s. 27–56, za K. Szczerski, Administracja pu-
bliczna w modelu zarządzania wielopasmowego. Wyzwania dla rozszerzonej Unii Europejskiej 
– przypadek Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2005, s. 49–50.
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instytucji, procedur oraz kadr. Takie podejście ma wpłynąć na stworzenie 
jednego uniwersalnego modelu administracji publicznej jako swoistego 
typu idealnej administracji publicznej. Drugi sposób myślenia postuluje 
konieczność teoretycznego ukształtowania oraz praktycznego wdrożenia 
w państwach członkowskich uniwersalnego modelu wspólnych standardów 
jakościowych w administracji publicznej, którego podstawą byłby wymóg 
obsługi na podobnym poziomie zadań objętych tymi standardami3.

W świetle powyższego, jak pokazuje praktyka działania administracji 
państw członkowskich Unii Europejskiej, zdecydowanie wygrywa myślenie 
o europeizacji administracji publicznej jako o uniwersalnym modelu wspólnych 
standardów jakościowych oraz podobieństwie realizowanych zadań, nie zaś 
zunifikowaniu rozwiązań organizacyjnych. Zapewne związane jest to z siłą 
uwarunkowań narodowych, która wpływa na stałe oddalanie się perspektywy 
całkowitego ujednolicenia administracji poszczególnych państw członkowskich4.

W przypadku administracji publicznej w Polsce o europeizacji można 
mówić w odniesieniu do wszystkich zdarzeń prawnych i praktycznych w ad-
ministracji, które są związane z urzeczywistnianiem zasad konstytucyjnych 
wprowadzanych po transformacji 1989 r. Wśród najważniejszych zmian należy 
wymienić zmiany, które przyczyniły się do5:
 – jakościowych zmian w relacjach między polityką i administracją (wydzie-

lenie stanowisk politycznych, służba cywilna);
 – wzmocnienia znaczenia zasady pomocniczości (wycofywanie się admini-

stracji z obszarów, w których jej obecność nie jest niezbędna);
 – wdrożenia zasady prymatu zespolenia terytorialnego nad układem podzia-

łów branżowych (decentralizacja decyzji, zadań i środków, ograniczanie 
rozmiarów administracji niezespolonej);

 – zmniejszenia pola uznaniowości w decyzjach (prawna reglamentacja 
w tym zakresie);

 – zwiększenia przejrzystości działań i dostępu do informacji publicznej 
(ustawowe gwarancje w tym zakresie);

3 Szerzej: G. Rydlewski, Problemy europeizacji administracji publicznej, w: Administracja 
publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, WN PWN, 
Warszawa 2008, s. 101.

4  Szerzej: K. Szczerski, op.cit., s. 48–50.
5  G. Rydlewski, op.cit., s. 102.
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 – zastępowania więzów hierarchicznych przez różnego rodzaju horyzontalne 
powiązania sieciowe;

 – odchodzenia w ocenach i w systemach zarządzania od kryteriów ilościo-
wych na rzecz kryteriów jakościowych;

 – wykorzystania możliwości i zarazem unikania niebezpieczeństw wiążą-
cych się z rewolucją informatyczną (e-administracja);

 – wmontowania w proces podejmowania istotnych decyzji mechanizmów 
z obszaru dialogu społecznego;

 – skorzystania w ramach wypełniania zadań administracji publicznej z moż-
liwości organizacji pozarządowych;

 – tworzenia gwarancji zachowania niezbędnego poziomu etycznego kadr 
administracji.

Wśród tak wielu pozytywnych przykładów przenoszenia prawodawstwa 
wspólnotowego na grunt administracji publicznej w Polsce na szczególną 
uwagę zasługuje europeizacja zamówień publicznych. W szczególności jej 
wpływ na zmniejszenie pola uznaniowości w podejmowaniu decyzji odnośnie 
do wydatkowania środków publicznych. 

2. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej 

W związku ze znaczną wysokością wydatków ponoszonych przez państwa 
członkowskie Unii Europejskiej w ramach realizacji zamówień publicznych 
Wspólnoty Europejskie zdecydowały się na podjęcie działań mających na celu 
stworzenie jednolitych, wspólnych dla wszystkich krajów członkowskich, ram 
prawnych regulujących zasady udzielania zamówień publicznych. Wśród nadrzęd-
nych celów polityki Unii w zakresie zamówień publicznych należy wymienić6:
 – zapewnienie trwałego i długoterminowego wzrostu gospodarczego,
 – tworzenie nowych miejsc pracy,
 – rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw,
 – zagwarantowanie racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków pu-

blicznych,
 – zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych,
 – zmniejszenie ryzyka nadużyć i korupcji w administracji.

6 M. Lemke, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Dyrektywy dotyczące zamó-
wień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane, materiały informacyjne Urzędu 
Zamówień Publicznych, Warszawa 2001, s. 7. 
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Komisja Europejska określiła również szczegółowe regulacje dotyczące 
zamówień publicznych, które mają zagwarantować7:
 – przejrzystość i jawność procedur udzielania zamówień,
 – otwarty, powszechny i równy dostęp do zamówień,
 – rzeczywistą konkurencję w ubieganiu się o zamówienia, zapewniającą wy-

bór najkorzystniejszych ofert,
 – możliwość kontroli prawidłowości działań osób i instytucji udzielających 

zamówień,
 – nieskrępowany dostęp do zamówień dla przedsiębiorców z innych państw 

członkowskich.
Zdaniem Komisji Europejskiej wszelkie zmiany w zamówieniach publicznych 

wpływające na uczciwe, niedyskryminujące i przejrzyste procedury powodują ogra-
niczenie nadużyć w administracji publicznej. Żadne zmiany w prawodawstwie Unii 
Europejskiej nie są w stanie w pełni wyeliminować oszustwa i korupcji. Jednakże 
bez ciągłej pracy nad systemem nadzoru, kontroli proceduralnej oraz systemem kar 
nie uniknie się sytuacji, w których zaufanie publiczne zostanie nadużyte. 

W związku z powyższym pojawia się postulat traktowania zamówień 
publicznych jako priorytetu wymagającego najwyższej przejrzystości. 

3. Regulacja prawna zamówień publicznych w Polsce

Dnia 10 czerwca 1994 roku uchwalona została ustawa o zamówieniach 
publicznych, która miała na celu wypełnienie luki w polskim systemie prawa 
związanej z brakiem jednolitego uregulowania procedur wydatkowania środ-
ków publicznych. Brak odpowiednich uregulowań proceduralnych zwłaszcza 
po 1989 roku był niebezpieczny dla systemu finansów publicznych w Polsce. 
Nieokreślenie wyraźnych reguł funkcjonowania systemu zamówień publicz-
nych narażało Skarb Państwa na poważne straty. Uznaniowość w podejmo-
waniu decyzji odnośnie do wydatkowania środków publicznych sprzyjała 
powstawaniu sytuacji korupcjogennych. Jednym z najważniejszych zadań 
ustawy o zamówieniach publicznych było właśnie stworzenie skutecznych 
zabezpieczeń antykorupcyjnych w sferze zamówień publicznych8. 

7 Ibidem, s. 8.
8  A.M. Jurkowska, Zamówienia publiczne jako sposób racjonalizacji wydatków publicz-

nych, w: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Racjonalizacja 
wydatków publicznych – uwarunkowania i instrumenty, red. J. Głuchowski, A. Pomorska,  
J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.



502 Magdalena Potapińska

W rezultacie procesu dostosowywania polskiego prawa do wymogów Unii 
Europejskiej w dniu 29 stycznia 2004 roku została uchwalona ustawa Prawo 
zamówień publicznych (Pzp). Nowa ustawa zaczęła obowiązywać 2 marca 2004 
roku, zastąpiła poprzednią, wielokrotnie nowelizowaną ustawę o zamówieniach 
publicznych. Główną zmianą było dostosowanie zamówień publicznych do 
wymogów unijnych odnośnie do wszczynania i przeprowadzania przetargów 
publicznych. Jednocześnie Pzp znosiło, obowiązujące do momentu akcesji, prefe-
rencje dla podmiotów krajowych, będące naruszeniem podstawowych zasad UE. 

Ustawa Pzp reguluje warunki i zasady poszczególnych postępowań 
udzielania zamówień publicznych i ustanawia ogólne zasady, które odnoszą 
się do wszystkich rodzajów postępowań. Aktualna nowelizacja została prze-
prowadzona 5 listopada 2009 roku, a weszła w życie 22 grudnia 2009 roku. 
Nieustanne nowelizowanie Pzp podyktowane jest koniecznością eliminowania 
wadliwych rozwiązań w systemie zamówień publicznych oraz ciągłym imple-
mentowaniem na grunt polskiego prawa nowych dyrektyw.

Pełna harmonizacja prawa krajowego w dziedzinie zamówień publicz-
nych z przepisami dyrektyw unijnych (tabela 1) jest konieczna, gdyż od tego 
uzależniono nie tylko nieograniczony dostęp polskich przedsiębiorców do 
europejskiego rynku zamówień publicznych, ale przede wszystkim możliwość 
wydatkowania przez polskich zamawiających środków w ramach funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności9.

W ramach zapewnienia zgodności polskiej ustawy Pzp z przepisami 
dyrektyw unijnych w dziedzinie zamówień publicznych na przestrzeni lat 
2004–2006 dokonano m.in. następujących zmian10: 
 – uchylono przepis umożliwiający niepodejmowanie decyzji o wykluczeniu 

w przypadku postępowań na usługi bankowe lub ubezpieczeniowe; 
 – wyłączono możliwość wyznaczenia krótszego terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu 
konkurencyjnego ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia; 

 – wprowadzono wymóg przewidywania w ogłoszeniu o zamówieniu moż-
liwości udzielania zamówień uzupełniających na roboty budowlane lub 
usługi w trybie z wolnej ręki; 

9  Informator Urzędu Zamówień Publicznych, Warszawa, luty 2004.
10  Sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w latach 2004–2006, 

materiały informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych.
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 – wprowadzono 10-dniowy termin obowiązywania zakazu zawarcia umowy 
dla zamówień przekraczających progi unijne, wprowadzając jednocześnie 
możliwość jej zawarcia bez zachowania tych terminów w przypadku, gdy 
w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta; 

 – uchylono przepis umożliwiający zmianę sposobu spełnienia świadczenia 
przed zawarciem umowy; 

 – przewidziano – jako wyjątek od generalnego zakazu zmiany postanowień 
zawartej umowy – możliwość dokonania takiej zmiany, jeśli zamawiający 
przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i określił warunki takiej zmiany; 

 – umożliwiono wnoszenie środków ochrony prawnej wobec rozstrzygnięć sądu 
konkursowego w zakresie oceny i wyboru najlepszych prac konkursowych; 

 – rozszerzono katalog czynności, wobec których możliwe jest wniesienie pro-
testu, a terminy na jego wniesienie uzależniono od wartości zamówienia. 

Tabela 1

Dyrektywy Unii Europejskiej obowiązujące w zakresie zamówień publicznych

Dyrektywa klasyczna 
i sektorowa Dyrektywy odwoławcze Dyrektywa obronna

 – Dyrektywa 2004/18/WE 
– dyrektywa klasyczna 
(stan z dn. 15.09.2008),

 – Dyrektywa 2004/18/WE 
– dyrektywa klasyczna 
(stan z dn. 1.01.2008),

 – Dyrektywa 2004/18/WE 
– dyrektywa klasyczna 
(stan z dn. 30.04.2004),

 – Dyrektywa 2004/17/WE 
– dyrektywa sektorowa 
(stan z dn. 15.09.2008),

 – Dyrektywa 2004/17/WE 
– dyrektywa sektorowa 
(stan z dn. 1.01.2008),

 – Dyrektywa 2004/17/WE 
– dyrektywa sektorowa 
(stan z dn. 30.04.2004)

 – Dyrektywa 2007/66/WE 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dn. 11.12.2007 r. 
zmieniająca dyrektywy Rady 
89/665/EWG i 92/13/EWG 
w zakresie poprawy skutecz-
ności procedur odwoławczych 
w dziedzinie udzielania zamó-
wień publicznych,

 – Dyrektywa 89/665/EWG 
zmieniona dyrektywą 2007/66/
WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dn. 11.12.2007 r. –  
dyrektywa odwoławcza,

 – Dyrektywa 89/665/EWG –  
dyrektywa odwoławcza,

 – Dyrektywa 92/13/EWG  
zmieniona dyrektywą 2007/66/
WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dn. 11.12.2007 r. –  
dyrektywa odwoławcza,

 – Dyrektywa 92/13/EWG –  
dyrektywa odwoławcza

 – Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
2009/81/WE z dn. 
13.07.2009 r. w sprawie 
koordynacji procedur 
udzielania niektórych 
zamówień na roboty 
budowlane, dostawy 
i usługi przez instytucje 
lub podmioty zamawiające 
w dziedzinach obronności 
i bezpieczeństwa 
zmieniająca dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/18/WE

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www.uzp.gov.pl/zagadnienia- 
merytoryczne/prawo-unii-europejskiej.
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Zmiany, które wymieniono wyżej, nie są jedynymi, jakie nastąpiły w usta-
wie Pzp od momentu jej powstania. Ustawa stale ewoluuje ku efektywniejszym 
rozwiązaniom mającym na celu jak najlepsze zabezpieczenie systemu zamówień 
publicznych w Polsce. A w szczególności chroni zamawiających oraz wykonaw-
ców przed stosowaniem nieuczciwych praktyk przez obie strony. 

4. Zjawiska patologiczne w systemie zamówień publicznych

Wprowadzanie nowych uregulowań prawnych i stałe dostosowywanie 
prawa zamówień publicznych do międzynarodowych standardów wpływa 
na ograniczenie zjawisk patologicznych, jednakże nie oznacza ich zupełnego 
wyeliminowania. Obszar zamówień publicznych jest szczególnie narażony na 
błędy proceduralne, korupcję oraz szereg innych nieprawidłowości mogących 
doprowadzić do strat znacznej wysokości ponoszonych w systemie finansów 
publicznych. Kolejne nowelizacje ustawy Pzp z jednej strony wprowadzają 
wiele pozytywnych rozwiązań, z drugiej w niektórych sytuacjach tworzą 
obszary potencjalnych zagrożeń korupcyjnych. Do najczęściej występujących 
naruszeń przepisów Pzp oraz zachowań, które mogą sprzyjać zjawiskom 
korupcjogennym lub być ich skutkiem, można zaliczyć11:
 – wadliwe przygotowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego,
 – brak sprecyzowanej koncepcji lub celu realizacji zamówienia publicznego,
 – nadużywanie trybów nieprzetargowych,
 – manipulowanie przetargami,
 – nieefektywne funkcjonowanie zespołów arbitrów rozstrzygających spory 

w zamówieniach publicznych,
 – udzielanie zamówień publicznych nierzetelnym wykonawcom.

Środki zaradcze, jakie zostały podjęte przez odpowiednie organy po 
opublikowaniu raportów Biura Banku Światowego w Warszawie w 1999 
roku oraz Najwyższej Izby Kontroli z 2000 roku, sprzyjają korekcie części 
negatywnych rozwiązań – skutki tego zostały przedstawione w tabeli 2. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na coraz rzadsze obchodzenie ustawy 
Pzp. Znaczny procent negatywnych zjawisk związany jest przede wszystkim 
z błędną interpretacją przepisów lub pomijaniem niektórych przepisów Pzp. 

11 P. Wiśniewski, Korupcja w obszarze zamówień publicznych w Polsce – zagrożenia 
i rekomendacje na przyszłość, „Analizy i Opinie” 2006, nr 67, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2006, s. 4.
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Tabela 2

Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach publicznych

Negatywne zjawiska systemowe do 2000 roku Negatywne zjawiska systemowe po 2000 roku
1. Niestosowanie i obchodzenie ustawy.
2. Wadliwe przygotowanie procedury 

udzielenia zamówienia publicznego:
 – brak sprecyzowanej koncepcji lub celu 
realizowanego zamówienia,

 – słabe planowanie zamówień, późne 
uruchamianie procedur wynikające 
ze zbyt późnego przekazywania 
informacji o przysługujących 
zamawiającemu środkach,

 – niefachowo sporządzane dokumenty 
przetargowe,

 – brak należytego przygotowania umów 
w sprawie zamówień publicznych.

3. Brak kontroli zamówień publicznych 
o mniejszej wartości.

4. Nadużywanie trybów nieprzetargowych.
5. Podatność na patologie trybów 

negocjacyjnych.
6. Manipulowanie przetargami:

 – nierówność w dostępie do informacji,
 – dopuszczalność wyznaczania przez 
zamawiających daty otwarcia ofert 
znacznie po upływie terminu ich 
składania, wynikająca z braku 
regulacji ustawowej zakazującej takiej 
praktyki,

 – manipulowanie kryteriami oceny ofert,
 – niewystarczające informowanie 
o motywach podjętych decyzji,

 – nadmiernie częste unieważnianie 
postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego,

 – niedostateczna dokumentacja 
postępowania.

7. Czynnik ludzki w procesie udzielania 
zamówień:
 – brak fachowego przygotowania,
 – niski poziom etyczny,
 – układy lokalne i polityczne.

8. Nieprawidłowości w działaniu komisji 
przetargowych.

9. Iluzoryczna odpowiedzialność za 
naruszenie ustawy przy udzielaniu 
zamówienia publicznego.

1. Postulat przedstawienia dokumentów 
niezgodnych z rozporządzeniem.

2. Naruszenie zasady równego traktowania.
3. Dokonanie oceny oferty wykonawcy 

wykluczonego z postępowania.
4. Udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie z wolnej ręki, mimo że 
uprzednio przeprowadzone zostało 
tylko jedno postępowanie o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia w trybie 
przetargu nieograniczonego.

5. Uchybienia w zakresie ogłoszeń 
o przetargach – nieumieszczenie 
w ogłoszeniu informacji o kryteriach 
oceny ofert oraz terminie związania 
ofertą.

6. Niesporządzenie protokołu 
z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.

7. Nienaliczenie wykonawcy kar 
umownych wynikających z tytułu 
nieterminowej realizacji umowy.

8. Niewyegzekwowanie od wykonawcy 
zabezpieczenia roszczeń z tytułu 
gwarancji jakości.

9. Zwrot zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy po terminie.

10. Błędy w zakresie wyznaczenia terminu 
otwarcia ofert.

11. Nieprawidłowości w zakresie 
ogłoszenia o przetargu, w zakresie 
uchybień formalnych odnośnie do zasad 
zabezpieczania należytego wykonania 
umowy w SIWZ oraz odnośnie do 
terminów zwrotu wadium.

12. Brak aktualnych dokumentów 
rejestracyjnych firmy stanowiących 
załączniki do oferty.

13. Brak informacji o wysokości 
zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w SIWZ.

14. Uchybienia w zakresie ogłoszeń 
o przetargach – niewskazanie terminu 
wykonania zamówienia oraz terminu 
związania ofertą.
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10. Niewystarczająca skuteczność 
arbitrażu przewidzianego w ustawie 
o zamówieniach publicznych.

11. Udzielanie zamówień wykonawcom 
nierzetelnym.

12. Nieprawidłowości przy udzielaniu 
zamówień na zasadach szczególnych.

13. Konieczność wzmocnienia instytucji 
właściwych w sprawach zamówień 
publicznych

15. Udzielenie zamówienia temu samemu 
wykonawcy bez stosowania ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

16. Nieodrzucenie oferty, w której 
stwierdzono braki.

17. Uchybienia w zakresie ogłoszeń 
o przetargach.

18. Brak potwierdzenia za zgodność 
z oryginałem dokumentów 
rejestracyjnych firmy.

19. Niestosowanie kodów CPV do opisu 
przedmiotu zamówienia.

20. Wyznaczenie przez zamawiającego zbyt 
krótkiego terminu składania ofert.

21. Zawarcie umowy bez zachowania 
7-dniowego okresu od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty.

22. Dokonanie oceny ofert przez komisję 
przetargową w niepełnym składzie.

23. Uchybienia formalne w kosztorysach 
inwestorskich.

24. Zaniechanie zachowania pisemnej formy 
powiadomienia oferentów o wyniku 
postępowania

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http://www.noweprzetargi.pl; Zjawiska 
patologiczne w zamówieniach publicznych, materiały informacyjne UZP, 
Warszawa 2000.

Należy zaznaczyć, że wymienione wyżej zjawiska nie są czymś cha-
rakterystycznym wyłącznie dla polskiego systemu zamówień publicznych. 
Zjawiska takie mają miejsce na całym świecie, na co znaczący wpływ ma 
wysokość środków przeznaczanych na realizację zamówień.

Analizując negatywne zjawiska w systemie zamówień publicznych oraz 
próby ich naprawy, dochodzi się do wniosku, że wpływ na ograniczanie tych 
zjawisk można wywrzeć poprzez zapewnienie maksymalnej jawności procesu 
udzielania zamówień publicznych oraz weryfikacji ich realizacji. Korzyści dla 
rynku zamówień w Polsce może przynieść możliwie szerokie wykorzystanie 
metod elektronicznych przy zamówieniach publicznych oraz, co najważniej-
sze, stworzenie profesjonalnej kadry zamówień publicznych.

cd. Tabeli 2. Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach publicznych
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Podsumowanie

Polska uczyniła na przestrzeni kilku ostatnich lat znaczny postęp w re-
formowaniu systemu zamówień publicznych. Stałe nowelizowanie ustawy 
Pzp celem dostosowania jej do dyrektyw unijnych wpływa na spełnienie 
głównych postulatów Komisji Europejskiej odnoszących się do rynku zamó-
wień publicznych, takich jak: równy dostęp do rynku zamówień publicznych, 
właściwe wydatkowanie środków publicznych, ograniczenie zjawisk korup-
cyjnych, a także sprzyja wzrostowi efektywności wydatkowanych środków, 
chroniąc system finansów publicznych przed nieracjonalnymi rozwiązaniami 
w zakresie gospodarki pieniądzem publicznym.

Pomimo mnogości rozwiązań proceduralnych nie wyeliminowano 
występowania różnego rodzaju negatywnych zjawisk w systemie zamówień 
publicznych. Niestety, wyeliminowanie negatywnych zjawisk, zwłaszcza 
korupcjogennych, wymagałoby wprowadzenia dodatkowych uregulowań 
prawnych ograniczających swobodę podejmowania decyzji. Takie podejście 
mogłoby przyczynić się do nadmiernego sformalizowania procedur, czego 
następstwem mogłoby być znaczne osłabienie dynamiki procesu udzielania 
zamówień publicznych. Usztywnienie procedur decyzyjnych wymagałoby 
w późniejszym czasie wprowadzenia bardziej elastycznych procedur. Taka 
sytuacja mogłaby przyczynić się do powstania swoistego rodzaju „pętli no-
welizacyjnej prawa zamówień publicznych”. 

Wprowadzenie elastyczniejszych przepisów jest konieczne, gdyż już 
obecnie zamówienia publiczne postrzegane są przez przeciętnego człowieka 
jako sformalizowany system, który w znacznym stopniu utrudnia realizację 
zadań publicznych. Znaczna część społeczeństwa, widząc stale przedłużające 
się procedury przetargowe, skutkujące np. remontem ulic w mieście późną 
jesienią, skłania się ku bardziej liberalnym regulacjom dotyczącym zamówień 
publicznych. Dlatego zasadne jest podejmowanie działań mających na celu 
takie nowelizowanie ustawy, które wpływałoby na swobodę działalności 
gospodarczej zarówno zamawiających, jak i wykonawców oraz eliminowa-
łoby możliwości obchodzenia prawa. Takie podejście można coraz częściej 
zauważyć w Komisji Europejskiej, co wróży zamówieniom publicznym coraz 
lepsze dostosowywanie się do warunków panujących w gospodarce. 
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EUROPEANIZATION OF PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM IN POLAND

Summary

The article aims to exhibit an adaptation of the procurement system in Poland 
to European Union legislation. Continuous amendment of the law rules is eliminating 
pathological phenomenon and it causes increased efficiency of public spending.

Translated by Magdalena Potapińska
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JAKO WAŻNY ELEMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA

Streszczenie
Mieszkanie stanowi dobro pierwszej potrzeby. Komunalna gospodarka miesz-

kaniowa jest ważnym elementem polityki społecznej. Jest częścią interwencjonizmu 
publicznego. Brak mieszkania dla każdej jednostki, każdej rodziny jest tragedią. 
Prowadzi do wykluczenia społecznego. Środki publiczne powinny być uzupełnie-
niem środków, które posiadają gospodarstwa domowe. 

Wprowadzenie

Mieszkanie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Znaczenie 
gospodarki mieszkaniowej i polityki czynszowej jest we współczesnym 
świecie ogromne. Zarówno Polska, jak i państwa Unii Europejskiej borykają 
się z problemami dotyczącymi tej newralgicznej sfery. Interwencjonizm pu-
bliczny w tym obszarze został przekazany z centralnego szczebla (państwo) na 
barki jednostek samorządu terytorialnego. Jednakże państwo wciąż wspiera 
gospodarkę mieszkaniową, oferując różnorakie programy i reformy. Niniejsza 
praca jest zaledwie wprowadzeniem w problematykę sfery mieszkalnictwa 
i wymaga szerszych, dogłębnych badań w przyszłości.
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1. Mieszkanie jako dobro pierwszej potrzeby

W literaturze przedmiotu wyróżnia trzy kategorie dóbr1:
 – dobro publiczne,
 – dobro prywatne,
 – dobro społeczne.

Dobro publiczne to takie, które z przyczyn naturalnych służy całemu 
społeczeństwu. Korzyści z używania takiego dobra są niepodzielne i nie są 
wykorzystywane tylko przez daną jednostkę (powietrze, rzeki).

Dobro prywatne to dobra nabywane ze środków prywatnych i służą do 
zaspokojenia indywidualnych potrzeb konsumpcyjnych. Ich wielkość, rodzaj 
i zakres są determinowane przez wysokość indywidualnych dochodów jed-
nostki (żywność).

Dobro społeczne to takie dobro, które ze względów fizycznych może być 
dobrem prywatnym, ale na skutek doktryny społecznej i polityki prowadzonej 
przez państwo jest dostarczane obywatelowi nawet wtedy, kiedy obywatel tego 
nie akceptuje. Dobra społeczne wytwarza się dzięki infrastrukturze publicz-
nej, a finansowane mogą być z publicznych funduszy. Przykładem takiego 
dobra jest mieszkanie2, które było i jest związane z procesem wytwarzania 
dóbr i usług3.

Mieszkanie to pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze, mające osobne 
wejście, umożliwiające stały pobyt ludzi, jak również prowadzenie samodziel-
nego gospodarstwa domowego. Decyduje o materialnych, ekonomicznych 
i społecznych warunkach egzystencji każdego człowieka. Jest dobrem pierw-
szej potrzeby. Dobrem społecznym, które umożliwia nie tylko wypełnianie 
obowiązków rodzinnych czy obywatelskich, ale stanowi podstawowy element 
rozwoju społecznego całych zbiorowości4.

1 S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2006, s. 32–37.
2 Wieki temu prymitywne schronienie pierwotnego człowieka, który szukał ochrony 

przed działaniem sił natury, jak również przed zwierzętami, przekształciło się w coraz lepiej 
przystosowane do warunków i dobrze wyposażone mieszkanie. 

3 A. Andrzejewski, Mieszkanie jako element środowiska materialnego i społecznego – 
funkcje i forma mieszkania, w: Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, red. L. 
Frąckiewicz, IPiSP, Warszawa 2005, s. 43.

4 M. Bednarz, Polityka społeczna jako zaspokajanie istotnych potrzeb społecznych, 
Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2008, s. 127–128.
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Mieszkanie pełni szereg ważnych funkcji, między innymi5:
 – ochronną (przed warunkami klimatycznymi, ochrona zdrowia),
 – biologiczną (sen, odpoczynek),
 – społeczną (prowadzenie życia rodzinnego),
 – kulturalno-wychowawczą (rozrywka, uroczystości rodzinne, samokształcenie), 
 – ekonomiczną.

Mieszkanie określa normalny rozwój ludzi w nim mieszkających, za-
pewnia stabilność fizyczną i psychiczną człowieka. Odgrywa znaczącą rolę 
w kształtowaniu rodziny, do której założenia jest nieodzownym elementem. 
Sytuacja mieszkaniowa wpływa na decyzję o posiadaniu dzieci, o ich wycho-
waniu i kształceniu, o współżyciu członków rodziny6.

Brak mieszkania dla każdej jednostki, każdej rodziny jest tragedią. 
Bezdomność jest jednym z przejawów wykluczenia społecznego. Doprowadza 
do szerzenia się patologii, takich jak narkomania, alkoholizm, choroby, brak 
pracy i przestępczość. Bezdomność i wykluczenie to brak prywatności, przy-
jaciół, rodziny, niewypełnianie ról społecznych. Obecnie temat ten dotyczy 
społeczeństw we wszystkich państwach i wymaga interwencji służb publicz-
nych zarówno na szczeblu państwowym, jak też lokalnym7.

Bezdomność prowadzi do wyniszczenia biologicznego, degradacji 
osobistej i społecznej. Jej skutkiem jest skrajne ubóstwo. Bezdomni nie osią-
gają minimum socjalnego. Wraz z utratą mieszkania tracą rzeczy osobiste, 
tracą rodzinę, dzieci, bezpieczne miejsce. Są bierni zawodowo, nie korzystają 
z ochrony zdrowia, nie nabywają uprawnień do emerytury ani renty. Jednostki 
dotknięte bezdomnością są skazane jedynie na pomoc społeczną. Przez resztę 
społeczeństwa traktowane są przedmiotowo, wytykane często palcami, stano-
wią „gorszą” część społeczeństwa8.

Mieszkanie jest schronieniem, azylem każdego człowieka, a jego brak –  
jednym z podstawowych problemów społeczeństw. Jako dobro pierwszej 

5 K. Podolski, W. Tarnowiecki, Polityka społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 77–78. 

6 Ibidem, s. 78–79.
7 J. Wygnańska, Bezdomność. Definiowanie zjawiska oraz podejścia do jego zwalczania, 

w: Bieda mieszkaniowa i wykluczenie, Analiza zjawiska i polityki, red. H. Zaniewska, IPiPS 
IRM, Warszawa 2007, s. 124–126.

8 D.M. Piekut-Brodzka, Bezdomność, w: Przeszłość i przyszłość polskiej polityki miesz-
kaniowej, op.cit., s. 186–195.
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potrzeby, dobro społeczne wpływa na ekonomiczne, polityczne i społeczne 
aspekty życia lokalnych wspólnot. Polityka mieszkaniowa powinna stanowić 
stały element polityki danego państwa, gdyż jak powiedział W. Nieciuński: 
„Mieszkanie nie jest zwykłym towarem […], decyduje zarówno o material-
nych, jak i społecznych warunkach, w których żyje i rozwija się człowiek. Złe 
warunki zamieszkiwania mogą stać się źródłem groźnej kwestii społecznej”.

2. Polityka mieszkaniowa jako newralgiczny obszar interwencjonizmu 
państwowego

Postuluje się, aby każdy człowiek samodzielnie rozwiązywał swoje 
potrzeby związane z mieszkaniem. Jednakże w żadnym państwie tak się nie 
dzieje, gdyż zawsze znajdą się jednostki niezdolne do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych we własnym zakresie. Dlatego niezbędny jest tu interwen-
cjonizm publiczny, zarówno państwowy, jak i samorządowy.

Interwencjonizm publiczny to „kompleks oddziaływań władz realizowa-
nych za pomocą pewnych instrumentów determinujących decyzje wewnętrz-
nych i zewnętrznych podmiotów gospodarczych oraz innych jednostek wraz 
z decyzjami administracyjnymi i przepisami prawnymi, które zmierzają do 
poprawy sytuacji i lepszego rozwoju lokalnego”9.

Mieszkalnictwo należy do najważniejszych obszarów interwencjonizmu 
państwowego. Interwencje publiczne w tym sektorze przyjmują różną postacie10:
 – środków prawnych i administracyjnych,
 – pomocy finansowej,
 – bezpośrednich działań.

Podstawowym celem interwencjonizmu publicznego jest tworzenie 
warunków, które zapewnią gospodarstwom domowym zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych. Celami szczegółowymi są: zapewnienie schronienia 
najuboższym, poprawa stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, rozwój 
budownictwa na wynajem, w tym socjalnego11.

9 M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju 
gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 34–35.

10 R. Cyran, Mieszkalnictwo jako obszar interwencjonizmu publicznego, www.nierucho-
mosci.beck.pl (1.05.10).

11 Ibidem.
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W żadnym kraju nie stać wszystkich obywateli na zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych z własnych dochodów. Nawet w najbardziej rozwiniętych 
pod względem gospodarczym społeczeństwach koszt zakupu czy budowy 
własnego lokum wielokrotnie przekracza roczne dochody większości rodzin. 
Brak skutecznych działań ze strony państwa i długotrwale utrzymujący się 
deficyt mieszkań mogą prowadzić do zahamowania rozwoju społecznego. 
Brak jakiejkolwiek szansy na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób 
o niskich dochodach wpływa na podejmowanie przez młodych ludzi decyzji 
o emigracji za granicę12.

Interwencjonizm publiczny w sferze mieszkalnictwa został zapisany 
w art. 75 Konstytucji RP, który brzmi: „Władze publiczne prowadzą politykę 
sprzyjającą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności 
przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz 
popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania”. 

Jednakże to gminy jako włodarze lokalni zarządzają zasobem mieszka-
niowym na swoim terenie i to one z ramienia państwa stosują interwencjonizm 
publiczny zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (DzU z 2005 r., nr 31, poz. 266, z późn. zm): „Gmina na zasadach 
i w przypadkach określonych w ustawie zapewnia lokale socjalne i lokale 
zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych 
o niskich dochodach”. Lokale te stanowią majątek gminy i tworzą jej zasób 
mieszkaniowy. Gminy mają obowiązek uchwalania wieloletnich programów 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Program ten musi być 
spójny z wieloletnim planem inwestycyjnym i budżetem miasta13.

Rozwiązanie problemu mieszkaniowego w Polsce wymaga długolet-
niego, konsekwentnego działania. Elity polityczne programują tylko na daną 
kadencję i nie zajmują się należycie sferą mieszkalnictwa. Dotychczasowe 
rządowe programy rozwoju budownictwa mieszkaniowego miały charakter 
deklaratywny i nie były poparte konkretnymi działaniami. Tworzono pro-
gramy i ulgi, które szybko likwidowano. Sfera legislacyjna jest wielokrotnie 
zmieniana i wciąż nie wypracowano skutecznych metod poprawy sytuacji. 

12 M. Bednarz, op.cit., s. 131–133.
13 Uchwała nr XLIX/401/2009 Rady Miasta X z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie wielo-

letniego programu gospodarowania zasobem miasta X na lata 2009–2013. 
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W tabeli 1 przedstawiono tylko wybrane rządowe programy wspierające 
obszar mieszkalnictwa w Polsce po roku 199014.

Tabela 1

Rządowe programy wspierające obszar mieszkalnictwa w Polsce po roku 1990

Rok Ustawy i rozporządzenia
1990 Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.

Nakłada na gminę obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym 
w zakresie komunalnego budownictwa mieszkaniowego

1994 Ustawa z dn. 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Stanowi, jakie lokale powinny być przeznaczone na lokale socjalne, z kim może być 
zawarta umowa, wprowadza system dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw 

będących w trudnej sytuacji materialnej.

Ustawa o własności lokali z dn. 24 czerwca 1994 r.

Określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, 
prawa i obowiązki właścicieli

1995 Ustawa z dn. 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Wprowadza kredyt kontraktowy, kasy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa 
społecznego, Krajowy Fundusz Mieszkaniowy

1996 Ustawa z dn. 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. 

Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej polegającej na wykonywaniu 
zadań własnych przez jednostki organizacyjne w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb 

ludności
1997 Konstytucja RP z dn. 2 kwietnia 1997 r. 

Art. 75 pkt 1: „Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają 

rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do 
uzyskania własnego mieszkania”

1998 Ustawa z dn. 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ustawa określa zasady wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na 
celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków mieszkalnych i na potrzeby 

ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej
2001 Ustawa z dn. 1 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie kc
2004 Ustawa z dn. 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004–2005 

lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych
Źródło:  M. Thiel, op.cit, s. 21–27.

14 M. Thiel, Polityka mieszkaniowa i społeczna związana z mieszkalnictwem w aktach 
prawnych i dokumentach rządowych w latach 1990–2005, w: Bieda mieszkaniowa i wyklu-
czenie…, op.cit., s. 21–27.
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To tylko niektóre formy interwencjonizmu państwowego. Bardzo trudno 
jest określić, jakie rozmiary powinien przybierać interwencjonizm w sferze 
mieszkalnictwa. Mieszkanie jako towar powinno być poddane prawom 
rynkowym, jednakże potrzeba dachu nad głową jest podstawową potrzebą 
każdego człowieka. Środki publiczne powinny być uzupełnieniem środków, 
które posiadają gospodarstwa domowe. 

Nadmierna regulacja sektora mieszkaniowego przez państwo może 
powodować zakłócenia, ale podobne skutki wywoła również niedostateczny 
poziom interwencji. Niezbędne są transparentne, długookresowe działania 
państwa i samorządów lokalnych na rzecz obywateli w tej newralgicznej 
sferze życia ludzkiego, gdyż sprawy mieszkaniowe stanowią obecnie trudny 
i uporczywy problem społeczny15.

3. Modele świadczenia lokalnych usług mieszkaniowych w wybranych 
państwach Unii Europejskiej

Sposób rozwiązywania problemów mieszkaniowych ludności w krajach 
Unii Europejskiej nie jest jednolity. Prawie wszystkie kraje prowadziły po 
wojnie i obecnie kontynuują aktywną politykę popierania rozwoju budow-
nictwa mieszkaniowego, poprawy jakości starego zasobu mieszkaniowego, 
głównie poprzez remonty, oraz pomagają najbiedniejszym grupom ludności 
w dostępie do mieszkania16.

W państwach Unii Europejskiej rynek mieszkaniowy pozostaje pod 
wpływem oddziaływania rządowego i samorządowego podobnie jak w Polsce. 
Mechanizm rynkowy traktuje się jako niezbędny, lecz niewystarczający. Należy 
podkreślić, że w krajach Europy Zachodniej komunalne zasoby mieszkaniowe 
są kategorią zanikającą, a funkcje w zakresie budowy i eksploatacji mieszkań 
przejęły na siebie różne podmioty (stowarzyszenia, spółki, towarzystwa)17.

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jest jedną z najgorszych w Europie. 
Tylko co trzeci Polak mieszka w warunkach odpowiadających współczesnym 
standardom mieszkaniowym krajów UE. Jedna trzecia populacji mieszka 

15 R. Cyran, op.cit.
16 Majchrzak M., Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach, w: Nowe zarządzanie 

publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, 
Warszawa 2007, s. 232.

17 Ibidem, s. 233.
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w warunkach przeludnienia. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie 
domowym w Polsce w 2006 roku wynosiła 2,96. Dla przykładu w krajach 
skandynawskich to 2,2, a w Republice Federalnej Niemiec 2,12. W Polsce 
buduje się też mało mieszkań. Statystycznie na 1000 mieszkańców przypada 
325 mieszkań, podczas gdy średnia unijna to 442 mieszkania18.

Różne kraje charakteryzują się różnymi modelami polityki mieszkaniowej. 
Najbardziej precyzyjne rozwiązania obserwujemy w Niemczach. Prawo niemiec-
kie stosuje tak zwany czynsz porównawczy. Tabele czynszów zawierają widełkowo 
sporządzone stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej. Tabele te opraco-
wywane są na dany okres dla poszczególnych okręgów lokalnych w porozumieniu 
ze zrzeszeniami właścicieli i lokatorów, a pobieranie czynszu w nowej wysokości 
musi być poprzedzone wyrażeniem zgody przez najemcę na żądaną podwyżkę. 
Prawo najmu w Niemczech traktowane jest jako prawo dziedziczne, to znaczy au-
tomatycznie w stosunek najmu po zmarłym wstępują wszyscy jego spadkobiercy. 
Dodatek mieszkaniowy w tym kraju przysługuje zarówno najemcom, jako dodatek 
czynszowy, jak również wynajmującym – jako dodatek do wpływów, gdy nie 
pokrywają one kosztów utrzymania wynajętych lokali19.

W Wielkiej Brytanii władze lokalne prowadzą listy oczekujących na tanie 
mieszkania czynszowe. Do umieszczenia na takiej liście nie jest wymagane 
zamieszkanie na terenie gminy, co umożliwia przemieszczanie się ludności 
na tereny o bogatszych zasobach mieszkaniowych.

W USA każdy, kto ma pracę i konto w banku, łatwo znajdzie dla siebie 
mieszkanie. Uważa się jednak, że jeśli ktoś zdecydował się na to, aby być 
bezdomnym, to nie należy mu w tym przeszkadzać20.

We Francji państwo jest szczególnie wyczulone na problemy mieszka-
niowe. W 1953 roku wprowadziło powszechny podatek dla pracodawców. 
W ramach tego podatku wszystkie przedsiębiorstwa płacą na cele miesz-
kaniowe 1 procent sumy wynagrodzeń. Społecznym budownictwem czyn-
szowym zajmuje się, zarządza nim i buduje domy, organizacja Mieszkania 
o Umiarkowanych Czynszach, która działa na zasadach non profit.

18 M. Bednarz, op.cit., s. 138–139.
19 Z. Figurski, Przykłady dobrych praktyk w innych krajach i regionach w zakresie rozwią-

zywania problemów mieszkalnictwa, www. kujawsko-pomorskie/files/wiadomości/20050531_
forum/Figurski.pdf (1.05.2010).

20 M. Majchrzak, op.cit., s. 241–243.
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W Szwecji brak jest pułapu dochodowego ograniczającego dostęp do 
budownictwa społecznego, a z państwowych subwencji korzystają również 
właściciele prywatnych mieszkań czynszowych21.

W przeważającej większości krajów UE problemy mieszkań rozwiązywa-
ne są przez władze lokalne w ramach szerszych rządowych i samorządowych 
programów. Charakterystyczną cechą jest kurczenie się zasobów mieszkań 
społecznych budowanych przez samorządy lokalne oraz przekazywanie 
zarządzania zasobem komunalnych różnym innym podmiotom. Kraje UE 
kierują się bardziej pragmatycznym podejściem do prywatyzacji czynszowych 
zasobów oraz cechuje je większa przejrzystość subwencjonowania ze środków 
publicznych22.

Powinniśmy jak najwięcej czerpać z doświadczeń i rozwiązań naszych 
sąsiadów, jak również innych państw. Polska ma jeszcze wiele do zrobienia 
w ramach polityki mieszkaniowej. Mamy dobre wzorce do naśladowania. 
Należy z tych wzorców jak najszybciej skorzystać, aby pokonać dystans, który 
oddziela nas od pozostałych państw UE w sferze mieszkalnictwa.

Podsumowanie

Mieszkanie stanowi dobro pierwszej potrzeby, a sprawy mieszkaniowe to 
współcześnie trudny i uporczywy problem społeczny. Komunalna gospodarka 
mieszkaniowa w gminach jest ważnym elementem polityki społecznej każ-
dego państwa. Jest częścią interwencjonizmu publicznego, a niezaspokojone 
potrzeby w tym zakresie powodują szereg zawirowań i zakłóceń w danej 
społeczności. 

Obecnie podejmowanie tematu mieszkalnictwa jest wyrazem indywidu-
alnych, zawodowych oraz politycznych ambicji poszczególnych gmin i ludzi. 
Nie jest traktowane jak misja, cel podstawowy, problem do załatwienia na 
dziś. Pozostaje problemem nierozwiązanym, wydawać by się mogło, że tak 
trudnym, że zarówno państwo, jak i samorządy boją się ingerować w ten 
newralgiczny obszar dotyczący każdego z nas.

21 M. Bednarz, op.cit., s. 141–142.
22 W. Dominiak, Realizacja społecznych celów mieszkalnictwa w krajach UE – Implikacje 

dla Polski, w: Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, op.cit., s. 19–42.
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LOCAL HOUSING IN COMMUNITIES  
AN IMPORTANT PART OF STATE SOCIAL POLICY

Summary

The apartment is a good first need. Communal housing is an important element 
of social policy. It is part of the public intervention. Lack of housing for every indi-
vidual, every family is a tragedy. Lead to social exclusion. Public funds should be 
additional measures which are households.

Translated by Beata Sadowska
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ANALIZA SKUTECZNOŚCI STRATEGII INWESTYCYJNYCH 
OPARTYCH NA ŚREDNICH KROCZĄCYCH DLA RYNKU 

KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA INDEKS WIG20

Streszczenie
W artykule omówiono wybrane strategie inwestycyjne wykorzystujące średnie 

kroczące na przykładzie inwestycji w kontrakty oparte na indeksie WIG20. Na 
podstawie średnich kroczących: prostej, ważonej i wykładniczej, dla przyjętych w ba-
daniach długości tych średnich: 5- i 20-sesyjnej oraz 10- i 50-sesyjnej, wyznaczono 
dwie strategie, które okazały się najbardziej dochodowe w okresie od 20 grudnia 1999 
do 5 maja 2010 roku.

Wprowadzenie

Kontrakty terminowe na indeks giełdowy WIG20 są najbardziej płyn-
nym instrumentem spośród wszystkich notowanych na warszawskiej giełdzie. 
Oprócz wysokiej płynności kryterium sprzyjającym dużemu zainteresowaniu 
giełdowych graczy jest występowanie dźwigni, która może przyczynić się do 
osiągnięcia dużych zysków, ale i poniesienia ogromnych strat finansowych.

Ryzyko związane z wysoką zmiennością ceny kontraktu zmusza inwesto-
rów do wybrania takiej strategii inwestowania kapitału, która przyniesie zyski 
o odpowiedniej wysokości albo będzie minimalizowała straty. Klasyczny po-
dział dostępnych instrumentów podejmowania decyzji na instrumenty analizy 
fundamentalnej i instrumenty analizy technicznej sprzyja stosowaniu narzędzi 
z drugiej wymienionej grupy. Opierają się one na metodach ilościowych, 
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a w związku z występowaniem dużej liczby obserwacji można ocenić praw-
dopodobieństwo wystąpienia określonego zjawiska w przyszłości. Kolejnym 
argumentem za stosowaniem analizy technicznej jest trudność ogarnięcia 
wszystkich informacji napływających na rynek, z czym analitycy techniczni 
radzą sobie, pozostając przy analizie wykresów cen oraz wolumenu obrotów 
i liczby otwartych pozycji. Wychodzą oni ze słusznego, z rynkowego punktu 
widzenia, twierdzenia, że „dany walor jest warty tyle, ile ktoś jest gotów za nie-
go zapłacić”, jednocześnie podpierając się tezą, że „średnie giełdowe dyskontują 
wszystko”1.

Jednym z narzędzi analizy technicznej wykorzystywanym przy bu-
dowaniu strategii inwestycyjnej jest dokonywanie transakcji na podstawie 
analizy zachowania średniej kroczącej. Celem artykułu jest wyprowadzenie 
wniosków na podstawie analizy zachowania się średnich kroczących ceny 
kontraktu terminowego na indeks WIG20. Przeprowadzone badania pozwolą 
na potwierdzenie lub podważenie potocznych opinii o dużym znaczeniu 
średnich w analizie technicznej.

Porównanie zachowań różnych średnich kroczących: prostej (SMA), wa-
żonej (WMA) i wykładniczej (EMA), opartych na różnych przedziałach czasu 
może przyczynić się do wyznaczenia średniej, która będzie najefektywniej, 
spośród zaproponowanych średnich, pokazywała kierunek cen na rynku.

1. Charakterystyka wybranych średnich ruchomych

Średnie ruchome ze względu na prostotę obliczania są jednym 
z najczęściej wykorzystywanych narzędzi analizy technicznej. Nazwa średniej 
ruchomej (kroczącej) wzięła się stąd, że jest to wartość średnia wyliczana 
na podstawie pewnej liczby obserwacji, z tym, że przy zachowaniu stałości 
warunku liczebności obserwacji zmianie ulegają wartości tych obserwacji na 
skutek mijania okresów, w których były one odnotowane. Średnia krocząca 
nie będzie więc narzędziem analizy technicznej w klasycznym jej znaczeniu, 
czyli nie będzie ona prognozowała zachowań rynku, lecz będzie podążała za 
trendem. Jednocześnie jej zadaniem będzie rozpoznawanie lub sygnalizowa-
nie rozpoczęcia nowego trendu bądź odwrócenia dotychczasowego trendu2.

1 Pierwsza teza teorii Dowa, uznawanego za twórcę analizy technicznej.
2 J.J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, Wydawnictwo Finansowe WIG-

PRESS, Warszawa 2008, s. 173–175.
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Najczęściej stosowanymi średnimi ruchomymi są:
 – prosta średnia krocząca (SMA – Simple Moving Average),
 – ważona średnia krocząca (WMA – Weighted Moving Average),
 – wykładnicza średnia krocząca (EMA – Exponential Moving Average).

Rozwój techniki komputerowej sprzyja powstawaniu nowych średnich 
o coraz wyższym stopniu skomplikowania. Wśród nich można wymienić 
przykładowe średnie3:

 – adaptacyjną – składa się z dwóch średnich wykładniczych,
 – ruchomą MESA – oparta na fazie zmiany wektora cyklu rynkowego,
 – trójkątną – największa waga nadawana jest cenom środkowym,
 – ważoną wolumenem,
 – elastyczną ważoną wolumenem – uwzględnia free float4.

Są to jednak tylko modyfikacje trzech podstawowych średnich wskaza-
nych wyżej. W związku z tym, że są to średnie najczęściej stosowane przez 
inwestorów, zarówno ze względu na łatwość ich obliczania, jak i opieranie się 
na nich autorów poradników inwestycyjnych, zostały one wybrane do badań.

Pierwszą średnią jest prosta średnia krocząca. Obliczając ją, otrzymuje się 
średnią cenę, jaką walor osiąga w ciągu n minionych dni (wzór 1).

  

gdzie:
P – cena uśredniana,
n – liczba dni w analizowanym okresie.

Przeciw prostej średniej ruchomej wysuwany jest zarzut, że przypisuje 
ona równą wagę wszystkim cenom, które zostały odnotowane w danym 
okresie5, co zostało pokazane na rysunku 1.

3 http://bossa.pl/analizy/techniczna/elementarz/srednie_ruchome/ (19.05.2010).
4 Akcje znajdujące się w obrocie publicznym.
5 A. Elder, Zawód inwestor giełdowy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 148–149.

SMA = 
P1+P2+…+Pn

n
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Rys. 1.  Wagi okresów dla średniej ruchomej prostej na przykładzie średniej  
z 10 okresów

Źródło:  opracowanie własne.

Lepszym rozwiązaniem od prostej średniej kroczącej wydaje się wyko-
rzystanie średniej ważonej. Można ją obliczyć według wzoru 2.

  

Bazując na wzorze 2, można zbudować wykres przedstawiający wagę 
kolejnych cen przy obliczaniu średniej WMA, co pokazano na rysunku 2 dla 
średniej z 10 okresów. 

Rys. 2.  Wagi okresów dla średniej ruchomej ważonej na przykładzie średniej  
z 10 okresów

Źródło:  opracowanie własne.
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Jednym z rodzajów średniej ważonej jest średnia wykładnicza. Nadaje 
ona większą wagę obserwacjom z ostatnich dni, jednak w przeciwieństwie 
do zwykłej średniej ważonej waga ta maleje w sposób wykładniczy, a nie jak 
w przypadku WMA – arytmetyczny. Średnią wykładniczą można wyznaczyć 
z wzoru 3:

  

gdzie:
Pt – dzisiejsza cena,
n – liczba dni w analizowanym okresie,
K = 2/(n + 1),
EMAt-1 – EMA z poprzedniego dnia.

Aby móc obliczyć wartość EMA, należy wyznaczyć wartość tej średniej 
dla dnia poprzedzającego wyliczenie. W związku z pojawieniem się problemu 
z wyliczeniem pierwszej wartości tej średniej przyjmuje się, że za pierwszą 
wartość EMAt-1 należy podstawić wartość prostej średniej ruchomej, odpo-
wiadającej swoją długością wyliczanej średniej EMA.

Na rysunku 3 pokazano kształtowanie się wag cen dla wyliczenia EMA 
na przykładzie średniej 10-dniowej.

Rys. 3.  Wagi okresów dla średniej ruchomej wykładniczej na przykładzie średniej 
z 10 okresów 

Źródło:  opracowanie własne.

EMAt = Pt×K+EMAt-1×(1-K)
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Strategie posługiwania się średnimi kroczącymi można podzielić na 
kategorie według liczby średnich wybranych do analizy. Do badań przyjęto, 
że analizowane będą dwie średnie tego samego rodzaju o różnej długości.

Kolejną kwestią, po doborze właściwych średnich do analizy, jest wy-
branie odpowiednich okresów, których dotyczyć będą średnie. Wiele narzędzi 
analizy technicznej często wykorzystuje liczby Fibonacciego, także w analizie 
średnich kroczących są one wykorzystywane. Jednak duża część inwestorów 
indywidualnych kieruje się zasadą, że średnia krótsza powinna stanowić 
20–25% średniej dłuższej, i konstruuje średnie w następujących połączeniach: 
5- i 20-dniowa oraz 10- i 50-dniowa. Sygnałem kupna w strategii jest zawsze 
przecięcie średniej dłuższej przez krótszą od dołu, natomiast sytuacja odwrot-
na, czyli przecięcie średniej dłuższej przez krótszą od góry, odczytywana jest 
jako sygnał sprzedaży6.

2. Założenia do badań

Badania zostały przeprowadzone na danych ogólnie dostępnych w sieci 
Internet7. Okres badań obejmuje notowania kontraktu futures na WIG20 
w dniach od 20 grudnia 1999 do 5 maja 2010 roku. Do badań zostały przyjęte 
następujące założenia:
 – inwestor dokonuje transakcji jedynie na podstawie sygnałów kupna lub 

sprzedaży generowanych przez przebicie średnich dłuższych przez średnie 
krótsze dla następujących średnich: SMA (5, 20), SMA (10, 50), WMA (5, 
20), WMA (10, 50), EMA (5, 20), EMA (10, 50),

 – inwestor zawsze posiada otwartą pozycję; w zależności od tego, czy wyge-
nerowany ostatnio sygnał był sygnałem kupna, czy sprzedaży, jest to po-
zycja LONG (kupno kontraktu) lub pozycja SHORT (sprzedaż kontraktu),

 – brak kosztów transakcyjnych,
 – rolowanie kontraktów w związku z ich wygasaniem,
 – zyski i straty wyznaczane są w punktach,
 – strategia zakłada otwarcie pozycji o wielkości jednego kontraktu.

Przeprowadzone badania mają charakter uproszczony – w rzeczywisto-
ści inwestorzy najczęściej za sygnały zamknięcia pozycji przyjmują zmianę 
nachylenia krótszej średniej, a nie jak przyjęto w badaniach, przebicie przez 

6 J.J. Murphy, op.cit., s. 179–187.
7 www.bossa.pl.
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nią średniej dłuższej. Taki dobór sygnałów zamknięcia pozycji związany 
był z celem badań – dokonaniem analizy wyłącznie najbardziej typowych 
sygnałów opartych na średnich. Dodatkowo taki sposób zamknięcia pozycji 
pozwolił uniknąć wygenerowania licznych fałszywych sygnałów końca trwa-
nia trendu, które mogą pojawiać się w momencie znacznych ruchów cenowych 
w czasie pojedynczych sesji.

3. Wyniki przeprowadzonych badań

 Na rysunku 4 przedstawiono wyniki strategii opartych na prostej 
średniej kroczącej. Strategia oparta na krótszych średnich (5- i 20-sesyjnych) 
– SMA (5, 20), mimo osiągnięcia gorszych rezultatów od SMA (10, 50) na 
koniec okresu, pozwoliła zarobić maksymalnie 1019 pkt przy maksymalnej 
historycznej stracie – 449 pkt. Odpowiednie wartości dla średnich dłuższych 
to 950, -633. Ze względu na przyjmowane wartości maksymalne można 
przyjąć, że strategia SMA (5, 20) jest strategią korzystniejszą, ponieważ 
pozwalała osiągać wyniki lepsze od strategii opartej na dłuższych średnich. 
Z drugiej strony strategia SMA (10, 50) osiąga lepsze rezultaty, kształtując się 
w przeszło 65% obserwacji na poziomie wyższym od SMA (5, 20).

Rys. 4. Porównanie wyników strategii wykorzystującej średnie ruchome proste 5- 
i 20-sesyjne oraz 10- i 50-sesyjne w okresie od 20.12.1999 do 5.05.2010 dla 
kontraktów terminowych na WIG20 

Źródło: opracowanie własne.
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W strategiach opartych na ważonych średnich kroczących zdecydowanie 
lepsza okazała się strategia WMA (5, 20), co pokazano na rysunku 5.

Rys. 5. Porównanie wyników strategii wykorzystującej średnie ruchome ważone 
5- i 20-sesyjne oraz 10- i 50-sesyjne w okresie od 20.12.1999 do 5.05.2010 
dla kontraktów terminowych na WIG20 

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku jej stosowania inwestor mógł osiągnąć maksymalnie 2750 
pkt, podczas gdy maksymalna strata na tej strategii wyniosła zaledwie -229 
pkt. Strategia średnich o dłuższych terminach przyniosła inwestorowi stratę, 
dodatkowo w 87% znajdowała się ona poniżej dochodowości strategii krót-
szych średnich.

Zdecydowanie najlepiej w badaniach wypadła strategia oparta na zmo-
dyfikowanej średniej ważonej – średniej wykładniczej. Z wykresu 6 wynika, 
że zarówno symulacja przeprowadzona na średnich krótszych, jak i średnich 
dłuższych przyniosła inwestorowi spory zysk na koniec okresu – odpowiednio 
1417 i 1744 pkt.

Biorąc pod uwagę wahania wyników strategii opartych na średnich 
wykładniczych, można przyjąć, że bezpieczniejszą strategią była EMA (5, 
20), ponieważ charakteryzuje się ona stabilnym wzrostem wyniku. Również 
analiza wartości maksymalnego zysku i maksymalnej straty, możliwych do 
osiągnięcia z tych strategii, przeważa za wyborem EMA (5, 20).
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Rys. 6. Porównanie wyników strategii wykorzystującej średnie ruchome wykład-
nicze 5- i 20-sesyjne oraz 10- i 50-sesyjne w okresie od 20.12.1999 do 
5.05.2010 dla kontraktów terminowych na WIG20

Źródło:  opracowanie własne.

Wyniki stosowania odpowiednich strategii dla poszczególnych długości 
średnich przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1

 Zyski i straty możliwe do osiągnięcia w wyniku stosowania odpowiednich strategii 
wykorzystujących średnie kroczące w okresie od 20.12.1999 do 05.05.2010 dla 

kontraktów terminowych na WIG20

Średnia Długość 
średnich Strategia

Zysk/strata 
na koniec 

okresu

Maks. 
zysk na 

transakcji

Maks. 
strata na 

transakcji

Maks. 
zysk ze 
strategii

Maks. 
strata ze 
strategii

SMA
5–20

LONG 134 949 -591
1019 -449

SHORT -60 708 -787

10–50
LONG 108 693 -615

950 -633
SHORT 189 764 -908

WMA
5–20

LONG 976 1894 -78
2750 -229

SHORT 690 1519 -229

10–50
LONG -135 528 -668

873 -1065
SHORT 10 1037 -1035

EMA
5–20

LONG 816 1390 -11
2183 -86

SHORT 601 1227 -343

10–50
LONG 833 1007 -275

1753 -307
SHORT 911 1064 -750

Źródło:  opracowanie własne.
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Ujęto również maksymalne wartości (zysk lub strata), o jakie inwestor mógł 
powiększyć bądź zmniejszyć wynik strategii podczas jednej transakcji. 
W wynikach widoczna jest przewaga średnich ważonej i wykładniczej nad 
średnią prostą, przy czym zdecydowanie lepszym wynikiem charakteryzu-
ją się strategie oparte na średnich krótszych – w analizowanym wypadku 
5- i 20-sesyjnych.

Uzupełnieniem analizy strategii jest analiza parametrów statystycznych 
dotycząca dochodowości transakcji, oparta na wynikach z tabeli 2.

Tabela 2

Analiza dochodowości transakcji dokonywanych w wyniku stosowania 
odpowiednich strategii wykorzystujących średnie kroczące w okresie od 20.12.1999 

do 5.05.2010 dla kontraktów terminowych na WIG20

Średnia Długość 
średnich Strategia Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe

Transakcje 
zyskowne 

[%]

Transakcje 
stratne [%]

SMA
5–20

LONG -27,5 1,76 132,35 27 35,53 49 64,47
SHORT -34 -0,79 150,38 24 31,58 52 68,42

10–50
LONG -52,5 3,38 178,24 11 34,38 21 65,63
SHORT -53 5,73 224,18 11 33,33 22 66,67

WMA
5–20

LONG -19 10,97 123,27 33 37,08 56 62,92
SHORT -28 7,75 148,96 30 33,71 59 66,29

10–50
LONG -43 -2,93 147,92 16 34,78 30 65,22
SHORT -57 0,22 184,80 14 30,43 32 69,57

EMA
5–20

LONG -31 11,83 141,53 25 36,23 44 63,77
SHORT -38 8,71 163,03 20 28,99 49 71,01

10–50
LONG -33 32,04 172,07 12 46,15 14 53,85
SHORT -60 33,74 285,67 10 37,04 17 62,96

Źródło: opracowanie własne.

Średni dochód z transakcji jest w większości przypadków dodatni. 
Jednak mediana, czyli wartość środkowa, dla wyników transakcji przyjmuje 
dla wszystkich strategii wartości ujemne, co świadczy o większej liczbie trans-
akcji przynoszących stratę. Potwierdzeniem tego zjawiska jest analiza liczby 
transakcji zyskownych i stratnych, z której wynika, że te ostatnie stanowią 
od 53,85% do 71,01% wszystkich transakcji. Omówione wyżej, na podstawie 
wykresów, wahania wyników strategii znajdują odzwierciedlenie w odchyle-
niach standardowych policzonych dla wszystkich transakcji w obrębie danej 
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strategii. Najmniejszym odchyleniem charakteryzują się strategie dotyczące 
wykorzystania średnich ważonej i wykładniczej o długości 5 i 20 sesji. Poza 
tą cechą można zauważyć trend wzrostowy w wynikach tych strategii.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników strategii opartych 
na średnich ruchomych: prostej, ważonej i wykładniczej, dokonano wyboru 
dwóch strategii, które mogą przynieść inwestorowi wyższe, od innych stra-
tegii, stopy zwrotu. Wybrane strategie to ruchoma średnia ważona i ruchoma 
średnia wykładnicza. Przewagę nad ruchomą średnią prostą osiągają one 
poprzez przypisywanie większej wagi ostatnim obserwowanym cenom. Nie 
pozwala to jednak uniknąć dużej liczby transakcji stratnych, która związana 
jest z cechą charakterystyczną średnich kroczących, czyli wskazaniem już 
istniejącego trendu.

Elementami poprawiającymi wyniki strategii mogą być: zastosowanie 
zleceń stop oraz zmiana sygnału zamknięcia pozycji z przebicia średniej 
dłuższej przez krótszą na sygnał zmiany kierunku średniej krótszej.

THE ANALYSIS OF INVESTMENT STRATEGIES EFFECTIVENESS 
BASED ON MOVING AVERAGES ON THE EXAMPLE  

OF FINANCIAL FUTURES RELATED ON WIG20

Summary

The article describes how the strategies based on Moving Averages can be 
used. The example shown in the article concerns financial futures contract related 
on WIG20 index. There are three main Averages used in the strategies: Simple, 
Weighted, Exponential and two different strategies based on prices of 5-, 20-sessions 
and 10-, 50-sessions. Two of these strategies were marked with best investment results 
in the period of time between 20 of December 1999 and 5 of May 2010.

Translated by Krzysztof Sopoćko
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WYBRANE ZAGADNIENIA EKONOMII  
POLSKIEGO SEKTORA PUBLICZNEGO

Streszczenie
Artykuł przedstawia wybrane problemy polskiego sektora finansów publicznych 

w latach 2007–2010. W tych latach nie podjęto działań zmierzających do rozwiązania 
żadnego z problemów polskiego sektora publicznego zidentyfikowanych w latach 
poprzednich. Reforma finansów publicznych z sierpnia 2009 roku zawiera jedynie 
zmiany kosmetyczne, takie jak zmiany nazw jednostek sektora finansów publicz-
nych, i nie wprowadza mechanizmów, które wymuszałyby większą efektywność ich 
działalności. Z planów na lata 2010–2011 wynika, że nie zostaną podjęte żadne nowe 
znaczące reformy.

Wprowadzenie

Światowy kryzys finansowy – w tym sytuacja finansów publicznych 
Grecji, podważająca powszechnie przyjmowany aksjomat o niemożności 
bankructwa państwa, w dodatku państwa europejskiego i należącego do strefy 
euro – jest okolicznością uzasadniającą postawienie pytań o stan polskiego 
sektora publicznego i kierunki zmian. Jak stwierdził Joseph E. Stiglitz: „jednym 
z najważniejszych dóbr publicznych jest jakość zarządzania państwem: 
wszyscy odnosimy korzyści z lepiej zorganizowanego, sprawniejszego, 
bardziej troszczącego się o sprawy obywateli państwa. Jeżeli państwo jest 
w stanie zwiększyć efektywność swego działania i obniżyć podatki bez 
ograniczania zakresu dostarczanych usług publicznych, to korzystają na tym 
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wszyscy”1. W tym aspekcie należy również rozważać przedstawione koncep-
cje reform sektora publicznego w Polsce.

1. Reformy podjęte w latach 2007–2009 i plany na lata 2010–2011

W okresie wymienionym w tytule rządziła w Polsce, i wszystko 
na to wskazuje, że będzie rządzić do roku 2011, koalicja partii: Platforma 
Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. 

Oceniając te rządy na podstawie dotychczas zaistniałych faktów, a nie 
obietnic przed- i powyborczych2, należałoby wskazać następujące główne 
kierunki podjętych działań:
 – całkowita wymiana reprezentantów Skarbu Państwa w radach nadzorczych 

i zarządach spółek kapitałowych,
 – przyspieszona prywatyzacja majątku Skarbu Państwa,
 – reforma finansów publicznych zawarta w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 

roku3, która weszła w życie 1 stycznia 2010 roku,
 – reforma służby zdrowia zawarta w pakiecie ustaw z 6 listopada 2008 roku.

Pozostałe zagadnienia, w szczególności drobne zmiany prawa zawarte 
w dokumentach Plan stabilności i rozwoju i Pakiet antykryzysowy4, nie miały 
większego znaczenia dla gospodarki kraju.

Powyższy zakres zagadnień istotnych dla finansów publicznych należa-
łoby powiększyć o elementy planu działań rządu na drugą część jego kadencji,  
ogłoszonego w styczniu 2010 roku Planu rozwoju i konsolidacji finansów 
2010–2011, tj. m.in.:
 – wprowadzenie reguły wydatkowej, która ma służyć obniżeniu deficytu 

strukturalnego (wydatki nie będą przekraczały 1 proc. w ujęciu realnym 
do momentu osiągnięcia kryterium z Maastricht, czyli utrzymania deficytu 
na poziomie 3 proc. PKB);

1 J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2004, s. 176–177.
2 W latach 2005–2007 działał tzw. gabinet cieni Platformy Obywatelskiej, opracowujący 

komplet regulacji alternatywnych wobec rządu poprzedniej koalicji, jednakże nie potrafiono 
pokazać żadnych efektów pracy tego ciała.

3 DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240, ze zm.
4 http://www.kprm.gov.pl/rzad/dzialania_antykryzysowe_rzadu/.
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 – wprowadzenie reguły budżetowej, według której wydatki będą rosły wol-
niej niż gospodarka (reguła ta zostanie wprowadzona po spełnieniu kry-
terium z Maastricht);

 – przyspieszenie prywatyzacji oraz obniżenie odpisów z wpływów z prywa-
tyzacji na fundusz reprywatyzacji z dotychczasowych 5 proc. do 1,5 proc. 
oraz na fundusz restrukturyzacji przedsiębiorców z 15 proc. do 3 proc.;

 – dokończenie reformy emerytalnej – stopniowe ujednolicenie systemu eme-
rytalnego służb mundurowych z powszechnym systemem emerytalnym. 
Powszechny system emerytalny obejmowałby funkcjonariuszy i żołnierzy 
rozpoczynających służbę od 1 stycznia 2012 roku;

 – uwolnienie zamrożonych rezerw gotówkowych – wprowadzenie obowiąz-
ku lokowania wolnych środków wybranych jednostek sektora finansów  
publicznych na rachunkach ministra finansów. Obecnie znaczna część środ-
ków jednostek sektora finansów publicznych, tj. kilkanaście do 20 mld zł,  
jest lokowana w sektorze bankowym, co powoduje powstanie niepotrzeb-
nych kosztów.

Odnosząc się do dwóch pierwszych planowanych zamierzeń, można je-
dynie postawić pytanie, dlaczego zasady te nie obowiązują od 2008 roku, a są 
ciągle w sferze zamierzeń. Trzeci pomysł jest kontynuacją kreatywnej księgo-
wości, za pomocą której w 2009 roku znaleziono 21,1 mld zł „oszczędności” 
budżetowych. Zagadnienie reform emerytalnych wymaga odrębnego opra-
cowania, a odnosząc się do koncepcji nazwanej „uwolnieniem zamrożonych 
rezerw gotówkowych”, należy stwierdzić, że obecny stan jest efektem reformy 
finansów publicznych autorstwa tego rządu zawartej w ustawie z 27 sierpnia 
2009 roku. Przedstawiony wyżej opis odnosi się do stanu sprzed wejścia w ży-
cie ww. ustawy, gdy rzeczywiście wolne środki były przez jednostki sektora 
finansów publicznych lokowane na lokatach krótkoterminowych, najczęściej 
ON, co zmniejszało straty sektora finansów publicznych. Od 1 stycznia br. 
lokowania wolnych środków zakazuje art. 48 nowej ustawy, a zatem są one 
przetrzymywane na rachunkach bieżących i tym samym lokowane przez same 
banki, które przecież znają nowe przepisy i na nich zarabiają. Niezależnie 
od tego, czy odsetki, które banki zarobią od tych lokat, stanowią nienagła-
śniany przez rząd instrument wsparcia banków ze środków publicznych, 
to niemożność lokowania wolnych środków jest ewidentnym źródłem strat 
sektora finansów publicznych w 2010 roku. Przykład ten pokazuje słuszność 
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powiedzenia ministra M. Wilczka5, który kiedyś stwierdził, że „są ludzie, 
którym warto bardzo dużo płacić, aby zechcieli nic nie robić”.

2. Były prezydent jako jedyna przyczyna braku reform? 

Rządowa propaganda6, tłumacząc słabe tempo prac legislacyjnych 
w sprawie reform finansów publicznych, niezłomnie wskazywała na byłego 
prezydenta, grożącego rzekomo nieustannym wetowaniem i przesyłaniem 
do Trybunału Konstytucyjnego wszelkich ustaw autorstwa tego rządu. Tego 
rodzaju wyjaśnienia mają charakter czysto polityczny, nawet wtedy gdy 
podpisują się pod nimi i powielają w środkach masowego przekazu niektó-
rzy znani ekonomiści7, w szczególności w sytuacji, gdy właśnie w obecnej 
kadencji pierwszy raz w historii tzw. III RP senat odwołał swoje planowane 
posiedzenie z powodu nieotrzymania z sejmu żadnej ustawy8. W okresie od 
listopada 2007 do 10 kwietnia 2010 roku prezydent RP podpisał 526 ustaw, 
zgłosił weto do 18, a 19 skierował do Trybunału Konstytucyjnego9. Z danych 
tych wynika, że relacja ustaw zakwestionowanych do podpisanych wynosi 
7%, przy czym ustaw zawetowanych, a więc zakwestionowanych z powodów 
merytorycznych, 3,4%, a ustaw przekazanych do Trybunału Konstytucyjnego, 
a więc generujących wątpliwości konstytucyjne, 3,6%. W tym miejscu należa-
łoby wskazać istotność funkcji prezydenta w polskim systemie legislacyjnym, 
gdyż jest on jedynym strażnikiem poszanowania zapisów konstytucji, oraz 
złożoność tej funkcji w sytuacji, gdy sama konstytucja ogranicza własne 
znaczenie prawne, dopuszczając w art. 190 ust. 3 konstytucji10 dalsze obowią-
zywanie niezgodnej z nią ustawy nawet przez 18 miesięcy od dnia orzeczenia 

5 Minister przemysłu w rządzie M.F. Rakowskiego w latach 1988–1989.
6 W strukturze rządu nie ma ministerstwa propagandy; zadania te realizuje Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów.
7 M.in. G. Osiecki, Balcerowicz: Prezydent to hamulcowy, wywiad z Leszkiem 

Balcerowiczem w „Dzienniku Gazeta Prawna”, 4.03.2010, http://dziennik.pl/gospodarka/ar-
ticle562290/Balcerowicz_Prezydent_to_hamulcowy.html; Balcerowicz: prokuratura, media 
i Kaczyński psują polską gospodarkę, strona internetowa „Wprost24”: http://www.wprost.pl/
ar/191580/Balcerowicz-prokuratura-media-i-Kaczynski-psuja-polska-gospodarke/ i in.

8 Senat odwołał posiedzenie z powodu braku pracy, informacja z 14.02.2008 o przełożeniu 
planowanego na 21.02.2008 r. posiedzenia senatu na dzień 5.03.2008 r., www.gazeta.pl. 

9 Dane ze strony internetowej: www.prezydent.pl.
10 Ustawa z dnia 2.04.1997 r., DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483, ze zm.
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Trybunału Konstytucyjnego. W ten sposób jakakolwiek ustawa, całkowicie 
niezgodna z konstytucją, jest od niej ważniejsza, co w praktyce oznacza 
zachętę dla sejmu i senatu do tworzenia ustaw niezgodnych z konstytucją, 
bo i tak to właśnie te ustawy przez oczekiwany czas będą źródłem prawa. 
Zachęta ta jest tym większa, że tworzący niezgodne z konstytucją ustawy 
nie podlegają żadnym sankcjom karnym ani finansowym, w przeciwieństwie 
m.in. do prezydenta, premiera i ministrów, podlegających odpowiedzialności –  
przynajmniej hipotetycznie – przed Trybunałem Stanu. 

W tym systemie, w którym przyjęta w ogólnokrajowym referendum 
konstytucja jest nic nieznaczącym świstkiem papieru, elementem niespójnym 
z innymi jest rola prezydenta. Spośród podmiotów, którym na mocy art. 191 
konstytucji przyznano prawo złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego 
o zbadanie zgodności danej ustawy z konstytucją, tylko prezydent ma na mocy 
art. 122 ust. 3 konstytucji możność takiej interwencji, zanim ustawa wejdzie 
w życie. W związku z tym osoba pełniąca ten urząd ma dwie możliwości: 
albo będzie bezmyślnym podpisywaczem wszystkiego, co w sejmie zostanie 
wytworzone – kierując się literą konstytucji, która sama siebie uznała za 
mniej ważną od najgłupszej i najbardziej przestępczej ustawy, albo będzie 
stosował weto – kierując się duchem konstytucji jako ustawy zasadniczej, 
najważniejszego z wymienionych w art. 87 ust. 1 konstytucji źródeł prawa, 
nie zważając na deprecjonujące ją zapisy art. 190 ust. 3. Tylko drugi ze wska-
zanych kierunków działania prowadzi do budowy systemu, który można by 
określić terminem państwo prawa, w którym prawo wykonuje się i traktuje 
poważnie. Oczywiście nie zwalnia to z potrzeby szukania oszczędności w sys-
temie legislacyjnym. Interesującą koncepcję w tym zakresie zaprezentował  
W. Pawlak, proponując likwidację senatu i przekazanie jego kompetencji urzę-
dowi prezydenta11. Jak wyżej przedstawiono, 19 ustaw przeszło przez senat 
niezauważenie i tylko prezydent podjął działania w celu uchronienia polskiego 
systemu prawnego przed kolejnymi bublami legislacyjnymi. Utworzony na 
potrzeby realizacji porozumień okrągłostołowych w 1989 roku senat od lat 
jest przykładem trwałości rozwiązania tymczasowego i zbędnego w dłuższej 
perspektywie organu władzy, którego likwidacja zapowiadana jest przed każ-

11 A. Werner, P. Siennicki, Pawlak: Platforma, jak kiedyś SLD, popełnia grzech pychy, wy-
wiad w „Polska. The Times”, 27.11.2009, http://www.polskatimes.pl/stronaglowna/191295,paw
lak-schetynie-moge-powiedziec-witamy-w-klubie-facetow-po,id,t.html#material_7.



536 Mirosław Starzyński

dymi wyborami. Nie bez znaczenia są też koszty utrzymania tych podmiotów, 
które w 2010 roku w przypadku urzędu prezydenckiego wyniosą 73 mln, 
a w przypadku senatu 87 mln zł12.

Odnosząc się do zgłaszanych przez prezydenta wet, należy zauważyć, że 
znaczna ich liczba nie została przez sejm odrzucona, co oznacza, że podane 
przez prezydenta argumenty zostały uznane. Analiza uzasadnień stanowisk 
prezydenta wskazuje, że podnoszone zastrzeżenia miały poważne przesłanki 
ekonomiczne. Na przykład wykładając przesłanki zgłoszenia weta do ustawy 
o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 13 czerwca 2008 
roku13, stwierdzono m.in.: „Akceptacja przyjętych w ustawie z dnia 13 czerw-
ca 2008 r. rozwiązań oznaczałaby, że wynagrodzenia kadry kierowniczej 
spółek publicznych oraz wynagrodzenia pracowników tych spółek uległyby 
dalszemu rozwarstwieniu. Tak duże zróżnicowanie wynagrodzeń kadry kie-
rowniczej i pracowników, będące skutkiem jednostronnych zmian prawnych, 
których adresatem jest wyłącznie kadra zarządzająca, może w konsekwencji 
doprowadzić do rażących dysproporcji”.

Warto w tym miejscu odwołać się do motywów ustawodawczych, które 
zdecydowały o uchwaleniu przepisów limitujących wynagrodzenia kadry 
kierowniczej spółek Skarbu Państwa. Zasadnicze powody to niekontrolowany 
wzrost wynagrodzeń kadry kierowniczej oraz ukształtowanie systemów wy-
nagrodzeń w taki sposób, że nie były one zorientowane na spełnienie funkcji 
motywacyjnej. Konsekwencją było rozerwanie związku między poziomem 
i dynamiką wynagrodzeń a wynikami ekonomicznymi oraz nie mające 
uzasadnienia ekonomicznego rozwarstwienie dochodów osób wchodzących 
w skład organów zarządzających i pracowników. Analizę tych niekorzystnych 
zjawisk szczegółowo dokumentuje informacja Najwyższej Izby Kontroli 
o wynikach kontroli kosztów osobowych w przedsiębiorstwach państwowych 
i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa przeprowadzonej w 1999 roku 
(dokument NIK nr 138/2000). Istotne jest, by wprowadzenie nowych regulacji 
uwalniających wynagrodzenia członków zarządów oraz organów nadzorczych 
spółek publicznych eliminowało możliwość wzrostu wynagrodzeń w przy-
padku, gdy nie wzrasta efektywność gospodarowania mieniem spółki. A więc, 
by nie powtórzyła się sytuacja mająca miejsce do 2000 r.”

12 Zał. nr 2 do ustawy budżetowej na 2010 r. 
13 Druk sejmowy nr 481, www.sejm.gov.pl.
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Niejako przy okazji prezydent wskazał na konieczność uregulowania 
zagadnień multietatowych członków zarządów i rad nadzorczych: „Odnieść 
należy się również do występujących nieprawidłowości dotyczących osiąga-
nia dodatkowych przychodów przez osoby kierujące spółkami publicznymi 
z tytułu uczestnictwa w organach innych spółek z udziałem kapitału Skarbu 
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Nowe zasady wynagradza-
nia członków zarządów spółek publicznych muszą być związane z eliminacją 
występujących nieprawidłowości polegających na otrzymywaniu przez 
członków zarządów spółek publicznych wynagrodzenia z tytułu obecności 
w organach innych spółek z udziałem kapitału Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego”. 

Przede wszystkim jeśli chce się podwyższyć wynagrodzenia członkom 
zarządów i rad nadzorczych, należy najpierw odpowiedzieć na pytanie: za 
co? Autorzy ustawy nie odpowiedzieli na to pytanie w projekcie ustawy. 
Odpowiedzi należy szukać w głównej przesłance, na której oparte jest przy-
spieszenie prywatyzacji, tj. daleko gorszym zarządzaniu majątkiem skarbu 
państwa w porównaniu z zarządzaniem w firmach prywatnych, prowadzącym 
do dalszej deprecjacji tego majątku, przed którą tylko szybka prywatyzacja 
może ocalić chociaż część tego majątku. Odpowiedź zatem brzmi: za nic. 

Z jakiej przyczyny zatem podjęto taką inicjatywę ustawową? Wyłącznie 
w celu sprostania apetytom nowo ustanowionych władz spółek z udziałem 
Skarbu Państwa jako konsekwencji jedynej sprawnie przeprowadzonej ope-
racji gospodarczej, tj. totalnej wymiany składów personalnych tych gremiów 
po wyborach 2007 roku. 

Z ekonomicznego punktu widzenia nie ma żadnych powodów, aby Skarb 
Państwa zatrudniał jakościowo gorszych członków zarządów i rad nadzor-
czych spółek od zatrudnianych przez podmioty prywatne. Istotą problemu 
jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje, że zarządzający majątkiem 
Skarbu Państwa kieruje do zarządów i rad nadzorczych osoby, których nigdy 
by tam nie skierował, gdyby był to jego majątek prywatny. Otóż dzieje się 
tak z tego powodu, że kierujący te osoby w żaden sposób nie odpowiada 
za ich pracę, w żaden sposób nie odpowiada za to, czy majątek ten będzie 
pomnażany, czy deprecjonowany. Przy obowiązującej ogólnej ideologii pry-
watyzacyjnej było wręcz zapotrzebowanie na źle działające przedsiębiorstwa 
Skarbu Państwa, aby można było je ratować prywatyzacją. O ile reprezentanci 
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podmiotów prywatnych czują nacisk inwestorów, którzy stawiają swój mają-
tek na ich sprawną pracę, to reprezentanci Skarbu Państwa nie czują żadnej 
motywacji do pomnażania majątku Skarbu Państwa, tj. inwestora wcale 
niezainteresowanego pomnażaniem swojego majątku. W praktyce nie istnieją 
również żadne sankcje z tytułu złego zarządzania majątkiem państwowym 
poza bardzo rzadko spotykanym brakiem absolutorium, gdyż przecież spółki 
Skarbu Państwa „muszą” działać słabo, bo są państwowe. Analiza reprezen-
tacji Skarbu Państwa w organach spółek pozwala na uogólnienie, że w wielu 
przypadkach kryterium doboru stanowił motyw dodatkowych zarobków tych 
osób, a nie interes państwa. 

Słabość dotychczasowego systemu i brak jakichkolwiek zmian dostrzegła 
Rada Gospodarcza przy premierze14, która dla zapewnienia porównywalnej 
merytorycznie jakości zarządzania spółkami Skarbu Państwa zaproponowała, 
aby w miejsce dotychczasowych zasad nominacji przez ministra Skarbu po-
wołać Komitet Nominacji, w którego skład weszłoby 10–15 niekwestionowa-
nych autorytetów z kraju i zagranicy. Komitet miałby decydować o wyborze 
członków rad nadzorczych wszystkich spółek Skarbu Państwa, co w praktyce 
powinno oznaczać wymianę znacznej części dotychczasowych kadr. Gremium 
to zwróciło również uwagę na wskazane przez prezydenta blisko półtora roku 
temu zagadnienie multietatowych reprezentantów Skarbu Państwa.

Niezależnie od powyższego przedstawione poglądy prezydenta są 
zbieżne z odkryciami R. Batry, który uważał, że główną przyczyną wielkiej 
depresji lat 1930 była nierówna dystrybucja dochodu i w konsekwencji kon-
centracja bogactwa. W związku z powyższym w celu ograniczenia przyczyn 
wielkich kryzysów gospodarczych działania powinny być skierowane na 
zmniejszenie nierówności w podziale dochodu w społeczeństwie15. W opar-
tym na tym założeniu systemie PROUT16 postuluje się, aby została ustalona 
zależność pomiędzy minimalnym i maksymalnym wynagrodzeniem za 
pracę w gospodarce, a maksymalne wynagrodzenie za pracę nie powinno być 
większe niż dziesięciokrotność wynagrodzenia minimalnego. Zawetowana 

14 T. Siemieniec, Koniec nieładu w spółkach skarbu, „Puls Biznesu”, 1.06.2010, http://
www.pb.pl/Default2.aspx?ArticleID=AAA0EDA4-8044-45B3-A437-18A57FD6A658.

15 R. Batra, Regular Cycles of Money, Inflation, Regulation and Depressions, Venus 
Books, Dallas 1985.

16 Nazwę można przetłumaczyć jako Teoria Użytecznego Rozwoju; skrót PROUT pocho-
dzi od: Pro – od Progressive, U – od Utilization i T – od Theory.
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ustawa zmierzała w stronę pogorszenia relacji między wynagrodzeniem władz 
spółek i pracowników, przy czym już teraz wielomilionowe dochody roczne 
zarządów w spółkach prywatnych wielokrotnie przekraczają roczne dochody 
prezydenta, premiera, ministrów, sędziów Sądu Najwyższego oraz Trybunału 
Konstytucyjnego i innych najważniejszych osób w państwie. 

Z kolei weto wobec ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o zakładach 
opieki zdrowotnej17 wchodzącej w skład pakietu ustaw reformujących or-
ganizację służby zdrowia zostało uzasadnione niezawarciem w tej ustawie 
żadnych mechanizmów gwarantujących zapewnienie przez państwo dalszego 
funkcjonowania jednostek świadczących opiekę zdrowotną. W związku 
z tym, że obecnie funkcjonujące ZOZ-y miałyby być przekształcone docelowo 
w spółki kapitałowe, stałyby się zwykłymi przedsiębiorstwami dążącymi do 
maksymalizacji zysku, a zadanie ratowania życia i zdrowia obywateli zeszło-
by na drugi plan. Jak wskazano w uzasadnieniu wniosku18: „Zakłady opieki 
zdrowotnej realizują ważny cel publiczny, polegający na ochronie zdrowia. Ich 
likwidacja jest więc swoistą ostatecznością i gdyby miała się wiązać z niemoż-
nością realizowania celu podstawowego, nie zawsze mogłyby usprawiedliwiać 
ją kalkulacje ekonomiczne. Ochrona życia i zdrowia obywateli jest bowiem 
jedną z najważniejszych wartości konstytucyjnych i z pewnością odstąpienia 
od ich realizacji nie można usprawiedliwiać wyłącznie korzyściami gospodar-
czymi. Tworząc przepisy, które określają rodzaje zakładów opieki zdrowotnej, 
zasady ich organizacji i funkcjonowania, ustawodawca winien przewidzieć 
mechanizmy, które dadzą gwarancję i zabezpieczenie, że zakłady te będą 
mogły realizować cele, dla których je utworzono”.

Jest oczywiste, że opłacalność leczenia jest związana z możliwościami 
finansowymi pacjentów, z tym, że jeżeli przez lata pobierano składki na ubez-
pieczenie, to ubezpieczenie to powinno również jakieś świadczenia finansować, 
a nie pobierać składki ubezpieczeniowe i odsyłać do leczenia finansowanego 
z funduszy pacjentów. Podobnie opłacalność leczenia różnych chorób jest 
różna, a najgorszą sytuację finansową mają szpitale, które leczą najtrudniejsze 
przypadki. Najtrudniejsze przypadki są jednocześnie skrzętnie omijane przez 
podmioty działające komercyjnie. Propozycja sprowadzająca się w zasadzie 
do zmiany formy organizacyjnej, czyli przekształcenia w spółki kapitałowe, 

17 Druk sejmowy nr 284, www.sejm.gov.pl.
18 www.prezydent.pl.
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w świetle wyżej przedstawionych problemów z efektywną działalnością już 
istniejących spółek Skarbu Państwa, musiała być uznana za wstęp do kolejnej 
przyspieszonej prywatyzacji, mającej w przyszłości na celu ratowanie spółek 
kapitałowych z branży ochrony zdrowia i pozbawienie części ubezpieczonych 
realnej możliwości otrzymania świadczeń zdrowotnych. 

Sprawą wyboru politycznego jest kwestia zaangażowania państwa w sys-
tem ubezpieczeń zdrowotnych, który w Polsce ma charakter niechcianego przez 
rządzących bagażu po poprzednim systemie, ale który w USA jest nowością 
wprowadzoną przez obecnie rządzącą ekipę B. Obamy. We wspomnianym 
wcześniej systemie gospodarczym PROUT przyjęto, że obowiązkiem państwa 
jest zapewnienie wszystkim obywatelom opieki medycznej i możliwości edu-
kacji. Piramidalny schemat tego systemu przedstawiono na rysunku 1.

 

 

 

    BEZPŁATNA OPIEKA 
MEDYCZNA     

   BEZPŁATNA EDUKACJA    
  SEKTOR MAŁEGO BIZNESU   
  – prywatna własność   
  – spółki kapitałowe   
  – małe spółdzielnie   
  – rolnictwo   
 SEKTOR SPÓŁDZIELCZY  
 – masowe dobra konsumpcyjne  
 – przemysł lekki  
 – wielkoobszarowe gospodarstwa rolne  

SEKTOR PUBLICZNY 
– przemysł surowcowy i energetyka 

– przemysł ciężki 
– transport publiczny 

– obrona  

Rys. 1.  System ekonomiczny PROUT
Źródło:  R. Batra, PROUT: The Alternative to Capitalism and Marxism, University 

Press of America, Inc., Lanham 1980, s. 47.

System dzieli się na pięć głównych sektorów, tj. publiczny, spółdziel-
czy, prywatny, edukacji i ochrony zdrowia, przy czym rolnictwo ujęte jest 
w sposób analogiczny jak przemysł. Edukacja i ochrona zdrowia mogłyby 
być ujęte jako części trzech pierwszych sektorów, lecz ich znaczenie wymaga 
specjalnego traktowania. Sektor publiczny jest bazą, na której posadowione 
są pozostałe elementy systemu, począwszy od sektora spółdzielczego, poprzez 



541Wybrane zagadnienia ekonomii polskiego sektora publicznego

sektor małego biznesu, a na szczycie piramidy są bezpłatna edukacja i ochrona 
zdrowia, dla których bazą są niżej posadowione 3 sektory tego systemu ekono-
micznego. System ten podkreśla społeczną istotność dostępnej dla wszystkich 
możliwości ochrony zdrowia.

3. Reforma finansów publicznych

Reformą niezawetowaną jest wskazana wyżej nowa ustawa o finansach 
publicznych i przepisy ją wprowadzające, w której oprócz powielenia po-
przedniej ustawy wprowadzono wiele dyskusyjnych nowych rozwiązań, np.:
 – wspomniany wyżej zakaz lokowania wolnych środków finansowych nie-

których jednostek sektora finansów publicznych;
 – obsługę wydatków w ramach budżetu środków europejskich przeniesiono 

do BGK,
 – dokonano zmiany nazwy agencji państwowych na agencje wykonawcze,
 – przedefiniowano zadania audytu wewnętrznego i dodano tworzenie komi-

tetów audytu;
 – likwiduje się sprawnie działający na rzecz osób niepełnosprawnych 

PFRON, przenosząc jego zadania do całkowicie niesprawnych w tym za-
kresie samorządów;

 – po 6 latach członkostwa w Unii Europejskiej w dalszym ciągu nie adapto-
wano do polskiego systemu finansów publicznych rozwiązań tam przyję-
tych, np. w zakresie zasad rozliczania środków finansowych, horyzontu 
planistycznego itd.

W ustawie tej nie zawarto mechanizmów ekonomicznych dających 
szanse zwiększenia efektywności zarządzania finansami sektora finansów 
publicznych. Braki te obecnie rząd stara się uzupełniać, zgłaszając na przykład 
pomysły centralizacji zamówień publicznych19, dzięki czemu – jak stwierdził 
minister M. Boni: „jak się kupuje wspólnie dla całej administracji usługi 
czy produkty, wychodzi dużo taniej”. Koncepcja ta oznaczałaby całkowite 
odwrócenie dotychczas obowiązującego kierunku decentralizacji państwa, 
gdyż to w samorządach miało być taniej, a jedynym jej skutkiem będzie ogól-
nokrajowy paraliż zaopatrzeniowy. Poza tym jest to szukanie pieniędzy nie 

19 G. Osiecki, Tak Boni chce wyczarować kilka miliardów, „Dziennik Gazeta Prawna”, 
4.06.2010, http://dziennik.pl/gospodarka/article620651/Tak_Boni_chce_wyczarowac_kilka_
miliardow.html.
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tam, gdzie ich najwięcej sektor publiczny traci. Na przykład do sprawy rene-
gocjacji zasad obsługi systemu informatycznego ZUS oddelegowano z rządu 
socjologa Derdziuka, czego wyniki w postaci kontynuacji dotychczasowych 
zasad budowy systemu informatycznego i topienia w tym systemie kolejnych 
publicznych miliardów złotych były nietrudne do przewidzenia20. 

Wnioski

1. Kierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustaw wątpliwych 
z prawnego punktu widzenia i wetowanie ustaw zawierających wadliwe roz-
wiązania ekonomiczne jest podstawowym prawnym obowiązkiem wybranego 
w powszechnych wyborach prezydenta.

2. Polski sektor publiczny nie wypracował mechanizmów zarządzania 
majątkiem Skarbu Państwa; przyspieszona prywatyzacja, czyli wyprzedaż, jest 
cechą charakterystyczną podmiotów nieradzących sobie z zarządzaniem własnym 
majątkiem zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i w przypadku państwa.

3. Dotychczasowe realne działania w zakresie modernizacji sektora 
finansów publicznych, zmaterializowane w ustawie o finansach publicznych 
z 27 sierpnia 2009 roku, nie tylko nie dają nadziei na zwiększenie efektywności 
sektora finansów publicznych, ale dają podstawy do obaw o obniżenie jakości 
dotychczas realizowanych zadań publicznych, np. w zakresie wspierania osób 
niepełnosprawnych.

4. W sektorze finansów publicznych nie tylko nie wprowadzono no-
wych innowacyjnych rozwiązań, lecz nawet w ciągu 6 lat członkostwa w Unii 
Europejskiej nie zaadaptowano rozwiązań tam przyjętych jako standard; ko-
nieczność obsługi zbędnych, biurokratycznych, polskich przepisów z zakresu 
finansów publicznych generuje wprost zbędne obciążenie biurokracją dla oby-
wateli i rozrost etatów w sektorze publicznym potrzebnych do wykonywania 
zbędnych prac.

5. Z zapowiedzi rządu na tzw. drugą część kadencji wynika, że wszyst-
ko, co obecna koalicja miała do powiedzenia w tym zakresie, ujęła w ustawie 
z sierpnia 2009 roku; z tego wynika, że lata 2010–2011 będą kolejnym straco-
nym okresem dla reform sektora finansów publicznych w Polsce.

20 P. Miączyński, L. Kostrzewski, Asseco dokończy informatyzację ZUS. Bez przetargu, 
„Gazeta Wyborcza”, 5.06.2010, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7975824,Skazani_na_
Asseco.html.
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SOME PROBLEMS OF THE POLISH PUBLIC SECTOR

Summary

The article presents chosen problems of the polish public sector in 2007-2010. In 
this period there were not government activity for solving any problem, which were 
indicated before. The reform of the polish financial sector from August 2009 consists 
only cosmetic changes, as names of the institutions, and not changes to improve more 
efficiency. The plans for 2010-2011 shows, that there will not be any new reforms.

Translated by Mirosław Starzyński
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REKOMENDACJA T – SZANSE I ZAGROŻENIA

Streszczenie
W artykule przedstawiono założenia Rekomendacji T zaaplikowanej przez 

Komisję Nadzoru Finansowego w lutym 2010 roku oraz podjęto próbę oceny 
zawartych w niej zaleceń. Negatywne zmiany na rynku finansowym wynikające 
z załamania kredytów subprime w USA spowodowały zmianę polityki kredytowej 
poprzez zaostrzenie obowiązujących procedur. Nie wszystkie podmioty polskiego 
sektora bankowego podjęły takie czynności, co skłoniło KNF do wprowadzenia 
ujednoliconych zasad w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji 
kredytowych. Wskazano na korzyści płynące z wprowadzenia rekomendacji, jak 
również zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób najuboższych. 

Wprowadzenie

Kryzys światowy, którym miał swój początek na rynku kredytów subprime 
w USA, pociągnął za sobą wiele zmian, m.in. również w sektorze bankowym. 
Podjęto działania zmierzające do lepszego zarządzania ryzykiem w celu niedo-
puszczenia do podobnych sytuacji w przyszłości bądź ograniczenia ich negatyw-
nego wpływu na gospodarkę. Bliżej przyjrzano się agencjom ratingowym, ich 
działalności, które zgodnie z nowymi wytycznymi Komisji Europejskiej powinny 
podlegać kontroli regulatora we wszystkich krajach członkowskich Unii. W Polsce 
tę rolę ma przyjąć Komisja Nadzoru Finansowego – zgodnie z projektem noweli-
zacji prawa bankowego zatwierdzonym 6 maja 2010 roku. 

Nie tylko agencje ratingowe wywołały zmiany, ale również obowiązu-
jące reglamentacje Nowej Umowy Kapitałowej – Basel II, która nie spełniła 
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oczekiwań. To spowodowało, że trwają prace nad wdrożeniem Basel III, która 
będzie zakładała jeszcze bardziej rygorystyczne normy ostrożnościowe dla 
banków. 

Główne zmiany, które mają zostać wprowadzone wraz z Basel III1:
 – konieczność zwiększenia funduszy własnych banków z obecnie obowią-

zującego poziomi 4% do 8%, 
 – wyższy wymóg kapitałowy na transakcjach na pochodnych i akcjach,
 – nowe wymogi dotyczące stosowania ratingów wewnętrznych,
 – nowe wymagania dotyczące płynności,
 – sankcje za niespełnienie wymogów kapitałowych.

Komisja Nadzoru Finansowego zaaplikowała w lutym 2010 roku 
Rekomendację T. Głównym powodem jej wprowadzenia był zaobserwowany 
w Polsce proces rozluźnienia przez banki zasad polityki kredytowej 
Przejawiało się to głównie2:

 – obniżaniem wymogów w analizie zdolności kredytowej,
 – nadmiernym, nieuzasadnionym wydłużaniem okresu kredytowania,
 – zwiększaniem relacji zadłużenia do zabezpieczeń.

Powyższe wynikało, zdaniem banków, z nasilającej się konkurencji oraz 
optymistycznej oceny przyszłej sytuacji gospodarczej i wzrostu cen mieszkań 
w przypadku kredytów mieszkaniowych. Niejednokrotnie w ofercie różnych 
podmiotów sektora bankowego były tzw. kredyty na dowód, co było szcze-
gólnie niebezpieczne dla osób o najniższych dochodach, które przeznaczają 
większą część swojego dochodu na zaspokojenie potrzeb podstawowych. 

Kolejną nieprawidłowością, którą zidentyfikowała KNF, było nie-
uwzględnianie w badaniu zdolności kredytowej rzeczywistego wykorzysta-
nia przyznanych klientowi limitów kredytowych3. Przy badaniu zdolności 
i wiarygodności kredytowej banki powinny kierować się uwzględnianiem 
wszelkich zaangażowań klienta w innych instytucjach finansowych. Obecnie 
funkcjonuje Biuro Informacji Kredytowej S.A., które zostało utworzone przez 
Związek Banków Polskich celem zbudowania kompleksowej bazy danych za-

1 P. Dziekoński, Basel 3. Czy czeka nas przyspieszona konsolidacja sektora bankowego?, 
http://www.deloitte.com (30.03.2010). 

2 Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie 
zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, http://www.knf.gov.pl (1.03.2010).

3 Ibidem. 
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wierającej informacje o zobowiązaniach klientów banków. BIK współpracuje 
z bankami oraz SKOK-ami, które są zobowiązane do przekazywania infor-
macji kredytowych o wszystkich swoich klientach. BIK, działając zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych, gwarantuje każdemu możliwość 
sprawdzenia raz na 6 miesięcy swoich danych przekazywanych do Biura przez 
instytucje współpracujące4.

Na skutek kryzysu światowego większość banków w Polsce zaostrzyła 
obowiązujące procedury, jeżeli chodzi o badanie zdolności kredytowej i wy-
danie pozytywnej decyzji kredytowej, jednakże z uwagi na fakt, iż nie wszyst-
kie podmioty sektora bankowego podjęły takie działania, KNF postanowiła 
wydać zasady dotyczące dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem 
detalicznych ekspozycji kredytowych – zwane Rekomendacją T.

Rekomendacja T nie jest pierwszą, która została wprowadzona przez 
Komisję Nadzoru Finansowego. Obecnie funkcjonuje 16 rekomendacji KNF, 
każda oznaczona kolejną literą alfabetu5:

1. Rekomendacja A – dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym 
zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych,

2. Rekomendacja B – dotycząca ograniczania ryzyka inwestycji finan-
sowych banków,

3. Rekomendacja C – dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji 
zaangażowań,

4. Rekomendacja D – dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym 
systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki,

5. Rekomendacja F – dotycząca podstawowych kryteriów stosowanych 
przez Komisję Nadzoru Bankowego przy zatwierdzaniu regulaminów ustala-
nia bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki 
hipoteczne,

6. Rekomendacja G – dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procen-
towej w bankach,

7. Rekomendacja H – dotycząca kontroli wewnętrznej w banku,

4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU z 1997 r., nr 133, 
poz. 883, http://www.bik.pl/ (15.03.2010). 

5 Komisja Nadzoru Finansowego, Plan regulacyjny KNF w zakresie nadzoru bankowego, 
http://www.knf.gov.pl (1.03.2010). 
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8. Rekomendacja I – dotycząca zarządzania ryzykiem walutowym 
w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciążonych ryzy-
kiem walutowym,

9. Rekomendacja J – dotycząca tworzenia przez banki baz danych 
odnoszących się do rynku nieruchomości,

10. Rekomendacja K – dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipo-
teczne rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji,

11. Rekomendacja L – dotycząca roli biegłych rewidentów w procesie 
nadzoru nad bankami,

12. Rekomendacja M – dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym 
w bankach,

13. Rekomendacja P – dotycząca systemu monitorowania płynności 
finansowej banków,

14. Rekomendacja R – dotycząca zasad identyfikacji bilansowych 
ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania: odpisów ak-
tualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych 
oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe,

15. Rekomendacja S (II) – dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspo-
zycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie,

16. Rekomendacja T – dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządza-
nia ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych.

Celem artykułu jest określenie wpływu Rekomendacji T na sytuację 
polskiego sektora bankowego oraz na sytuację kredytobiorców, a zwłaszcza 
tych o najniższych dochodach, którzy mają znacznie utrudniony dostęp do 
kredytów i pożyczek bankowych. Wskazane zostaną korzyści i zagrożenia 
płynące z wdrożenia zaleceń KNF oraz podjęta zostanie próba oceny 
rekomendacji z różnych punktów widzenia.

1. Podstawowe założenia Rekomendacji T

W ramach obowiązującej banki Rekomendacji T zostało zatwierdzonych 
25 rekomendacji, do których powinny dostosować się podmioty sektora ban-
kowego. Rekomendacje odnoszą się do następujących obszarów6:
 – zarządzanie,
 – kontrola ryzyka,

6 Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja T…, op.cit.
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 – identyfikacja, pomiar i akceptacja ryzyka,
 – zabezpieczenia,
 – raportowanie,
 – relacje z klientami,
 – kontrola wewnętrzna.

W zakresie zarządzania banki zobligowane są do przyjęcia w formie 
pisemnej zasad polityki zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredyto-
wych. Przyjęte zasady powinny odzwierciedlać poziom tzw. apetytu na ryzyko, 
czyli dopuszczalnego, akceptowanego poziomu ryzyka – wyrażonego za pomocą 
wskaźników ilościowych maksymalnego poziomu ekspozycji na ryzyko7.

W zakresie kontroli ryzyka banki powinny prowadzić monitoring 
detalicznych ekspozycji kredytowych, co pozwoli na bieżące pozyskiwanie 
informacji na temat ekspozycji detalicznych i na szybką reakcję banku w przy-
padku ewentualnych zagrożeń. Banki powinny mieć dostęp do systemów 
informacyjnych, baz danych oraz narzędzi analitycznych, które wspierać będą 
proces pomiaru ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych. Banki powinny 
mieć wewnętrzne limity ograniczające ryzyko kredytowe odnoszące się do 
całego portfela oraz poszczególnych detalicznych ekspozycji kredytowych, 
tak aby uwzględniały zróżnicowanie ekspozycji i zabezpieczeń. Zdaniem 
KNF powinna zostać rozdzielona funkcja sprzedawcy i analityka, tak aby 
osoba, która pozyskała klienta, nie zajmowała się analizą jego wniosku8.

W obszarze identyfikacji, pomiaru i akceptacji ryzyka wymaga się, 
aby proces ten składał się z oceny zdolności i wiarygodności kredytowej 
klienta. Rekomenduje się, aby banki przyjmowały bezpieczny poziom ob-
ciążeń dochodów klientów detalicznych, uwzględniając wpływ warunków 
makroekonomicznych. Banki powinny przy podejmowaniu decyzji kre-
dytowych brać pod uwagę wyniki testów pod kątem istotnych zmian stóp 
procentowych – zakładając m.in. rekomendowany wzrost o 400 punktów 
bazowych, a w przypadku ekspozycji walutowych – istotne zmiany kursów 
walut – zakładając m.in. rekomendowany spadek kursu złotego o 30%. Poza 
tym maksymalny poziom relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań 
kredytowych do średnich dochodów netto kredytobiorcy nie powinien być 
wyższy niż 50% dla klientów detalicznych o dochodach netto nieprzekracza-

7 Ibidem. 
8 Ibidem.
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jących poziomu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, w pozostałych 
przypadkach nie powinien być wyższy niż 65%. Banki powinny brać pod 
uwagę zarówno wydatki związane z funkcjonującymi, jak i wnioskowanymi 
przez klienta zobowiązaniami kredytowymi. W ocenie zdolności kredytowej 
mogą być uwzględnione jedynie dochody osób, które będą zobowiązane do 
spłaty zaciągniętego zobowiązania. Przez cały okres obowiązywania umowy 
bank powinien monitorować wiarygodność kredytową kredytobiorcy9.

W zakresie zabezpieczeń rekomenduje się przyjmowanie zabezpieczenia 
detalicznych ekspozycji kredytowych. Przyjmowane zabezpieczenia powinny 
spełniać kryteria płynności, wartości oraz dostępu i możliwości kontroli. Bank 
powinien zapewnić niepogorszenie się poziomu zabezpieczenia ekspozycji 
kredytowej w całym okresie trwania umowy. Bank powinien posiadać odpo-
wiednie procedury i narzędzia służące do weryfikacji i aktualizacji wartości 
zabezpieczenia ekspozycji kredytowych10.

W zakresie raportowania bank powinien zapewnić skuteczny system 
raportowania realizacji zasad polityki zarządzania ryzykiem detalicznych eks-
pozycji kredytowych oraz poziomu ryzyka z tytułu tych ekspozycji. Z kolei 
w obszarze relacji z klientami banki powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
przekazywane klientom informacje były zrozumiałe, jednoznaczne i czytelne. 
Banki w pierwszej kolejności powinny rekomendować kredyty lub pożycz-
ki w walucie, w której klient uzyskuje dochody, a nie w innych walutach. 
W relacjach z klientem bank powinien wykazać profesjonalizm, rzetelność 
i staranność oraz zapewnić klientowi najlepszą wiedzę11.

W zakresie kontroli wewnętrznej rekomenduje się przyjęcie przez zarząd 
zasad i sposobów takowej oraz określenie obszarów podlegających kontroli.

2. Szanse i zagrożenia Rekomendacji T – ocena z różnych punktów 
widzenia

Działania KNF zmierzające do rzetelnego badania zdolności kredytowej 
przez podmioty sektora bankowego są jak najbardziej uzasadnione, jednakże 
nasuwa się pytanie, czy nie są one spóźnione. Jeszcze parę lat temu mówiło 
się, iż Polacy charakteryzują się małą znajomością usług bankowych, że nie 

9 Ibidem. 
10 Ibidem.
11 Ibidem. 
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korzystają z kredytów, kart kredytowych itp. W przeciągu tych kilku ostatnich 
lat sytuacja zmieniła się do tego stopnia, że bardzo często mówi się obecnie, 
że Polacy żyją na kredyt i nie potrafią oszczędzać. 

Rys. 1.  Struktura przedmiotowa kredytów dla gospodarstw domowych
Źródło:  Urząd KNF, Raport o sytuacji banków w 2009 roku, www.knf.gov.pl 

(15.04.2010). 

Z powyższego wynika rosnąca tendencja do zaciągania kredytów przez 
gospodarstwa domowe. Ze względu na wolumen transakcji na zakup nieru-
chomości mieszkaniowych znajdują się one na wyższym poziomie, jednakże 
tendencja wzrostowa w obu przypadkach przebiega równomiernie.

Większość banków w Polsce samodzielnie podjęła działania zmierzające do 
wprowadzenia bardziej rygorystycznych procedur kredytowych. Obecnie to „sza-
leństwo kredytowe”, które można było zaobserwować, mamy już za sobą. Dane 
zebrane przez KNF wskazują jednakże na trudną sytuację sektora bankowego.
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Rys. 2.  Kredyty zagrożone od sektora niefinansowego [mld zł]
Źródło:  Urząd KNF, Raport o sytuacji banków…, op.cit.
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Z powyższego wynika, iż z roku na rok zarówno w polskich przedsiębior-
stwach, jak i gospodarstwach domowych zdarzają się przypadki opóźnienia 
w spłacie ekspozycji kredytowych powyżej 3 miesięcy. 

Rekomendacja T wywołała wiele kontrowersji, a przede wszystkim zapi-
sy dotyczące badania zdolności kredytowej, określające maksymalny poziom 
relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych do średnich 
dochodów netto, który nie powinien być wyższy niż 50% w przypadku osób 
uzyskujących dochody poniżej przeciętnego poziomu wynagrodzenia w go-
spodarce, a w przypadku osób z wyższymi dochodami poziom tych relacji nie 
powinien przekroczyć 65%. 

Związek Banków Polskich podkreśla, że w przypadku osób o wysokich 
dochodach, które przekraczają dwukrotność średnich krajowych, bardziej 
zasadne jest stosowanie dodatkowego limitu długu do dochodów na poziomie 
80%, bowiem wśród klientów są tacy, którzy po pokryciu niezbędnych kosz-
tów utrzymania dysponują wyższym poziomem dochodu, w związku z tym 
banki mogą im zaoferować duży wachlarz produktów. Zdaniem ZBP przyjęte 
wytyczne z Rekomendacji T mogą przyczynić się do rezygnacji tych osób 
z usług polskich banków i finansowania się za granicą12.

Powyższe wytyczne szczególnie mocno mogą jednak odbić się na osobach 
o najniższych dochodach, bowiem praktyka wskazuje, że udzielenie kredytu 
takim osobom nie oznacza automatycznie braku spłaty kredytu i wysoki udział 
złych kredytów wśród tych klientów13. Istnieje duże ryzyko, że osoby takie 
przestaną korzystać z kredytów bankowych i zwrócą się w stronę instytucji 
parabankowych, które nie podlegają nadzorowi KNF i w których stawki opłat, 
prowizji i oprocentowania są tak wysokie, że prędzej czy później klient nie 
poradzi sobie z obsługą takich zobowiązań. Regulacja ta została wprowadzona 
w celu ochrony klientów banków przed udzielaniem im kredytów, których 
w przyszłości nie będą mogli spłacić, aczkolwiek większość banków samo-
dzielnie zaostrzyła swoje procedury, a wprowadzenie dodatkowych ograniczeń 
może przyczynić się do zmniejszenia liczby udzielanych kredytów, co może 
uderzyć w gospodarkę, bowiem jeżeli banki dostosują się do rekomendacji, 

12 J. Tylińska, Najważniejsze uwagi ZBP do uchwalonej w dniu 23 lutego 2010 r. przez KNF 
rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych 
ekspozycji kredytowych, www.zbp.pl (15.04.2010). 

13 Ibidem.
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skutki mogą być odczuwalne na przykład przez deweloperów, sprzedawców, 
którzy oferowali sprzedaż ratalną itp.

Zgodnie z Rekomendacją T, badając zdolność kredytową, należy 
uwzględniać wszelkie zobowiązania wnioskodawcy, w tym również te, 
które jeszcze nie zostały udzielone, o które klient wnioskuje. Często jednak, 
w przypadku kredytów mieszkaniowych, klienci składają kilka wniosków 
równocześnie. Biorąc pod uwagę wysokość rat takich kredytów, złożenie 
wniosku w innym banku będzie faktycznie oznaczało brak zdolności kredy-
towej w obu bankach14.

Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości, możliwe jest określenie korzy-
ści i zagrożeń płynących z wprowadzenia Rekomendacji T. Wśród korzyści 
można wyróżnić:
 – jasno określone zasady polityki kredytowej obowiązujące w bankach,
 – ograniczone ryzyko funkcjonowania banków,
 – uzyskiwanie bieżącej informacji na temat ekspozycji detalicznych,
 – ograniczenie ryzyka podejmowania subiektywnych decyzji kredytowych 

w związku z rozdzieleniem funkcji sprzedawcy i analityka,
 – ochrona klientów zwłaszcza tych o najniższych dochodach przed kredyta-

mi, których nie będą w stanie spłacić,
 – poprawa relacji z klientami.

Zagrożenia płynące z Rekomendacji T:
 – koszty monitoringu banków,
 – koszty zmiany struktury organizacyjnej – oddzielenie funkcji sprzedawcy 

i analityka,
 – rezygnacja z usług bankowych przez klientów o najniższych dochodach 

i korzystanie z kredytów i pożyczek w instytucjach parabankowych,
 – ograniczenie oferty bankowej dla osób zamożnych,
 – uwzględnianie w zdolności kredytowej wnioskowanego poziomu zaanga-

żowań – w przypadku kredytów hipotecznych – brak zdolności kredytowej,
 – ograniczenie liczby udzielonych kredytów,
 – negatywny wpływ na innych uczestników rynku, tj. deweloperzy, sprzedaż 

ratalna.

14 Ibidem.
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Podsumowanie

Rekomendacja T wywołała żywą dyskusję zarówno wśród bankowców, 
jak i klientów. Poszczególne rekomendacje wprowadzone przez KNF mają na 
celu wdrożenie dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem ekspozycji 
detalicznych, ochronę klientów przed kredytami, których nie będą w stanie 
spłacać, oraz ochronę banków przed przyjmowaniem do swoich portfeli kredy-
tów złej jakości. Problemem może jednak okazać się zapis dotyczący badania 
zdolności kredytowej, bowiem może to być przyczynek do korzystania przez 
klientów najuboższych z ofert instytucji parabankowych, które mogą okazać 
się dla nich początkiem znacznych kłopotów. W takiej sytuacji najbardziej 
zasadne staje się objęcie nadzorem przez KNF instytucji parabankowych, 
czego obecnie Komisja nie zamierza się podjąć. Czas pokaże, w jaki sposób 
Rekomendacja T wpłynie na działalność banków i kredytobiorców, być może 
tych negatywnych skutków nie będzie tak wiele, jak teraz o tym się mówi. 
Podobnie było przy wprowadzaniu Rekomendacji S, kiedy przyjmowano wy-
tyczne dotyczące udzielania kredytów w walucie wymienialnej, która również 
spotkała się z krytyką, a okazała się dla wielu klientów zbawienna.

RECOMMENDATION T – CHANCES AND THREATS

Summary

The article presents the applied assumptions T Recommendation by the 
Financial Supervision Commission in February 2010 and attempts to assess its re-
commendations. Negative changes in the financial market stemming from the collapse 
of subprime lending in the U.S., led the credit policy by tightening the existing proce-
dures. Not all the Polish banking sector actors have taken such action, prompting the 
KNF to introduce harmonized rules on risk management for retail credit exposures. 
Pointed out the recommendations arising from the introduction of benefits, as well as 
threats, with particular emphasis on the poorest people.

Translated by Agnieszka Strycharczyk
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Streszczenie
W niniejszym artykule dokonano prezentacji zagadnienia zintegrowanego 

zarządzania ryzykiem. W pierwszej części omówiono istotę procesu zarządzania 
ryzykiem, jego rodzaje, a także korzyści wynikające z zastosowania tego sytemu 
w strategii działalności przedsiębiorstwa. Ostatnia część artykułu, prezentując prak-
tyczne podejście do zintegrowanego zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw z sektora 
MŚP, wskazuje na perspektywy jego rozwoju na polskim rynku w najbliższym czasie.

Wprowadzenie

Zdolność przedsiębiorstwa do postrzegania ryzyka stanowi fundamen-
talny czynnik umożliwiający działanie we współczesnym otoczeniu. Bez 
właściwego rozpoznania i zrozumienia zasad zarządzania ryzykiem trudno 
jest inwestować i podejmować właściwe inicjatywy biznesowe. Zmiany 
wpływające na obecne warunki procesów gospodarczych, do których należą 
m.in.: wzrost zagrożeń zewnętrznych (zarówno naturalnych, jak i wywołanych 
działaniem człowieka), skutki globalizacji oraz nowe tendencje w strategiach 
działania przedsiębiorstw, wymagają ewolucji podejścia kadry wysokiego 
i średniego szczebla w zakresie wiedzy i umiejętności, a także wprowadzenia 
systemu zintegrowanego zarządzania ryzykiem jako stałego elementu strategii 
przedsiębiorstwa. 
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1. Charakterystyka koncepcji zintegrowanego zarządzania ryzykiem

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem (Enterprise Risk Management –  
ERM) uważa się obecnie za najbardziej kompletne, uniwersalne i holistyczne 
podejście do systemowego zarządzania ryzykiem1. Stowarzyszenie amerykań-
skich aktuariuszy (Casual Actuarial Society – CAS) jako pierwsze podjęło próbę 
zdefiniowania ERM, określając je jako koncepcję, która: ocenia, kontroluje, 
wykorzystuje, finansuje i monitoruje ryzyko ze wszystkich źródeł w celu zwięk-
szenia wartości przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie2. 

Jedną z głównych przyczyn wzrostu zainteresowania tematyką zarządzania 
ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz wypracowania nowego, kompleksowego podej-
ścia do zarządzania ryzykiem, jakim jest system ERM, były odnotowane w ciągu 
ostatnich dwóch dekad bankructwa korporacji, takich jak Enron czy Worldcom, 
oraz upadek banków: Barings Bank, Lehman Brothers, Daiwa, Sumitomo, NatWest 
Markets itp. Pomimo że wszystkie spośród wymienionych przypadków należą do 
najbardziej znanych globalnych gigantów, zagrożenie wzrostem ryzyka dotyczy 
również mniejszych, lokalnych przedsiębiorców. Zarówno w dużej korporacji, jak 
i w małym przedsiębiorstwie występują obawy związane z podejmowaniem wła-
ściwych decyzji czy też posiadaniem stosownych umiejętności kontrolowania i re-
alizowania zadań w zmieniającym się otoczeniu. W takim przypadku zarządzający 
dużą korporacją powinni opracować i wdrożyć kompleksowy system zarządzania 
ryzykiem, wspomagający funkcjonowanie organizacji na rynku, a działania przed-
stawicieli małych przedsiębiorstw należałoby ograniczyć do poziomu adaptacji 
jedynie podstawowych elementów takiej metodologii. 

Innym przykładem wzrostu znaczenia zintegrowanego procesu zarzą-
dzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jest3: 

 – włączenie przez agencje ratingowe wymogu posiadania systemu zarządza-
nia ryzykiem jako czynnika niezbędnego do oceny kondycji przedsiębior-
stwa (np. Standard & Poor’s);

1 Należy zaznaczyć, że poza ERM w praktyce gospodarczej istnieją inne metody zarządza-
nia ryzykiem, do których zalicza się: Business Continuity Management, Business Continuity 
Planning, Disaster Recovery, Business Impact Analysis, Supply Chain Risk Management, Six 
Sigma, Supply Chain Security, Kazein i MoR (Management of Risk). Meandry upadłości przed-
siębiorstw, klęska czy druga szansa?, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 84.

2 http://www.casact.org/research/erm/frame.pdf (15.05.2010).
3 Meandry upadłości przedsiębiorstw…, op.cit., s. 81.
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 – wprowadzenie zasad ładu korporacyjnego4 (corporate governance) w pod-
miocie gospodarczym, które powinny zagwarantować przestrzeganie pro-
cedur organizacyjnych i kontrolnych umożliwiających pomiar ryzyka pod-
miotu i sterowanie nim;

 – pojawienie się nowych, bardziej złożonych rodzajów ryzyka;
 – procesy globalizacji i konkurencja transnarodowa.

2. Rodzaje standardów ERM

Należy podkreślić, że koncepcja ERM nie jest w pełni jednoznaczna. 
W związku z tym w ostatnich latach powstało wiele opracowań odnoszących 
się do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie zróżnicowanych w sposobie 
podejścia, zakresie, umiejscowieniu procesów zarządzania ryzykiem w strate-
gii i strukturach przedsiębiorstwa, jak i w szczegółach technicznych. 

Jedną z godnych uwagi koncepcji ERM jest Standard Zarządzania 
Ryzykiem utworzony przez FERMA5 (Federation of European Risk 
Management Associations). Dokument ten stanowi niejako szkielet procesu 
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, obejmując m.in. takie elementy, 
jak identyfikacja, ocena, analiza oraz sposoby monitorowania i dokumento-
wania działań6. Standard FERMA w poglądowy sposób przedstawia składowe 
procesu zarządzania ryzykiem oraz wyznacza przykładowe punkty odnie-
sienia dla szacowania zidentyfikowanego ryzyka. Natomiast uniwersalność 
dokumentu pozwala na adaptację jego rozwiązania niemal w każdym przed-
siębiorstwie, nie ograniczając możliwości wprowadzania zmian.

4 W Polsce ogłoszono zasady ładu korporacyjnego autorstwa Komitetu Dobrych Praktyk 
Forum – Corporate Governance. W 2007 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
przyjęła te zasady pod nazwą Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, które obowiązują 
od 1 stycznia 2008 r., www.corp-gov.gpw.pl (15.05.2010).

5 FERMA jest instytucją skupiającą ludzi i przedsiębiorstwa zarządzające ryzykiem na 
Starym Kontynencie. Od czerwca 2007 r. jej członkiem jest także Polskie Stowarzyszenie 
Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Lektura standardu FERMA liczy zaledwie 16 stron, w ra-
mach których zaprezentowano podstawowe definicje ryzyka i zarządzania ryzykiem oraz 
wskazano czynniki ryzyka występujące w przedsiębiorstwie; por. M. Okuniewski, Jaką me-
todę wybierzemy… metodę zarządzania ryzykiem?, w: Risk fokus, oblicza ryzyka nr 4, red.  
Z. Żyra, Ergo Hestia, Sopot 2007, s. 7.

6 Z. Żyra, Zarządzanie ryzykiem – jeśli nie teraz, to kiedy?, w: Risk fokus, oblicza ryzyka 
nr 1, op.cit, s. 4.
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Drugim standardem ERM, któremu warto przyjrzeć się bliżej, jest opra-
cowanie amerykańskiej organizacji zajmującej się raportowaniem finanso-
wym, etyką w biznesie, efektywną kontrolą oraz ładem korporacyjnym, znane 
jako COSO II7 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission). Obecnie jest to najpopularniejszy model, który w przejrzysty 
i prosty sposób przybliża mechanizmy zarządzania ryzykiem korporacyjnym. 
COSO II stanowi trójwymiarową koncepcję, przedstawioną w postaci sześcia-
nu. Podstawowy obszar obejmuje sekwencję ośmiu etapów tworzących proces 
zarządzania ryzykiem – począwszy od analizy środowiska, poprzez ustalenie 
celów, analizę ryzyka, a skończywszy na kontroli i monitorowaniu. Kolejna 
płaszczyzna odzwierciedla strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa8. Ten 
trójwymiarowy obraz zarządzania ryzykiem uzupełnia trzecia płaszczyzna, 
reprezentująca kategorie celów występujących w przedsiębiorstwie, do których 
zalicza się cele strategiczne, operacyjne, sprawozdawczość oraz zgodność. 
COSO II jest pierwszym opracowaniem, w którym w sposób kompleksowy 
opisane zostały wszystkie kluczowe zasady, jakich powinno się przestrzegać 
w przedsiębiorstwie narażonym na ryzyko. Dodatkowo publikacja omawia 
problemy, które towarzyszą przedsiębiorstwu w trakcie wdrożenia samego 
systemu zarządzania ryzykiem, jak i w procesie ich skutecznej eliminacji. 

Kolejną z prezentowanych norm ERM jest australijsko-nowozelandzki 
standard AS/NZS 4360:2004. Podobnie jak w przypadku pozostałych opraco-
wań, AS/NZS dotyczy ryzyka i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. 
Przebieg procesu obejmuje pięć podstawowych etapów: określenie celów, 
identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, ocena ryzyka oraz reakcja na ryzyko. 
Dla kompleksowego ujęcia wyodrębnione zostały dodatkowe elementy (komu-
nikacja i konsultacje oraz monitoring i weryfikacja), które z każdym innym 
etapem procesu tworzą sprzężenie zwrotne9. Poza opracowaniem wszystkich 

7 COSO II składa się z dwóch części. Pierwsza definiuje zarządzanie ryzykiem korpo-
racyjnym oraz opisuje zasady i koncepcje stanowiące wskazówki do oceny i zwiększenia 
efektywności zarządzania ryzykiem na wszystkich szczeblach organizacji. Druga – ilustruje 
techniki zastosowania poszczególnych elementów struktury ramowej, http://www.pbsg.pl/
coso-ii.html (18.05.2010).

8 Enterprise Risk Management – Integrated Framework, Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission 2004, s. 3–5.

9 Szczegółowy opis wszystkich etapów procesu zarządzania ryzykiem w standardzie AS/
NZS zawiera m.in. opracowanie: Risk Management AS/NZS 4360:2004, Standards Australia/
Standards New Zealand 2004, s. 9–22.
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elementów procesu zarządzania ryzykiem dokument zawiera istotne zalecenia 
odnoszące się do sposobu tworzenia struktury organizacyjnej przedsiębior-
stwa oraz określania kompetencji poszczególnych podmiotów. Wdrożenie 
rozwiązań proponowanych w ramach AS/NZS możliwe jest w przedsię-
biorstwach o różnej wielkości, które poszukują kompleksowego, a zarazem 
elastycznego systemu zarządzania ryzykiem z możliwością jego modyfikacji 
i indywidualizacji. 

Analizując najbardziej znane koncepcje ERM, warto również przybliżyć 
istotę nowo utworzonego standardu ISO 31000:2009, zawierającego generalne 
zasady zarządzania ryzykiem mające wesprzeć przemysł i handel, spółki pu-
bliczne i prywatne w pewnym oraz skutecznym wyjściu z globalnego kryzysu 
finansowego. Rezultatem prac w ramach ISO 31000 jest ustalenie ram i proce-
sów zarządzania ryzykiem odpowiadających każdej formie przedsiębiorstwa 
bez względu na wielkość i profil działalności. Dokument ten składa się z 11 
zasad, których przedsiębiorstwo powinno przestrzegać w celu efektywnego 
zarządzania ryzykiem. Zgodnie z intencjami Międzynarodowej Organizacji 
Standaryzacyjnej (International Organization of Standarisation) ISO 31000 
uzupełnia, lecz nie zastępuje pozostałych standardów zarządzania ryzykiem, 
bez konieczności certyfikowania. 

Dokonując zestawienia zaprezentowanych powyżej standardów, należy 
zauważyć, że istnieją niewielkie różnice pomiędzy proponowanymi schema-
tami, polegające głównie na wyodrębnieniu bądź wyłączeniu poszczególnych 
etapów z procesu. Omówione w niniejszej części dysertacji normy: FERMA, 
COSO II, AS/NZS i ISO 31000:2009, mogą stanowić podstawę do uzupełnie-
nia rozwiązań dotychczas stosowanych w przedsiębiorstwie o nowe, zintegro-
wane, a zarazem indywidualne i elastyczne podejście do sytemu zarządzania 
ryzykiem. 

3. Korzyści wynikające z zastosowania koncepcji ERM w przedsię - 
biorstwie

Mając na uwadze niedawne problemy wielu znanych instytucji finanso-
wych, trudno było jednoznacznie określić bezpośrednie korzyści wynikające 
z zastosowania koncepcji ERM. Dopiero badania przeprowadzone na zlecenie 
brytyjskiego stowarzyszenia menadżerów ryzyka AIRMIC z 2008 roku, 
w których dokonano analizy 20 dojrzałych przedsiębiorstw dysponujących 
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systemem zintegrowanego zarządzania ryzykiem, bezsprzecznie potwierdziły 
istotność omawianej koncepcji, wskazując na następujące korzyści10:
 – poprawa procesu podejmowania decyzji, szczególnie na szczeblu strate-

gicznym,
 – poprawa standardów corporate governance oraz compliance,
 – umożliwienie szybkiego i jednocześnie bezpiecznego wzrostu przedsię-

biorstwa,
 – podwyższona zdolność do delegowania kompetencji w dół szczebli zarząd-

czych, a tym samym większa elastyczność przedsiębiorstwa,
 – zmniejszenie ekspozycji na ryzyko na poziomie projektów i operacji,
 – większy odsetek projektów i ulepszeń procesów biznesowych zakończo-

nych sukcesem, zdolność do podjęcia trudnych, ale obiecujących projektów,
 – niższy koszt ryzyka (redukcja składek ubezpieczeniowych) i ponoszonych 

strat znacznie przewyższają nakłady na risk management,
 – zmniejszenie sumy kosztów dotychczasowych działań minimalizujących 

ryzyko o 50% (dzięki integracji służb, systemów i procesów prewencyj-
nych oraz redukcji powtarzających się działań),

 – poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej i wydajności.

4. Podejście do zintegrowanego zarządzania ryzykiem w sektorze MŚP 
– doświadczenia krajowe i zagraniczne

W Polsce zarządzanie ryzykiem kojarzone jest przede wszystkim 
z przedsiębiorstwami sektora finansowego, a ściślej ubezpieczeniami, kredy-
tami i inwestycjami giełdowymi. Przedsiębiorstwa reprezentujące pozostałe, 
niefinansowe branże, nie dysponując formalnym rejestrem ryzyka oraz wdro-
żonymi metodami jego identyfikacji i oceny, prowadzą proces zarządzania 
ryzykiem często w sposób nieświadomy i niesystematyczny. Analiza poten-
cjalnych zagrożeń dokonywana jest jedynie wycinkowo, skupia się głównie na 
ryzyku finansowym i zdarzeniach losowych. W konsekwencji nie wszystkie 
rodzaje ryzyka są właściwie zidentyfikowane oraz objęte adekwatnymi pro-
cedurami zaradczymi11.

10 Meandry upadłości przedsiębiorstw…, op.cit., s. 87.
11 M. Szczerbak, Ryzyko strategiczne działalności przedsiębiorstwa i możliwości jego 

ograniczania, w: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, red. A. Fierla, Wydawnictwo Szkoły 
Głównej Handlowej, Warszawa 2009, s. 48.
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Według badań przeprowadzonych w 2007 roku wśród małych i średnich 
przedsiębiorstw województwa pomorskiego12 sporządzanie analizy ryzyka 
charakterystycznej dla prowadzonej działalności deklaruje jedynie 16,83% 
badanych (14,85% robi to w ograniczonym zakresie, 1,98% – kompleksowo). 
Z kolei 71,29% respondentów nie widzi potrzeby dokonywania analizy ryzy-
ka w przedsiębiorstwie, a blisko 6% nie wie, na czym taka analiza miałaby 
polegać. Przedsiębiorcy deklarujący sporządzanie analizy ryzyka dodatkowo 
zapytani zostali o fakt tworzenia na potrzeby tej analizy listy różnych rodza-
jów ryzyka. Spośród nich 35,29% nie wiedziało, na czym taka metoda miałaby 
polegać, co czyni wątpliwą wcześniejszą deklarację o prowadzeniu działań 
w zakresie zarządzania ryzykiem na jakimkolwiek poziomie. 47% badanych 
przedsiębiorstw potwierdziło tworzenie listy zawierającej klasyfikację ryzyka 
(29,41% – kompleksowo na potrzeby optymalizowania ochrony ubezpiecze-
niowej, 17,65% – tylko częściowo, w celu eliminacji kosztów ubezpieczeń 
zbędnych). Natomiast 17,65% respondentów deklarujących we wcześniejszych 
odpowiedziach prowadzenie analiz ryzyka nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

Godne uwagi wnioski zawiera również raport AON Polska z 2009 roku, 
zatytułowany Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce13. 
Podstawowym elementem badań było wskazanie dziesięciu głównych grup 
ryzyka występujących w działalności polskich przedsiębiorstw oraz ich 
zestawienie z rejestrem pochodzącym z badania globalnego w celu porów-
nania wyników. Wśród odpowiedzi respondentów przeważa stwierdzenie, iż 
obecnie największym zagrożeniem zarówno dla polskich, jak i zagranicznych 
przedsiębiorców są konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego. Raport 
ujawnia również rodzaje ryzyka charakterystyczne wyłącznie dla polskich 
przedsiębiorstw, do których należy zaliczyć: ryzyko związane z opóźnienia-

12 W badaniach wzięło udział łącznie 101 przedsiębiorstw reprezentujących branżę produk-
cyjną, usługową i nowoczesną (usługi informatyczne, produkcja podzespołów). Kwestionariusz 
ankietowy, użyty przy prowadzeniu badania, składał się z 60 pytań zamkniętych dotyczą-
cych problematyki zatrudnienia, inwestycji i ubezpieczeń w MŚP. A. Mikulska, Świadomość 
ubezpieczeniowa przedsiębiorstw sektora MŚP. Wyniki badań praktyk ubezpieczeniowych, 
„Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 2, s. 92–94. 

13 W badaniach wzięło udział 106 respondentów z różnych sektorów polskiej gospodarki. 
Większość badanych przedsiębiorstw stanowiły firmy prywatne (87%, z czego 46% to przed-
siębiorstwa z sektora MŚP) przy 13-proc. udziale spółek notowanych na giełdzie papierów 
wartościowych. J. Słobosz, R. Ziomko, Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach 
w Polsce, Wydawnictwo AON Polska, Warszawa 2009, s. 13. 
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mi w regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów lub z ich z brakiem oraz 
ryzyko kursów walutowych. W przeciwieństwie do światowego rankingu 
w polskiej edycji nie uwzględniono zjawiska przerwy w działalności, ryzyka 
odpowiedzialności cywilnej oraz niepowodzenia w zatrzymaniu lub przycią-
gnięciu utalentowanych pracowników. 

Badania AON poruszyły również kwestię poziomu przygotowania 
polskich przedsiębiorców do kompleksowego zarządzania ryzykiem. 
Porównanie uzyskanych wyników z rezultatami badań globalnych wskazuje 
na zdecydowanie niższy stopień ogólnego przygotowania w odniesieniu do 
kluczowych grup ryzyka zagrażających polskim przedsiębiorcom. Sytuacja 
została zaprezentowana w tabeli 1. 

Tabela 1

Przygotowanie firm do zarządzania ryzykiem

Nr Ranking ryzyka 
w Polsce

Formalny plan 
działania  

[% organizacji]
Globalny ranking ryzyka

Formalny plan 
działania  

[% organizacji]

1 Spowolnienie 
gospodarcze 20 Spowolnienie gospodarcze 60

2 Wahania kursów 
walut 43 Zmiany w otoczeniu 

prawnym/regulacyjnym 65

3 Wahania cen 
surowców 27 Przerwa w działalności 79

4
Zmiany w otoczeniu 

prawnym/
regulacyjnym

15 Wzrastająca konkurencja 71

5 Wzrastająca 
konkurencja 19 Wahania cen surowców 77

6 Kontrahenci – 
należności handlowe 36 Utrata reputacji 58

7 Przepływy pieniężne/
ryzyko płynności 27 Przepływy pieniężne/ryzyko 

płynności 75

8 Utrata danych 18 Zakłócenia/przerwa 
w łańcuchu dostaw 70

9 Zakłócenia/przerwa 
w łańcuchu dostaw 10 Odpowiedzialność  

cywilna/roszczenia 81

10 Utrata reputacji 8
Niepowodzenia w zatrzymaniu 

lub przyciągnięciu 
utalentowanych pracowników

68

Źródło:  J. Słobosz, R. Ziomko, op.cit., s. 22.
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W ramach badań AON wyodrębniono także priorytety działań dotyczące 
zintegrowanego zarządzania ryzykiem (tabela 2). 

Tabela 2 

Priorytety działań względem zarządzania ryzykiem

Działania Obecnie W ciągu 2 lat

Zgodność działania z regulacjami i przepisami oraz raportowanie 1 2
Identyfikacja, kwantyfikacja i analiza ryzyka 2 1
Zakup ubezpieczeń 3 6
Kontrola strat, prewencja 4 4
Zarządzanie ryzykiem na bazie całej organizacji – ERM 5 3
Finansowanie ryzyka 6 5
Zarządzanie roszczeniami, szkodami 7 9
Planowanie kryzysowe na wypadek nagłych zdarzeń 8 8
Komunikacja ryzyka, szkolenia w ramach organizacji 9 7
Komunikacja ryzyka – zewnętrzna do partnerów biznesowych, 
klientów 10 10

Źródło:  J. Słobosz, R. Ziomko, op.cit., s. 28.

Identyfikacja, kwantyfikacja i analiza ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem 
na bazie całej organizacji są działaniami, których znaczenie w najbliższych 
dwóch latach wzrośnie. Należy zwrócić uwagę również na wewnętrzną ko-
munikację ryzyka i szkolenia, które są istotnym elementem pozwalającym na 
budowę właściwej kultury zarządzania ryzykiem w organizacji i kluczowym 
czynnikiem sukcesu programu zarządzania ryzykiem. Każdy skuteczny 
program ERM rozpoczyna się od identyfikacji i oceny ryzyka, potem buduje 
się stosowną infrastrukturę, następnie ciągle się ją poprawia i wbudowuje 
właściwe praktyki w codzienną działalność i procesy biznesowe organizacji. 
Obecnie priorytetem są działania dotyczące zapewnienia zgodności z przepi-
sami prawa. Takie podejście będzie miało w przyszłości mniejsze znaczenie. 
Jednakże ciągle rosnące i zmieniające się wymagania prawne oraz regula-
cyjne powodują powszechne przekonanie, że działania te będą miały wciąż 
wysoki priorytet. Istotne zmiany dotyczyć będą zakupu ubezpieczeń. Obecna 
wysoka trzecia pozycja może wskazywać na konieczność redukcji kosztów 
związanych z tym obszarem w świetle kryzysu ekonomicznego. W niektórych 
branżach koszt transferu ryzyka (jeden z elementów łącznego kosztu ryzyka) 
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stanowi znaczącą pozycje kosztową, której zmniejszenia mogą oczekiwać 
zarządzający. Wraz z rozwojem systemów zarządzania ryzykiem przedsię-
biorstwa coraz częściej będą zmierzały w kierunku skutecznych rozwiązań 
minimalizacji i zatrzymania ryzyka kosztem bezpośredniego transferu ryzyka 
na ubezpieczyciela.

Podsumowanie

Jak widać, zintegrowane zarządzanie ryzykiem na poziomie polskich 
przedsiębiorstw nie gwarantuje skutecznej ochrony oraz nie pozwala na bez-
pieczne wykorzystywanie pojawiających się szans. Zdaniem T. Kaczmarka 
sytuacja ta dotyczy głównie przedsiębiorstw z sektora MŚP, które napotykają  
szereg następujących trudności14:
 – brak specjalistów w zakresie risk management,
 – słaba pozycja i siła negocjacyjna w porównaniu z dużymi przedsiębior-

stwami,
 – ograniczony przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a towarzy-

stwami ubezpieczeniowymi i bankami,
 – brak narzędzi skutecznej kontroli ryzyka.

Z drugiej strony przy obecnym poziomie międzynarodowych powiązań 
polskiej gospodarki oraz na podstawie tendencji występujących na rynkach 
rozwiniętych, gdzie odnotowano znaczny wzrost zainteresowania komplekso-
wym podejściem do zarządzania ryzykiem, z dużym prawdopodobieństwem 
można przewidzieć, że zintegrowane zarządzanie ryzykiem będzie zyskiwało 
na znaczeniu również w polskich przedsiębiorstwach, zarówno w wymiarze 
strategicznym, jak i operacyjnym. Warto zaznaczyć, iż w ostatnich latach 
problematykę zintegrowanego zarządzania ryzykiem poruszano na różnego 
rodzaju konferencjach naukowych i branżowych dla menedżerów oraz 
wśród firm szkoleniowych wdrażających systemy zarządzania. Ponadto po 
wstąpieniu Polski w struktury Unii Europejskiej istnieje możliwość wyko-
rzystania unijnych środków na wprowadzanie procedur zarządzania ryzykiem 
w przedsiębiorstwie. 

14 T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, ujęcie interdyscyplinarne, Difin, 
Warszawa 2008, s. 109–111.
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ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IN SME SECTOR  
– TRIAL OF EVALUATION

Summary

The article presents the concept of enterprise risk management. The first part of 
the paper focus on risk management essence, its types and benefits of adaptation this 
kind of strategy in business activity. The last part brings up the empirical approach 
to enterprise risk management in SME sector and points at outlooks of its growth on 
polish market in the next few years.

Translated by Agnieszka Szewczuk
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ZMIANY ŚWIADOMOŚCI EKONOMICZNEJ W POLSKICH 
GOSPODARSTWACH DOMOWYCH. DEFINICJE I ISTOTA 

FINANSÓW OSOBISTYCH

Streszczenie
Zdobycie pieniędzy dla jednych osób jest łatwe, dla innych znacznie trudniejsze, 

ale od dawna wiadomo, że głównym wyzwaniem dla większości z nas jest ich utrzy-
manie. Musimy nauczyć się nowego pojmowania oszczędności i zarządzania budże-
tem domowym. Dziś pracujemy po to, aby nie pracować w przyszłości. Pracujemy, 
aby żyć godnie na starość. W celu osiągnięcia tego musimy gromadzić pasywny 
dochód – gromadzić, utrzymywać i inwestować nasze środki w taki sposób, który 
pozwoli na ich stałą akumulację. Dziedzina nauki koncentrująca się na problemach 
oszczędzania, inwestowania i zarządzania finansami gospodarstw domowych to 
finanse osobiste. Artykuł ma na celu wyjaśnienie, czym są finanse osobiste.

Wprowadzenie

Od wielu wieków społeczności różnych ziem, krajów i państw poszukiwały 
rozwiązania zapewniającego godne życie w dobrobycie w okresie starości. W za-
mierzchłej przeszłości zapewnienie takiego życia leżało u podstaw obowiązków 
dzieci i wnuków. Zmiany społeczne i mentalne sprawiły, że powstała potrzeba, 
abyśmy sami dbali o naszą daleką przyszłość. Ludzie gromadzili swoje oszczęd-
ności w skarbcach, a wraz z rozwojem gospodarczym pojawiły się takie formy 
odkładania środków finansowych, jak wykup dożywotnich rent i oszczędzanie 
w tzw. składkowych kasach brackich, których rodowód wywodzi się z istnienia 
religijnych bractw. Bractwa te w określonych sytuacjach pobierały składki od swo-
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ich członków i w ten sposób gromadziły oszczędności. Prawdziwe zmiany nastały 
wraz z reformami Bismarcka z 1889 roku. Wtedy powstał pierwszy państwowy 
system ubezpieczenia na starość. Dzisiejsze czasy przyniosły zupełnie inne warun-
ki funkcjonowania systemów emerytalnych, które – tak jak w Polsce – okazują się 
mało skuteczne i efektywne. Koncepcją systemów ubezpieczeń społecznych jest 
to, aby określona osoba nie była pozostawiona sama sobie, gdy wiek nie pozwali jej 
na aktywne działanie oraz zdobywanie dochodu z pracy. System obowiązkowych 
składek emerytalnych i rentowych ma zapewnić bezpieczeństwo finansowe na 
przyszłość. Niestety, jak wynika z obecnych analiz, formy zarządzania fundu-
szami okazały się nie tylko nieefektywne, ale nawet spowodowały doraźne straty 
w przyszłych portfelach wielu osób. Z tego powodu nastała konieczność, abyśmy 
sprawy – choćby częściowo – wzięli we własne ręce. Proces świadomego doj-
rzewania do oszczędzania oraz inwestowania nadwyżek finansowych, służących 
do zapewnienia godnego życia na starość, rozwija się na całym świecie wprost 
proporcjonalnie do naszych skłonności ponoszenia ryzyka. Nie inaczej dzieje się 
w Polsce. Zanim jednak zostaną przybliżone pewne dane, wymienione formy 
oszczędzania i inwestowania oraz podana informacja o źródłach wiedzy na temat 
zarządzania własnymi finansami, należy przybliżyć pojęcie i genezę finansów 
osobistych – dziedziny nauki zajmującej się tą istotną wiedzą.

1. Finanse osobiste – definicje, geneza, pojęcia powiązane

Finanse osobiste są pewną częścią szerszego pojęcia, jakim są finanse 
gospodarstwa domowego. Przez pojęcie gospodarstwo domowe rozumiemy 
każdy podmiot, który podejmuje różne decyzje wpływające na jego życie, 
w tym decyzje finansowe. Zatem będzie nim zarówno wielopokoleniowa 
rodzina, jak i osoba samotna. Osoby poprzez swoje życie podejmują wiele 
decyzji związanych z zarządzaniem pieniądzem. Nawet osoby bezdomne 
posiadają pewnego rodzaju „dochody” oraz „wydatki”, którymi muszą umie-
jętnie zarządzać, aby przeżyć. Oczywiście celem finansów osobistych jest takie 
rozporządzanie własnym majątkiem, dochodami i wydatkami, aby żyć godnie. 
Należy tak zmienić sposób myślenia i działać, aby naszym celem nie było 
przeżycie, ale życie w dobrobycie, zapewniające zarówno nam, jak i naszym 
potomkom życie na jak najwyższym poziomie.

Finanse osobiste to aktywne planowanie finansowe oraz regularna kontrola. 
Na tę dziedzinę nauki składają się różne procesy, takie jak oszczędzanie, zarzą-
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dzanie wydatkami, redystrybucja dochodu, inwestowanie. Wszyscy osiągamy 
mniejsze lub większe dochody i w związku z tym niejednokrotnie spotkamy się 
z tymi procesami. Z pierwszym z tych pojęć stykamy się, czytając J.M. Keynesa, 
który definiuje oszczędności jako różnicę pomiędzy dochodem a wydatkami na 
konsumpcję1. Kolejny proces dotyczy zarządzania własnymi dochodami i wydat-
kami. Tak jak przedsiębiorstwa osoby fizyczne ponoszą koszty z tytułu różnych 
działań oraz osiągają dochód, dzięki któremu są w stanie je sfinansować. Inne 
działanie – inwestowanie – choć z punktu rachunkowego wydaje się tym samym 
co oszczędności (źródłem obydwu są nadwyżki finansowe), to jest uznawane 
przez wielu specjalistów za zupełnie odmienny proces. W dziedzinie finansów 
osobistych bardzo często wymienia się pojęcie budżetu domowego, który tak 
jak w firmach jest planowaniem dochodów i wydatków. To on powinien dawać 
odpowiedź, jaka jest płynność finansowa gospodarstwa domowego, zdolność do 
finansowania kosztów, jaka jest wysokość oczekiwanych nadwyżek finansowych 
i przyszłe wydatki (i te permanentne, i te powstałe na skutek impulsu). Wobec 
tych wszystkich definicji, które odnoszą się do różnych dziedzin nauk ekonomicz-
nych, tworzy się pewien chaos. Dlatego powstała i rozwija się na całym świecie 
subdyscyplina finansów osobistych, która ma uporządkować tę wiedzę i nauczyć 
jednostki społeczne świadomego podejmowania decyzji dotyczących2:
 – konsumpcji i oszczędzania,
 – inwestycji,
 – zarządzania finansami,
 – zarządzania ryzykiem.

W Polsce spotkamy się z kilkoma określeniami i definicjami finansów 
osobistych. Na przykład B. Świecka definiuje tę dziedzinę jako3:
 – dziedzinę o gospodarowaniu pieniądzem przez osoby fizyczne,
 – ogół procesów związanych z pozyskiwaniem, gromadzeniem i wydatko-

waniem środków finansowych przez osoby fizyczne. 
M. Lipiński proponuje traktować finanse osobiste jako „odzwierciedle-

nie uproszczonej formy finansów firmy […], ukierunkowanej na potrzeby 

1 J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003.
2 S. Flejterski, Metodologia finansów. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007,  

s. 93–94.
3 B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny, skutki, przeciwdzia-

łanie, Difin, Warszawa 2009, s. 72–80.
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decyzyjne i rozliczanie nas samych z zaplanowanych dochodów i wydatków 
oraz wykorzystania naszego majątku. Finanse osobiste (personal finances) 
nie są wyłącznie metodami zarządzania portfelem inwestycyjnym. To przede 
wszystkim narzędzia i produkty wykorzystywane w celu efektywnego zarzą-
dzania pieniądzem, a także towarzyszące temu instytucje świata finansów. Jak 
szeroki jest zakres tej dziedziny, możemy zobaczyć na podstawie rysunku 1.

Rys. 1.  Zakres finansów personalnych (osobistych)
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: S. Flejterski, op.cit, s. 73.

Jak wynika z danych zamieszczonych na rysunku 1, finanse osobiste mają 
nieograniczony wpływ na życie jednostki. Wszystkie osoby pracujące zmu-
szone są do inwestowania (dot. systemu emerytalnego). Jesteśmy też częścią 
rynków kapitałowych. Choć większość z nas bezpośrednio nie miała nigdy 
do czynienia z kupnem lub sprzedażą papierów wartościowych, to pośrednio 
jesteśmy uczestnikami tej machiny do tworzenia pieniędzy. Obecnie część 
składek na godną przyszłość pracownika przekazywana jest do otwartych 
funduszy emerytalnych (OFE), które inwestują zdobyte w ten sposób pieniądze 
na rynkach kapitałowych. Bank, w którym zakładana jest lokata, przekazuje 
depozytariuszom odpowiednią „pensję” za to, że zdecydowali się oddać mu 
w zarządzanie część swoich dochodów, ale sam obraca tymi pieniędzmi w celu 
osiągnięcia zysku (również na rynkach kapitałowych). Te same działania podej-
mują firmy, które są otoczeniem dla każdej jednostki społecznej będącej na co 
dzień klientem, dostawcą, pośrednikiem określonego przedsiębiorstwa. Skoro 
te instytucje są uczestnikami rynków kapitałowych, to dlaczego pojedyncza 
osoba nie miałaby być ich uczestnikiem. Inwestowanie w papiery wartościowe 
nie jest jedynym sposobem na osiągnięcie niezależności finansowej. Wielkie 
pole możliwości daje nam rynek nieruchomości. Poza tymi formami pozostają 
narzędzia pomnażania środków proponowane przez banki, np. lokaty, obligacje, 
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oraz przedsiębiorczość, u której podstaw leży prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej. Wszystkie powyższe formy mogą prowadzić do osiągnięcia 
jednego z dwóch celów, które pomagają w osiągnięciu niezależności finansowej: 
osiągnięcia zysku kapitałowego bądź dochodu pasywnego. 

Aby zrozumieć pojęcie finansów osobistych oraz efektywnego zarządzania 
portfelem finansowym, trzeba poznać zasady obiegu pieniądza. Należy zdawać 
sobie sprawę z tego, skąd pochodzi, kiedy do nas trafia, jak jest rozliczany, na co 
przeznaczany i jak zmienia się w ciągu lat. W tym celu możemy wykorzystać 
podstawy rachunkowości, których naucza się już w szkołach średnich. Po raz 
kolejny będziemy mieli do czynienia z takimi pojęciami, jak aktywa, pasywa, 
przepływ pieniężny, bilans, ale tym razem powinniśmy skupić się na zrozumie-
niu tych pojęć – uświadomić sobie, co jest dla nas aktywem, a co pasywem, jak 
wydatkowane są pieniądze z budżetu domowego, jak na jego wysokość i kształt 
wpływa podniesienie stopy życiowej (dochodów). W stosunku do własnych 
finansów należy być kompetentnym i świadomym – są one zbyt ważnym ele-
mentem życia, aby pozostawały w zarządzaniu przez osoby trzecie. Doradztwo 
i wspieranie się wiedzą specjalisty są ważne, ale równie istotne jest kształtowa-
nie osobistej wiedzy finansowej. Należy się zastanowić nad tym, czego jesteśmy 
świadomi, które sfery finansowego życia wymagają dokształcenia, czy decyzje 
finansowe podejmowane przez nas są i czy powinny być racjonalne, jak na te 
decyzje wpływają emocje oraz czynniki psychologiczne (finanse behawioralne). 
Pomocny w tym może być model procesu zarządzania budżetem domowym 
zaproponowany przez M. Lipińskiego (rysunek 2).

Rys. 2. Zasady prawidłowego zarządzania budżetem domowym 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: M. Lipiński, Finanse osobiste. Świadome 

zarządzanie własnym portfelem, Helion, Gliwice 2008, s. 22. 
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2. Podstawy zarządzania własnym portfelem finansowym

W celu zarządzania własnym portfelem finansowym należy zapoznać 
się ze strukturą tego portfela. Aby tego dokonać, powinniśmy mieć pod kon-
trolą swoje finanse osobiste oraz budżet domowy. Na samym początku trzeba 
określić wysokość wpływów. Wszystkie pieniądze są identyczne – niosą ze 
sobą pewną określoną siłę nabywczą, zmienny jest tylko ich przelicznik (kurs 
walutowy) oraz źródło pochodzenia. To, w jaki sposób osiągamy dochody, jest 
istotne ze względu na ich przyszłe planowanie. Niezbędna jest tu wiedza na 
temat stopnia naszego uzależnienia od majątku, od aktualnej sytuacji zawodo-
wej, ryzyka i koniunktury na rynku finansowym. Na rysunku 3 przedstawiony 
został podstawowy podział dochodów.

Rys. 3.  Podstawowy podział dochodów w gospodarstwie domowym
Źródło:  opracowanie własne.

Trochę inny podział proponowany jest przez R. Kiyosakiego, który 
w „Kwadrancie przepływu pieniędzy”, dzieli społeczeństwo na 4 grupy:
 – pracujących,
 – samozatrudnionych,
 – biznesmenów,
 – inwestorów.

Z kolei B. Świecka dodaje w swoim modelu inny rodzaj dochodów: z tytułu 
świadczeń społecznych – renty, emerytury, zasiłki, świadczenia z opieki socjalnej.

Gdy już wiemy, z jakich źródeł pochodzą określone dochody, w jakim 
czasie otrzymujemy je, oraz znamy w związku z tym potencjalne ryzyko 
dotyczące wystąpienia sytuacji ich obniżenia bądź utraty, możemy rozpocząć 
omawianie drugiej strony bilansu – wydatków. Lubimy wydawać pieniądze, 
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bo lubimy zaspokajać nasze potrzeby. Dziś nie ma już rzeczy za darmo lub 
jest ich bardzo niewiele. Dlatego należy się zastanowić, na co i ile wydajemy 
oraz czy określony zakup w faktyczny sposób przyczyni się do polepszenia 
naszej materialnej i finansowej przyszłości. Wszyscy jesteśmy konsumentami, 
jednakże część z nas jest mniej lub bardziej świadoma swojej konsumpcji. 
Do rewidowania listy wydatków niekiedy zmusza nas zła sytuacja – niskie 
dochody. Wtedy też zastanawiamy się, czy dana rzecz, którą kupujemy, jest 
odpowiedniej jakości i w satysfakcjonującej nas cenie. Ile jednak to razy 
kupowaliśmy rzeczy bez przemyślenia – kierując się jedynie zachcianką. 
Podstawą świadomości finansowej jest dojście do takiej sytuacji, że prawie 
żaden wydatek nie będzie dla nas zbyt wielkim obciążeniem, a przynajmniej 
nie będzie powodował zawirowań w budżecie domowym. Rozwiązania są 
dwa: albo stajemy się bogaci i stać nas na wszystko, albo zarządzamy swoimi 
finansami na tyle umiejętnie, że większość nieprzewidzianych wydatków 
nie jest dla nas zaskoczeniem. Finanse osobiste, odpowiednie planowanie 
wydatków i zestawienie ich z dochodami pomogą w realizacji drugiego z roz-
wiązań – pierwsze przyjdzie z czasem, gdy już będziemy profesjonalistami 
w zarządzaniu własnym budżetem. W planowaniu wydatków skupiamy się 
przede wszystkim na trzech aspektach:
 – wyrobienie nawyku systematycznego notowania wydatków i późniejszego 

ich analizowania,
 – ustalenie i rozdzielenie wydatków stałych od tych, które możemy nazwać 

okazjonalnymi, nieprzewidzianymi,
 – opracowanie metod stałego obniżania wydatków. 

Omówienie dwóch podstawowych elementów budżetu, czyli wpływów 
i wydatków, ma w istocie dać odpowiedź na to, co jest celem w zarządzaniu 
finansami osobistymi. Cele mogą być dwa i żaden z nich nie jest łatwy do 
osiągnięcia:
 – permanentne obniżanie wydatków przy niezmiennym poziomie naszych 

dochodów,
 – zwiększanie dochodów przy utrzymaniu wydatków na stałym poziomie.

Obie metody prowadzą do zwiększenia nadwyżki finansowej, którą 
możemy w odpowiedni sposób redystrybuować na różne cele.
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3. Redystrybucja dochodów

To jedno z ważniejszych zagadnień w dziedzinie finansów osobistych. 
O ile wachlarz instrumentów, w jakie możemy lokować nasze nadwyżki finan-
sowe, jest dość powszechnie znany, to musimy jeszcze wiedzieć, w jaki sposób 
redystrybuować nasze dochody, jak zarządzać wydatkami, jakie miejsce 
w naszym portfelu powinny mieć oszczędności i inwestycje. Wszyscy mamy 
odrębne potrzeby, inaczej wygląda struktura naszych pasywów i aktywów oraz 
w odmienny sposób będzie się kształtowało wydawanie pieniędzy. Jednakże 
w licznych opiniach znajdziemy sugestie dotyczące podziału naszego portfela 
na różne dziedziny finansowego życia. Czerpiąc z wiedzy, jaką dostarcza nam 
np. gra Cashflow, której wynalazcą jest Kiyosaki, możemy podzielić budżet 
domowy na następujące kategorie:

Rys. 4.  Redystrybucja dochodu
Źródło:  opracowanie własne.

Wszystkie wymienione kategorie występują w życiu jednostki społecz-
nej. Wydatki stałe to największa część pasywów. Zaliczamy do niej: opłaty 
za wynajem mieszkania, opłaty za energię, gaz, wodę i inne media, opłaty 
transportowe. Wielu z nas często tworzy pulę pieniędzy na czarną godzinę. 
Część osób oszczędza. Inwestujemy także równie często, lecz nie zawsze 
w celu powiększenia naszych aktywów finansowych, np. w edukację. Czasami 
oddajemy część dochodów na cele dobroczynne, niektórzy równie „charyta-
tywnie” wspierają totalizator sportowy.

Po ustaleniu, w jaki sposób oraz w jakiej wielkości chcemy i jesteśmy 
w stanie redystrybuować nasz dochód, możemy zastanowić się nad potencjal-
nymi możliwościami pomnażania nadwyżek finansowych. To działanie jest 
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również przedmiotem finansów osobistych. To, czy zainwestujemy w eduka-
cję, która pozwoli osiągać większe dochody w przyszłości, lokatę bankową 
czy obligacje, które dadzą nam skromny dochód przy zachowaniu dużego 
bezpieczeństwa, czy też zdecydujemy się na bardziej odważne formy, takie jak 
bezpośrednie działanie na rynku kapitałowym bądź pośrednie poprzez zakup 
jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, zależy od nas. W tym 
temacie jest jeszcze jedno ważne pojęcie – już wcześniej wspominane – które 
należy wytłumaczyć. Otóż pewne inwestycje i działania mogą nam przynosić 
dochód pasywny. Dochód ten charakteryzuje się tym, że okresowo otrzy-
mujemy pewien przychód bez stałego zaangażowania się w pracę. Źródłami 
dochodu pasywnego mogą być4:
 – odsetki z depozytów bankowych,
 – dochody z wynajmu posiadanych nieruchomości,
 – dochody z tytułu marketingu sieciowego,
 – dywidenda z posiadanych akcji,
 – dochody z praw autorskich, licencji, patentów,
 – posiadanie dużego biznesu z odpowiednią kadrą menadżerską,
 – dochody z funduszy emerytalnych,
 – renta, emerytura, świadczenia rodzinne.

Inną formą osiągania dochodu pasywnego może być produkt bankowy, 
który jeszcze nie został wprowadzony w Polsce, tzw. odwrócony kredyt 
hipoteczny. Instrument ten polega na tym, że bank udziela kredytowania 
(renta, wypłacana okresowo) osobom starszym w odpowiedniej wysokości 
pod zastaw nieruchomości (na nieruchomości ustanowiona zostaje hipoteka), 
a w momencie śmierci ostatniego właściciela tejże nieruchomości – bank za-
spokaja swoje roszczenia wraz z oprocentowaniem i marżą poprzez sprzedaż 
majątku. Pozostałe pieniądze nienależne bankowi są przekazywane spadko-
biercom. Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym jest obecnie 
w trakcie prac w ramach działalności Ministerstwa Finansów.

Podsumowanie

Obecnie znanych jest wiele sposobów pomnażania swojego kapitału, 
osiągania dochodu pasywnego i odkładania na przyszłość. Niekiedy o niewy-
korzystaniu tych szans decyduje nasz aktualny stan portfela, ale w większości 

4 M. Lipiński, op.cit., s. 34.
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przypadków decydujące stają się bariery psychologiczne i niewiedza. Za przy-
kład służyć może możliwość zaciągnięcia kredytu, który można wykorzystać 
w taki sposób, że będzie on generował przychód, a nie potencjalne większe 
miesięczne koszty. Gdy nasz portfel chudnie, zaczynamy się martwić o nasze 
finanse i nasz budżet. Tymczasem powinniśmy zarządzać nim efektywnie 
przez cały czas. Niestety, wielu z nas traktuje to jak żmudną pracę i możliwość 
zaoszczędzenia tylko kilku groszy. Nie lubimy zadań zbyt pracochłonnych, 
które na pierwszy rzut oka nie dają większych i znaczących efektów. W celu 
zmiany tego stanu na całym świecie powstają serwisy internetowe oraz pro-
gramy służące do łatwego zarządzania budżetem domowym. Być może warto 
bliżej im się przyjrzeć5.

CHANGES IN ECONOMIC AWARENESS OF POLISH HOUSEHOLD. 
DEFINITIONS AND ESSENCE OF PERSONAL FINANCE

Summary

Obtaining money seems easy to some and difficult to others, however it is 
a common knowledge that the most challenging issue is to keep it. It is crucial to 
redefine and perceive the matter of saving in a new way and to learn how to manage 
our home budget in order to save money. People work now, to not have to work in the 
future, people work now in order to live decently when they are pensioners. In order 
to achieve the above-mentioned purposes people have to accumulate the ‘passive 
income’ – accumulate, keep and invest assets in the way enabling their continuous 
growth. The science concerned with the matters of saving, investing and managing 
household finances is called personal finances. This paper aims at the thorough 
investigation of this phenomenon.

Translated by Paweł Sztuczka

5 Adresy przydatnych linków internetowych, spis literatury związanej z edukacją finanso-
wą, a także kilka interesujących narzędzi edukacyjnych można znaleźć na stronie http://www.
cfob.pl. 


