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Wstęp

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od maja 2004 roku. Dzięki 
temu dzisiaj posiada dziewięcioletnie doświadczenie polityczne, społeczne 
i gospodarcze w szerszym zakresie, nie tylko krajowym, ale również ponad-
narodowym. Jednak to co najważniejsze, to możliwość partycypowania w fun-
duszach strukturalnych. To one, zwłaszcza Europejski Fundusz Społeczny 
oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zmieniły rzeczywistość 
kraju, ale przede wszystkim krajobraz oraz społeczność regionów. Korzyści 
płynące z funduszy strukturalnych są duże, ponieważ to one pomogły w na-
wiązaniu ścisłej współpracy pomiędzy światem nauki i światem biznesu, 
czyniąc przedsiębiorstwa prekursorem zmian i pozwalając im konkurować 
ze światowym biznesem. 

Fundusze unijne to również środek do poszukiwania nowych rozwiązań 
dla znanych problemów lub poszukiwania obszarów dotychczas pomijanych. 
Dzięki projektom innowacyjnym otrzymaliśmy szansę na nową jakość, na 
powiew świeżości w standardowych działaniach instytucji rynku pracy 
i ekonomii społecznej. Dodatkowe środki, które trafiły do tych podmiotów 
skłaniały do rewizji dotychczasowych działań, przede wszystkim w kon-
tekście ich skuteczności. środki unijne to nowa jakość, nowe umiejętności, 
nowe szanse dla regionu i kraju oraz każdego z jego mieszkańców, bowiem 
ich celem przewodnim jest wzrost spójności społecznej. Europejski Fundusz 
Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego są pomostem pomię-
dzy wszystkimi grupami społecznymi, pomiędzy najmłodszymi, młodzieżą, 
pracownikami, przedsiębiorcami a osobami potrzebującymi największej 
pomocy, pomiędzy mieszkańcami wszystkich regionów w Polsce, a także 
regionami innych krajów członkowskich.

Książka pt. „Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym 
regionu” oddawana do rąk Czytelników, to pierwsza publikacja powstała 
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przy współpracy Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, której celem jest 
wzbogacenie polskiego piśmiennictwa ekonomicznego o studia i analizy 
z zakresu funduszy unijnych i rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Niniejsza publikacja dotyczy różnych zagadnień związanych z fundu-
szami unijnymi oraz rozwojem społeczno-gospodarczym regionu, dlatego 
została podzielona na dwie części: pierwsza dotyczy Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, druga – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego. Zawarto w niej 22 opracowania napisane przez osoby 
zajmujące się w swoich badaniach oraz w działalności zawodowej wymie-
nioną tematyką. Praca łączy cztery środowiska: naukowców ze Szczecina, 
Torunia, Łodzi, Zielonej Góry, instytucji z województwa zachodniopomor-
skiego i Warszawy, Beneficjentów programów PO KL i RPO województwa 
zachodniopomorskiego oraz mieszkańców regionu. Wszystkie opracowania 
uzyskały w trybie tzw. recenzji niejawnej pozytywne oceny.

Redaktorzy składają wszystkim Autorom artykułów podziękowanie 
za podjęcie wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych. 
Opublikowane materiały zapewne wzbogacą polski rynek wydawniczy 
w obszarze funduszy unijnych i rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. 
Gorące podziękowania składamy również Recenzentom i Radzie Naukowej 
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania publikacji: z Wydziału 
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Szczecinie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Piotr Niedzielski, Karolina Drela, Rafał Szymański
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Katarzyna Brzychcy
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

DOTACJE NA DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZą  
JAKO NARZęDZIE ODDZIAŁYWANIA NA RYNEK PRACY

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym udzielania dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanym ze środków Unii Europejskiej. 
W pierwszej części przedstawione zostały dokumenty zawierające zapisy dotyczące 
procesu i zasad ubiegania się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w obec-
nej perspektywie finansowej. Następnie zaprezentowane zostały założenia jednego 
z projektów, który dotyczył tematyki dotacji i który został zrealizowany na terenie 
województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie przedstawionych materiałów, 
a przede wszystkim uzyskanych wskaźników w prezentowanym projekcie, zrodziła 
się refleksja nad zasadnością i warunkami udzielania wsparcia w postaci bezzwrot-
nych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Słowa kluczowe: fundusze strukturalne, rynek pracy, region.

Wprowadzenie

Fundusze strukturalne w swoich założeniach przede wszystkim dążą 
do wyrównywania poziomu rozwoju wszystkich regionów Unii Europejskiej. 
Najstarszym wśród nich jest Europejski Fundusz Społeczny, którego celami są 
aktywna polityka rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
kształcenie ustawiczne, doskonalenie kadr gospodarki oraz rozwój przedsię-
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biorczości, a także zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy. 
W tak określone cele wpisuje się jedno z działań finansowanych z funduszy 
unijnych, a mianowicie udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej. Artykuł ten ma na celu przybliżyć tematykę rozdysponowywania 
tych środków w województwie zachodniopomorskim. W pierwszej kolejności 
przedstawione zostaną zapisy dokumentów, w których zostały zapisane dota-
cje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz sposoby rozdysponowania 
tych środków. W drugiej części przedstawione zostaną założenia projektu, 
w ramach którego udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności oraz za-
prezentowane zostaną wybrane wskaźniki efektywności, jakie osiągnięto 
w projekcie. Zakończenie będzie miało charakter życzeniowy, gdyż zawierać 
będzie postulaty dotyczące udzielania wsparcia na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, które pojawiły się jako pokłosie wcześniejszych rozważań.

1. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – założenia 
programowe

W obecnej perspektywie finansowej – 2007–2013, podstawowym 
dokumentem umożliwiającym rozdysponowywanie środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki1. Dokument 
ten podzielony jest na 10 osi priorytetowych, z których pierwsze pięć należy 
do tzw. komponentu centralnego: I. Zatrudnienie i integracja społeczna,  
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz 
poprawa stanu zdrowia osób pracujących, III. Wysoka jakość systemu oświaty, 
IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, V. Dobre rządzenie, a pozostałe cztery do kom-
ponentu regionalnego: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, VII. Promocja 
integracji społecznej, VIII. Regionalne kadry gospodarki, IX. Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionie. Dziesiąty priorytet to pomoc techniczna, 
czyli wsparcie dla wszystkich instytucji zaangażowanych w obsługę programu. 
Zapisy dotyczące udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
umieszczone zostały w priorytecie VI, w działaniu 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Celem tego działania jest promocja oraz 
wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc 

1 http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogramie.aspx.
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pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębior-
czości i samozatrudnienia2. Zamiarem autorów dokumentu było zachęcenie, 
ale też umożliwienie wszystkim chętnym zarówno pracującym, poszukującym 
pracy, jak i bezrobotnym zrealizowania własnych pomysłów biznesowych. Tym 
samym Szczegółowy Opis POKL3 zawiera zapisy wskazujące na możliwość 
realizacji dwóch typów działań. Pierwszy z nich mówi o bezzwrotnym wsparciu 
dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, 
przy uwzględnieniu również spółdzielni i spółdzielni socjalnej. Ten typ dzia-
łania obejmował takie inicjatywy, jak: dwojakiego rodzaju doradztwo: indywi-
dualne i grupowe oraz szkolenia z zakresu umożliwiającego nabycie wiedzy 
i umiejętności niezbędnych przy prowadzeniu własnej działalności, przyznanie 
środków finansowych w wysokości do 40 tys. zł, w przypadku spółdzielni 
lub spółdzielni socjalnych – 20 tys. zł na jednego członka spółdzielni, a także 
wsparcie pomostowe przez okres do 6 lub 12 miesięcy.

Drugi typ to wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości 
akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii). 
Ten typ wsparcia zawiera dwie kategorie interwencji: udzielenie pożyczki 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 50 tys. zł oraz po-
dobnie jak w przypadku pierwszego typu, doradztwo i szkolenia z zakresu 
prowadzenia działalności gospodarczej4. To na co należy tu zwrócić uwagę 
to fakt, że drugi typ projektu został wprowadzony późno, ponieważ pierwsze 
działania w tym zakresie mogły rozpocząć się dopiero w roku 2012. Dlatego 
też w niniejszym artykule uwaga zostanie skupiona wyłącznie na pierwszym 
typie projektu, czyli na udzielanych bezzwrotnych dotacjach na rozpoczęcie 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–
2013, Warszawa 2012, http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/
Attachments/87/Program_Operacyjny_Kapital_Ludzki_05122011.pdf, dostęp 20 październi-
ka 2012 r.

3 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 200702013, 
Warszawa 2012, http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/
Attachments/89/SzOPPOKL_1_lipca_2012.pdf, dostęp 20 października 2012 r.

4 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 200702013, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s. 214–215.
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W województwie zachodniopomorskim instytucją uprawnioną do zarzą-
dzania środkami Europejskiego Funduszu Społecznego jest Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie. Zgodnie z zapisami programowymi ogłaszał on konkursy 
na tzw. operatorów, którzy udzielali dotacji już bezpośrednio osobom zaintere-
sowanym rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. W latach 2007–2012 
ogłosił on 6 konkursów w ramach działania 6.2 na łączną kwotę 103 922 577 zł.

Tabela 1 

Konkursy w ramach działania 6.2 (dotacje) w województwie zachodniopomorskim

2008 2009 2010 2011 2012 Razem

Data 08.08. 26.01. 
27.07. 31.03. 22.08. 08.03. 6 konkursów

Kwota 
w złotych 18 351 889 9 392 672 

14 392 672 18 785 344 10 000 000 33 000 000 103 922 577

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Szczecinie.

Instytucja Ogłaszająca Konkurs rokrocznie bazowała na wcześniej przy-
gotowywanych Planach Działania, które zyskać musiały akceptację Komitetu 
i Podkomitetu Monitorującego POKL5. Zawierały one plany terminów ogła-
szanych konkursów, typy projektów, kwoty, ale to, co najistotniejsze – kryteria 
dostępu i kryteria strategiczne. Plany działania, w przypadku priorytetu VI, 
stanowią swoiste narzędzie prowadzenia polityki na rynku pracy w regionie. 
To właśnie dzięki wspomnianym kryteriom starano się oddziaływać na 
sytuację na rynku pracy. Kryteria dostępu stanowiły obligatoryjny warunek 
uzyskania pozytywnej oceny w procesie oceny formalnej i merytorycznej. 
Natomiast kryteria strategiczne stanowiły zachętę do uzyskania dodatkowych 
punktów i większej szansy na dofinansowanie projektu. Tak dla przykładu 
w 2009 roku zapisy kryteriów dostępu brzmiały m.in.: 

1. Projektodawca posiada przynajmniej roczne doświadczenie szkole-
niowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej lub doświadczenie 
w przyznawaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

2. Wsparcie kierowane do osób mających miejsce zamieszkania na tere-
nie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego.

3. Rejestracja działalności gospodarczej przez uczestnika projektu 
nastąpi w województwie zachodniopomorskim.

5 http://www.wup.pl/index.php?id=1270, 20.10.2012.
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Kryteria dostępu koncentrują się przede wszystkim na zapewnieniu 
wsparcia i należytej pomocy mieszkańcom regionu. Inaczej się ma w przypadku 
kryteriów strategicznych. Przyglądając się im doszukać się w nich można 
aktualnej sytuacji na rynku pracy. Uwaga projektodawców kierowana była 
między innymi na:

1. Grupę docelową, którą w projekcie w co najmniej 25% stanowić 
miały osoby z poniższych grup:

 – osoby mające miejsce zamieszkania na terenie gmin wiejskich, miej-
sko-wiejskich oraz miast,

 – do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa zachodniopomorskiego 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

 – osoby powyżej 45 roku życia.
2. osoby, które straciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących 

pracowników6.
Pomimo wprowadzonych ograniczeń i warunków, jakie należy spełnić, 

aby uzyskać dofinansowanie w regionie zachodniopomorskim, zainteresowanie 
tym działaniem jest bardzo duże. świadczy o tym fakt rozdzielenia wszystkich 
środków, w przypadku przeprowadzenia każdego konkursu. Jednak przyzna-
ne kryteria nie zapewniają wsparcia dla całego województwa. Tabela 2 nie 
oddaje w pełni rzeczywistej sytuacji powiatów objętych wsparciem, ponieważ 
sporządzona została ona wg siedziby projektodawcy. Nie mniej obrazuje ona 
fakt, w którym ponad połowa powiatów nie ubiegała się w ogóle o środki EFS 
w ramach działania 6.2 POKL lub też nie uzyskała dofinansowania. 

Tabela 2 

Kwoty dofinansowania w podziale na powiaty

Lp. Powiat Kwota w złotych Lp. Powiat Kwota w złotych
1. m. Szczecin 34 251 213,14 6. gryfiński 2 214 747,54
2. m. Koszalin 14 365 303,65 7. kamieński 658 343,20
3. choszczeński 4 358 891,85 8. myśliborski 1 173 150,00
4. drawski 3 928 670,00 9. stargardzki 964 980,00
5. gryficki 932 658,12 10. Razem 62 847 957,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Szczecinie.

6 Dokumentacja konkursowa: http://www.wup.pl/f iles/content/w/dokumenta-
cja62_27072009.pdf, 20.10.2012. 
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Przyczyn nieuzyskania rekomendacji Komisji Oceny Projektów może 
być bardzo wiele i nie sposób ich domniemywać. Warto jednak przyjrzeć 
się dokładnie jednemu z projektów, który został zrealizowany w obszarze 
powiatu sławieńskiego i koszalińskiego.

2. Działania projektowe

Pobudzanie rynku pracy za pomocą działań zapisanych w projektach 
przynoszą pożądane rezultaty7. Projektodawcy ubiegający się o dofinansowa-
nie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mają obowiązek przy-
gotować swoją propozycję na formularzu wniosku o dofinansowanie projektu, 
który dostępny jest w generatorze wniosków. Zawiera on takie informacje, jak 
obszar wsparcia, diagnozę sytuacji, opis grupy docelowej i zadań, wreszcie 
wskaźniki, jakie zamierza realizator projektu osiągnąć, harmonogram i budżet 
projektu. 

Przykładowy projekt zrealizowany został na obszarze dwóch miast 
oraz siedmiu gmin, w okresie od września 2010 roku do czerwca 2012 roku. 
Łącznie projekt kierowany był do 30 osób, w tym 12 niepełnosprawnych i 10 
z terenów wiejskich. Projektodawca skupił się na trudnej grupie, ponieważ 
oprócz wspomnianych grup, swoje wsparcie kierował do osób pozostających 
bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy, powyżej 45 roku życia, 
osób do 25 roku życia i kobiet powracających na rynek pracy po przerwie 
związanej z urlopem macierzyńskim lub wychowawczym.

Działania zaplanowane w projekcie miały charakter kompleksowy. 
Zawierały one 40 godzin szkolenia i 360 godzin doradztwa. Szkolenia obej-
mowały takie zagadnienia, jak: moje miejsce w gospodarce rynkowej, pomysł 
na firmę, formy prawne działalności gospodarczej, procedury zakładania 
działalności gospodarczej, opodatkowanie przedsiębiorstw rachunkowość 
w małej firmie, marketing, zarządzanie strategiczne. W trakcie trwania szko-
leń i doradztwa uczestnicy projektu mieli obowiązek przygotowania własnego 
biznesplanu, który mogli konsultować z doradcami. Następnie utworzone 

7 K. Derbiszewski, H. Witczak, J. Jackowiak, T. Dura, P. Krasiński, A. Duda-Szymańska, 
A. Romaniak, Dobre praktyki. Identyfikacja dobrych praktyk w projektach z zakresu rynku 
pracy, PARP, Warszawa 2005, s. 99–133.
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biznesplany zostały poddane ocenie Komisji Oceny Wniosków, która wybrała 
początkowo 26 biznesplanów, a ostatecznie 27. Zmiana w ilości przyznanych 
dotacji wynikała z oszczędności w zakupach poczynionych przez uczestniczki 
projektu i zarządzającego projektem, co pozwoliło na wygospodarowanie 
środków na jeszcze jedną dotację. Wsparcie w postaci jednorazowej bez-
zwrotnej dotacji udzielono każdej z wybranych osób w wysokości 30 000 zł. 
Ponadto projektodawca zaplanował również przedłużone wsparcie pomostowe 
w wysokości 1200 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy, które otrzymało 
łącznie w całym projekcie 10 uczestników. Decyzja o udzieleniu przedłużone-
go wsparcia podejmowana była przez Komisję Oceny Wniosków, na podstawie 
dokumentów świadczących o słabej kondycji firmy. Jednak ostatecznie to 
właśnie Komisja uznawała za celowe kontynuowanie pomocy. Trzeba tutaj do-
dać, że Komisja obradowała na podstawie Regulaminu przyznawania dotacji 
i przedłużonego wsparcia, który został uprzednio przygotowany i zatwierdzo-
ny, a każda z uczestniczek miała możliwość zapoznania się z nim. Kryteria, 
jakie musiały spełnić osoby, aby móc uczestniczyć w projekcie posiadały swo-
je wagi np. przynależność do grupy priorytetowej – osoba niepełnosprawna 
10 pkt, pomysł na firmę 10 pkt, doświadczenie i kwalifikacje 5 pkt, stopień 
motywacji 3 pkt, znajomość branży 3 pkt. Wszystkie działania w projekcie 
miały charakter przemyślany, harmonogram projektu określony był w sposób 
optymalny dla każdego działania. Budżet projektu wyniósł 1 198 720,00 zł, 
co oznacza, iż aktywizacja jednej osoby w projekcie wyniosła 39 957,33 zł.

Uzyskane wyniki po zakończeniu projektu pozwalają twierdzić, iż 
projekt zakończył się sukcesem, tym bardziej, że wiele wskaźników uzyskało 
wyższe wartości aniżeli były zamierzone. Wśród nich można wymienić m.in.: 
liczba osób, które uzyskały bezzwrotne dotacje (103%), liczba utworzonych 
miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej (103%), zwiększenie motywacji wśród osób zagrożonych mar-
ginalizacją u 80% uczestniczek (100%), wypracowanie i umocnienie postaw 
przedsiębiorczych u 85% uczestników (100%), podniesienie dostępności 
informacji o samozatrudnieniu u 80% uczestników (103%).

Przedstawione bardzo zwięzłe założenia przykładowego projektu stanowią 
odzwierciedlenie wszystkich projektów, które realizowane były w ramach dzia-
łania 6.2 POKL na terenie województwa zachodniopomorskiego. To co istotne, 
to należyte zaangażowanie organizacyjne i merytoryczne osób realizujących 
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projekt. Duża odpowiedzialność projektodawców sprawiła, że efektywność 
w projekcie uzyskana została na wysokim poziomie. Warto skierować jednak 
uwagę na powiatowe urzędy pracy, które stosują tę formę wsparcia w oparciu 
o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

3. Dotacje w Powiatowych Urzędach Pracy

Na działania aktywizujące osoby zarejestrowane jako bezrobotne, powia-
towe urzędy pracy otrzymują środki z Funduszu Pracy. Dzielone są one na 
podstawie algorytmu podziału środków Funduszu Pracy na wszystkie woje-
wództwa, a następnie powiaty. Poszczególne urzędy samodzielnie decydują, 
na którą z aktywnych form wsparcia zdecydują się wyłożyć środki. Mogą to 
być szkolenia, staże, roboty publiczne lub dotacje na tworzenie miejsc pracy8.

Najbardziej efektywną formą aktywizacji zawodowej są dotacje na 
utworzenie miejsca pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej. W 2011 
roku powiatowe urzędy pracy w całym kraju udzieliły dotacji na utworzenie 
miejsc pracy na kwotę 26.108 tys. zł. W województwie zachodniopomorskim 
była to wielkość 17 600,36 zł. Z kolei wysokość przyznanych bezrobotnemu 
środków na podjęcie działalności gospodarczej wyniosła w 2011 roku –  
16,1 tys. zł (w 2010 roku 18,0 tys. zł) i była niższa o 11,8% , niż w roku 20109.

Jak wskazują liczby koszty ponoszone przez powiatowe urzędy pracy 
są zdecydowanie mniejsze aniżeli koszty w projekcie. Podstawowa różnica 
wynika z wielkości dotacji, która to w urzędzie jest dwukrotnie niższa aniżeli 
w projekcie. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że projekty unijne oferują dodat-
kowo wsparcie pomostowe do 6 lub do 12 miesięcy, czego nie ma w ofercie 
urzędowej. Ta zasadnicza różnica sprawia, że klienci chętniej korzystają 
z projektów unijnych, gdyż czują się bezpieczniej w pierwszych miesiącach 
prowadzonej działalności. Niemniej efektywność po obu stronach plasuje się 
na równie wysokim poziomie. Być może wynika to z faktu przygotowania 

8 G. Węgrzyn, Wybrane problemy ograniczania bezrobocia, w: Rynek pracy w Polsce 
w dobie integracji europejskiej i globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009,  
s. 55–64.

9 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach pro-
gramów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawo-
dowej w 2011 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012, s. 21.
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młodych przedsiębiorców do rozpoczęcia działalności gospodarczej, bowiem 
procedura doboru osób do wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpo-
częcie działalności gospodarczej jest rygorystyczna. Co ciekawe, wszystkie 
powiatowe urzędy pracy proponują osobom ubiegającym się o dotacje, 
skorzystanie z udziału w szkoleniach z zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej. Warto podkreślić, że powiatowe urzędy pracy, które korzystają 
również ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w swoich projek-
tach wpisują bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
upatrując w nich efektywności swoich działań.

Zakończenie

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie są no-
wym narzędziem aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Stanowią jednak bar-
dzo efektywny sposób na tworzenie miejsc pracy. Nie wolno jednak zapomnieć 
o wrażliwości tego narzędzia, która polega na rozsądnym ich udzielaniu. Tak 
jak to było wskazane w projekcie, czy też w działaniach powiatowych urzędów 
pracy, należy dołożyć wszelkich starań, aby dobór osób był przeprowadzony 
w sposób umożliwiający dostrzeżenie w nich predyspozycji przedsiębior-
czych. Osoby te winny charakteryzować się dużym poziomem motywacji, 
wiedzy z zakresu funkcjonowania firmy, ale też mechanizmów rządzących 
rynkiem. Z kolei osoby zaangażowane w prace doradcze i szkoleniowe, po-
winny posiadać doświadczenie i uznanie w branży, jaką reprezentują. Oprócz 
przygotowania na wysokim poziomie merytorycznym, prowadzący zajęcia 
cechować powinny się szerokimi predyspozycjami społecznymi. Dzięki temu 
będą mogli stać się mentorami dla młodych przedsiębiorców. Przy spełnieniu 
powyższych warunków, rzeczywiście dotacje mogą stanowić jedno z narzędzi 
oddziaływania na rynek pracy.
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GRANTS FOR BUSINESS AS A TOOL FOR LABOUR MARKET IMPACT

Summary 

This article is devoted to issues concerning the award of a grant to start a bu-
siness funded by the European Union. In the first part of the presented documents 
containing records of the process and the rules to apply for funds from the European 
Social Fund in the current financial perspective. Then presented the foundation of one 
of the projects, which dealt with issues of subsidies and which has been carried out 
in the province of West. On the basis of the material, and most of all the indicators 
obtained in the presented project was born to reflect on the pertinence and conditions 
of support in the form of non-repayable grants to start a business.

10Translated by Katarzyna Brzychcy

Katarzyna Brzychcy – Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Pracy 
w Szczecinie, tel. 604 445 764, e-mail: kbrzychcy@wp.pl.



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 753 2013EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 103

Karolina Drela
Uniwersytet Szczeciński

EFEKTYWNOŚć PROGRAMóW WSPARCIA  
OSóB BEZROBOTNYCh W SZCZECINIE

Streszczenie

Pomimo rosnącego znaczenia Europejskiej Strategii Zatrudnienia, kraje człon-
kowskie UE zachowują wiele swobody w organizacji i realizacji polityki rynku pracy. 
Ta opcjonalna wolność polityki dotyczy szczególnie równowagi pomiędzy środkami 
aktywnymi i pasywnymi, a także szczególnej konstrukcji poszczególnych środków. 
Dlatego w artykule przedstawiono skuteczność programów pomocy dla bezrobotnych 
w Szczecinie, gdyż środki aktywnej polityki rynku pracy – takie jak szkolenia, staże, 
pomoc w poszukiwaniu pracy – są powszechnie stosowane w Szczecinie do walki 
z bezrobociem.

Słowa kluczowe: rynek pracy, bezrobocie, programy wsparcia bezrobotnych, 
aktywna polityka rynku pracy.

Wprowadzenie

Zjawisko bezrobocia stanowi poważny problem w funkcjonowaniu 
współczesnych gospodarek. Wiąże się z nim wiele negatywnych zjawisk 
społecznych i ekonomicznych. Dlatego bardzo ważne jest, aby w ramach 
prowadzenia polityki społecznej, dążyć do ograniczania bezrobocia oraz 
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przeciwdziałania jego skutkom1. Polityka państwa w ramach przeciwdziała-
nia bezrobociu i jego skutkom, może mieć dwojaki charakter: pasywny bądź 
aktywny. W szczególności interesujące jest zagadnienie prowadzenia oraz 
kształtowania polityki państwa wobec rynku pracy, działaniami o charakterze 
aktywnych programów wsparcia dla osób bezrobotnych. Działania prowa-
dzone w ramach tej polityki mają na celu aktywizację osób bezrobotnych, 
poprzez aktywne ich wsparcie oraz pomoc w powrocie lub w wejściu na 
rynek pracy. Samo zagadnienie skuteczności programów wsparcia dla osób 
bezrobotnych stanowi szeroki temat do dyskusji. W jakim stopniu zadania 
polityki państwa wobec rynku pracy oraz wsparcia osób bezrobotnych są 
skuteczne? Czy zgodnie z założeniem polityki państwa, programy wsparcia 
osób bezrobotnych w znaczący sposób przyczyniają się do spadku bezrobocia? 
Niniejsze opracowanie jest próbą prezentacji wpływu wybranych aktywnych 
programów wsparcia na bezrobocie, na terenie miasta Szczecina.

1. Efektywność programów wsparcia bezrobotnych

Mierzenie efektywności programów rynku pracy natrafia na wiele trud-
ności. Należy pamiętać, że głównym celem tych programów – niezależnie 
od celów szczegółowych – jest ułatwienie osobom bezrobotnym znalezienia 
pracy (stałej lub okresowej)2. Bezpośrednim skutkiem aktywnych programów 
rynku pracy jest wzrost liczby osób korzystających z tych programów3.

Efektem prowadzonych aktywnych programów wsparcia docelowo po-
winno być uzyskanie zatrudnienia przez osoby bezrobotne. Programy wspar-
cia powinny również przyczyniać się do ułatwienia wejścia na rynek pracy 
osobom bezrobotnym. Ważne jest, aby monitorować skuteczność aktywnych 
instrumentów wsparcia na rynku pracy i dokonywać jej analizy, tak aby 

1 Skutki bezrobocia negatywnie odbijają się na funkcjonowaniu całego społeczeństwa 
oraz mogą wpłynąć na spowolnienie rozwoju gospodarczego. Poprzez działania prowadzone 
przez państwo w ramach polityki społecznej, dąży się do zminimalizowania skutków bezro-
bocia oraz ograniczenia jego rozmiarów.

2 J. Wróbel, Mierzenie efektywności aktywnych programów rynku pracy, IPiSS, Warszawa 
2005.

3 Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga,  
M.K. Stawicka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009, s. 62.
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wiedza z tego zakresu przyczyniła się również do zwiększenia efektywności 
tychże działań4.

Z pomiarem efektywności wiąże się jeszcze jeden problem, mianowicie 
z jakiego punktu widzenia oceniamy efektywność. Może być ona analizowa-
na z punktu widzenia optymalności w perspektywie społecznej, czyli jako 
ułatwienie znalezienia pracy jak największej liczbie osób jej poszukującej. 
Miernikiem będzie tu zatrudnialność. Ale może być również analizowana 
z punktu widzenia urzędów pracy. I tutaj miarą efektywności będzie już 
głównie realizacja budżetu5.

Aby ocenić skuteczność wybranych aktywnych form wsparcia dla osób 
bezrobotnych, wzięto pod uwagę liczbę osób, które wzięły udział w danym 
programie i uzyskały zatrudnienie w trakcie jego trwania bądź też po jego ukoń-
czeniu. Przeanalizowano również wielkość zatrudnienia uzyskaną w trakcie lub 
ukończeniu danego programu, w aspekcie ogólnej wielkości bezrobocia.

Istotna z punktu widzenia badań efektywności realizowanych programów 
rynku pracy jest liczba osób, które uzyskały zatrudnienie lub podjęły działalność 
po zakończeniu udziału w programie. Innym nie mniej ważnym elementem 
oceny skuteczności, są koszty uczestnictwa i koszty ponownego zatrudnienia6.

W 2005 roku po raz pierwszy w ramach statystyki publicznej zostały 
zgromadzone dane dotyczące liczby osób, które rozpoczęły i ukończyły daną 
formę aktywizacji oraz w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy od zakończenia 
udziału w programie wsparcia bezrobotnych, podjęły zatrudnienie7.

Analizując poszczególne lata badanego okresu (2005–2010) w Szczecinie, 
pod kątem ilości osób, które podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu udziału 
w programie w stosunku do ogółu ilości osób bezrobotnych, należy stwier-
dzić, iż dla poszczególnych lat stosunkowe wartości przyjmują zróżnicowane 
wartości. W roku 2005 liczba osób bezrobotnych wynosiła 25 484 osoby. 

4 M. Maksim, Efektywność programów zatrudnienia w Polsce – przegląd badań,  
w: Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, red. Z. Wiśniewski,  
K. Zawadzki, Pracowania Sztuk Plastycznych Sp. z o.o., Toruń 2010, s. 129–140.

5 Rynek pracy w Polsce w dobie…, op.cit., s. 63; Efektywność usług i instrumentów rynku 
pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i w wybranych krajach Unii 
Europejskiej, red. P. Błędowski, MPiPS, Warszawa 2008, passim.

6 K. Nagel, I.M. Smandek, Polityka Rynku Pracy i źródła jej finansowania, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s. 155.

7 Ibidem, s. 155.
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W roku tym wg danych w wskazanych programach uczestniczyło 3335 osób, 
z tego 1113 osób podjęło pracę w trakcie lub po ukończeniu udziału w danym 
programie wsparcia.

W roku 2006 ogólna liczba bezrobotnych wynosiła 21 550 osób. W ak-
tywnych wybranych do analizy formach wsparcia, organizowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie uczestniczyło 3364 osoby, z tego 1197 
osób uzyskało pracę w trakcie lub po ukończeniu udziału w danym programie. 
W roku 2007 ogólna liczba bezrobotnych wynosiła 11 474 osób. W aktywnych 
formach wsparcia wzięły udział 3072 osoby bezrobotne, z tego 1409 osób 
uzyskało pracę w trakcie lub po ukończeniu danego programu. W kolejnym 
roku ogólna liczba osób bezrobotnych w Szczecinie wynosiła 7394 osób. Udział 
w programach wzięły 2807 osoby bezrobotne i pracę uzyskało 1332 osoby 
bezrobotne. W 2009 roku widzimy nagły wzrost ilości osób bezrobotnych. 
W porównaniu z rokiem 2008, gdzie liczba osób bezrobotnych wynosiła 7394, 
w roku 2009 liczba tych osób wzrasta do 14 316 osób. W roku 2009, 3081 osób 
bezrobotnych uczestniczyło w wybranych programach wsparcia, z tego jedynie 
766 uzyskało pracę w trakcie lub po ukończeniu udziału w danym programie. 
W ostatnim roku badanego okresu liczba osób bezrobotnych wynosi 15 667 
osób. Udział w wybranych aktywnych formach wsparcia wzięło 5648 osób, 
z tego tylko 582 osoby uzyskały pracę w trakcie lub po ukończeniu programu. 
Zestawienie ze sobą ogółu liczby bezrobotnych w danym roku do ilości osób, 
które podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu programu przedstawia tabela 1.

Tabela 1 

Osoby bezrobotne w Szczecinie, które podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu 
udziału w programie wsparcia bezrobotnych (w latach 2005 – 2010)

Lata Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Liczba osób bezrobotnych (ogółem) 25484 21550 11474 7394 14316 15667

Liczba osób, które podjęły pracę w trakcie lub 
po ukończeniu udziału w programie (ogółem) 1113 1197 1409 1332 766 582

Procentowy udział ogółu liczby osób, które 
podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu 
udziału w programie (ogółem) w stosunku do 
ogółu liczby osób bezrobotnych

4,6% 5,55% 12,27% 18,0% 5,35% 3,71%

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Powiatowego Urzędu Pracy 
w Szczecinie (załącznik nr 4 do sprawozdania MGiP-01, dla lat od 2005 do 
2010).
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W latach 2005 oraz 2006 udział ogółu ilości osób, które podjęły pracę 
w trakcie lub po ukończeniu udziału w programie w stosunku do ogółu ilości 
osób bezrobotnych, jest na zbliżonym poziomie i wynosi kolejno 4,6% w roku 
2005 oraz 5,55% w roku 2006. Wraz ze spadkiem bezrobocia w latach 2007 
oraz 2008, można zauważyć, iż więcej osób podejmuje pracę w trakcie lub po 
zakończeniu programu. W latach 2009–2010 następuję ponowny wzrost bez-
robocia, i jednocześnie spadek ilości osób które w trakcie lub po ukończeniu 
danego programu wsparcia podjęły pracę. Należy więc stwierdzić, iż najwię-
cej osób podjęło pracę w trakcie lub po ukończeniu programu w roku 2008. 
Udział ogółu ilości osób, które podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu 
udziału w programie w stosunku do ogółu ilości osób bezrobotnych wyniosła 
w tym roku według danych, na podstawie analizy wybranych form wsparcia, 
18,0%. Jest to najwyższy poziom tego wskaźnika w całym badanym okresie. 
W roku 2008 było najniższe bezrobocie, co mogło przyczynić się do tego, iż 
większa liczba osób biorących udział w programach wsparcia znalazła pracę. 
W roku 2007 po gwałtownym spadku bezrobocia w porównaniu z rokiem 
2006, pracę podjęło 1409 osób bezrobotnych w trakcie lub po ukończeniu pro-
gramu. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę bezrobotnych, która wynosiła 11 474 
osób, odsetek które podjęły pracę w stosunku do ogółu bezrobotnych wynosi 
12,27%. Zauważa się więc, że wraz z spadkiem bezrobocia, coraz więcej 
osób tym samym podejmuje pracę w trakcie bądź po ukończeniu programu. 
Najniższy poziom osób, które podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu 
programu jest widoczny w roku 2010. W roku tym odsetek osób bezrobotnych, 
które podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu programu w stosunku do 
ogółu bezrobotnych wynosi 3,71%. Ogólna liczba bezrobotnych w 2010 roku 
wynosiła 15 667, natomiast liczba osób które podjęły prace w trakcie lub po 
ukończeniu programu to 582 osoby.

Rysunek 1 przedstawia jak kształtowała się liczba osób bezrobotnych 
ogółem dla poszczególnych lat badanego okresu i liczba osób biorących udział 
w wybranych formach aktywnego wsparcia osób bezrobotnych, w stosunku 
do liczby osób, które podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu udziału 
w programie wsparcia.

Biorąc pod uwagę liczbę osób, które uzyskały pracę w trakcie lub po 
ukończeniu programu, jako miarę efektywności aktywnych form wsparcia 
dla osób bezrobotnych, można stwierdzić, iż najwyższa skuteczność odno-
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towana została w roku 2008, natomiast najniższa w roku 2010. Największą 
skuteczność miały szkolenia zawodowe. Następnie staże oraz poradnictwo 
zawodowe. Pozostałe wybrane formy aktywnego wsparcia nie wpłynęły 
znacznie na wyniki analizy.

Rys. 1. Liczba osób bezrobotnych ogółem oraz liczba osób bezrobotnych korzysta-
jących z wybranych aktywnych form wsparcia, a liczba osób bezrobotnych, 
które podjęły pracę w trakcie programu lub po jego zakończeniu (w latach 
2005–2010)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Powiatowego Urzędu Pracy 
(załącznik nr 4 do sprawozdania MGiP-01, dla lat od 2005 do 2010).

2. Programy szkoleniowe

Programy szkoleniowe, zgodnie z metodologią OECD i UE, obejmują 
naukę w instytucjach szkoleniowych oraz staże i przygotowanie zawodowe 
w miejscu pracy. Mogą one służy rozwijaniu umiejętności ogólnych uczestni-
ków bądź umożliwić im zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania 
określonych zawodów. Do roku 1996 stanowiły one niewielką część wydatków 
w ramach polityki aktywnej, ale zdecydowanie wzrosły w kolejnych okresach, 
w latach 1997–2002 stanowiły około 30% wydatków, a po roku 2004 przekro-
czyły poziom 40%8.

8 K. Nagel, I.M. Smandek, Polityka Rynku Pracy…, op.cit., s. 157.
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Jak wynika z rysunku 2 liczba osób bezrobotnych, które uzyskały pracę 
w trakcie lub po ukończeniu danego programu jest stosunkowo niewielka, 
w porównaniu z ogólną ilością osób bezrobotnych dla poszczególnych lat. 
Biorąc ten wskaźnik pod uwagę jako wyznacznik skuteczności poszcze-
gólnych programów wsparcia dla osób bezrobotnych, można stwierdzić, iż 
nie przyczyniły się one w znaczny sposób do zmniejszenia się ilości osób 
bezrobotnych w Szczecinie, w latach 2005–2010.

Analizując skuteczność poszczególnych programów wsparcia dla osób bez-
robotnych pod względem ilości osób kończących daną formę aktywnego wsparcia, 
a ilością osób podejmujących pracę w trakcie lub po ukończeniu danego programu, 
należy stwierdzić, iż największą skuteczność miały szkolenia zawodowe.

Liczba osób, które podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu szkolenia zawodowego
Liczba osób, które podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu stażu
Liczba osób, które podjęły pracę po skorzystaniu z poradnictwa zawodowego
Liczba osób, które podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu przygotowania zawodowego
Liczba osób, które podjęły pracę w trakcie studiów podyplomowych lub po ich ukończeniu

Rys. 2. Liczba osób w Szczecinie, które podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu 
danego aktywnego programu wsparcia dla osób bezrobotnych (lata 2005–2010)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Powiatowego Urzędu Pracy 
(załącznik nr 4 do sprawozdania MGiP-01, dla lat od 2005 do 2010. Rynek 
pracy w mieście Szczecin, opracowania dla poszczególnych lat).

Doświadczenia krajów OECD wskazują, iż najlepsze efekty w kontekście 
podnoszenia zatrudnialności uczestników przynoszą szkolenia o ograniczonym 
zasięgu, raczej krótkie, lecz intensywne i zawierające elementy praktyki w miej-
scu pracy, przygotowane w konsultacji z pracodawcami na lokalnym rynku. 
Warunkiem efektywności jest też ścisłe adresowanie organizowanych szkoleń –  
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prawdopodobieństwo podjęcia zatrudnienia najmocniej wzrasta w przypadku 
kobiet (szczególnie powracających na rynek pracy) lub osób długotrwale bez-
robotnych. Szkolenia obejmujące znaczny odsetek bezrobotnych wykazują się 
ograniczoną skutecznością, szczególnie uczestnictwo w nich stanowi wymóg 
utrzymania statusu bezrobotnego lub ponowienia praw do zasiłku9.

3. Poradnictwo zawodowe

Jeżeli rozpatrywać poradnictwo zawodowe, według danych wykazało się 
ono małą skutecznością. Rysunek 3 przedstawia, jak kształtowały się wartości 
liczbowe osób biorących udział w poradnictwie zawodowym i uzyskujących 
pracę. Istotny jest fakt, iż stosukowo duża liczba osób bezrobotnych wzięła 
udział w tej formie wsparcia, jednak już niewielka część tych osób podjęła pracę. 
Dlatego stwierdza się, że pomimo dużego zainteresowania tą formą wsparcia ze 
strony osób bezrobotnych, nie odnotowano znaczących efektów działań. Trudno 
stwierdzić natomiast, co mogło przyczynić się do tego stanu rzeczy10. 

Rys. 3. Liczba osób biorących udział w poradnictwie zawodowym (ogółem), a licz-
ba osób, które podjęły pracę (lata 2005–2009)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Powiatowego Urzędu Pracy 
(załącznik nr 4 do sprawozdania MGiP-01, dla lat od 2005 do 2009).

9 K. Nagel, I.M. Smandek, Polityka Rynku Pracy…, op.cit., s. 158. 
10 Być może wina leży po stronie braku zaangażowania osób bezrobotnych uczestniczą-

cych w tej formie aktywizacji zawodowej, albo winny jest brak przygotowania osób prowa-
dzących tego typu formę wsparcia. W każdym bądź razie poradnictwo zawodowe powinno 
odgrywać znaczącą rolę w procesie aktywizacji osób bezrobotnych i na pewno oczekuje się 
większych rezultatów z funkcjonowania tej formy aktywizacyjnej.

Ilość osób, które 
podjęły pracę
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Największą skuteczność działań w zakresie poradnictwa zawodowego 
odnotowano w roku 2005. W roku tym spośród 949 osób bezrobotnych bio-
rących udział w tej formie wsparcia, odnotowano iż 192 osoby, które podjęły 
pracę11. Następnie, niestety z roku na rok obserwuje się spadek ilości osób 
bezrobotnych biorących udział w poradnictwie, które podjęły pracę.

4. Staż

Dość dużą skutecznością, biorąc pod uwagę liczbę osób bezrobotnych 
biorących udział, a liczbę, które podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu 
danego programu, okazał się staż. Największą skuteczność tej formy wsparcia 
pod tym względem, odnotowano w roku 2008. W roku tym staż ukończyło 456 
osób, z tego 277 osób podjęło pracę. Analizując dane należy stwierdzić, że ta 
forma wsparcia charakteryzowała się dużą skutecznością pod względem ilości 
osób biorących udział, a liczby osób, które podjęły pracę w trakcie lub po 
zakończeniu stażu, w każdym roku badanego okresu. Rysunek 4 przedstawia 
dane dla poszczególnych lat.

Rys. 4. Liczba osób, które ukończyły program stażowy (ogółem), a liczba osób, 
które podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu stażu (lata 2005–2010)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Powiatowego Urzędu Pracy 
(załącznik nr 4 do sprawozdania MGiP-01, dla lat od 2005 do 2010).

11 Brak danych dla roku 2010.

Ilość osób, które podjęły 
pracę w trakcie lub po 
ukończeniu stażu
Ilość osób, które ukończyły 
program stażowy (ogółem)
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5. Przygotowanie zawodowe

Kolejną formą wsparcia osób bezrobotnych są przygotowania zawodowe 
w miejscu pracy. Jak wynika z danych, które przedstawia wykres numer 16 
niewielka liczba osób bezrobotnych ukończyła tę formę aktywizacji. Jednak 
analizując dane można stwierdzić, iż stosunek liczby osób, które ukończyły 
przygotowanie zawodowe a następnie podjęły pracę jest dość zadowalający. 
Największą skuteczność tej formy wsparcia odnotowano w roku 2008. W roku 
tym 43 osoby ukończyły przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, z tego 
21 osób podjęło pracę w trakcie lub po jego ukończeniu. Rysunek 5 przedstawia, 
jak kształtował się procentowy udział osób bezrobotnych, które podjęły pracę 
w trakcie lub po ukończeniu przygotowania zawodowego, w stosunku do ogółu 
liczby osób bezrobotnych, które ukończyły przygotowanie zawodowe.

Rys. 5. Liczba osób, które ukończyły przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 
(ogółem), a liczba osób, które podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu 
programu przygotowania zawodowego (lata 2005–2009)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Powiatowego Urzędu Pracy 
(załącznik nr 4 do sprawozdania MGiP-01, dla lat od 2005 do 2009).

W pozostałych wybranych formach wsparcia dla osób bezrobotnych, 
takich jak: sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, pożyczki szkole-
niowe oraz sfinansowanie kosztów egzaminów zawodowych, nie brała udziału 
duża liczba osób bezrobotnych. W związku z tym nie będą one szczegółowo, 
kolejno omawiane. Należy jedynie zauważyć, iż w roku 2010, z pośród całego 
okresu badanego, w tych formach wsparcia wzięło udział najwięcej osób bez-
robotnych. 10 osób ukończyło studia sfinansowane z Funduszu Pracy, z tego 
13 osób podjęło pracę w trakcie studiów lub w okresie trzech miesięcy od ich 

Ilość osób, które podjęły 
pracę w trakcie lub po 
ukończeniu programu 
przygotowania zawodowego 
w miejscu pracy

Ilość osób, które ukończyły 
przygotowanie zawodowe  
w miejscu pracy
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ukończenia. Jedna osoba ukończyła szkolenie finansowane z pożyczki szkole-
niowej, i jedna osoba również uzyskała pracę po ukończeniu tegoż szkolenia. 
28 osobom bezrobotnym sfinansowano z Funduszu Pracy koszty egzaminów 
umożliwiających uzyskanie uprawnień zawodowych, z tego 14 osób podjęło 
pracę po zdaniu egzaminu lub uzyskaniu licencji. 

6. Polityka rynku pracy w Szczecinie – komentarz

Ważnym elementem w procesie realizowania polityki pracy jest ob-
serwacja rynku pracy. Monitoring rynku pracy jest realizowany w ramach 
prowadzonych programów oraz pod kątem struktury zjawiska bezrobocia na 
lokalnym rynku pracy. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie istnieje 
komórka odpowiedzialna za monitorowanie i analizowanie lokalnego rynku 
pracy w Szczecinie – Wydział Badań i Analiz12. 

Duże znaczenie w ramach rozwoju polityki pracy oraz efektów jej 
działań, ma sytuacja gospodarcza na lokalnym rynku. Szczecin jako duży ge-
nerator rozwoju jest jednocześnie konsumentem wielu produktów, i to właśnie 
decyduje o dynamice rozwoju wielu gmin i obszarów leżących w bliższym 
i dalszym sąsiedztwie. Z obserwacji wynika, iż dużo większych inwestycji 
raczej skupiało się w innych regionach Polski, omijając niestety Szczecin. 
Wiąże się to być może z uwarunkowaniami ekonomicznymi regionu. Jednak 
obserwując rzeczywistość nie sposób nie zauważyć rozpoczętych inwestycji 
związanych z powstawaniem nowych obiektów. 

W planie inwestycyjnym przedstawionym przez Prezydenta miasta 
Szczecina, Piotra Krzystka, duży nacisk kładzie się na inwestycje, które 
zostaną zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim. Plany te zakładają 
rozbudowę Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ulicy 
Niemierzyńskiej, uzbrajanie obszarów na terenie Trzebusza i Dunikowa 
oraz na innych terenach przeznaczonych na inwestycje, modernizacja 
nabrzeży Starówka i Wały Chrobrego w Szczecinie oraz zagospodaro-

12 Komórka ta bada, jak również wskazuje obszary zmian oraz tendencji. Praca tego wydzia-
łu ma duży wpływ na kształtowanie się poszczególnych form wsparcia dla osób bezrobotnych, 
a obserwacja zmian na rynku pracy jest ważnym elementem funkcjonowania tego systemu.
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wanie terenu znajdującego się na Wyspie Grodzkiej13. Można stwierdzić, 
że inwestycje stają się szansą dla gospodarki Szczecina, tym samym 
 dla rynku pracy. Każda kolejna inwestycja wiąże się ze stworzeniem miejsc 
pracy, a patrząc na wielkość bezrobocia w Szczecinie jest to dobry znak.

Jako przyszłość rynku pracy wskazuje się także rozwój zawodów zwią-
zanych z najnowszymi technologiami informacyjnymi. Dlatego dużą szansą 
rozwoju w tym zakresie byłoby przyciągnięcie inwestorów krajowych lub 
zagranicznych, aby rozwijać przedsięwzięcia pod tym kątem, na lokalnym 
rynku pracy14. Czynnikami determinującymi zmiany na rynku pracy jest 
głównie rozwój nowoczesnych technologii teleinformacyjnych ICT i związana 
z nimi zmiana stylu pracy i życia. Dziedziny informatyki, telekomunikacji, 
Internetu i technologii informacyjnych to jedne z najbardziej dynamicznych 
gałęzi gospodarki. Ostatnie 10 lat charakteryzowało się wręcz skokową dyna-
miką rozwoju w przedstawianych gałęziach15.

Szczecin jest miastem z dużymi perspektywami, szczególnie jeśli chodzi 
o wykorzystanie położenia geograficznego, mianowicie bliskiego sąsiedztwa 
z Niemcami. Jednak nie do końca wykorzystane zostają uwarunkowania geo-
graficzne. Należałoby skupić się na rozwoju sieci transportu śródlądowego. 
Sieć wodna pozostaje nie w pełni wykorzystana, z uwagi na brak działań 
zmierzających do jej usprawnienia oraz możliwości większego jej wykorzy-
stywania. W tej gałęzi gospodarki mogłoby znaleźć zatrudnienie wiele osób 
bezrobotnych.

W tym miejscu należy wspomnieć o infrastrukturze portowej na tere-
nie miasta Szczecina. Pod tym względem Szczecin ma ogromne zaplecze 
gospodarcze, które chyba jednak nie jest do końca wykorzystane, a mogło 
by stworzyć miejsca pracy dla dużej liczby osób. Być może nadzieją są tu 

13 Opracowanie własne na podstawie strony internetowejhttp://szczecin.gazeta.pl, 
19.10.2012.

14 Jeśli chodzi o wykwalifikowanych pracowników w tym kierunku, należy przyjąć, iż 
szczecińskie uczelnie wyższe proponują szerokie spektrum kierunków związanych z funk-
cjonowaniem nowoczesnych technologii. Zarówno w zakresie informatyki, inżynierii, jak 
i innych tak zwanych przyszłościowych kierunków rynku pracy. Tutaj zauważalny staje się 
kolejny fakt. Fakt ten dotyczy współpracy nauki z gospodarką. Jest to bardzo ważna kwestia. 
Współpraca ta mogłaby się przełożyć na szereg innowacyjnych przedsięwzięć i przynieść 
wiele korzyści dla funkcjonowania rynku gospodarczego. 

15 A. Kraus, B. Kasprzyk, R. Chorób, Innowacyjne formy wykorzystania nowych technologii 
informacyjnych na rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 116.
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inwestorzy, którzy rozwijają bazę przeładunków kontenerowych na terenie 
miasta Szczecina16.

7. Konkluzje

Szanse rozwoju instrumentów rynku pracy są niestety nierozerwalnie 
związane z ograniczonymi środkami pieniężnymi przeznaczonymi na tego 
rodzaju cele. Wiadomym jest fakt, iż mniejsze środki przeznaczone na 
przeciwdziałanie bezrobociu i jego skutkom, tym mniej przedsięwzięć uda 
się zrealizować. Niektóre formy wsparcia osobom bezrobotnym wiążą się 
z generowaniem ogromnych kosztów realizacji, co niestety może przyczynić 
się do zmniejszenia możliwości realizacji poszczególnych programów. Należy 
skupić się na organizowaniu szkoleń zawodowych, wesprzeć poradnictwo 
zawodowe, które powinno odgrywać bardzo ważną rolę. Tak jak dzieje się 
to w krajach OECD. Zagrożeniem niewątpliwie może być słaby rozwój go-
spodarczy, który może doprowadzić do sytuacji wzrostu poziomu bezrobocia 
oraz brak miejsc pracy na lokalnych rynkach gospodarczych. Dużo mówi 
się również o biurokracji, którą są obłożone zarówno instytucje rynku pracy, 
jak i wymagania dotyczące organizacji i prowadzenia poszczególnych form 
wsparcia.

Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie jak powinny być kre-
owane aktywne programy wsparcia dla osób bezrobotnych na szczecińskim 
rynku pracy i w jakim kierunku powinny być prowadzone działania. Na pew-
no należy zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie szkoleń zawodowych. 
Można stwierdzić, że ważnym elementem prowadzonej polityki przeciwdzia-
łania bezrobociu i jego skutkom, jak wynika z przeprowadzonej analizy, są 
szkolenia zawodowe. Stanowią one istotny instrument, który charakteryzuje 
 
 

16 Szansą Szczecina i okolic są właśnie porty, które są niedoinwestowane, a przede wszyst-
kim pozbawione odpowiedniej sieci dróg i autostrad, co dławi ich rozwój, obok niezbyt uda-
nych prób innowacji i niestandardowego myślenia o rozwoju. Tu jednak także widać sporo nie-
wykorzystanych szans, z których centrum logistyczne jest tylko jedną, oprócz wielu innych. 
Jednak w ostatnim okresie można zauważyć, rozwój infrastruktury drogowej w szczecińskim 
porcie i dróg dojazdowych prowadzących do niego. Między innymi budowa mostu nad rzeką 
Regalicą i przebudowa ulicy Struga.
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się dość dużą skutecznością w porównaniu do pozostałych branych pod uwagę 
w niniejszej pracy aktywnych form wsparcia17.

Należy organizować szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych, skupiać 
się na zawodach najbardziej pożądanych w danym okresie. W perspektywie 
uruchomienia inwestycji zagranicznych, istnieje szansa na uzyskanie zatrud-
nienia. Dużą rolę odegrają tu szczecińskie uczelnie wyższe, które przygoto-
wują specjalistów z wielu dziedzin gospodarczych. Ważnym jest, aby istniała 
współpraca pomiędzy gospodarką a szkolnictwem. Tak, aby istniała spójność 
i wzajemne uzupełnienie pomiędzy tymi dwoma aspektami życia publicznego. 
Należałoby zwrócić szczególną uwagę, aby reakcje na zjawiska zachodzące na 
rynku pracy były w bardzo szybki sposób analizowane i od razu wyciągane 
z nich wnioski. Istotne jest, aby odpowiednio monitorować rynek pracy, tak aby 
szkolenia przygotowywać pod wymagania i potrzeby lokalnego rynku pracy.

Ogólnie można powiedzieć, że aby zwiększyć efektywność na przykład 
szkolenia, trzeba je tak zaprojektować, by były zgodne z potrzebami rynku 
pracy. Wydaje się, że najskuteczniejszą metodą osiągnięcia tego celu jest pełna 
współpraca trzech partnerów: urzędu pracy, zakładu zgłaszającego zapotrze-
bowanie na pracowników oraz instytucji szkolącej18.

Jak wykazała przeprowadzona analiza poszczególnych aktywnych form 
wsparcia, duża liczba osób bezrobotnych skorzystała z programów stażowych. 
Można przypuszczać, że duże zainteresowanie tą formą wsparcia, wiąże się 
z tym, iż podczas stażu zdobywa się praktyczne umiejętności związane z okre-
ślonym charakterem pracy. Jest to forma aktywizacji szczególnie wskazana 
dla ludzi młodych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy i tym samym nie 
posiadają doświadczenia zawodowego. Dlatego też staż często okazuje się 
początkiem kariery zawodowej. Nawet jeśli nie kończy się on zatrudnieniem, 
to osoba kończąca staż ma już doświadczenie zawodowe, co prawda nie wiel-

17 W szkoleniach brała udział dość duża liczba osób. Ważnym elementem przygotowywa-
nia szkoleń są badania rynku pracy. Badania te mają na celu przede wszystkim maksymalnie 
dopasować rodzaje planowanych szkoleń do potrzeb lokalnego rynku pracy.

18 Powinno się więc dążyć do zawierania trójstronnych umów szkoleniowych, które gwarantują 
odpowiednią treść i zakres szkolenia oraz stwarzają większe szanse zatrudnienia osób przeszko-
lonych. Jeżeli zawarcie umowy trójstronnej nie jest możliwe, program szkolenia bezrobotnych 
powinien by oparty na pogłębionej analizie zapotrzebowania na różne kwalifikacje i umiejętności 
na lokalnym rynku pracy. Należy w tym celu wprowadzić regularną metodę monitoringu zawo-
dów deficytowych i nadwyżkowych; M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu 
w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 272–273.
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kie, ale jest to dobry początek dla osoby wchodzącej na rynek pracy. Podobnie 
jest jeśli chodzi o przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Te dwie formy 
aktywizacji różnią się od siebie, jednak mają element wspólny. Mianowicie 
umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego. Przygotowanie zawodowe 
ukończyło w badanym okresie, co prawda niewiele osób, jednak część tych osób 
uzyskała zatrudnienie.

Kolejną formą aktywnego wsparcia osób bezrobotnych jest poradnictwo 
zawodowe. Niestety ten rodzaj działania, nie jest w pełni wykorzystywany. 
Charakteryzuje się małą skutecznością. Jak wynika z badań, traci on na zna-
czeniu jako forma aktywizacji. Pozostałe formy wsparcia omawiane w pracy, 
nie objęły zasięgiem swoich działań dużej ilości osób.

Wszystkie działania prowadzone w ramach aktywizacji osób bezrobot-
nych są ważne, jednak te formy wsparcia wydają się niekompletne, jeśli nie 
będzie dodatkowych działań, które mają bardzo duży wpływ na funkcjono-
wanie rynku pracy. Mowa tu o elementach powiązanych z całą gospodarką, 
a mające również wpływ na rynek pracy, czyli inwestycje i infrastruktura.

Wiadomym jest fakt, iż środki przeznaczone na programy wsparcia 
osób bezrobotnych są znacznie ograniczone ilościowo, co wpływa niestety 
niekorzystnie na kreowaną politykę instrumentów rynku pracy. A im mniejsze 
zasoby finansowe, tym mniej przedsięwzięć uda się zrealizować.

8. Zakończenie

Podsumowując należy stwierdzić, iż największe nadzieje związane z roz-
wojem szczecińskiego rynku pracy należy pokładać w inwestycjach. Miasto 
powinno stawiać na przyciąganie inwestorów. Ponieważ wiadomym jest fakt, 
iż wraz z inwestycjami następują pozytywne efekty w gospodarce. Tworzy się 
miejsca pracy, a tym samym rzecz jasna zmniejsza się bezrobocie. Wiedza o pla-
nowanych inwestycjach powinna być wykorzystana zarówno przez instytucje 
kreujące programy wsparcia dla osób bezrobotnych, jak również przez ośrodki 
naukowe, znajdujące się na terenie miasta Szczecina, tak aby przygotowywać 
specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie w nowo powstałych firmach. Aktywne 
programy wsparcia osób bezrobotnych powinny kłaść nacisk na jak największą 
skuteczność oraz maksymalizację aktywizacji osób bezrobotnych. Szczecin to 
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miasto z dużymi perspektywami, które powinny zostać wykorzystane w jak 
największym stopniu. Szansą jest wprowadzona strategia rozwoju miasta 
Szczecina, która może przyczynić się do wielu pozytywnych zmian.
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ThE EFFECTIVENESS OF UNEMPLOYMENT ASSISTANCE  
PROGRAMS IN SZCZECIN

Summary 

Despite the increasing importance of the European Employment Strategy, the EU 
member countries retain much discretion in the organization and implementation of Labour 
Market Policies. This discretionary policy freedom applies particularly to the balance be-
tween active and passive measures as well as to the specific design of individual measures. 
Therefore this paper presents the effectiveness of unemployment Assistance Programs in 
Szczecin, because measures of Active Labour Market Policy – such as training, internships 
and job search assistance – are widely used in Szczecin to combat unemployment.
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FUNDUSZE UNIJNE A BEZROBOCIE

Streszczenie

Z teoretycznej perspektywy wyższe wydatki na fundusze UE nie muszą pro-
wadzić do wyższego ogólnego poziomu zatrudnienia. Zamiast tego, ich skuteczność 
zależy w szczególności od tego, czy fundusze strukturalne są stosowane jako dotacje 
kapitałowe lub jako inwestycje w kapitał ludzki, co jest przedmiotem wykształcenia 
populacji, jak również prowadzi do elastyczności rynku pracy. Główne cele progra-
mów strukturalnych UE i funduszy obejmują wspieranie tworzenia miejsc pracy 
i zmniejszenie bezrobocia. Unijne fundusze skierowane są do polskich projektów, 
które promują wzrost zatrudnienia w Polsce. Dlatego finansowany z EFS Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013 świadczy o zaangażowaniu się Polski w in-
westowanie w ludzi i ich umiejętności oraz o gotowości do podejmowania wyzwań, 
przed którymi obecnie staje. Położenie większego nacisku na edukację i szkolenia 
wydaje się być najlepszym sposobem na zwalczanie bezrobocia, wykluczenia spo-
łecznego oraz wyrównywania różnic między regionami.

Słowa kluczowe: rynek pracy, bezrobocie, programy wsparcia, fundusze unijne.

Wprowadzenie

Praca to jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Może być 
rozumiana jako środek do celu – osiągnięcie odpowiedniego statusu material-
nego i społecznego. Ta forma działalności człowieka traktowana jest także 
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jako cel sam w sobie – sposób na samorealizację, działalność przynosząca 
satysfakcję i szacunek otoczenia. Niestety, cechą charakterystyczną współ-
czesnych gospodarek jest zdecydowanie problem bezrobocia. Pomimo próby 
redukowania tego zjawiska, nadal utrzymuje się na dość wysokim poziomie, 
powoduje kontrowersje i pochłania znaczną część wydatków z budżetu pań-
stwa. Zjawisko to powoduje z jednej strony drenaż finansów publicznych na 
zasiłki i programy mające na celu ograniczenie bezrobocia, z drugiej zmniejsza 
wpływy do budżetu państwa, ponieważ bezrobotni nie płacą podatków i skła-
dek na ubezpieczenie społeczne. Z tego powodu państwo jest zainteresowane 
efektywnym wykorzystaniem zasobów pracy i podejmuje działania, które 
zmierzają do zwiększenia zatrudnienia, a tym samym zmniejszenia zjawiska 
bezrobocia, często wykorzystując do tego fundusze unijne. Przyjęte jest, że to 
po stronie państwa jest zwalczanie bezrobocia i polityka gospodarcza państwa 
ma do odegrania istotną rolę w procesie redukcji bezrobocia1. Celem pracy jest 
więc przedstawienie najważniejszych rozważań dotyczących wykorzystania 
funduszy unijnych skierowanych na ograniczanie bezrobocia, ze szczególnym 
uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego2.

1. Problem bezrobocia w UE

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej można odczuć pozytywne 
skutki, czy też aspekty tego posunięcia jeżeli rozpatrywać pracę i zatrud-
nienie. Przede wszystkim Unia Europejska, posiada w swoim statucie wiele 
programów pomocowych, nie tylko dla tych nowych, ale również dla starych 
krajów członkowskich, których zadaniem jest pomoc finansowa, tworzenie 
programów szkoleniowych, pomoc przy tworzeniu nowych miejsc pracy 
i tym podobne. Bardzo wielu przedsiębiorców, również prywatnych ośrod-
ków szkoleniowych, jak także samych pracowników i osób bezrobotnych 
korzysta z pomocy oferowanej Polakom przez Unię Europejską. Specjalne 
unijne programy mają na celu zredukowanie wysokiego poziomu bezrobocia, 

1 M. Noga, Rynek Pracy w Polsce w dobie Integracji Europejskiej i Globalizacji, 
CEDEWU, Warszawa 2009, s. 55–56.

2 Ze względu na ograniczone rozmiary tej pracy autorzy przedstawili tylko ogólnie naj-
ważniejsze rozważania związane z funduszami unijnymi wykorzystywanymi do ograniczania 
bezrobocia. Zobowiązują się jednak do dalszych dyskusji na ten temat w innych publikacjach.
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tym bardziej w obecnych czasach, które związane są z globalnym kryzysem, 
przede wszystkim poprzez tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Polski, 
nie tylko przez polskich, lecz również przez zagranicznych inwestorów. 
To także wspomaganie specjalnych programów szkoleniowych dla osób 
nieaktywnych zawodowo oraz wspieranie gospodarczej działalności przez 
pomocowe programy finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw3.

W państwach członkowskich UE liczy się na zmniejszenie bezrobocia 
poprzez skracanie czasu pracy przy zachowaniu niezmiennego poziomu wy-
nagrodzeń, rozwój gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy, upowszech-
nienie umów o pracę na pół etatu, szkolnictwo zawodowe i konkurencyjność 
eksportu. Unia Europejska szczególnie wspiera zwalczanie bezrobocia wśród 
młodzieży, kobiet i długookresowo bezrobotnych, a także integrację na rynku 
pracy niepełnosprawnych i pracowników migrujących4.

W celu zwiększenia zatrudnienia pracowników wewnątrz Unii 
Europejskiej, podjęto się realizacji następujących działań:

 – wszystkim młodym ludziom należy się szkolenie, przekwalifikowa-
nie, zatrudnienie lub staż przed upływem sześciu miesięcy pozostania 
przez nich bez pracy,

 – dorosłym bezrobotnym należy stworzyć możliwość podjęcia na nowo 
zatrudnienia, z wykorzystaniem szczególnie doskonalenia i poradnic-
twa zawodowego przed upływem 12-miesięcznego okresu ich bezro-
bocia, 

 – co najmniej jeden z pięciu bezrobotnych powinien mieć możliwość 
szkolenia lub przekwalifikowania, 

 – należy dążyć do zmniejszenia procentu uczniów opuszczających 
szkołę przed ukończeniem nauki, stworzyć system staży zawodowych 
lub usprawnić system aktualnie stosowany5.

Jako część strategii Rada Europejska zaleciła państwom członkowskim 
tworzenie wieloletnich programów zatrudnienia, które powinny zawierać 
analizę strukturalnych problemów na rynku pracy, prezentację środków 

3 Specjalne programy unijne, http://www.rzeszutek.pl, 05.11.2012.
4 A. Nehring, Sytuacja kobiet na rynku pracy – aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, 

ABRYS, Kraków 2001, s. 75.
5 A. Szymańska, Polityka zwiększenia efektywności rynku pracy w Unii Europejskiej: 

lekcje dla Polski, Centrum Europejskie National, Warszawa 2004, s. 5.
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podejmowanych w każdym z kluczowych obszarów – zgodnie z warunkami 
krajowymi. Zaleciła także, by państwa okresowo relacjonowały Komisji 
Europejskiej postępy we wdrożeniu tych programów. 

Na specjalnym szczycie w Luksemburgu w listopadzie 1997 r. zapre-
zentowano szereg wytycznych w zakresie promowania zatrudnienia i prze-
ciwdziałania bezrobociu, które są realizowane od 1998 roku. Wytyczne te 
koncentrują się wokół czterech głównych celów, stanowiących podstawę 
europejskiej strategii zatrudnienia, a mianowicie:

 – rozszerzenie możliwości uzyskania pracy (chodzi o przeciwdziałanie 
bezrobociu długotrwałemu oraz zapobieganiu bezrobociu ludzi mło-
dych i kobiet),

 – pobudzanie przedsiębiorczości (dotyczy wszechstronnych działań 
ułatwiających uruchomienie i prowadzenie firm, zwłaszcza małych 
i średnich przedsiębiorstw dostarczających miejsc pracy na szczeblu 
lokalnym),

 – wspieranie procesów dostosowawczych w przedsiębiorstwach (głów-
nym celem jest upowszechnienie organizacji pracy i form pracy, które 
powinno doprowadzić do zwiększenia produktywności oraz konku-
rencyjności firm. Proponuje się wprowadzenie takich rozwiązań jak: 
redukcja czasu pracy, redukcja godzin nadliczbowych, rozwój zatrud-
nienia w mniejszym wymiarze czasu pracy, ustawiczne dokształcanie 
się oraz przerwy w karierze zawodowej), 

 – umocnienie polityki równości szans w rynku pracy (dotyczy niwelo-
wania różnic lub wspierania grup szczególnie narażonych na trudno-
ści w tym zwłaszcza kobiet i mniejszości narodowych)6. 

Koncepcją zmierzającą do łagodzenia zjawiska bezrobocia w krajach UE 
jest idea przejściowych rynków pracy. Zmierza ona do nowej interpretacji 
pełnego zatrudnienia i innego rozumienia istoty systemów zatrudnienio-
wych. Zgodnie z tą koncepcją powstaniu bezrobocia strukturalnego można 
zapobiegać poprzez wykorzystanie nowych instrumentów polityki na runku 
pracy, takich jak różne kombinacje pełnego i niepełnego zatrudnienia, przej-
ściową pracę w niepełnym wymiarze godzin lub okresowo skróconym czasie 
pracy (np. 30-godzinny tydzień pracy) czy też środki promujące szkolenia, 

6 A. Nehring, Sytuacja..., op.cit., s. 74.
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doskonalenie zawodowe, urlopy opiekuńcze7. Zatrudnienie odbiegające od 
normalnego standardu pracy można zatem określać jako zatrudnienie przej-
ściowe a instytucje z nim związane przejściowym rynkiem pracy. Koncepcja 
rynków przejściowych dopuszcza występowanie bezrobocia frykcyjnego 
(czasowego). Czasowe bezrobocie staje się cechą charakterystyczną społe-
czeństw poindustrialnych i ma coraz bardziej nieprzewidywalny charakter. 
Koncepcja rynków przejściowych zakłada, że w przyszłości występować będą 
elastyczniejsze stosunki zatrudnieniowe, które poprzez deregulację, nowe pra-
wo pracy i ustawodawstwo zabezpieczenia społecznego zostać powinny tak 
ukształtowane, aby zachowane zostały dotychczasowe korzyści ekonomiczne 
i socjalne pracowników oraz, aby umożliwić lepsze dostosowanie pracodaw-
ców i pracobiorców do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. 

Wzrost aktywności w UE na polu walki z bezrobociem potwierdza, że 
jest to obecnie największy problem społeczno-ekonomiczny. Chociaż polityka 
zatrudnienia i walki z bezrobociem nadal pozostaje w gestii poszczególnych 
państw członkowskich i nie można jeszcze mówić o wspólnej polityce w tym 
zakresie, to prowadzone w ostatnich latach działania na szczeblu unijnym sta-
nowią ważny etap w koordynacji narodowych polityk zatrudnienia. Powstają 
nowe programy pomocy oraz dofinansowań. 

2. Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Pomoc osobom bezrobotnym przede wszystkim odbywa się 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to najstarszy z funduszy struktu-
ralnych Unii Europejskiej. Wspólnym celem jest redukowanie różnic w pozio-
mie życia pomiędzy osobami i regionami Unii Europejskiej w celu zachowania 
spójności solidarności społeczno-ekonomicznej i zrównoważonego rozwoju8. 
Europejski Fundusz Społeczny realizuje zadania na dwóch płaszczyznach, 
gdzie jedną z nich to aktywne zwalczanie bezrobocia a drugą jest rozwój 
zasobów ludzkich na rynku pracy. Fundusz został utworzony na podstawie 

7 S. Lis, Proces dostosowanie gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii 
Europejskiej, WSE, Tarnów 2000, s. 394.

8 M. Gajewska, A. Sokół, A. Staśkiewicz, Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębior-
ców 2007–2013. Dotacje i środki pomocowe, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 67–75.
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Traktatów Rzymskich o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej z 1957 roku, 
a działalność podjął w 1960 roku. Priorytety funkcjonowania EFS to:

 – pomoc w zakresie zapobiegania bezrobociu i jego zwalczaniu,
 – sprostanie nowym wyzwaniom na zmieniającym się rynku pracy, 
 – poprawa sytuacji i wyposażenie pracowników i przedsiębiorstw na 

obszarze Wspólnoty9.
Zakres działań Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje natomiast 

aktywną politykę rynku pracy, kształcenie ustawiczne, przeciwdziałanie zjawisku 
wykluczenia społecznego, doskonalenie kadr gospodarki oraz rozwój przedsię-
biorczości, zwiększanie dostępu, a także uczestnictwa kobiet na rynku pracy10.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Największym programem w historii całej Unii Europejskiej jest Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)11, którego celem jest uczynienie Europy 
najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na 
świecie oraz wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, do którego osiągnię-
cia przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych:

 – podniesienia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności zatrud-
nienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,

 – poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do 
zamian zachodzących w gospodarce,

 – zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego,
 – zwiększenia potencjału administracji publicznej w zakresie opraco-

wywania polityki i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmoc-
nienie mechanizmów partnerstwa,

 – upowszechnienia edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształce-
nia przy równoznacznym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich 
silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,

 – wzrostu spójności terytorialnej12.

9 www.wup.pl, 20.10.2012.
10 Ibidem.
11 K. Niklewicz, (Nie)doceniony „Kapitał ludzki”, „Gazeta Wyborcza” 2010, 11.10.2010.
12 www.wup.pl, 20.10.2012.
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PO KL służy przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, 
wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej 
i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej13. środki finansowe na jego realiza-
cję pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jak już 
wcześniej wspomniano EFS wspiera politykę społeczną i finansuje działania 
państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu 
oraz rozwoju zasobów ludzkich. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, 
jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. 
Wyzwania te to: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do loko-
wania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji dla 
wzrostu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. W ramach 
PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych 
trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są 
realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub 
dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast 
w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty 
m.in.: instytucje rynku, instytucje promocji i integracji społecznej, instytucje 
szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębior-
ców, instytucje otocznia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu 
oświaty. Jednostki składające wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mają szansę otrzymać bezzwrotną 
pomoc finansową na realizację całego planowanego przedsięwzięcia. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, które 
realizowane są zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W skład 
komponentu centralnego wchodzą Priorytety I–V Programy i dotyczą przede 
wszystkim wzmocnienia potencjału instytucji państwowych w zakresie m.in. 
szkoleń, kursów, studiów uzupełniających i podyplomowych. Z kolei środki 
komponentu regionalnego, czyli Priorytety IV–IX Programy przeznaczono 
w głównej mierze na wsparcie dla osób i grup społecznych, które będą mogły 
korzystać ze szkoleń, warsztatów, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych i in-
nych form podnoszenia i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych i ogólnych14.

13 http://www.mpips.gov.pl, 05.11.2012.
14 Ibidem.
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Całość kwoty jaką przewidziano na realizację największego w historii 
programu finansowanego ze środków EFS to ponad 11,4 mld euro, z tego 
ponad 9,7 mld euro stanowią środki EFS, a ok. 1,7 mld euro – środki krajowe15.

Priorytety wdrażane centralnie przedstawiono poniżej i są to16:
 – Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna,
 – Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw, oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących,
 – Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,
 – Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka,
 – Priorytet V Dobre rządzenie17.

Natomiast Priorytety wdrażane regionalnie to:
 – Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
 – Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
 – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
 – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
 – Priorytet X Pomoc techniczna18.

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie zachodnio- 
 pomorskim

Za wdrażanie komponentu regionalnego w zachodniopomorskim 
województwie odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. PO KL 
finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 
w 15% ze środków krajowych. Kwota środków publicznych dla zachod-
niopomorskiego województwa na poszczególne Priorytety komponentu 

15 Ibidem.
16 W ramach komponentu centralnego (Priorytety I–V) wsparcie realizowane będzie 

głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, nato-
miast środki komponentu regionalnego (Priorytety VI–IX), zostaną przeznaczone na wspar-
cie dla osób i poszczególnych grup społecznych. Realizacja Priorytetu X Pomoc techniczna 
pozwoli na sprawne wdrażanie i monitorowanie postępów realizacji Programu oraz promocję 
Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

17 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Priorytety I, II), Ministerstwo Edukacji 
Narodowej (Priorytet III), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Priorytet IV), 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Priorytet V).

18 www.wup.pl, 20.10.2012.
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regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007–2013 
wynosi 306 515 486 euro, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego to 260 538 163 euro19. Należy zauważyć, że poziom zatrudnienia 
w Polsce mógłby ulec obniżeniu, gdyby nie środki pochodzące z transferów 
z budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych. Jak wskazuje 
Raport. Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony20 widoczny 
jest pozytywny wpływ polityki spójności na rynek pracy, choć największych 
efektów można spodziewać się dopiero w okresie 2013–201521.

Do końca 2011 r. w ramach całego Programu pozytywną ocenę formalną 
uzyskało ponad 130 tys. wniosków o dofinansowanie o wartości ogółem blisko 
29 mld euro, co stanowi 246% wszystkich środków finansowych, które zostały 
przeznaczone na lata 2007–2013. Największym zainteresowaniem ze strony 
beneficjentów cieszą się: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach i Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, w ramach któ-
rych zostało złożonych najwięcej wniosków o dofinansowanie, odpowiednio 
43,9 tys. i 30,5 tys.22 W związku z tym za zasadne uznano przedstawienie 
stanu wdrażania PO KL w województwie zachodniopomorskim.

Analizując informacje zawarte w tabeli 1 można zauważyć, że w zachod-
niopomorskim województwie wzrosła ilość aplikowanych wniosków, także 
zwiększyła się ilość wniosków, które uzyskały dofinansowanie po ocenie 
formalnej, a także tych z zatwierdzoną płatnością. Niestety ilość wniosków 
finansowanych z zatwierdzoną płatnością dla województwa zachodniopomor-
skiego to tylko 57,8% alokacji posiadanych środków dla 2012 roku w porów-
naniu z wnioskami o dofinansowanie po ocenie formalnej, które stanowiły aż 
528,2% alokacji posiadanych środków. Wysunąć można wniosek, że projekty 
nie przechodzą oceny merytorycznej. W związku z tym beneficjenci powinni 
dopracowywać je pod tym kątem.

19 Ibidem.
20 Raport. Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Warszawa 2011.
21 Sprawozdanie z wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 

w 2011 roku, Warszawa 2012, s. 7; Portal Funduszy Europejskich, Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/
Sprawozdanie_z_realizacji_Programu_Operacyjnego_Kapital_%20Ludzki_za_2011_r.pdf, 
02.11.2012.

22 Sprawozdanie z wdrażania Programu…, op.cit., s. 19.
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W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zachodniopomor-
skim województwie dla osób pozostających bez pracy, które chcą znaleźć 
zatrudnienie bądź też założyć własną działalność, organizowanych jest wiele 
różnego rodzaju projektów, które stwarzają szanse na rozwój osób będących 
w trudnej sytuacji na rynku pracy, dlatego postanowiono zaprezentować 
najbardziej oryginalne23.

Jednym z takich projektów jest projekt pod nazwą, Wykorzystaj swój 
czas – powrót na rynek pracy – wsparcie dla osób 45+, realizowany przez 
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie 
Centrum Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.1.1. Projekt ten realizo-
wany był od czerwca roku 2010 do listopada 2011 roku i podzielony został na 
trzy cykle, każdy w innym terminie. Projekt ten jak wspomniano, skierowany 
był dla osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia (zarówno kobiet i mężczyzn), 
które pozostawały bez zatrudnienia (niezarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy przez okres co najmniej 3 miesięcy od momentu przystąpie-
nia do projektu), a także osoby, które były zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy powyżej 12 miesięcy, a które miały miejsce zamieszkania na 
terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu organizo-
wane były szkolenia m.in. Specjalista kadr i płac, Kurs komputerowy czy też 
Zarządzanie projektami EFS.

Projekt stwarzał szanse osobom, które są dyskryminowane na rynku 
pracy i mają szczególne problemy ze znalezieniem zatrudnienia, a które 
chciały nadal być aktywne na rynku pracy. Z punktu widzenia adresatów 
takiego projektu stwarza on duże możliwości i szanse na zdobycie nowych 
umiejętności, wiedzy bądź też poszerzenie już nabytych. Projekt zakładał 90 
miejsc dla chętnych, którzy chcieli zdobyć nowe kwalifikacje.

Kolejnym programem zrealizowanym w województwie zachodniopo-
morskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki był projekt pod 
nazwą E-pracownik XXI wieku (projekt realizowany w ramach działania 2.1. 
ZPPOR: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku 
pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie). Celem tego pro-
jektu było stworzenie szans osobom bezrobotnym na terenie województwa 
zachodniopomorskiego na zdobycie wiedzy i umiejętności dostosowanej do 

23 Informacje na temat realizowanych projektów w województwie zachodniopomorskim 
pochodzą ze strony www.wup.pl i z materiałów własnych WUP w Szczecinie.
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zmieniających się wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach postę-
pującej informatyzacji i globalizacji rynków zewnętrznych. Projekt promował 
rozwój kwalifikacji zawodowych uczestników w oparciu o wykorzystanie 
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz umiejętności 
językowych i efektywnego wykorzystania czasu pracy. Uczestników tego 
projektu objęto fachowym doradztwem oraz zorganizowano szereg szkoleń. 
Wsparciem objęto 150 beneficjentów, w tym aż 80% kobiet, a projekt ukoń-
czyło 145 osób, które wzięły udział w grupowym poradnictwie zawodowym 
trwającym 180 godzin oraz w indywidualnym doradztwie zawodowym 
trwającym 600 godzin, a także nauce języka obcego trwającego 12 miesięcy. 

Z punktu widzenia osób, które skorzystały z projektu była to duża szansa 
na dostosowanie swoich kwalifikacji, umiejętności oraz wiedzy do potrzeb 
zmieniającego się rynku pracy, na którym zauważalny jest ciągły postęp. 
Nowe umiejętności są doskonałą szansą na znalezienie pracy i sprostanie 
wobec oczekiwań pracodawców oferujących wolne stanowiska pracy.

Jednym z projektów organizowanych w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki interesującego z punktu widzenia jego uczestników, osób 
bezrobotnych był także projekt pod nazwą Szansa na lepsze jutro realizowany 
w ramach Poddziałania 6.1.1. od września 2009 do czerwca 2010 roku, skie-
rowany dla osób bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Szczecinie w województwie zachodniopomorskim, które pozostawały bez 
zatrudnienia przez okres łącznie ponad 12 miesięcy w ciągu dwóch ostatnich 
lat. Na projekt została przeznaczona kwota w wysokości 410 600,00 zł. Projekt 
dał możliwość jego uczestnikom zdobycia Prawa jazdy kat. D oraz wzięcia 
udziału w szkoleniach, które zostały specjalnie zorganizowane pod indywi-
dualne potrzeby osób bezrobotnych tj. ewidencja magazynowa i pracownik 
ochrony I stopnia. Ten projekt i szkolenia w ramach jego stworzyły szanse 
na zdobycie przez jego uczestników konkretnych umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w branżach, które stosunkowo często oferują wolne stanowiska 
pracy, co stworzyło dużą szansę na powrót na rynek pracy osoby bezrobotnej.

Bardzo ciekawym projektem realizowanym na terenie województwa 
zachodniopomorskiego dzięki wsparciu Unii Europejskiej i Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki był projekt Po pierwsze praca, który skiero-
wany był do 300 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w bardzo 
trudnej sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. 
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Projekt stworzony został specjalnie z myślą o osobach takich jak osoby młode 
do 25 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, czy też osoby po 50 roku 
życia. Projekt ten realizowany był w ramach Priorytetu VII, Poddziałania 
7.2. ,,Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym” w okresie od lipca 2008 roku do grudnia 2009 roku. W ramach 
projektu powstały m.in. dwa Integracyjne Centra Pracy w Szczecinie oraz 
Stargardzie Szczecińskim, których beneficjenci odbywali sześcioetapowy pro-
gram aktywizacji społeczno-zawodowej pod okiem specjalistów i doradców. 
Wartość realizowanego projektu wyniósł 2119,29 tys. zł.

 Wśród realizowanych projektów unijnych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki stwarzających bezrobotnym możliwości zaist-
nienia na rynku pracy bardzo ważne i istotne są te, dzięki którym możliwe 
jest przez ich uczestników założenie własnej działalności. Jednym z takich 
projektów, który realizowany był w województwie zachodniopomorskim 
dzięki wsparciu Unii Europejskiej był projekt pod nazwą Paszport do przed-
siębiorczości, którego projektodawcą była Zachodniopomorska Agencja 
Rozwoju Regionalnego, a czas jego realizacji miał miejsce od stycznia 2009 
roku do 31 grudnia 2010 roku. Głównym celem tego projektu było wsparcie 
nowo powstających przedsiębiorstw w regionie oraz co najważniejsze zdol-
ności ich przetrwania, a także popularyzacja zdolności przedsiębiorczych 
i kreatywnych. Ważne z punktu widzenia uczestników projektu było to, 
że celem działania było zapewnienie przetrwania nowych przedsiębiorstw 
i ich ciągłości działania przez pierwszy rok. Udzielenie fachowej wiedzy 
na temat funkcjonowania małych firm upowszechnienie dobrych praktyk, 
specjalistyczne szkolenia, wsparcie, doradztwo, a także finansowa pomoc 
w formie jednorazowej dotacji w wysokości 40 000 zł i pomostowe wsparcie 
w wysokości 1100 zł przez okres 6 miesięcy dla uczestników, stwarzała bardzo 
duże szanse nowym firmom, a tym samym ograniczenie zjawiska bezrobocia 
w województwie zachodniopomorskim. W szkoleniach wzięło udział 120 
osób, z tego 36 osób dostało wsparcie finansowe, a 36 fachowe doradztwo 
i szkolenia, z kolei 60 uczestników otrzymało ,,paszport do przedsiębiorczo-
ści”. Projekt, który obok szkolenia, fachowej wiedzy niesie za sobą wsparcie 
finansowe z punktu widzenia uczestników niesie bardzo duże szanse powo-
dzenia i przynosi pozytywne efekty.
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Kolejnym projektem, który powstał w celu wsparcia osób chcących 
założyć własną działalność był projekt pod nazwą ,,Załóż Własną Firmę”, 
który realizowany był od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku 
na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jego projektodawcą był 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, a celem pro-
jektu było założenie przez 17 studentów Akademii Rolniczej i 17 absolwentów 
Akademii Rolniczej własnej działalności gospodarczej na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, pomoc finansowa i wsparcie doradców. Rezultatem 
projektu było uzyskanie przez 54 uczestników niezbędnych kwalifikacji 
z zakresu zakładania i prowadzenia własnej formy, a także uzyskanie przez 
34 osoby wsparcia finansowego oraz podniesienie kompetencji w zakresie 
prowadzenia własnej formy przez 34 osoby. Z punktu widzenia młodych osób, 
które mogły uczestniczyć w projekcie była to bardzo duża szansa i możliwości 
startu zawodowego i zaistnienia na rynku pracy.

Oceniając problem bezrobocia w województwie zachodniopomorskim, 
pozytywnym aspektem dla tego regionu jest możliwość korzystania z bar-
dzo dużej oferty szkoleniowej dla osób bezrobotnych. Dzięki wsparciu Unii 
Europejskiej i projektów jakie są realizowane, bezrobotni mają szanse na pod-
wyższenie swoich kwalifikacji i umiejętności, a coraz częściej na uzyskanie 
wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności. W szczególności 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest tym, w ramach którego organizo-
wanych jest bardzo dużo projektów dla zróżnicowanych grup odbiorców. 
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 
terenie województwa zachodniopomorskiego stwarzają osobom bezrobotnym 
znajdującym się w fatalnej sytuacji szansę zdobycia wiedzy i umiejętności 
potrzebnych do znalezienia zatrudnienia, a fachowa wiedza, szkolenia, do-
radztwo pomagają uczestnikom być aktywnymi na rynku pracy.

Przedsiębiorcy również wpisują się w aktywną politykę zapobiegania 
bezrobociu w województwie. Północna Izba Gospodarcza czy też Fundacja 
Przedsiębiorczości w Szczecinie wychodzą z ofertą również do osób bez-
robotnych wykorzystując umiejętnie możliwości jakie dają fundusze z Unii 
Europejskiej i stwarzają szanse rozwoju oferując pomoc osobom bez zatrud-
nienia w powrocie na rynek pracy.



49Fundusze unijne a bezrobocie

Zakończenie

Bezrobocie jako zjawisko niosące negatywne skutki dla gospodarki 
kraju i społeczeństwa powinno być ograniczane i zwalczane, co staje się 
często priorytetem wśród działań polityki społecznej każdego kraju. Formy 
przeciwdziałania bezrobociu przyjmują różne postaci i w zależności od ich 
rodzaju przynoszą mniejsze bądź też większe pozytywne efekty. Można jed-
nak stwierdzić, że w dzisiejszej gospodarce możliwości pomocy osobom bez 
pracy są duże, przede wszystkim dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, lecz nie 
zawsze środki otrzymane w ten sposób są w pełni i mądrze wykorzystywane 
oraz odpowiednio lokowane. 

W województwie zachodniopomorskim działania, które mają na celu 
zmniejszenie bezrobocia, jego zwalczanie i pomoc osobom bezrobotnym są 
również jednym z ważniejszych elementów polityki społecznej. Istnieje szereg 
możliwości przeciwdziałania temu zjawisku, a efekty działań z pewnością 
w dużym stopniu zależą od zaangażowania państwa oraz instytucji specjalnie 
do tego powołanych i od pracowników wykonujących powierzone im zada-
nia. Zaangażowanie, kompetencje i kwalifikacje osób odpowiedzialnych za 
pomoc i wsparcie osobom bez pracy odgrywają dużą rolę w przyniesieniu 
pozytywnych efektów przyjętych działań. Kluczowe jest tutaj rozpoznanie 
potrzeb rynku, oraz jego odpowiednia ocena i podjęcie stosownych działań 
wykorzystując przy tym odpowiednie do tego narzędzia.

Należy podkreślić, że fundusze unijne otrzymane na programy w ramach 
PO KL, w województwie zachodniopomorskim są dobrze wykorzystywane. 
Oczywiście chcielibyśmy, by były jeszcze lepiej wydatkowane, by wszyst-
kie osoby korzystające z finansów unijnych przechodziły z bezrobocia do 
strumienia pracujących oraz by było ich jeszcze więcej i by były wyższe. 
Powinno się jednak pamiętać, że z teoretycznej perspektywy jednak wyższe 
wydatki na fundusze UE nie muszą prowadzić do wyższego ogólnego pozio-
mu zatrudnienia. Zamiast tego, ich skuteczność zależy w szczególności od 
tego, czy fundusze strukturalne są stosowane jako dotacje kapitałowe lub jako 
inwestycje w kapitał ludzki, co jest przedmiotem wykształcenia populacji, 
jak również prowadzi do elastyczności rynku pracy. Główne cele programów 
strukturalnych UE i funduszy obejmują wspieranie tworzenia miejsc pracy 
i zmniejszenie bezrobocia. Unijne fundusze skierowane są do polskich projek-
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tów, które promują wzrost zatrudnienia w Polsce. Dlatego finansowany z EFS 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013 świadczy o zaangażowaniu 
się Polski w inwestowanie w ludzi i ich umiejętności oraz o gotowości do 
podejmowania wyzwań, przed którymi obecnie staje. Położenie większego 
nacisku na edukację i szkolenia wydaje się być najlepszym sposobem na 
zwalczanie bezrobocia, wykluczenia społecznego oraz wyrównywania różnic 
między regionami.
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EU FUNDS AND UNEMPLOYMENT

Summary

From a theoretical perspective higher expenditures on EU funds do not ne-
cessarily lead to higher total employment levels. Instead, its effectiveness depends, 
in particular, on whether structural funds payments are used as capital subsidies 
or as human capital investment and it is subject to the educational attainment of 
the population as well as to the labour market tightness. The main objectives of the 
EU’s Structural Fund programmes include supporting job creation and reducing 
unemployment. The EU funds Polish projects that promote the growth of employment 
in Poland. Therefore Poland’s ESF Operational Programme for 2007-2013 – Human 
Capital – is evidence of the country’s commitment to investing in people and their 
skills and determination to tackle the challenges Poland faces. More education and 
training is the key instrument for combating unemployment, social exclusion and 
strong regional disparities.
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WIELOWYMIAROWA ROLA KULTURY  
W ROZWOJU GOSPODARCZYM REGIONóW 

Streszczenie

Sektory kultury i sektory kreatywne są jednymi z najbardziej dynamicznych 
sektorów gospodarki światowej i oferują one nowe możliwości wzrostu dla krajów roz-
wijających się. W dobie kryzysu światowego przemysły te postulują zmianę spojrzenia 
na wyznaczanie sposobów, metod i kierunków strategicznego rozwoju. Istotna jest rola 
rządów mogących odegrać rolę katalizatora wzrostu gospodarczego, poprzez prowa-
dzenie polityki koniecznej do wzmocnienia kreatywnej gospodarki. W ogólnym ujęciu 
pobudzenie kreatywnych sektorów gospodarki może w istotny sposób przyczynić się 
do wzrostu dobrobytu, w szczególności dla państw rozwijających się i poszukujących 
sposobów dywersyfikacji gospodarek, odpornych na przyszłe kryzysy gospodarcze.

Słowa kluczowe: sektor kultury, przemysł kreatywny, rozwój gospodarczy.

„Z ery, w której biznes był naszą kulturą znaleźliśmy się w erze, 
w której kultura staje się także naszym biznesem”

M. McLuhan

Wprowadzenie

Współcześnie bezzasadnym jest rozważanie czy kultura i biznes są  
odrębnymi dziedzinami, o odmiennych celach, obszarach i zainteresowaniach. 
Istnym signum temporis staje się przenikanie tych dwóch światów, instytucjo-
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nalizacja rynku sztuki i jego tendencje wzrostowe, mimo kryzysu gospodar-
czego i ograniczeń budżetowych. Sfera kultury przestaje być postrzegana jako 
przestrzeń niedochodowa, łącząca się głównie z bezzwrotnymi nakładami. 
A zatem zasadnym jest wspieranie rozwoju szeroko rozumianej kultury nie 
tylko przez organizacje państwowe ale również środowiska biznesowe, czy 
instytucje UE. 

Obowiązkiem samorządowców jest szukanie nowych sposobów my-
ślenia o rozwoju europejskim, uchwycenie aktualnych trendów, pochylenie 
się nad interesującymi praktykami, które często kontestują tradycyjny ład 
gospodarczy i ukazują zmodernizowane podejście do możliwości rozwoju go-
spodarczego i regionalnego, w oparciu o kulturę i zasoby ludzkie. Remedium 
przeciw kryzysowi ekonomicznemu w Europie i jej regionach staje się „kom-
plementowanie” sztuki i zrozumienie korzyści z niej płynących.

1. Kultura jako obszar wsparcia Unii Europejskiej

Kultura stała się formalnie obszarem wsparcia Unii Europejskiej w 1992 r.,  
po wprowadzeniu Traktatu z Maastricht, w którym znalazł się zapis o kul-
turowym wymiarze integracji europejskiej. Jednak za pierwszą europejską 
strategię rozwoju kultury uważany jest Komunikat Komisji Europejskiej 
w sprawie polityki kulturalnej: Europejski program działań na rzecz kultury 
w globalizującym się świecie, skierowany do instytucji europejskich, państw 
członkowskich oraz sektora kultury i twórczości. Sednem polityki kulturalnej 
stało się promowanie:

1. różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego, 
2. kultury jako katalizatora kreatywności w ramach strategii lizbońskiej 
3. kultury jako istotnego elementu stosunków międzynarodowych Unii1.
Unia Europejska traktuje kwestie kulturowe jako sferę narodowej suwe-

renności i dlatego nie dąży do ich ujednolicania ani wprowadzenia wspólnego 
prawa regulującego politykę kulturalną. Głównymi instrumentami finansowa-
nia i programowania współpracy kulturalnej w okresie od 1 stycznia 2007 r. do  

1 Należy zaakcentować, iż także w stosunkach z państwami trzecimi zaleca się propago-
wanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego, szerzej w: Europejski program 
działań na rzecz kultury w globalizującym się świecie, http://ec.europa.eu, 10.10.2012.
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31 grudnia 2013 r. był program „Kultura 2007–2013” oraz inicjatywa 
„Europejskie Stolice Kultury”. Następcą pierwszego programu będzie inicja-
tywa: „Kreatywna Europa”. Sektor kultury może być dodatkowo wspierany 
z funduszy europejskiej polityki regionalnej, a w szczególności przyszłego 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

2. Przemysł kultury a przemysł kreatywny

Do przemysłów kultury UE zalicza następujące sektory: publikowanie, 
reprodukcje, handel antykami, sprzedaż gazet, książek, muzyki i nagrań 
wideo; usługi sieci kablowych, tworzenie, dystrybucja i wyświetlanie filmów, 
nagrania dźwiękowe, transmisje, twórczość literacka, artystyczna, działalność 
instytucji sztuki, biblioteki, muzea i obiekty zabytkowe.

Definicja przemysłów kreatywnych jest rozszerzona względem przemy-
słów kultury o: publikowanie oprogramowania, specjalistyczne projektowanie 
i design, usługi architektoniczne, usługi fotograficzne, reklamę oraz działal-
ność agencji informacyjnych2.

Definicja sektora kreatywnego, podobnie jak badania nad sektorami 
kreatywnymi (creative industries), ma stosunkowo krótką historię. Termin 
creative industries najczęściej tłumaczony jako „sektory kreatywne” lub 
„przemysły kreatywne”, pojawił się w latach 90-tych. Blisko spokrewnionymi 
pojęciami są: przemysły kultury (cultural industries) oraz ekonomia doznań 
(experience economy). Bezsprzecznie pojęcie to odnosi się do kreatywności, 
czyli oryginalności i umiejętności tworzenia czegoś nowego. Kreatywność to 
rozwijanie lub wzbogacanie pierwotnego pomysłu o nowe elementy, czyniące 
go jeszcze bardziej atrakcyjnym3. Według innej definicji kreatywność określić 
można jako umiejętność tworzenia nowych pomysłów lub odbierania starych 
w nowy sposób, lub też wykorzystywania starych idei do nowych zastosowań4. 

2 Dokładny wykaz form działalności w: The Economy of Culture in Europe, (KAE 2007), 
http://ec.europa.eu, 10.10.2012.

3 W.T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2001, s. 171.

4 K. Szczepańska-Woszczyna, Metody i techniki TQ, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 2009, s. 56.
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W 1997 r. w Wielkiej Brytanii powołany został międzysektorowy Zespół  
ds. Przemysłów Kreatywnych, który jako pierwszy określił definicję przemysłu 
kreatywnego jako: „…działania, które biorą się z indywidualnej kreatyw- 
ności i talentu i które mają zarazem potencjał kreowania bogactwa oraz 
zatrudnienia poprzez wytwarzanie i wykorzystywanie praw własności 
intelektualnej”. Według definicji brytyjskiej do przemysłów kreatywnych 
zaliczają się: reklama, film i wideo, architektura, muzyka, rynek sztuki 
i antyków, sztuki performatywne, gry komputerowe i wideo, rynek 
wydawniczy, rzemiosło, oprogramowanie, wzornictwo, radio i telewizja, 
projektowanie mody5.

Sektor kultury i sektor kreatywny leżą na styku pomiędzy sztuką, biz-
nesem i technologią. Niezwykle istotne jest to, że ich pozycję wobec innych 
sektorów można określić jako strategiczną, gdyż: pozwalają implikować 
efekty zewnętrzne w innych gałęziach przemysłu m.in. przez zgłaszanie 
zapotrzebowania na zaawansowaną technologię, bezpośrednio wpływają na 
rozwój turystyki, są fundamentalnymi elementami sektora mody i przemysłu 
dóbr luksusowych. 

3. Kreatywna Europa

Europejski lobbing na rzecz kultury i przemysłów kreatywnych został 
zapoczątkowany w 1992 r., dzięki ukonstytuowaniu się organizacji pod nazwą 
European Forum of Arts and Heritage (obecnie Culture Action Europe CAE). 
Pozarządowa oddolnie powołana organizacja o charakterze parasolowym 
(polskim członkiem jest Fundacja ARTeria), aktualnie zrzesza ponad sto 
organizacji o różnorodnym charakterze i szczeblu oddziaływania z sektora 
kultury i sztuki. Dzięki zaaranżowaniu wielu akcji6, zwiększone zostały wy-
datki na kulturę w budżecie UE w latach 2007–2013 z 7 centów na obywatela 
do 13 centów rocznie. Obecnie CAE rozpoczęła kampanię pod nazwą „We are 
more – act for Culture in Europe”, której celem jest postrzeganie kultury jako 

5 Szerzej na ten temat w: Creative Industries Taskforce, British Goverrnment, Department 
of Culture Media and Sport, Londyn 1998.

6 Jedną z najbardziej spektakularnych form działalności, była przeprowadzona akcja pod 
hasłem: 70 cents for culture. 
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jednego z kluczowych obszarów inwestycji UE w latach 2014–2020. Lobbing 
koncentruje się na programie kreatywna Europa. 

Program Kreatywna Europa, stanowić będzie połączenie dotychczaso-
wego programu „Kultura 2007–2013” z programami skierowanymi do sek-
torami audiowizualnego „Media” i „Media Munds”. Istotnym jest, iż w jego 
ramach zostanie ustanowiony fundusz gwarancyjny mający na celu wspieranie 
przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych. 

Komisja proponuje przeznaczyć ponad 210 mln euro na nowy instru-
ment poręczeń finansowych, co umożliwi małym podmiotom pozyskanie  
1 mld euro w ramach pożyczek bankowych oraz około 60 mln euro w formie 
wsparcia współpracy w dziedzinie sztuki. Komisja skupia się na obszarach 
rozwoju kompetencji, rozwoju odbiorcy, dostępie do międzynarodowych ryn-
ków oraz rozbudowie połączeń z innymi branżami, innowacyjnym podejściu 
do zdobywania publiczności i tworzenia nowych modeli biznesowych. Poza 
tym Komisja chce wzmocnić współpracę pomiędzy różnorodnymi obszarami 
polityki, w szczególności kultury, oświaty, przemysłu, gospodarki, turystyki, 
rozwoju miast i regionów7.

Wstępnie zakłada się, iż budżet programu „Kreatywna Europa” będzie 
oscylować w wysokości 1,8 mld euro, co oznacza wzrost obecnego poziomu 
wydatków o 37% (w latach 2007–2013 na program „Kultura” przeznaczono 
400 mln euro, program MEDIA 755 mln euro oraz dodatkową kwotę 15 mln 
euro na program MEDIA Mundus, który wspiera współpracę międzynarodo-
wą w sektorze audiowizualnym).

Warto pamiętać, iż europejski sektor kultury i sektor kreatywny stanowi 
około 4,5% europejskiego PKB i jednocześnie zatrudnia około 3,8% siły robo-
czej w UE (8,5 mln osób). Zatem wymienione obszary są głównym źródłem 
miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w Europie i obecnie tworzą więcej 
miejsc pracy niż przemysł samochodowy. Między 2008 a 2011 r. zatrudnienie 
w sektorze kultury i sektorze kreatywnym okazało się relatywnie bardziej 
odporne na kryzys niż gospodarka UE. Analizę warto poszerzyć o dane 
płynące z rynku mody i dóbr luksusowych – tak powiązanych z sektorem 
kulturowym i przemysłów kreatywnych. Sektory te stanowią 3 % PKB UE, 
zatrudniają odpowiednio 6 mln osób, przy czym prawdopodobnie zatrudnienie  
 

7 Dostępne na stronie: www.european-circle.pl.
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w przemyśle dóbr luksusowych i modzie do 2020 r. będzie sukcesywnie 
wzrastać8. Założono, że dzięki inicjatywie „Kreatywna Europa”:

 – trzysta tysięcy artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą 
oraz ich dzieła mają szansę otrzymać środki finansowe w celu zdo-
bywania nowej publiczności poza granicami ich państw;

 – ponad tysiąc europejskich filmów może otrzymać wsparcie w zakre-
sie dystrybucji, co umożliwi zaprezentowanie ich publiczności w całej 
Europie i na świecie;

 – co najmniej 2,5 tys. europejskich kin ma szansę na finansowanie, któ-
re pozwoli im zagwarantować, aby min. 50% wyświetlanych w nich 
filmów było filmami europejskimi;

 – ponad 5,5 tys. książek i innych dzieł literackich będzie otrzymywać 
wsparcie na rzecz tłumaczenia, umożliwiając czytelnikom ich odbiór 
w języku ojczystym;

 – tysiące organizacji kulturalnych i osoby zawodowo zajmujące się 
kulturą mogą skorzystać ze szkoleń w celu zdobycia nowych umie-
jętności i zwiększenia swoich zdolności do działania na poziomie 
międzynarodowym;

 – projekty finansowane w ramach programu dotrą do co najmniej 100 
mln osób a ponadto pomogą wykorzystać potencjalne możliwości 
wynikające z globalizacji i digitalizacji. Projekt będzie narzędziem 
przezwyciężenia wyzwań, takich jak rozdrobnienie rynku i trudności 
w dostępie do finansowania, przyczyni się do lepszej wymiany wie-
dzy i doświadczeń9.

8 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Promowanie sektora kultury i sekto-
ra kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE, Bruksela, 
COM(2012), http://ec.europa.eu, 11.10.2012.

9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu 
„Kreatywna Europa”, Bruksela KOM (2011), http://ec.europa.eu, 13.10.2012.
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4. Korzyści rozwoju przemysłów kreatywnych i sektora sztuki

Rozwój przemysłów kreatywnych i sektora sztuki to spektrum korzyści, 
które z uwagi na charakter opracowania można jedynie zawęzić i podzielić 
m.in. na ekonomiczne, społeczne, kulturalne. Do głównych korzyści eko-
nomicznych należy: tworzenie nowych źródeł dochodów i przeciwdziałanie 
bezrobociu, pozytywne oddziaływanie na inne branże, poszerzenie obszaru 
strategicznych i długoterminowych inwestycji publicznych, spektakularne 
zyski z inwestycji strategicznych (przykład – ożywienie kulturowe stolic 
Europy). Sektor kultury i sektor kreatywny to także inkubatory dla nowych 
form przedsiębiorczości i rozwoju klastrów.

Zidentyfikowanymi korzyściami społecznymi są: wspieranie kulturowej 
różnorodności, integracja społeczna, włączenie grup wykluczonych, rozwi-
janie kreatywność i umiejętności w zakresie innowacji, wzrost świadomości 
w zakresie obywatelskiej i demokratycznej partycypacji.

Korzyści kulturalne to m.in.: wzrost atrakcyjności oferty kulturalnej, 
pomoc artystom z dotarciem do szerszej publiczności, promowanie talentów 
i rozwój osobowy, przezwyciężanie napięć politycznych, zwiększanie zrozu-
mienia, świadomości, empatii i szacunku wobec innych kultur.

Rozwój sektora kultury i pobudzenie kreatywności nie muszą prze-
biegać spontanicznie, niejednokrotnie odbywają się poprzez sterowanie 
odgórnie. Przykładem dobrej praktyki jest system Own Art (własna sztuka) 
obejmujący 250 galerii z obszaru Wielkiej Brytanii. Celem projektu było 
pozyskiwanie nowych nabywców sztuki, promowanie ekonomicznego roz-
woju sztuk wizualnych – poprzez zwiększenie zakupu liczby nowoczesnych 
prac, wzrost dochodów artystów i galerii dzięki sprzedaży wysokiej jakości 
sztuki nowoczesnej. Ideą stworzonego systemu jest możliwość zakupu dzieła 
artystycznego na raty i bez odsetek, po uprzednim zwróceniu się do Own Art 
o sfinansowanie transakcji. Proces weryfikacji aplikacji trwa ok. 10 minut 
i jeśli zakup nie przekracza w sumie 2000 £ klient staje się właścicielem 
wytworu artystycznego natychmiast po podpisaniu umowy10. 

W Londynie działa prężnie Agencja Rozwoju Przemysłów Kultury – 
CIDA (Cultural Industries Development Agency). Wspiera ona wszystkie 

10 Wszelkie informacje praktyczne dostępne na stronie: http://www.artscouncil.org.uk, 
14.10.2012.
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podmioty związane z sektorem kreatywnym i kultury, którym pomaga 
osiągnąć wzrost ekonomiczny, podnieść zatrudnienie i kwalifikacje pra-
cowników. CIDA promuje także różnorodność kulturową oraz rozwija nowe 
kanały dystrybucji i rynki. Agencja wspiera planowanie, regenerację miasta, 
ośrodki kreatywności oraz lokalne inicjatywy. Wachlarz usług oferowanych 
przez CIDA jest szeroki, poczynając od konsultacji biznesowych, poprzez 
rozwój organizacyjny, planowanie strategiczne, wsparcie marketingowe, 
doradztwo w pozyskiwaniu środków i szkolenia, po wydawanie publikacji 
i rozpowszechnianie informacji, wzmacnianie współpracy w sieciach oraz 
budowanie klastrów kreatywności11. 

CultuurInvest jest natomiast funduszem inwestycyjnym skierowanym 
do sektora kreatywnego, funkcjonującym od 2006 r. w Belgii. Inwestycje 
dotyczą przedsięwzięć, które wytwarzają i rozpowszechniają produkty zwią-
zane z kulturą o potencjale marketingowym. Lokowanie kapitału dokonuje 
się na styku kultury i ekonomii. CultuurInvest nie dystrybuuje dotacji ani 
grantów. Decyzje o przyznaniu środków opierają się na czysto ekonomicz-
nych kryteriach, ponieważ celem tego funduszu jest odzyskanie z czasem 
środków powiększonych o zysk, a następnie ponowne zainwestowanie ich 
w rynek. CultuurInvest kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw. 
CultuurInvest organizuje także spotkania, konferencje, i sympozja, poświę-
cone relacjom kultury i biznesu, które wskazują na wzajemne przenikanie się 
sztuki i biznesu. Akcentują fakt, że w świecie kultury można mówić o swoistej 
modzie na podnoszenie profesjonalizmu, wprowadzanie podejścia bizneso-
wego oraz zarządzanie sztuką. Fundusz wsparł m.in. produkcje teatralne, 
firmy działające w sektorze designu ale także projekty promujące muzyków 
belgijskich w Niemczech i Holandii12. 

Trendy kulturowe są dość uniwersalne na gruncie europejskim i można 
je obserwować także w Polsce. Niestety według ostatniego, opublikowanego 
w marcu 2011 r., raportu „Creative Economy Report 2010”, Polska znajduje się 
dopiero na 16 miejscu w Europie pod względem obrotów przemysłu kreatyw-
nego, za krajami takimi jak: Holandia, Belgia czy Szwecja. Czesi, Węgrzy, 
Słowacy także wytwarzają w tym sektorze proporcjonalnie większy przychód 

11 Wszelkie informacje praktyczne dostępne na stronie: http://www.cida.co.uk, 15.10.2012.
12 Wszelkie informacje praktyczne dostępne na stroniehttp://www.cultuurinvest.be, 

16.10.2012.
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niż Polska13. Dane statystyczne potwierdzają, że zasadnym jest eksponowanie 
tezy, iż w sektorze kultury tkwi potencjał pozwalający zwiększyć wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie, a ponadto jest on bodźcem dla innych sektorów. 
Specyfika przemysłów kreatywnych polega także na funkcjonowaniu w opar-
ciu o małe i średnie przedsiębiorstwa, a te z kolei charakteryzują się elastyczną 
strukturą i różnorodnością ofertową. W dobie ogólnogospodarczych zmian 
dużo łatwiej adoptują się do wstrząsów na rynkach finansowych i łatwiej 
znoszą trudną koniunkturę niż duże przedsiębiorstwa, dlatego mogą stanowić 
antidotum na obecny kryzys i dlatego są tak ważne w gospodarce polskiej.

Nasuwa się refleksja o sposobach wsparcia rozwoju krajowego przemysłu 
kreatywnego. Jak pokazują przykłady dobrych praktyk konieczne jest dzia-
łanie odgórne w ramach regionalnych, narodowych i europejskich strategii, 
a także wykreowanie i wskazanie głównych narzędzi finansowych, które będą 
pomocne w realizacji tychże strategii. Powinien zostać stworzony system 
informowania i szkolenia biznesowego, przygotowujący przedsiębiorstwa 
kreatywne do wkroczenia na konkurencyjny rynek. Sensownym byłoby 
wspieranie w przedsiębiorstwach tzw. interwencji artystycznych, polegających 
na zatrudnianiu osób ze środowiska sztuki i tym samym umożliwienie tym 
osobom odnalezienie się w realiach rynkowych. Z drugiej strony wartością 
dodaną dla firm stałyby się nowe projekty oraz przełamanie stereotypów 
w tradycyjnych metodach zarządzania w biznesie14. Warunkiem sine qua non 
jest także oddolna inicjatywa – aktywność artystów i innych przedstawicieli 
sektora kultury i przemysłów kreatywnych. 

W Polsce problematyka profesjonalnego wsparcia biznesu i kultury – na 
zasadzie kreatywnego partnerstwa, nie jest tematem często podejmowanym.

Innym sposobem wykorzystania potencjału leżącego w sztuce mogłyby 
stać się wspomniane systemy kredytowe, fundusze inwestycyjne i tzw. klastry 
kreatywne. Celem klastrów jest skoncentrowanie na jednym obszarze geogra-
ficznym podmiotów funkcjonujących w obszarze kultury, sztuki i biznesu. 
Należy domniemywać, iż podobnie jak w przypadku klastrów przemysłowych 
czy naukowo-technologicznych osiągną przewagę konkurencyjną i efekty sy-

13 Creativ Economy Report, UNCTAD, http://www.intracen.org, 16.10.2012.
14 Takie próby podejmowane są w ramach europejskiego projektu TILLT Europe, który 

współrealizowany jest przez organizacje pośredniczące pomiędzy sztuką a biznesem oraz 
przez jednostki badawczo-rozwojowe np. KEA European Affairs. 
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nergii. Klaster stałby się świetną platformą współpracy, wymiany informacji, 
korzystania ze wspólnej infrastruktury badawczej i technicznej oraz niósłby 
za sobą możliwości obniżenia kosztów działalności15. W rzeczywistości kre-
atywne przestrzenie mogą mieć najróżniejszą postać: np. miast lub dzielnic 
artystycznych sprzyjających aktywności twórczej. 

Zakończenie

Egzemplifikacją wielowymiarowej roli kultury jest obecny rozwój prze-
mysłu kultury, a w szerszym ujęciu przemysłu kreatywnego, odbywający się 
poprzez wykorzystanie zróżnicowanych i wyspecjalizowanych umiejętności 
wielu osób w procesie tworzenia i produkcji. Zdefiniowanie tych sektorów 
wskazuje na wręcz nieskończoną różnorodność i unikalność w aspekcie treści 
i jakości. Potencjał kreatywny tkwiący w gospodarkach wpływa na kondycję 
przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych i obecnie jest uznawany 
za niezbędny czynnik rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Wzrost stopnia 
kreatywności nie jest do końca procesem autonomicznym, dlatego możliwości 
wpływu na kształtowanie gospodarki docenia Unia Europejska, przygotowu-
jąc program „Kreatywna Europa”. Głównym ekonomicznym celem wzrostu 
wydatków na sektor kultury ma być: obniżenie bezrobocia, wzrost wartości 
dodanej oraz uodpornienie gospodarki europejskiej na kryzysy ekonomiczne. 
W Polsce świadomość konieczności łączenia różnych sektorów przemysłu 
jest nadal niska, zarówno w obszarze sektora prywatnego, jak i publicznego. 
Należy zatem akcentować fakt, że kultura coraz częściej postrzegana jest jako 
czynnik wpływający na wzrost atrakcyjności miast i regionów dla miesz-
kańców, turystów i inwestorów Inwestycje w kulturę pozwalają zatem na 
ekonomiczny rozwój i wzrost naszej konkurencyjności. 

15 Koncepcja powstała w 2009 roku z inicjatywy Fundacji Pro Cultura. Była to koncepcja 
Warszawskiego Klastra Sektora Kreatywnego, który miał łączyć funkcje klastra, parku tech-
nologicznego, inkubatora przedsiębiorczości i innowacji oraz centrum transferu wiedzy i in-
nowacji. Ważnym celem klastra byłoby wspieranie młodych twórców i producentów mających 
pomysły projektów o potencjale ekonomicznym, którzy niestety nie dysponują ani zasobami 
finansowymi ani infrastrukturą potrzebną do realizacji swych wizji.
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Summary 

The cultural industries and the creative industries are among the most dynamic 
sectors of the word economy and offered new growth opportunities for developing 
countries. Times of crisis offer opportunities to look at new options, approaches, and 
strategic directions. The article outlines how governments can play a catalytic role by 
putting in place the policies needed to strengthen their creative economies. Overall, 
the creative economy sectors can contribute a lot to growth and prosperity, especially 
for developing countries seeking to diversify their economies and build resilience to 
future economic crisis.
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Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie znaczenia kapitału ludzkiego mikro-, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) w rozwoju regionu oraz możliwość jego 
kształtowania poprzez środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS). W pracy autor przedstawia rolę sektora MMSP oraz skupia się na zagadnieniu 
kapitału ludzkiego, jego definicji i znaczeniu dla przedsiębiorstwa i regionu. Autor 
prezentuje i uzasadnia jeden ze sposobów wzmocnienia potencjału kapitału ludz-
kiego w przedsiębiorstwach, jakimi są szkolenia. Również wskazano, iż fundusze 
europejskie jako źródło finansowania szkoleń pozwalają na rozwiązanie problemów 
związanych z prowadzeniem zrównoważonej polityki regionalnej względem kapitału 
ludzkiego przedsiębiorstw w regionie oraz przedstawiono analizę regionalnego wpar-
cia dla przedsiębiorstw ze środków EFS.

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MMSP), fundusze europejskie, PO KL.
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Wprowadzenie

Sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) w Polsce, 
podobnie jak w gospodarkach krajów rozwiniętych, odgrywa znaczącą rolę 
między innymi ze względu na liczbę przedsiębiorstw, ilość tworzonych miejsc 
pracy oraz wytwarzany Produkt Krajowy Brutto (PKB). Mówiąc o przedsię-
biorczości w krajach, gdzie funkcjonuje gospodarka rynkowa, mamy zwykle 
na myśli małe i średnie przedsiębiorstwa1. Wynika to z faktu, że duże przed-
siębiorstwa należą do stosunkowo niewielkiej grupy przedsiębiorstw, a rozwój 
sektora MMSP stał się procesem, który można spotkać niemal na całym 
świecie. Ponadto, należy zaznaczyć, że wskazane przedsiębiorstwa stanowią 
jednocześnie siłę napędową do ciągłego dokonywania zmian ekonomicznych, 
zmierzających do poprawy konkurencyjności regionu, będąc nieodzownym 
elementem codziennego krajobrazu gospodarczego i społecznego, jak również 
efektywnie wykorzystują zasoby, posiadają możliwość szybkiego dostosowa-
nia się do warunków rynku czy też możliwość wyszukania nisz na rynku2.

W związku z tym, przedsiębiorstwa te są w sposób szczególny trakto-
wane przez władze państwowe, jak również stanowią podmiot zainteresowań 
osób i instytucji zajmujących się nie tylko problematyką przedsiębiorczości, 
ale także zajmujących się śledzeniem sytuacji gospodarczej poszczególnych 
państw. Może to wynikać również stąd, że przedmiotowe przedsiębiorstwa 
stanowią barometr kondycji poszczególnych obszarów. 

Należy stwierdzić, że rozwój sektora MSP ma decydujący wpływ na 
wzrost regionu i tym samym konieczne jest wzmocnienie potencjału małych 
i średnich przedsiębiorstw. Jednego z elementów poprawy funkcjonowania 
sektora MMSP należy upatrywać w kapitale ludzkim przedsiębiorstwa oraz 
regionu. Należy zauważyć, iż w obecnych czasach podlegających ciągłym 
procesom globalizacji oraz wzmożonej konkurencyjności, rozwój społeczno-
-gospodarczy regionu warunkuje współwystępowanie w przestrzeni wielu 
elementów, wśród których właśnie kapitał ludzki odgrywa znaczącą rolę.

1 J. Targalski, Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie, Kraków 1999, s. 43.

2 Ibidem, s. 44–45.
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1. Inwestowanie w kapitał ludzki jako czynnik rozwoju regionu 
i przedsiębiorstw

Jakość kapitału ludzkiego, zgodnie z literaturą przedmiotu, może stano-
wić bardzo istotną, zarówno pozytywną przesłankę, jak i barierę w rozwoju 
przedsiębiorstw i regionu. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że determinanty 
globalizacji gospodarki, w tym przede wszystkim postęp naukowo-techniczny, 
spowodowały zmianę znaczenia czynników produkcji i lokalizacji działal-
ności przedsiębiorstw, a także czynników ekonomicznego sukcesu jednostek 
terytorialnych3, przy czym poszczególne części regionu często charakteryzują 
się różnym rozwojem i potencjałem kapitału ludzkiego, co wpływa na przed-
siębiorczość. Zatem jednym z najważniejszych czynników decydujących o sile 
regionu jest zdolność jego mieszkańców – osób prowadzących przedsiębior-
stwa bądź pracujących w przedsiębiorstwach sektora MMSP – do kreowania 
i adaptowania nowatorskich rozwiązań czy umiejętność wykorzystywania 
technologii informacyjnych. Potwierdzeniem powyższego stwierdzenia jest 
ciągła ewolucja systemów ekonomicznych w kierunku gospodarki opartej na 
wiedzy. 

Aby móc mówić o relacjach między kapitałem ludzkim a wzrostem 
potencjału przedsiębiorstw i regionu oraz o znaczeniu funduszy europejskich 
w kształtowaniu rozwoju gospodarczego na danym obszarze, należy dokonać 
próby zdefiniowania pojęcia kapitału ludzkiego w kontekście omawianego 
zagadnienia4.

We współczesnej literaturze przedmiotu rozpatruje się kapitał ludzki 
w wąskim oraz w szerokim ujęciu definicyjnym, co utrudnia w znacznym 
stopniu jego analizę. W wąskim ujęciu kapitał ludzki wiąże się z wiedzą, 
poziomem wykształcenia oraz indywidualnymi kompetencjami obywateli 
w osiąganiu założonych zadań i celów społecznych, co można znaleźć również 

3 W.M. Gaczek, J.W. Komorowski, Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element roz-
woju gospodarki opartej na wiedzy, w: Innowacje w rozwoju regionu, Zeszyty Naukowe nr 57,  
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005, s. 50. 

4 Określenie „kapitał ludzki” wprowadził do ekonomii laureat Nagrody Nobla w 1979 r.  
Th.W. Schulz, który w 1961 r. w artykule pt. Investment in Human Capital w „American 
Economic Review” uznał, że przyczyn wzrostu ekonomicznego danego kraju należy upatry-
wać nie tylko w analizie przyrostu kapitału rzeczowego, przepływów kapitału obrotowego, 
wielkości siły roboczej, lecz także w kwalifikacjach pracowników, wiedzy, jaką posiadają;  
J. Fitz-Enz, Rentowność Inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 8.
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w pracy S. Marciniaka określającego kapitał ludzki jako zakumulowany zasób 
wiedzy, kwalifikacji, umiejętności, zdolności oraz gotowości zwiększania 
potencjału gospodarczego przez jego właścicieli5.

Z kolei szerokie ujęcie kapitału ludzkiego pozwala analizować zasoby 
wiedzy, umiejętności, poziom zdrowia i energii witalnej poszczególnych 
osób, społeczeństw lub narodu jako całości6. Należy dodać, że współcześnie 
w ramach tej kategorii ekonomicznej uwzględnia się często także sferę 
badawczo-rozwojową7.

Ponadto, zagadnienie kapitału ludzkiego może być rozpatrywane co naj-
mniej w dwóch aspektach, mikro- i makroekonomicznym, przy czym większe 
znaczenie należy przywiązać do ujęcia makroekonomicznego, w którym 
kapitał ludzki jest rozumiany między innymi jako czynnik rozwoju i wzro-
stu społeczno-gospodarczego oraz element modeli wzrostu gospodarczego, 
szczególnie wzrostu wewnętrznego. W związku z powyższym, kapitał ludzki 
powinien stanowić kluczowy obszar oddziaływań w prowadzonej polityce 
kraju, ponieważ rozwój i wzrost społeczno-gospodarczy w znacznym stopniu 
zależą od właściwego jego kształtowania8.

W niniejszej pracy, kapitał ludzki jest rozumiany przede wszystkim jako 
wiedza, wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności pracow-
ników, które tworzą efekt dodatni w skali makroekonomicznym – regionu, 
a które mogą być zdobywane i kształtowane za pomocą różnych instrumentów 
efektywnego oddziaływania, zwłaszcza na szczeblu regionalnym.

Należy zaznaczyć, że kapitał ludzki w ujęciu klasycznym jest pojęciem 
trudnym do zdefiniowania w kontekście rozwoju gospodarczego regionu, po-
nieważ ma on charakter niematerialnych wartości, co za tym idzie, pozytywna 
korelacja między kapitałem ludzkim a rozwojem gospodarczym jest trudna 
do zweryfikowania, głównie ze względu na brak mierników wartości kapi-

5 S. Marciniak, Ekonomiczna rola współczesnego państwa, w: Makro- i mikroekonomia. 
Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 139.

6 R.S. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1993, s. 10.

7 Ł. Jabłoński, Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego w kontekście jego roli we wzro-
ście gospodarczym, w: Prace z zakresu ekonomii stosowanej, Zeszyty Naukowe Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie nr 741, AE Kraków, Kraków 2007, s. 54.

8 W. Grzywacz, I. Jaźwiński, Współczesne uwarunkowania i tendencje polityki ekono-
micznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 104.
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tału ludzkiego9. Różnorodność i jakościowy charakter składowych kapitału 
ludzkiego utrudniają, a często wręcz uniemożliwiają jego pomiar, w związku 
z czym jako miernik można przyjąć w ujęciu ilościowym i wartościowym 
zrealizowane formy wsparcia przyczyniające się do wzrostu potencjału ka-
pitału ludzkiego. 

Jedną z bardziej istotnych form kształtujących kapitał ludzki są inwe-
stycje szkoleniowe (szkolenia) dla przedsiębiorców i ich pracowników, które, 
poprzez wzrost wiedzy, umiejętności czy kwalifikacji pracowników, powinny 
przyczyniać się do wzrostu potencjału kapitału ludzkiego przedsiębiorstw 
w regionie.

Innymi czynnikami przemawiającymi za ciągłym i racjonalnym kształ-
towaniem kapitału ludzkiego przedsiębiorstw poprzez powyższe inwestycje, 
są następujące przesłanki10:

 – kapitał ludzki pozostaje w stałym związku z dokonującymi się na 
świecie przemianami w zakresie nauki i techniki,

 – w procesie gospodarczym zasób ten zużywa się na podobieństwo 
kapitału rzeczowego, zatem występuje szybkie dewaluowanie się 
nagromadzonej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego 
człowieka, 

 – możliwość budowy i utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstw 
oraz ich innowacyjnego charakteru są skutkiem nagromadzenia ka-
pitału ludzkiego11,

 – inwestycje w kwalifikacje człowieka są najtańszym sposobem pod-
noszenia poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw i tym samym 
przyspieszania tempa rozwoju gospodarczego regionu12, 

 – kapitał ludzki korzystnie oddziałuje na przemiany instytucjonalne 
oraz modernizację struktur różnego rodzaju oraz sprzyja kształto-

9 W.M. Gaczek, J.W. Komorowski, Kapitał ludzki…, op.cit., s. 51–57.
10 G. Rzeszotarska, Kapitał ludzki jako czynnik kreowania innowacyjności i konkurencyj-

ności gospodarki, w: Innowacyjność a rozwój gospodarki Polski. Siły motoryczne i bariery, 
Zeszyty Naukowe AE im. Karola Adamieckiego Studia Ekonomiczne nr 28, Katowice 2003, 
s. 152–159.

11 W.M. Gaczek, J.W. Komorowski, Kapitał ludzki…, op.cit., s. 54.
12 G. Węgrzyn, Kapitał ludzki – dystans rozwojowy Polski do Unii Europejskiej,  

w: Współczesne problemy polityki ekonomicznej, red. S. Kornik, K. Wilk, Prace Naukowe AE 
Wrocław nr 1129, Wrocław 2006, s. 323–327.
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waniu nowoczesnej infrastruktury techniczno-organizacyjnej, infor-
matycznej, socjalnej i tym samym wpływa na innowacyjność i kon-
kurencyjność regionu oraz jego mieszkańców,

 – osoba dorosła uczy się przez całe życie, aby zachować konkurencyj-
ność (obecnie ludzie zmieniają zawód średnio 6–8 razy w ciągu życia 
zawodowego). 

Stworzenie możliwości dostępu do odpowiednich szkoleń jako inwestycji 
w kapitał ludzki przedsiębiorstwa nabiera dużego znaczenia również podczas 
słabszej koniunktury gospodarczej, ponieważ ich dostosowanie pozwala za-
pewnić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę w przedsiębiorstwie zarówno 
w okresie stagnacji jak i w okresie poprawiającej się sytuacji gospodarczej. 
Należy zauważyć, że obecnie przeszło 75% przedsiębiorstw województwa 
zachodniopomorskiego nie zamierza zatrudnić żadnego pracownika, a co 
za tym idzie, inwestycje szkoleniowe jako element kształtowania kapitału 
ludzkiego przedsiębiorstwa nabierają szczególnego znaczenia13. Ponadto, 
większość przedsiębiorstw województwa wymienia szkolenia oraz kursy jako 
najczęstszą możliwość rozwoju pracownika, natomiast za pożądane walory 
pracowników uznają: doświadczenie, kwalifikacje oraz wykształcenie14.

W związku z powyższym, najważniejszym celem zarządzania kapitałem 
ludzkim w regionie jest zapewnienie jego długofalowego rozwoju jakościo-
wego poprzez odpowiednie decyzje: podejmowane na szczeblu krajowym 
– w zakresie zapewnienia odpowiednich mechanizmów wsparcia, w tym 
przedstawienie ich rodzajów, wdrażanych na poziomie regionu – oraz na 
szczeblu regionalnym, bezpośrednio kształtujące potencjał ludzki w regionie, 
np. poprzez uszczegółowienie i wybór form wsparcia czy wybór odbiorców 
pomocy. Jest to o tyle istotne, że tempo i trwałość rozwoju oraz wzrostu spo-
łeczno-gospodarczego zależą w znacznym stopniu od umiejętnego wykorzy-
stywania terytorialnie zróżnicowanych szans i predyspozycji rozwojowych, 
w tym właśnie potencjału ludzkiego oraz prowadzenia polityki regionalnej15.

13 Sytuacja przedsiębiorców w powiatach województwa zachodniopomorskiego, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2009.

14 T. Okupski, Obraz gospodarki województwa zachodniopomorskiego w świetle badań, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2009.

15 W. Grzywacz, I. Jaźwiński, Współczesne…, op.cit., s. 71, 72, 80.
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Jednakże rozpatrując powyższe kwestie należy zwrócić uwagę także 
na szereg problemów związanych z prowadzeniem zrównoważonej polityki 
regionalnej względem kapitału ludzkiego w regionie, jak16:

 – wykorzystanie potencjalnych zasobów ludzkich wymaga podjęcia 
kosztownych działań podnoszących jakość kwalifikacji zawodowych 
i przejściowego ograniczenia żądań płacowych,

 – wykształcenie określonych umiejętności i kwalifikacji wymaga na-
kładów finansowych zaplecza materialnego (brak środków potrzeb-
nych do inwestowania w kapitał ludzki).

W związku z powyższym, niebagatelne jest znaczenie środków po-
chodzących z funduszy europejskich, które służą wzmocnieniu potencjału 
kapitału ludzkiego przedsiębiorstw i regionu.

2. Fundusze europejskie w rozwoju kapitału ludzkiego MMSP 
w regionie

Rozpatrując zagadnienie dotyczące wsparcia funduszy strukturalnych 
w kontekście kapitału ludzkiego, należy zwrócić uwagę na fakt, że polityka 
wsparcia krajów członkowskich Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych 
opiera się – w dużym uproszczeniu – na okresach programowania. Natomiast 
absorpcja środków dokonywana jest na podstawie narodowych planów (strate-
gii) wyznaczających sposób wdrażania (wykorzystywania) środków w ramach 
poszczególnych funduszy, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 
na podstawie których tworzone są programy operacyjne (najczęściej z po-
działem na priorytety, działania i poddziałania) – stanowią one bezpośredni 
instrument do przekazywania środków, a dokładniej, na podstawie programów 
operacyjnych wybierane są projekty do realizacji (dofinansowania).

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że wybór projektów i tym 
samym kształtowanie form wsparcia, może odbywać się na dwóch poziomach:

 – centralnym – gdzie następuje centralny system oceny projektów 
i zbiorowa alokacja środków na całą powierzchnię kraju, nie uwzględ-
niający do końca potrzeb i specyfiki regionu,

16 G. Węgrzyn, Kapitał ludzki…, op.cit.
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 – regionalnym – gdzie alokacja przyznana jest na dany region a za wy-
bór projektów odpowiada Samorząd Województwa17.

Zatem można powiedzieć, że z regionalnym kształtowaniem kapitału 
ludzkiego mamy do czynienia na poziomie Samorządu Województwa, ponie-
waż na tym poziomie zachodzi wybór projektów i tym samym form wsparcia.

W bieżącym okresie programowania na lata 2007–2013, zgodnie z doku-
mentacją stanowiącą podstawę wdrażania funduszy strukturalnych dla Polski 
w ww. okresie – Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), 
określono kilka podstawowych obszarów – zadań, które uwzględniono przy 
formułowaniu średniookresowej strategii rozwojowej18. Do najważniejszych 
z nich zaliczyć należy: maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów 
pracy oraz wzmocnienie potencjału kadrowego, jak również zwiększenie 
efektywności wykorzystania potencjału regionów. Natomiast cel strategiczny 
NSRO mówi wprost o tworzeniu warunków do wzrostu konkurencyjności 
gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost 
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej.

Jak można zauważyć, w ww. dokumentacji wyraźnie podkreślono zna-
czenie kapitału ludzkiego jako czynnika służącego do rozwoju gospodarki 
i przedsiębiorczości. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku pierwszego 
okresu programowania na lata 2004–2006, również w bieżącym okresie 
zastosowano instrumenty, jakimi są programy operacyjne (PO), przy czym 
wszystkie projekty współfinansowane z EFS, zarówno te o charakterze krajo-
wym, jak i regionalnym, są wdrażane w ramach jednego PO Kapitał Ludzki 
(PO KL). 

Z punktu widzenia projektów dotyczących szkolenia pracowników oraz 
kadry zarządzającej przedsiębiorstw, największą rolę odgrywają dwa prioryte-
ty: II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 
oraz VIII – Regionalne kadry gospodarki, przy czym w ramach pierwszego ze 
wskazanych wspierane są ponadregionalne projekty szkoleniowe i doradcze. 

17 Samorząd Województwa może swoje kompetencje w ww. zakresie przekazać na rzecz 
innych jednostek – w przypadku PO KL i regionalnych Priorytetów jest to Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie (WUP).

18 Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodar-
czy i zatrudnienie. Narodowa strategia spójności – dokument zaakceptowany przez Radę 
Ministrów 29.11.2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006.
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Natomiast w ramach priorytetu VIII dofinansowywane są projekty, których 
konieczność realizacji wynika z regionalnych potrzeb gospodarczych i spo-
łecznych, zatem cechą charakterystyczną projektów realizowanych w ramach 
tego priorytetu jest ich regionalny charakter oraz dostosowanie do specyficz-
nych lokalnych lub regionalnych potrzeb. 

Jak pokazuje tabela 1, przedstawiająca dane dotyczące wdrażania VIII 
Priorytetu PO KL w województwie zachodniopomorskim, występuje bardzo 
duże zapotrzebowanie na środki dla projektów szkoleniowych – w porów-
naniu do Priorytetu II ZPORR 2004–2006, pomimo wielokrotnego zwięk-
szenia środków na realizację projektów szkoleniowych w bieżącym okresie 
programowania, procent przyjętych projektów do realizacji w ramach VIII 
Priorytetu.

PO KL jest zdecydowanie niższy. Największym zainteresowaniem w ra-
mach VIII Priorytetu PO KL cieszy się Poddziałanie 8.1.1 – wynika to z faktu, 
iż w ramach przedmiotowego Poddziałania jest największa możliwość dotarcia 
z pomocą szkoleniową do pracowników i przedsiębiorców, w zależności od 
typu realizowanych projektów. Ze względu na specyfikę form wsparcia (typów 
projektów) w ramach ww. Poddziałania, wsparciem szkoleniowym mogą być 
objęci pracownicy z własnej inicjatywy (typ 3 projektu), jak również sami 
przedsiębiorcy i ich pracownicy (typ 1 i 2 projektu). 

Należy zwrócić uwagę, iż ze wsparcia oferowanego poprzez projekty 
realizowane w ramach całego Priorytetu VIII POKL w województwie zachod-
niopomorskim wśród osób zatrudnionych najbardziej skorzystały następujące 
grupy osób (osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy lub osoby delegowane 
do udziału w projekcie):

 – samozatrudnieni – 1 243 osoby (są to osoby przystępujące jako 
uczestnicy do ww. projektów, co stanowi 4,1% wszystkich osób za-
trudnionych przystępujących do udziału w projektach realizowanych 
w ramach VIII Priorytetu w województwie zachodniopomorskim);

 – zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach – 5 059 osób (16,6%);
 – zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach – 5 660 osób (18,6%);
 – zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach – 4 137 osób (13,6%);
 – zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach – 6 598 osób (21,7%);
 – zatrudnieni w administracji publicznej – 6 616 osób (21,8%); 
 – zatrudnieni w organizacjach pozarządowych – 558 osób (1,8%).
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Na podstawie przedstawionych danych można zaobserwować, iż relatyw-
nie duży odsetek stanowią osoby zatrudnione w dużych przedsiębiorstwach 
oraz, co można uznać za niepokojące, osoby zatrudnione w administracji pu-
blicznej. Może to świadczyć z jednej strony o braku ukierunkowania wsparcia 
do grup najbardziej potrzebujących – osób zatrudnionych w sektorze MMSP 
(co wynikało z preferowanego wsparcia i braku ograniczeń w dostępie w pierw-
szej fazie wdrażania PO KL) i łatwiejszego dostępu do informacji wśród osób 
z największych grup. Z drugiej strony przyczyny powyższego stanu można 
upatrywać w specyfice mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym 
gorszej sytuacji osób zatrudnionych w mniejszych przedsiębiorstwach (mniej 
elastyczny tryb pracy, ukierunkowanie na bieżące zadania, brak potrzeby pod-
noszenia kwalifikacji niezwiązanej z wykonywaną pracą) lub braku szkoleń 
dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw (tzw. szkolenia „szyte na miarę”).

Jednakże, analizując dokumenty sprawozdawcze oraz Plany Działania od 
rozpoczęcia wdrażania PO KL do końca III kwartału 2012 roku można zauwa-
żyć, iż w regionie nastąpiło odejście od realizacji projektów szkoleniowych 
zgłaszanych wyłącznie z inicjatywy samych pracowników do ukierunkowane-
go wsparcia wynikającego z potrzeb przedsiębiorstw. Niebagatelny wpływ na 
wzrost udziału przedsiębiorstw i kierowanych przez nich pracowników miały 
przepisy prawne dotyczące wsparcia przedsiębiorców, które w początkowej 
fazie wdrażania środków europejskich w ramach PO KL uniemożliwiały 
udzielanie pomocy przedsiębiorcom i tym samym realizowanie projektów 
np. typu 1 w ramach Poddziałania 8.1.1 VIII Priorytetu. Również nastąpiła 
zmiana powyższego podejścia w polityce regionalnej, co miało swoje odzwier-
ciedlenie w stosownych zapisach wyrażonych w Planach Działania na kolejne 
lata i przyjętych kryteriach dostępu i kryteriach strategicznych preferujących, 
a nawet wymuszających wsparcie sektora MMSP.

W ramach udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de minimis 
wsparciem szkoleniowym do dnia 30 września 2012 roku zostało objętych 
2 764 przedsiębiorstw należących do sektora MMSP, które stanowiły aż 97,6% 
wszystkich przedsiębiorstw objętych ww. wsparciem. Na podstawie danych 
zawartych w tabeli 2. można zauważyć, iż najrzadziej ze wsparcia korzystają 
firmy średnie, z reguły prowadzące własną politykę szkoleniową, które dys-
ponują zasobami finansowymi pozwalającymi na sfinansowanie niezbędnych 
szkoleń. Z drugiej strony, przedsiębiorstwo średnie deleguje na szkolenie 
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średnio 6 osób, natomiast mikro i średnie odpowiednio 1,5 i 2,5 osoby oraz 
można zauważyć nadreprezentatywność firm średnich – w mniejszym stopniu 
małych – w stosunku do mikroprzedsiębiorstw, jeżeli zostanie uwzględniona 
liczebność danych przedsiębiorstw w regionie.

Tabela 2 

Przedsiębiorstwa sektora MMSP objęte wsparciem w ramach VIII Priorytetu PO KL

Cecha
Rodzaj przedsiębiorstwa

Razem
mikro małe średnie

Liczba przedsiębiorstw, w tym: 1 710 867 187 2 764

 – mające siedzibę w mieście 1 501 753 164 2 418

 – mające siedzibę na wsi 209 114 23 346

Liczba pracowników, w tym: 2 552 2 124 1 156 5 832

 – kobiety 1 544 1 346 729 3 619

 – mężczyźni 1 008 778 427 2 213

 – z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym 36 59 32 127

 – z wykształceniem ponadgimnazjalnym 425 404 235 1 064

 – z wykształceniem pomaturalnym 400 486 244 1 130

 – z wykształceniem wyższym 1 691 1 175 645 3 511

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych źródłowych: baza lokalna PEFS 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, stan na 30.09.2012 r.

Jeżeli chodzi o miejsce (siedzibę) prowadzenia działalności, płeć czy 
wykształcenie osób biorących udział w szkoleniach, można zauważyć, że 
dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw są one zbliżone: przedsiębior-
stwa posiadające siedzibę w mieście stanowią około 87–88% wszystkich 
przedsiębiorstw, najczęściej biorą udział w szkoleniach osoby z wyższym 
wykształceniem – grupa ta stanowi od około 56% wszystkim osób biorących 
udział w szkoleniach w przypadku średnich przedsiębiorstw do około 66%  
w przypadku mikroprzedsiębiorstw, natomiast kobiety stanowią około 
60–63% wszystkich uczestników. 
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Zakończenie

środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez ich wielkość oraz 
relatywnie łatwą dostępność dla projektodawców, mogą stanowić aktywne 
narzędzie w polityce regionalnej pozwalające na kształtowanie regionalnego 
potencjału kapitału ludzkiego w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, 
a tym samym może przyczynić się do wzrostu przedsiębiorczości, jak rów-
nież wzrostu gospodarczego regionu. Jednakże należy zwrócić uwagę, iż, 
obok oczywistych korzyści płynących z możliwości finansowania inwestycji 
szkoleniowych, mogą wystąpić zagrożenia, jak: przeznaczenie środków na 
dofinansowanie niewłaściwych form czy rodzajów szkoleń, objęcie wsparciem 
branż lub przedsiębiorstw bez analizy ich potrzeb, wydatkowanie środków na 
projekty nieodpowiadające konkurencyjnym wymaganiom, co w konsekwencji 
może spowodować zahamowanie rozwoju regionu, jak również zachwianie 
równowagi społecznej i przestrzennego zrównoważenia rozwoju. W związku 
z powyższym, formy wparcia, a przede wszystkim dobór odpowiedniej grupy 
docelowej, powinny wynikać z uwarunkowań lokalnych i regionalnych oraz 
przewidywanych zmian zapotrzebowania na kadry w przyszłych okresach, 
natomiast działania powinny być nastawione przede wszystkim na wspieranie 
przekazywania wiedzy i umiejętności generujących największą wartość dodaną.
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ThE ROLE OF EUROPEAN SOCIAL FUND IN ThE REGIONAL 
FORMATION OF ThE hUMAN CAPITAL IN ThE SECTION OF MICRO, 
SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES ThROUGh FINANCIAL 

SUPPORT OF TRAINING IN ThE WEST POMERANIAN PROVINCE

Summary

The purpose of the article is to present the meaning of the human capital of 
micro-, small and medium-sized enterprises (MMSP) in the development of the region 
as well as the possibility of its formation by the financial means from the European 
Social Funds (EFS). In his essay the author introduces the role of the MMSP section 
and concentrates on the human capital issue, its definition and the meaning for the 
enterprise and region. The author describes and explains one of the ways of incre-
asing the human capital potential in the enterprises – the training. Moreover, it was 
shown that the EU means as a source of funding the training allow solving problems 
connected with the cohesion policy according the human capital in the enterprises of 
the region. In addition, the article presents the analysis of the regional support for the 
enterprises from the EFS means.
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POLITYKA RYNKU PRACY WOBEC TRANSGRANICZNOŚCI 
PROCESóW BIZNESOWYCh I GLOBALIZACJI

Streszczenie

Globalizacja oraz transgraniczny transfer potencjału wytwórczego prowadzi 
do szybkiej zmiany struktury popytu na pracę. Również postęp techniczny narzuca 
nowe wymogi dla rynku pracy. Można powiedzieć, iż współczesna gospodarka jest 
gospodarką nietrwałości, zmieniają się zawody, wymogi kwalifikacyjne. Wymienione 
procesy będą się pogłębiać. Zmiany na lokalnych i regionalnych rynkach pozostają 
w ścisłej korelacji z tendencjami globalnymi. Dlatego w pierwszej kolejności na-
leżałoby zastanowić sie nad globalnymi czynnikami determinującymi zmiany na 
rynku pracy, co stanowi przedmiot rozważań w pierwszym fragmencie opracowania. 
Kolejne części artykułu poświęcone są problemom elastyczności i bezpieczeństwa 
rynku pracy rynku pracy określanym pojęciem „flexicurity” oraz wyzwaniom dla 
polityki społecznej i polityki rynku pracy.

Kluczowe słowa: globalizacja, transgraniczność, fexicurity, usługi, rynek pracy.

Wprowadzenie

Dyskutujemy o roli funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodar-
czego regionu. Jednym z obszarów tematycznych zaproponowanych przez 
organizatorów jest: „polityka rynku pracy i jej perspektywy w kontekście 
globalizacji i transgraniczności”. Odnosi się to zarówno do polityki na wspól-
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notowym rynku, jak i do krajowej oraz regionalnej polityki rynku pracy. To 
bardzo trafny wybór przedmiotu dyskusji, gdyż zmiany na lokalnych i re-
gionalnych rynkach pozostają w ścisłej korelacji z tendencjami globalnymi. 
Regionalne rynki nie są izolowane. Dlatego w pierwszej kolejności należałoby 
zastanowić się nad globalnymi czynnikami determinującymi zmiany na rynku 
pracy, co stanowi przedmiot rozważań w pierwszym fragmencie opracowania. 
W drugiej części przedstawiono czynniki związane z kształtowaniem ela-
styczności rynku pracy objęte pojęciem „flexicurity”. Ostatnia część artykułu 
poświęcona jest wyzwaniom dla polityki społecznej i polityki rynku pracy.

1. Czynniki determinujące zmiany na rynku pracy wywołane globa-
lizacją i transgranicznością procesów biznesowych

Współczesną gospodarkę charakteryzuje otwartość i mobilność środków 
produkcji, a rozwój gospodarczy związany jest z rosnącym umiędzynaro-
dowienia działalności. Coraz więcej firm, decyduje się na rozszerzenie jej 
poza rynek krajowy, powstaje tym samym nowa przestrzeń gospodarcza. 
Globalizacja biznesu wynika między innymi z deregulacji i otwarcia gospo-
darek wielu krajów1, zmniejszenia ilości barier w podejmowaniu i prowadze-
niu działalności gospodarczej. Przyczyniły się do tego zarówno regulacje 
prawne (GATT, obecnie WTO), przemiany polityczne (upadek socjalizmu), 
zmiany w podejściu do gospodarki (Chiny), dynamiczny rozwój technologii 
informatycznych, środków komunikacji i transportu. Dziś umiędzynarodo-
wienie działalności przedsiębiorstwa jest koniecznością. Daje ona bowiem, 
możliwość redukcji kosztów i budowania globalnej marki, wejścia na nowe 
rynki. Motywami ekspansji działalności firm na nowe rynki jest uzyskanie 
dostępu do zasobów niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, 
zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji poprzez bezpośrednie inwestycje za-
graniczne, które umożliwiają tworzenie biznesu o bardziej korzystnej relacji 
ryzyka do zysku, wzrost udziału nowych rynków zbytu, gdy rynek lokalny nie 

1 W latach 1993–2009 średnio w roku 69 krajów świata wprowadzało rocznie 139 re-
gulacji sprzyjających BIZ, przy czym najintensywniejsze zmiany miały miejsce w okresie 
2001–2006, kiedy to średnio 85 państw wprowadziło 197 regulacji rocznie promujących BIZ. 
W latach 1993–2009 wydano 2363 regulacje sprzyjające BIZ. UNCTAD, World Investment 
Report 2010, Investing in a Low-Carbon Economy, New York and Geneva 2010, s. 77.
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gwarantuje dalszego wzrostu. Wraz z widoczną reorganizacją prowadzenia 
biznesu nasila się tendencja tworzenia sieci przedsiębiorstw współpracujących 
w coraz większym stopniu ze sobą i od siebie zależnych. O pozycji przedsię-
biorstwa decyduje efektywne wykorzystanie zasobów bez względu na to czyją 
są własnością. Czynniki wyznaczające tendencje na rynku pracy to:

 – umiędzynarodowienie działalności gospodarczej na niespotykaną 
wcześniej skalę i związane z tym zmiany w organizacji biznesu oraz 
transgraniczny transfer usług biznesowych,

 – tendencja do serwicyzacji sektorów produkcyjnych i całych gospo-
darek, co wyraża się zwiększeniem znaczenia funkcji usługowych 
w procesach produkcyjnych związanych z badaniami, obsługą pro-
cesów produkcyjnych i zarządczych,

 – technoglobalizm i offshoring usług badawczych, nowa organizacja 
badań (defragmentaryzacja badań i ich internacjonalizacja),

 – wiedza, która stała się strategicznym zasobem podnoszącym innowa-
cyjność i globalną konkurencyjność podmiotów,

 – zmiany w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstw i wzrost zna-
czenia procesowego podejścia do zarządzania, standaryzacja i cen-
tralizacja niektórych funkcji w ramach korporacji i tworzenie kor-
poracyjnych centrów usług wspólnych (wsparcia), coraz częściej ich 
delokalizacja (offshoring usług),

 – dyfuzja postępu technicznego i informatyzacja życia społecznego 
i gospodarczego, co pozwala na szybki przepływ informacji, wpro-
wadzanie rozwiązań technicznych do zastosowań organizacyjnych 
i strategicznych (centra usługowe).

Do tego dochodzą takie zjawiska jak: tendencje do skracania globalnego 
czasu pracy, wzrost zatrudnienia w atypowych systemach czasu pracy, demo-
graficzne problemy społeczeństw i jego skutki, konwergencja realna systemów 
gospodarczych państw UE. 

Parę słów komentarza do niektórych z wymienionych wyżej czynników. 
Otóż, umiędzynarodowienie działalności oraz nowe podejście do zarządzania 
podmiotami w sieciowej gospodarce prowadzi do tworzenia korporacyjnych 
centrów wsparcia biznesowego. Powstają firmy usługowe, wspólne centra 
wsparcia w korporacjach, specjalizujące się w określonym typie usług: księ-
gowość, logistyka, obsługa płacowa personelu itp. Centra te są organizowane 
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w oparciu outsourcing zewnętrzny albo wewnętrzny. Następuje także proces 
delokalizacji potencjału usług do krajów gdzie są niższe koszty funkcjonowa-
nia (głównie koszty płac) przy odpowiednim poziomie jakościowym usług. 
Korporacyjne centra biznesowe lokowane są tam gdzie jest odpowiednio duża 
podaż pracy o odpowiedniej jakości. Polska stała się atrakcyjnym krajem 
w Europie środkowo-Wschodniej dla lokowania tych usług. Zjawisko przeno-
szenia centrów usług do innych krajów, jest skutkiem splotu uwarunkowań, 
które dokonały się w samych korporacjach, w otoczeniu biznesu zarówno 
w wymiarze krajowym, jak i zagranicznym. Mamy tutaj na uwadze głównie:  
a) wysokie tempo dyfuzji technik ICT zmiany organizacji biznesu w jego wyniku,  
b) standaryzację świadczenia wielu rodzajów, c) liberalizację międzynarodowe-
go handlu usługami, d) politykę wspierania inwestycji przez państwa przyjmu-
jące inwestycje zagraniczne, e) zmiany w systemach zarządzania korporacjami,  
f) istotne zróżnicowania kosztów w różnych krajach i regionach świata2. 

Tendencja do technoglobalizmu, oznacza globalizację tworzenia nowych 
technologii, globalną współpracę w działalności innowacyjnej. Korporacje 
transnarodowe dekomponują proces badawczy, zlecają je do placówek badaw-
czych zlokalizowanych w różnych krajach, co pozwala na obniżenie kosztów 
badań związanych z przygotowaniem aplikacji technicznych, opracowaniem 
patentów3. Specyfika polega na tym, że dostawca pracy badawczej, kapitału 
intelektualnego oraz jego zleceniodawca mogą znajdować się w różnych 
krajach. To rodzi bodźce do rozwoju regionów dysponujących potencjałem 
badawczym i różnymi formami organizacyjnymi takimi jak klastry badawcze, 
który oznaczają koncentrację lokalną lub regionalną podmiotów badawczych 
(uczelnie, JBR, zagraniczne centra B + R) oraz podmiotów gospodarczych 
i władz lokalnych oraz instytucji i organizacji gospodarczych (izby handlowe, 
banki, firmy konsultingowe itp.).

Serwicyzacja sektorów produkcyjnych oznacza wzrost funkcji usługowych 
w procesach wytwórczych. Skracanie cyklu życia produktu i wzrost znaczenia 
krótkich serii, internacjonalizacja oraz globalizacja rynków, technologie infor-

2 Szerzej o tych procesach napisano w opracowaniu: S.M. Szukalski, Transgraniczny 
transfer usług biznesowych. Potencjał i szanse polskiej gospodarki, „Acta Universitatis 
Lodziensis” 2007, Folia Oeconomica nr 213, Łódź 2007, s. 159 i nast. 

3 Szerzej w: S.M. Szukalski, Offshoring usług badawczych a innowacyjność gospodar-
ki, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, nr 579, 
Ekonomiczne problemy usług nr 47, Szczecin 2010, s. 101 i nast.
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macyjne, które pozwalają na usprawnienie procesów zarządczych, to źródła 
serwicyzacji. Procesy te bez wątpienia będą się pogłębiać wskutek: a) rosnącej 
komplementarności towarów i usług, b) przekształceń w sferze organizacji ryn-
ków, głównie jego internacjonalizacji i związanej z tym potrzebie rozwoju usług 
marketingowych, lepszego planowania i organizacji procesów gospodarczych, 
c) przeobrażeń w strukturze organizacji przedsiębiorstw, internacjonalizacji 
przedsiębiorstw, co wzmacnia zapotrzebowanie na usługi z zakresu planowania 
i organizacji. Serwicyzacja rynku pracy oznacza zmianę struktury zawodowej 
zatrudnionych. Wzrasta odsetek czynnych zawodowo zajmujących się dzia-
łalnością usługową związaną nie tylko z obrotem towarowym, transportem, 
pracami biurowymi, ale także ze wzrostem usług „wyższego rzędu” (związa-
nych z zarządzaniem, doradztwem) i wreszcie – zwiększa się odsetek czynnych 
zawodowo wykonujących rozmaite funkcje usługowe. 

Strategicznym zasobem jest dziś wiedza, która wpływa na kierunki 
rozwoju światowej gospodarki oraz będzie w przyszłości określać układ 
geopolityczny świata. Ma miejsce coraz silniejsza integracja procesów 
produkcyjnych, prac badawczych oraz usług biznesowych, co sprawia, 
że tradycyjne pojęcie procesów przemysłowych staje się anachroniczne, 
podobnie jak klasyczny trójsektorowy podział gospodarki. Zwiększa się 
proces dematerializacji procesów wytwórczych, w których rośnie znaczenie 
kapitału intelektualnego, oprogramowania, usług możliwych do świadczenia 
na odległość, niewymagających kontaktu usługodawcy i usługobiorcy (usługi 
centrów biznesowych). Pozyskanie nowej wiedzy jest kosztowne, szczególnie 
gdy mówimy o twardych rozwiązaniach opartych na badaniach technicznych. 
Rosnące nakłady na badania wyzwalają przymus poszukiwania oszczędności, 
co sprawia, że w coraz większym zakresie dokonuje się globalizacja procesów 
badawczych, przenoszenie badań za granicę tam, gdzie istnieje duży jego po-
tencjał techniczny i kadrowy niezbędny do świadczenia omawianej kategorii 
usług, co nadaje nową dynamikę procesowi badawczemu4.

Ma miejsce sekularny trend skracania globalnego czasu pracy i zmiany 
jego struktury i organizacji, jak choćby wzrost zatrudnienia w atypowych 
systemach czasu pracy. Wzrost ilości czasu wolnego „nadzieja XX w.”  

4 Szerzej na ten temat w: S.M. Szukalski, Współczesne trendy rozwoju a wiedza i gospo-
darka oparta na wiedzy, w: Gospodarka oparta na wiedzy, Materiały do studiowania, red.  
B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011, s. 38 i nast.
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J. Fourastie5 ma szansę urzeczywistnić się w bieżącym stuleciu. O ile w 1980 
roku przy założeniu 40-letniego okresu pracy i 70-letniego okresu życia, 
aktywność zawodowa absorbowała około 12% czasu życia, obecnie aktywny 
czas pracy stanowi już tylko 8% czasu życia, a w perspektywie może zmniej-
szyć się do 6%. W okresie 1960–2006 wydłużył się czas życia o 9%, zmalał 
zaś czas pracy o 22%. Wydłużenie okresu życia wraz ze zmianami na rynku 
pracy (krótszym czasem pracy, zmianą organizacji pracy, rozwojem atypo-
wych formy pracy) są źródłem bodźców do rozwoju usług. To kolejny impuls 
do rozwoju usług osobistych związanych z konsumpcją indywidualną, można 
oczekiwać rozwoju usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego. 

Konwergencja realna systemów gospodarczych państw UE sprawia, iż 
struktury gospodarek narodowych upodabniają się. Mając na uwadze fakt, że 
ponad 70% PKB Unii Europejskiej powstaje w sektorze usług oraz, że prawie 
90% usług w UE jest świadczonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, to 
także w Polsce nastąpi silniejsza niż dotychczas zmiana struktury gospodarki 
na korzyść usług. 

Zmienia się gospodarka współczesna, nabiera ona cech gospodarki 
nietrwałości, co oznacza, iż nietrwałe stają się zawody, stanowiska pracy. 
To pociąga za sobą konieczność ustawicznego przekwalifikowywania się 
pracowników. Rosnąca dywersyfikacja usług jako źródła nowych miejsc 
pracy daje impuls do wzrostu ich potencjału, zmiany struktury rodzajowej. 
Coraz silniej widać rosnącą dywersyfikację usług jako źródła tworzenia 
miejsc pracy z ciągle rosnącą koniecznością podwyższania kwalifikacji, 
rosnącą liczbą zatrudnionych przy pracach wymagających wysokich kwali-
fikacji, co wydaje się być zgodne z postindustrialną koncepcją Bella, a także 
H.S. Dordicka, G. Wanga5. Nietrwałość gospodarki oraz dywersyfikacja usług 
dają impuls do rozwoju usług edukacyjnych. Z drugiej strony rozszerzają się 
obszary, w których mogą być zatrudnione osoby o niższych kwalifikacjach, 
z wąskim zakresem kompetencji, to swego rodzaju proletariat „białych koł-
nierzyków”, charakterystyczny dla prostych usług, także usług w centrach 
wsparcia biznesowego, jeżeli praca sprowadza sie np. do rejestracji faktur, czy 
skanowania dokumentów. Te niskokwalifikowane prace mogą mieć znaczny 

5 D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society, A. Venture in Social Forcasting, London 
1973; (Die nachindustrielle Gesellschaft, Frankfurt–New York 1975), H.S. Dordick G. Wang, 
The Information Society, A Retrospective View, Sage Publications, Inc., 1993.
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udział w postindustrialnej strukturze społecznej. Procesy te pogłębiać się będą 
w gospodarce informacyjnej, która wymusi nowy podział pracy charaktery-
styczny dla paradygmatu informacyjnego. M. Castells6 sugeruje, iż przyszłość 
związana z gospodarką informacyjną będzie miała trzy wymiary. Pierwszy, 
wymiar wartościotwórczy obejmuje prace rzeczywiste wykonywane w danym 
procesie, drugi, wymiar relacyjny, dotyczy relacji pomiędzy organizacją, 
a jej otoczeniem, trzeci wymiar uwzględnia stosunki między kierownictwem 
a pracownikami w organizacji (wymiar decyzyjny). Zmianie ulegnie zarówno 
charakter czynności wartościotwórczych ze wzrostem funkcji związanych 
z innowacyjnością, badaniami, zarządzania projektami, jak i wymiar rela-
cyjny. Tutaj autor mówi o pracownikach sieciowych wykonujących czynności 
inżynierskie na zasadzie sieciowej współpracy z innymi oddziałami spółki, 
pracownikach „usieciowionych”, którzy są połączeni w sieci, ale nie są decy-
dentami oraz pracownikach „odłączonych” nie interaktywni, przypisani do 
konkretnych działań. 

Mówiąc o czynnikach kształtujących rynek pracy nie sposób nie odnieść 
się do determinant demograficznych zarysowanych w Europie oraz w Polsce. 
Polskie społeczeństwo starzeje się, jego konsekwencją będzie spadek 
zasobów pracy, wzrost liczby osób starszych na rynku pracy. Zachowanie 
obecnych parametrów demograficznych (przyrost naturalny, wskaźnik 
dzietności) sprawi, iż liczba ludności w perspektywie 2030 roku w średnim 
wariancie prognozy zmniejszy się o 0,4 mln osób stosunku do 2010 roku, 
zmieni się relacja liczby osób powyżej 64 roku życia do populacji 15–64 (dziś  
19% w 2030 34,6%), w 2030 roku osoby 64+ stanowić będą 21,7% popula-
cji, (13,6% w 2010 r.)8. Zmiany demograficzne w perspektywie kilkunastu 
lat nasilą procesy imigracyjne. Dziś nie jest to jeszcze dla nas problem, wg 
statystyk imigranci w Polsce (bez względu na sposób liczenia) stanowią mniej 
niż 0,5% ludności (w UE 5–20% w różnych krajach). Te procesy rodzą liczne 
wyzwania dla polityki rynku pracy, polityki społecznej, funduszy publicznych 
także w wymiarze regionalnym. 

6 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008, s. 239–240.
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2. Polityka rynku pracy wobec procesów transgraniczności – znaczenie 
polityki flexicurity

Z wymienionych wyżej determinant wypływają istotne wyzwania dla 
polityki rynku pracy. Bez wątpienia czeka nas wzrost udziału zawodów 
usługowych związanych ze świadczeniem usług biznesowych, badawczych, 
usług opiekuńczych, edukacyjnych. Z punktu widzenia lokowania usług 
biznesowych przez korporacje transnarodowe (KTN) szczególne znaczenie 
mają czynniki kreujące sytuację na rynku pracy, ze względu na fakt, iż 
w usługach tych główną rolę odgrywają pracownicy (koszty pracy stanowią 
tam ponad 60 % ogółu kosztów). Stąd, przy wyborze lokalizacji inwestycji 
w projektach offshoringowych szczególnie ważna jest elastyczność i bezpie-
czeństwo rynku pracy. To podstawowe czynniki atrakcyjności lokalizacyjnej. 
Chodzi tutaj także o kwalifikacje, rozmiary napływu na rynek odpowiedniej 
kadry, jej struktura wiekowa. Dla inwestorów istotna jest również możliwość 
rozwoju zawodowego pracowników, doskonalenia, warunki na rynku pracy, 
wysokość bezrobocia. Inaczej mówiąc, chodzi tutaj o czynniki związane ze 
strukturą i funkcjonowaniem rynku pracy, które określa się pojęciem flexicu-
rity. Określenie to pojawiło się w słowniku pojęć dotyczących rynku pracy 
stosunkowo niedawno i definiuje się je jako zsynchronizowaną i zamierzoną 
politykę rynku pracy „…w ramach, której podejmowana jest z jednej strony 
próba uelastycznienia rynków pracy, organizacji pracy i stosunków pracy, 
z drugiej zwiększania bezpieczeństwa zatrudnienia i bezpieczeństwa socjal-
nego, zwłaszcza wobec słabszych grup z rynku pracy i spoza niego”7. Tak 
rozumiana polityka oznacza kompleksowe i zintegrowane podejście do pro-
blemów rynku pracy, jest także procesem poszukiwania równowagi pomiędzy 
elastycznością, a bezpieczeństwem na rynku pracy, w tym również rozwiązań, 
które mają zabezpieczyć interesy pracodawcy i pracownika. Gdy spojrzymy 
na komponenty tego pojęcia, powyższe tezy będą jeszcze bardziej wyraziste. 
Otóż, można wyodrębnić następujące obszary8: 

7 T. Wilthagen, F. Tros, The concept of „Flexicurity”. A new approach to regulating em-
ployment and labour markets, Tilburg University, Flexicurity Research Paper 2003–4, s. 4.

8 Por. E. Kryńska, Podstawowe cele i kierunki polityki rynku pracy w dokumentach 
programowych Unii Europejskiej i Polski, w: Flexicurity w Polsce, diagnoza i rekomen-
dacje. Raport końcowy z badań, red. E. Kryńska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009, s. 14.
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 – elastyczne i niezawodne porozumienia dotyczące warunków pracy 
i płacy, czyli przewidywalne dla obu stron warunki umów osiągane 
dzięki modyfikacji prawa pracy, układów zbiorowych i nowoczesnej 
organizacji pracy, dających możliwości wykorzystania elastycznych 
form zatrudniania oraz elastycznego czasu pracy; to wynika z pierw-
szej zasady wspólnotowej polityki flexicurity: „przeciwdziałania seg-
mentacji pracowników wynikających z rodzaju zawartych umów” 
oraz drugiej dotyczącej elastyczności wewnątrz przedsiębiorstw 
i zapewnienie bezpieczeństwa pracowników zmieniających pracę, 
wysokiego poziomu ochrony pracy,

 – zapewnienie systemów uczenia się przez całe życie (LL z ang. Lifelong 
Learning), które pozwolą pracownikom dostosować się do zmienia-
jących się warunków na rynku pracy, do podnoszenia kwalifikacji, 
motywujące bezrobotnych do poszukiwania pracy oraz pozwalające 
im uzyskać kwalifikacje niezbędne do ponownego wejścia na rynek 
pracy,

 – aktywna polityka rynku pracy (ALMP – Active Latour Market 
Policies), pomagająca skutecznie radzić sobie z szybkimi zmianami 
na rynku pracy, mająca na celu skrócenie czasu trwania bezrobocia 
oraz ułatwiająca zmianę pracy; to wynika z zasad polityki wspólno-
towej czyli „ograniczenie braków w umiejętnościach i możliwościach 
zasobów pracy, stanowiących barierę wzrostu wydajności pracy”; 
realizacji tego celu mają służyć różne formy kształcenia wspierane 
przez władze publiczne, zachęty podatkowe; pomoc ta ma dotyczyć 
zarówno przedsiębiorstw, jak i pracowników,

 – ostatni obszar to nowoczesne systemy zabezpieczania społecznego 
zapewniające odpowiednie wsparcie dochodów w okresach bezro-
bocia9. 

9 Szerzej: Report by the European Expert Group on Flexicurity, Flexicurity Pathways. 
Turning hurdles into stepping stone, Brussels, June 2007, s. 19–21; European Comission, 
Toward Common Principles of Flexicurity: more and better jobs through flexibility and se-
curity, Office for Official Publications of the European Communication, Luxembourg 2007, 
s. 28–36; A. Tomanek, Flexicirity i jej komponenty – ujęcie teoretyczne, w: Flexicurity 
w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, red. A. Tomanek, Izba 
Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2007, s. 16–17.
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Strategia rynku pracy, flexicurity obok istniejących zasobów pracy ma 
znaczenie dla inwestorów globalnych. Głównie dlatego, że: 

 – daje możliwość nie tylko dopasowania poziomu zatrudnienia do po-
trzeb przedsiębiorstwa, ale także ułatwia wykorzystanie elastycz-
nych form zatrudnienia i elastycznego kształtowania czasu pracy (co 
w centrach biznesowych jest niezwykle ważną zasadą), ułatwia za-
trudnianie i zwalniania pracowników,

 – umożliwia lepsze przygotowanie kadry pracowniczej o kompeten-
cjach umożliwiających wykonywania różnych zadań i czynności, 
co daje pracodawcy możliwość stosowania rotacji na stanowiskach 
pracy,

 – obniżenie kosztów związanych z tworzeniem, zabezpieczeniem 
i funkcjonowaniem miejsca pracy, redukcja kosztów związanych ze 
świadczeniami pracowniczymi.

Po stronie pracownika zaś, to:
 – możliwość dostosowania formy i czasu pracy do indywidualnych po-

trzeb, co pozwala godzić pracę zawodową z obowiązkami pozazawo-
dowymi i życiem rodzinnym,

 – sprzyjanie płynnemu przejściu z bierności zawodowej do zatrudnienia, 
 – sprzyjanie rozwojowi zawodowemu, podnoszeniu kwalifikacji po-

zwalające na szybką adaptację w sytuacji zmian10.
Zwiększenie elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy, także regio-

nalnych rynków stwarza warunki do podnoszenia wydajności pracy, konku-
rencyjności oraz innowacyjności, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie 
przedsiębiorstw w warunkach permanentnych zmian. Tym samym flexicurity 
może stanowić mocny argument w dyskusji o klimacie inwestycyjnym regio-
nu. Na poziomie samorządów odpowiedzialnych za lokalną politykę społeczną 
istotne jest takie działanie, by mogły być wdrażane rozwiązania flexicurity 
na lokalnym rynku pracy w zakresie organizacji pracy w przedsiębiorstwach 
i instytucjach publicznych oraz środowiskowe usługi społeczne. W tym ostat-
nim przypadku chodzi o rozwój gospodarki społecznej (przedsiębiorczości 
społecznej). 

10 Flexicurity bezpieczny i elastyczny rynek pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009, s. 14–15.
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3. Wyzwania dla polityki społecznej i polityki rynku pracy

Z przedstawionych wyżej determinant wynikają jednoznacznie 
potencjalne obszary rozwoju usług i polityki rynku pracy w Polsce, także 
w wymiarze regionalnym. Regionalna polityka rynku pracy powinna mieć 
na uwadze globalne tendencje w zakresie inwestycji w sektor usług przez 
korporacje transnarodowe. Pamiętając, iż firmy te na ogół poszukują pracow-
ników ze znajomością języków obcych i o określonym profilu wykształcenia. 
Stabilność zatrudnienia w tych placówkach zależy od zakresu kompetencji 
i możliwości awansu poziomego lub pionowego. Dlatego z punktu widzenia 
stabilności rynku pracy ważne jest, by w regionie rozwijały się centra oparte 
na lokalnych kompetencjach pracowników, możliwych do wykorzystania przy 
bardziej zaawansowanych usługach, zarządczych, badawczych, a nie prostych, 
prowadzących czasami do degradacji siły roboczej (np. scaning, wpisywanie 
faktur). Wybór ścieżki kariery osób młodych powinien uwzględniać możli-
wości jakie dają inwestycje w centra z akcentem na usługi bardziej zaawan-
sowane. A zatem, sektor usług BPO jest pożądany dla lokalnego rynku pracy, 
jednocześnie po okresie prostych usług warto by rozwijały usługi wyższego 
rzędu (badawcze). 

Polityka rynku pracy w wymiarze regionalnym musi mieć na uwadze 
opisane konsekwencje zmian demograficznych i zmian na rynku pracy. Bez 
wątpienia można oczekiwać rozwoju usług z zakresu opieki zdrowotnej (usługi 
pielęgnacyjne, usługi terapii zajęciowej, rehabilitację itp.), usługi opiekuńcze 
i usługi bytowych (dokonywanie zakupów, porządkowanie mieszkania, za-
łatwianie spraw w instytucjach w imieniu klienta). To wynika z kluczowych 
następstw regresu demograficznego takich jak: starzenie się społeczeństwa, 
zmiana struktury wiekowej, zmiana relacji osób pasywnych zawodowo do 
czynnych zawodowo, spadku zasobów pracy, spadku liczebności populacji itp. 
Odrębny problem to formy prawno-organizacyjne tych usług (dzienny szpital 
geriatryczny, hospitalizacja domowa, program kompleksowej opieki dla ludzi 
w wieku podeszłym oraz ośrodki opieki przejściowej, domy opieki) i efektyw-
ność zarządzania organizacjami opieki medycznej czy procedury realokacji 
zasobów związanych z finansowaniem opieki socjalnej i medycznej. Tutaj jest 
także miejsce dla aktywności organizacji i przedsiębiorstw zaliczanych do 
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ekonomi społecznej11. Polityka rynku pracy powinna wspierać rozwój przed-
siębiorstw tego sektora, które najczęściej tworzone są w obszarze ochrony 
socjalnej, usług socjalnych, ochrony zdrowia, edukacji, sportu i kultury itp., 
a więc dziedziny szeroko rozumianych usług nastawionych na ogół na lokalną 
społeczność12. 

Musimy się liczyć także z koniecznością rozwoju usług edukacyjnych 
we wszystkich możliwych formach organizacyjnych (uniwersytety trzeciego 
wieku, kursy, e-learning), obejmujących osoby starsze, osoby zmieniające 
zawód. To trzeci kierunek rozwoju usług i wynikająca stąd konieczność po-
lityki rynku pracy. Uzasadnieniem dla tego typu tendencji są: a) gwałtowne 
zmiany środowiska pracy wskutek dyfuzji postępu technicznego, co powodo-
wać będzie konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji, zmiany zawodu,  
b) zmiany na rynku zasobów pracy, który w przyszłości będzie określony 
przez rosnącą populację osób starszych, zaś obecnie jest determinowany przez 
ludzi w średnim wieku, kiedyś zdominowany był przez ludzi młodych, c) wy-
dłużający się okres życia oraz wydłużanie się aktywnego życia zawodowego, 
d) zmiana struktury wiekowej wraz z dynamicznymi zmianami środowiska, 
w którym przychodzi żyć starzejącym się osobom (informatyzacja, powstanie 
sieciowego społeczeństwa), co rodzi potrzebę redukcji wykluczenia cyfrowego 
osób. Dotyczy to zarówno osób aktywnych zawodowo w wieku 45–64 tworzą-
cych tzw. niemobilną grupę, jak i osób starszych w wieku emerytalnym, lecz 
mogącym jeszcze aktywizować się zawodowo.

Zakończenie

Z powyższego wynika, iż przed polityką rynku pracy staną liczne wy-
zwania, na pewno nie mniejsze niż obecnie. Nietrwałość rynków, szybkie 
zmiany w zakresie nowych umiejętności pracowników, potrzeby kadrowe 
inwestorów, zmuszają do szybkiego i skutecznego reagowania na te zmiany. 
Polityka rynku pracy w wymiarze regionalnym będzie wymagała większego 

11 Szerzej: Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa, Komitet Prognoz „Polska 2000 
Plus”, Warszawa 2008.

12 Sektor ekonomii społecznej w UE to około 11 mln miejsc pracy i wytwarza około 10% 
unijnego PKB. W Polsce szacuje się, że sektor tworzy pół miliona miejsc pracy.
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uelastycznienia rynków pracy, organizacji pracy i stosunków pracy oraz 
zwiększania bezpieczeństwa zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego, 
czyli polityki felxicurity. Pamiętać należy, iż gospodarka, w której dominują 
usługi wymaga dobrze przygotowanych kadr o wysokich kwalifikacjach, ale 
także kadr o niższych kwalifikacjach, z wąskim zakresem kompetencji, tym 
bardziej, iż wiele rodzajów usług bytowych czy opiekuńczych nie wymaga 
bardzo wysokiego wykształcenia. W polityce rynku pracy i edukacji warto 
dostrzegać ten dualizm. Wydaje się, iż w kontekście powyższych konstata-
cji polityka rynku pracy wspierać powinna różne formy edukacji, rozwój 
przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
jest dobrym instrumentem do inicjowania i realizacji działań w opisanych 
obszarach. Perspektywa na kolejny okres unijnego planowania powinna te 
kierunki utrzymać.
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LABOUR MARKET POLICY VS TRANS-BORDER BUSINESS 
 PROCESSES AND GLOBALISATION

Summary

Globalisation as well as trans-border transfer of production potential leads 
to fast changes of labour demand structure. Also technical progress dictates new 
requirements for labour market. We can say that contemporary economy is not per-
manent, professions change as well as requirements and qualifications. The problems 
mentioned are going to deepen. Changes in local and regional markets are strictly 
correlated with global tendencies. Regional markets are not isolated. That is why we 
should first of all concentrate on global factors that determine the changes on labour 
market and that is the subject of the first part of this study. Other parts of the article 
describe the problem of flexibility and safety of labour market, which is also called 
„flexicurity”, as well as social and market policies challenges.
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POLITYKA RYNKU PRACY W POLSCE –  
WYNIKI BADAŃ EWALUACYJNYCh PROWADZONYCh  
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Streszczenie

W artykule przedstawiono metodologiczne aspekty ewaluacji programów 
zatrudnienia i wyniki badań efektywności instrumentów aktywnej polityki rynku 
pracy w Polsce w 2009 roku. Analiza miała charakter quasi-eksperymentalny 
i bazowała na metodzie propensity score matching. W skali kraju najbardziej sku-
teczne – w rozumieniu wpływu na zatrudnienie bezrobotnych – okazały się dotacje 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej i prace interwencyjne. Pozytywne efekty 
zatrudnieniowe generowały również podażowo zorientowane instrumenty, to jest 
szkolenia zawodowe i staże, choć efekty te były dużo niższe od efektów dotacji czy 
prac interwencyjnych. Negatywnie na szanse zatrudnienia wpływało uczestnictwo 
w pracach społecznie użytecznych, natomiast oddziaływanie robót publicznych 
okazało się nieistotne statystycznie.

Słowa kluczowe: aktywna polityka rynku pracy, metody ewaluacji.

Wprowadzenie

Polityka rynku pracy (albo inaczej programy zatrudnienia) nakierowa-
na jest głównie na rozwiązywanie problemów strukturalnych rynku pracy 
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i poprawianie skuteczności jego funkcjonowania1. Opiera się ona przede 
wszystkim na wyspecjalizowanych instrumentach dostosowujących struktu-
rę podaży pracy do struktury popytu na pracę, a także subwencjonowanym 
zatrudnieniu, wspierającym bezrobotnych w procesie wchodzenia na rynek 
pracy konkurencyjnej. Ma ona zatem charakter mikroekonomiczny. Innymi 
słowy, polityka rynku pracy jest interwencją państwa stosowaną w przypadku 
wystąpienia nierównowagi na rynku pracy2. Nie tworzy ona nowych miejsc 
pracy o konkurencyjnym i długotrwałym charakterze. Aktywne programy 
zatrudnienia ukierunkowane są bowiem przede wszystkim na przygotowanie 
bezrobotnych do ponownego ich włączenia w proces pracy i powinny być 
adresowane do grup problemowych, znajdujących się w najtrudniejszym 
położeniu na rynku pracy. Można powiedzieć, że pełnią one funkcję „mostu” 
prowadzącego do przyszłego zatrudnienia. 

Aktywna polityka rynku pracy zmierza do:
 – aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
 – zmniejszenia niedopasowań strukturalnych na rynku pracy,
 – podniesienia produkcyjności siły roboczej, 
 – weryfikacji gotowości do pracy bezrobotnych.

1. Instrumenty polityki rynku pracy

W procesie realizacji celów polityki rynku pracy stosuje się wiele środ-
ków, które można podzielić na aktywne i pasywne. W statystykach Eurostatu 
i OECD wykorzystuje się klasyfikację tych instrumentów na 9 grup: 

1. Publiczne służby zatrudnienia (pośrednictwo pracy i doradztwo 
zawodowe wraz z kosztami administracji),

2. Szkolenia zawodowe,
3. Rotacja pracy i podział pracy,

1 Z. Wiśniewski, Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, 
UMK, Toruń 1994, s. 29–43. 

2 Najistotniejsze ustalenia co do celu i zakresu polityki zatrudnienia i rynku pracy można 
znaleźć w pracach: E. Kryńska, E. Kwiatkowski, H. Zarychta, Polityka państwa na rynku pra-
cy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, IPiSS, Warszawa 1998, s. 74–84 i Z. Wiśniewski, 
Polityka…, op.cit., s. 29–39.
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4. Zachęty zatrudnieniowe (programy umożliwiające zatrudnienie 
osób bezrobotnych lub utrzymanie miejsca pracy, które bez wsparcia byłoby 
zlikwidowane),

5. Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych i rehabilitacja osób niepełno- 
 sprawnych,

6. Bezpośrednie tworzenie miejsc pracy,
7. Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej,
8. Zasiłki i odprawy dla bezrobotnych,
9. Wcześniejsze emerytury. 
W tym ujęciu instrumenty zawarte w grupach 1–7 zalicza się do aktyw-

nych, a w grupach 8–9 do pasywnych.
W Polsce w 2004 roku mocą ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy wprowadzony został podział aktywnej polityki rynku pracy 
na usługi i instrumenty rynku pracy3. Rozróżniono cztery podstawowe usługi 
rynku pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe wraz z informacją 
zawodową, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy i organizację szkoleń. 

Podstawowe usługi obudowane są następującymi instrumentami 
wspierającymi: finansowaniem kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszają-
cego ofertę pracy, finansowaniem kosztów zakwaterowania w miejscu pracy 
w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy, dofinansowaniem 
wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej i kosztów 
konsultacji oraz doradztwa, refundowaniem kosztów ponoszonych z tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego 
i finansowaniem dodatków aktywizacyjnych. 

W polskim ustawodawstwie w celu aktywizacji zawodowej bezrobot-
nych ustanowiono następujące instrumenty polityki rynku pracy: szkolenia, 
prace interwencyjne, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe w miejscu 
pracy, staże, środki na utworzenie miejsc pracy i prace społecznie użyteczne. 
Instrument te oddziałują na podażową i popytową stronę rynku pracy. Do 
podażowo zorientowanych instrumentów zalicza się szkolenia, staże i przy-
gotowanie zawodowe w miejscu pracy, które od 2009 roku przyjęło formę 
przygotowania zawodowego dorosłych. Do instrumentów zorientowanych 
popytowo zalicza się tzw. zatrudnienie subsydiowane, a więc prace interwen-
cyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne oraz środki na podjęcie 

3 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, DzU 2004, nr 99, poz. 101.
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działalności gospodarczej przez bezrobotnych i na wyposażenie stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobotnego.

2. Metodologiczne aspekty badania efektywności programów zatrudnienia

Analiza literatury przedmiotu pokazuje, że zdecydowanie bardziej po-
pularne są mikroekonomiczne badania efektów netto aktywnej polityki rynku 
pracy niż na płaszczyźnie makroekonomicznej. Zmierzają one do uzyskania 
odpowiedzi na następujące pytania4:

1. Jakie są efekty programu w stosunku do uczestniczących w nim osób?
2. Jak w wyniku działania programu zmienia się pozycja tych osób 

w relacji do pozycji, jaką mieliby gdyby nie uczestniczyli w programie?
Okazuje się, że do zbadania faktycznego wpływu programu niezbędne 

są informacje nie tylko o efektach, jakie pojawiają się, gdy program działa, ale 
również o tych efektach, jakie wystąpiłyby, gdyby program nie miał miejsca. 
Oznacza to, że sytuacji uczestnictwa osób w programie trzeba przeciwstawić 
sytuację odwrotną, która jest pewnym stanem hipotetycznym i informuje 
o tym, co wydarzyłoby się, gdyby program nie został zrealizowany. Chodzi 
więc o określenie sytuacji kontrfaktycznej (counterfactual), która ma stanowić 
właściwą płaszczyznę odniesienia dla ewaluowanego programu. W praktyce 
zdefiniowanie odpowiedniej sytuacji kontrfaktycznej napotyka wiele trudno-
ści. Należy rozważyć, czy stanem alternatywnym dla badanego programu jest 
sytuacja, w której prowadzone są inne programy o podobnym celu i charakte-
rze, czy też sytuacja, w której nie stosuje się żadnych programów. Warto tutaj 
podkreślić, że często wyłączenie bezrobotnych spod oddziaływania innych 
interwencji jest po prostu niemożliwe. Badania ewaluacyjne bazujące na 
stanach kontrfaktycznych rozwijane były na gruncie statystyki i ekonometrii. 
Należy tutaj wymienić prace D.B. Rubina i P.R. Rosenbauma5, które w teo-

4 J.J. Heckman, J.A. Smith, Experimental and Nonexperimental Evaluation,  
w: International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation, red. G. Schmid, 
J. O’Reilly, K. Schömann, Cheltenham, U.K. and Lyme, N.H. Elgar, 1996, s. 38.

5 D.B. Rubin, „Estimating Causal Effects of Treatments In Randomized and Nonrandomized 
Studies, „Journal of Educational Psychology” 1974, Vol. 66, nr 5, s. 688–701; P.R. Rosenbaum, 
D.B. Rubin, The central role of the propensity score in observational studies for causal effects, 
„Biometrica” 1983, nr 70, s. 41–55.
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riach ewaluacji reprezentują nurt statystyczny i J.J. Heckmana6 wskazujące 
na nurt ekonometryczny.

Fakt podjęcia pracy po programie można przypisać nie tylko działaniu 
programu, ale również innym czynnikom: cechom bezrobotnych, sytuacji 
gospodarczej i innym programom. Efekt netto ma obrazować faktyczny 
wpływ danego programu na sytuację bezrobotnego po jego zakończeniu, 
czyli informować, czy i w jakim stopniu podjęcie pracy nastąpiło wskutek 
uczestnictwa w programie aktywizacyjnym. 

Badanie związków przyczynowych składa się z dwóch etapów, które 
polegają na7:

 – zmierzeniu efektu brutto programu, jako ogólnej zmiany zdefiniowa-
nej w celach (za pomocą wskaźników efektywności),

 – oddzieleniu zmiany, która wystąpiła niezależnie od podjętego progra-
mu od zmiany przypisanej oddziaływaniu tego programu (określenie 
efektu netto).

3. Rezultaty badań empirycznych za pomocą metody propensity score 
matching

Ocenie efektywności poddane zostały podstawowe aktywne polityki 
rynku pracy stosowane w Polsce w 2009 roku. Analiza miała charakter quasi- 
-eksperymentalny i bazowała na metodzie propensity score matching. W opi-
nii wielu specjalistów od ewaluacji metoda ta daje satysfakcjonujące rezultaty 
w zakresie oceny aktywnych programów rynku pracy na poziomie mikroeko-
nomicznym. Jej główną zaletą jest wyeliminowanie obciążenia selekcyjnego 
poprzez dopasowanie jednostek grupy poddanej interwencji i grupy kontrolnej, 
nie względem wektora obserwowalnych cech X, tylko na podstawie propensity 
score, czyli w oparciu o ich prawdopodobieństwo udziału w programie P(X).  

6 J.J. Heckman, R.J. Lalonde, J. Smith, The Economics and Econometrics of Active Labor 
Market Programs, w: Handbook of Labor Economics, red. O. Ashenfelter, D. Card, North 
Holland, Amsterdam 1999, s. 1865–2097; J.J. Heckaman, R. Robb, Alternative Methods for 
Evaluating the Impact of Interventions – An Overview, „Journal of Econometrics” 1985, nr 30 
(1–2), s. 239–267.

7 J. Górniak, Efekt przyczynowy w ewaluacji, w: Ewaluacja wobec wyzwań stojących 
przed sektorem finansów publicznych, red. A. Haber. M. Szałaj, PARP, Warszawa 2009, s. 194.
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Zastosowanie tego podejścia eliminuje tzw. common support problem, czyli 
problem prawidłowego dopasowania w sytuacji, gdy jednostki różnią się 
między sobą w wielu wymiarach, a posiadane dane są ograniczone. Metoda 
ta poprzez porównanie uśrednionych wyników uzyskanych w grupie poddanej 
i niepoddanej interwencji pozwala ocenić w jakim stopniu efekt programu, 
czyli w tym przypadku podjęcie pracy przez bezrobotnego, było wynikiem 
oddziaływania tego programu, a w jakim zaś determinowane przez inne 
czynniki związane między innymi ze specyficznymi cechami beneficjentów 
programów, odróżniającymi ich od pozostałych bezrobotnych8. 

Efekty programów szacowano wyłącznie na podstawie informacji o bez-
robotnych pochodzących z systemu Syriusz. Oznacza to, że status na rynku 
pracy uczestników aktywnych form, jak i bezrobotnych nieuczestniczących 
w programach określono tylko w oparciu o dane znajdujące się w systemie 
ewidencji urzędu pracy. 

W niniejszym badaniu w przypadku grupy objętej działaniem aktyw-
nych form efekt brutto oznaczał odsetek osób, które po zakończeniu programu 
zostały wyłączone z systemu ewidencji z tytułu podjęcia pracy, podjęcia pracy 
krótkookresowej sezonowej, podjęcia pracy w zakładzie pracy chronionej, 
podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz osób, które do 3 mie-
sięcy od upływu okresu subsydiowania wynagrodzeń, nagród i składek na 
ubezpieczenia społeczne w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 
nie zostały ponownie zarejestrowane jako bezrobotne. Dla osób, które otrzy-
mały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zgodnie z metodologią 
liczenia wskaźnika ponownego zatrudnienia, przyjęto, że efekt brutto wynosi 
100%. W przypadku grupy kontrolnej efekt zatrudnieniowy mierzony był 
odsetkiem osób, które w analizowanym okresie zostały wyłączone z rejestru 
bezrobotnych wskutek podjęcia pracy lub innego zatrudnienia, podjęcia pracy 
krótkookresowej sezonowej, pracy w zakładzie pracy chronionej lub rozpo-
częcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Efekt netto programu stanowił 
różnicę odsetka zatrudnionych w grupie bezrobotnych uczestniczących w ak-
tywnych programach rynku pracy i w grupie kontrolnej dopasowanej metodą 
najbliższego sąsiada (nearest neighbour). W stosunku do populacji bezrobot-

8 Więcej na temat podstaw metodologicznych badania zob. M. Maksim, D. śliwicki, 
Charakterystyka projektu badania efektywności polityki rynku pracy w Polsce, w: Efektywność po-
lityki rynku pracy w Polsce, red. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, WUP, UMK, Toruń 2011, s. 79–105.
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nych efekt netto oznacza odsetek bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie 
wskutek uczestnictwa w aktywnym programie rynku pracy.

 Stosowane przez publiczne służby zatrudnienia sposoby pomiaru efek-
tów brutto zarówno zawyżają, jak i obniżają faktyczną efektywność brutto 
poszczególnych programów zatrudnienia. W związku z powyższym efekty 
netto niektórych instrumentów analizowane metodą PSM na podstawie infor-
macji pochodzących wyłącznie z sytemu Syriusz mogą być niedoszacowane, 
innych natomiast przeszacowane. 

 W skali kraju najbardziej skuteczne w rozumieniu wpływu na zatrudnie-
nie bezrobotnych okazały się dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
oraz prace interwencyjne. Pozytywne efekty zatrudnieniowe generowały rów-
nież podażowo zorientowane instrumenty polityki rynku pracy, tj. szkolenia 
zawodowe i staże, choć efekty te były dużo niższe od efektów dotacji czy 
nawet prac interwencyjnych. Negatywnie na szanse zatrudnienia wpływało 
uczestnictwo w pracach społecznie użytecznych, natomiast oddziaływanie 
robót publicznych okazało się nieistotne statystycznie. 

Efekty zatrudnieniowe dotacji na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej, jak również prac interwencyjnych są prawdopodobnie przeszacowane 
ze względu na sposób pomiaru stosowany przez urzędy pracy, powodujący 
znaczne zawyżenie efektów brutto tych instrumentów.

Rys. 1. Efekty brutto i netto aktywnych programów rynku pracy w Polsce w 2009 r.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z systemu Syriusz.
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Interpretacja uzyskanych efektów szkoleń jest znacznie bardziej złożona. 
Analizowane szkolenia dotyczyły różnych obszarów zawodowych, z pew-
nością były to kursy o różnym czasie trwania oraz zróżnicowanej jakości 
nauczania. Na przykład dłuższe kursy ze względu na efekty zamknięcia 
mogły generować znacznie słabsze efekty zatrudnieniowe niż kursy krótkie. 
O słabych efektach szkoleń mogły przesądzić zarówno czynniki związane 
z aspektami dydaktycznymi szkoleń, jak i niedopasowanie przedmiotu 
szkolenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. Słabą skuteczność szkoleń 
zawodowych można również próbować tłumaczyć występowaniem efektu 
jałowego biegu, który oznacza, że te formy podnoszenia kwalifikacji były 
w znacznym stopniu adresowane do osób dobrze rokujących na rynku pracy, 
z których wiele podjęłoby pracę bez skorzystania z tego rodzaju wsparcia. 
Efekty netto szkoleń mogły zostać również niedoszacowane. 

Zaskoczeniem wydają się również słabe efekty netto staży, w których 
chętnie uczestniczą młodzi bezrobotni, nieposiadający żadnego doświadcze-
nia zawodowego. Należy w tym miejscu przypomnieć, że od 1 lutego 2009 r. 
rozszerzono grono osób uprawnionych do odbycia stażu na całą grupę bezro-
botnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, co prawdopo-
dobnie wpłynęło na obniżenie efektywności tej formy aktywizacji. W świetle 
badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Strukturalnych staże były 
skuteczną formą wsparcia bezrobotnej młodzieży z wykształceniem średnim 
lub niższym. Aktualnie staże stały się dla pracodawców instrumentem bar-
dziej atrakcyjnym od prac interwencyjnych, dostarczającym im pracowników, 
których nie muszą opłacać i którym nie są zobligowani gwarantować zatrud-
nienia po zakończeniu programu. Można domniemywać, że nieprawidłowe 
adresowanie staży stało się głównym czynnikiem przesądzającym o niskiej 
skuteczności zatrudnieniowej tego instrumentu. 

Wyniki analizy potwierdzają, że prace społecznie użyteczne nie są instru-
mentem aktywizacji służącym wyjściu z bezrobocia. Uczestnictwo w pracach 
społecznie użytecznych negatywnie oddziaływało na szanse podjęcia pracy 
przez bezrobotnych objętych tą formą wsparcia. Nie oznacza to, że należy 
zaniechać stosowania tego instrumentu. Prace społecznie użyteczne realizują 
inne cele niż pozostałe programy aktywne, ich rola polega przede wszystkim 
na zapobieganiu demoralizacji i kształtowaniu pozytywnych postaw wobec 
pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlatego ocena tego pro-
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gramu polegająca wyłącznie na badaniu efektów zatrudnieniowych nie wydaje 
się do końca zasadna, gdyż miarą sukcesu prac społecznie użytecznych nie 
jest wyłącznie podjęcie pracy. 

Roboty publiczne, podobnie jak prace społecznie użyteczne, nie są 
również środkiem polityki rynku pracy zwiększającym szanse na zatrud-
nienie. Wcześniejsze badania ewaluacyjne aktywnej polityki rynku pracy 
w Polsce zrealizowane przez Instytut Badań Strukturalnych9, jak i inne ana-
lizy programów zatrudnieniowych w wybranych krajach Unii Europejskiej10 
potwierdzają występowanie negatywnych efektów netto robót publicznych, 
lub nieistotne statystycznie oddziaływanie tego programu na prawdopodo-
bieństwo wyjścia z bezrobocia. Robotom publicznym towarzyszą przeważnie 
efekty stygmatyzacji, które prawdopodobnie w znacznym stopniu wpływają 
na skuteczność zatrudnieniową tej formy wsparcia. Roboty publiczne przestają 
spełniać funkcje aktywizacyjne, coraz częściej stanowią instrument pasywnej 
polityki rynku pracy, której głównym celem jest poprawa materialnej sytuacji 
bezrobotnych zaliczanych do grup problemowych na rynku pracy.

4. Efektywność aktywnych polityk rynku pracy w przekroju wybranych 
cech społeczno-demograficznych

Skuteczność aktywnych programów rynku pracy była zróżnicowana 
przestrzennie. Efekty netto poszczególnych instrumentów w badanych powia-
tach w wielu przypadkach ze względu na zbyt małą liczbę obserwacji okazały 
się nieistotne statystycznie. 

Szkolenia zawodowe okazały się skuteczne przede wszystkim w po-
wiatach uprzemysłowionych, przemysłowych o przestarzałej strukturze 
gospodarczej i rolniczo-przemysłowych. Są to powiaty, w których bezrobocie 

9 J. Bieliński, M. Bober, M. Sarzalska, J. Zawistowski, Aktywne polityki rynku pracy na 
elastycznym rynku pracy, w: Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym 
rynku pracy, red. M. Bukowski, MPiPS, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, 
Warszawa 2008.

10 M. Caliendo, R. Hujer, S. Thomsen, The Employment Effect of Job Creation Schemes 
in Germany. A Microeconometric Evaluation, „IZA Duscussion Paper” 2005, nr 1512, Bonn; 
Active Labour Market Policies in Europe. Performance and Perspectives, red. J. Kluve, 
Springer, Berlin–Heidelberg, 2007.
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ma przeważnie strukturalny charakter, ale jednocześnie w których istnieje 
zapotrzebowanie na kwalifikacje, które bezrobotni mogą zdobywać podczas 
szkoleń. Wyniki te potwierdzają wcześniejsze ustalenia empiryczne11, że szko-
lenia z reguły przynoszą najlepsze rezultaty tam, gdzie skala niedopasowań 
podaży i popytu jest wysoka, ale i gdzie powstają nowe miejsca pracy. 

Z pewną ostrożnością można stwierdzić, że w skali kraju staże charaktery-
zowały się raczej niską efektywnością zatrudnieniową. Najwyższe pozytywne 
efekty netto tego programu odnotowano w grupie dużych ośrodków miejskich, 
a nieco niższe w grupie powiatów rolniczych z funkcją turystyczną i trady-
cyjnych rolniczych. W pozostałych grupach powiatów oddziaływanie staży 
na szanse podjęcia zatrudnienia było negatywne lub nieistotne statystycznie. 
Zróżnicowane efekty stażu w przekroju typów powiatów są prawdopodobnie 
związane z polityką poszczególnych urzędów pracy prowadzoną w stosunku 
do tego programu. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy nie zobowiązuje pracodawców do zatrudnienia stażysty po zakończeniu 
programu. Służby zatrudnienia mogą jednak wymuszać efektywność tego 
instrumentu, kierując na staż bezrobotnych przeważnie do tych pracodawców, 
którzy później oferują stażystom zatrudnienie. 

Tabela 1 

Efekty brutto i netto aktywnych programów rynku pracy  
według typów powiatów (w %)

Typ powiatu Efekt brutto Efekt netto
1 2 3

Szkolenia
Duże ośrodki miejskie 47,3 3,9
Uprzemysłowione (suburbia) 52,2 14,3
Przemysłowe o przestarzałej strukturze gospodarczej 44,0 10,5
Rolniczo-przemysłowe 50,8 10,4
Rolnicze z rozwiniętą funkcją turystyczną 46,1 13,8
Tradycyjne rolnicze 20,8 0,0

Staże
Duże ośrodki miejskie 59,0 22,3
Uprzemysłowione (suburbia) 24,0 –12,7

11 M. Maksim, Ewaluacja szkoleń dla bezrobotnych w województwie kujawsko-pomor-
skim, TNOiK, Toruń 2008.



103Polityka rynku pracy w Polsce…

1 2 3
Przemysłowe o przestarzałej strukturze gospodarczej 32,3 2,3
Rolniczo-przemysłowe 14,1 –23,3
Rolnicze z rozwiniętą funkcją turystyczną 40,6 10,3
Tradycyjne rolnicze 30,4 11,0

Prace interwencyjne
Duże ośrodki miejskie 66,6 19,7
Uprzemysłowione (suburbia) 22,6 –5,3
Przemysłowe o przestarzałej strukturze gospodarczej 60,0 21,8
Rolniczo-przemysłowe 37,0 1,1
Rolnicze z rozwiniętą funkcją turystyczną 53,4 25,5
Tradycyjne rolnicze 70,5 47,0

Prace społecznie użyteczne
Duże ośrodki miejskie 13,7 –4,1
Uprzemysłowione (suburbia) 14,2 –2,7
Przemysłowe o przestarzałej strukturze gospodarczej 9,8 –9,5
Rolniczo-przemysłowe 19,0 –9,1
Rolnicze z rozwiniętą funkcją turystyczną 5,5 –17,5
Tradycyjne rolnicze 4,7 –11,9

Roboty publiczne
Duże ośrodki miejskie 63,1 39,4
Uprzemysłowione (suburbia) 33,3 6,6
Przemysłowe o przestarzałej strukturze gospodarczej 40,0 7,1
Rolniczo-przemysłowe 10,8 –23,3
Rolnicze z rozwiniętą funkcją turystyczną 31,0 3,4
Tradycyjne rolnicze 16,0 0,4

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
Duże ośrodki miejskie 100,0 59,9
Uprzemysłowione (suburbia) 100,0 48,2
Przemysłowe o przestarzałej strukturze gospodarczej 100,0 65,4
Rolniczo-przemysłowe 100,0 53,0
Rolnicze z rozwiniętą funkcją turystyczną 100,0 57,9
Tradycyjne rolnicze 100,0 79,9

Kursywą zapisano wartości nieistotne statystycznie. Przyjęto poziom istotności a = 0,1.

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z systemu Syriusz.
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W grupie powiatów tradycyjnie rolniczych i rolniczych z funkcją tury-
styczną wysokie pozytywne efekty zatrudnieniowe generowały prace inter-
wencyjne. W powiatach tych występuje relatywnie wysokie bezrobocie i nie-
wielka liczba podmiotów gospodarczych, które mogą tworzyć nowe miejsca 
pracy. W takiej sytuacji prace interwencyjne, jak i inne formy subsydiowania 
zatrudnienia wspierające tworzenie nowych miejsc pracy, wydają się jedynym 
słusznym instrumentem przyczyniającym się do wyjścia z bezrobocia.

Oddziaływanie aktywnych instrumentów polityki rynku pracy nie jest 
identyczne w odniesieniu do grup bezrobotnych zróżnicowanych pod wzglę-
dem płci, wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy, czy czasu trwania 
bezrobocia. Okazuje się, że niektóre programy bardziej pomagają bezrobotnej 
młodzieży czy bezrobotnym w starszym wieku, inne zaś lepiej służą kobietom 
czy długotrwale bezrobotnym. Dlatego w licznych opracowaniach dotyczących 
polityki rynku pracy podkreśla się, że właściwe adresowanie poszczególnych 
instrumentów może znacznie podwyższać skuteczność działań aktywizacyj-
nych oferowanych bezrobotnym. 

Szkolenia zawodowe pozytywnie wpływały na zatrudnienie mężczyzn, 
natomiast w przypadku kobiet ich oddziaływanie okazało się nieistotne sta-
tystycznie. Ta forma aktywizacji okazała się również stosunkowo skuteczna 
dla młodych bezrobotnych w wieku do 25 lat i 25–34 lata oraz bezrobotnych 
w starszym wieku, powyżej 55 lat. Szkolenia zawodowe generowały wysokie 
efekty zatrudnieniowe szczególnie w stosunku do bezrobotnych legitymujących 
się wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym lub niższym.

Podnoszenie kwalifikacji przez szkolenia istotnie wpływało na zatrud-
nienie krótkookresowo bezrobotnych, pozostających bez pracy nie dłużej niż 6 
miesięcy. Wpływ uczestnictwa w szkoleniach zawodowych na szanse podjęcia 
pracy nie był silnie zróżnicowany ze względu na długość stażu pracy.

Szkolenia zawodowe stały się ostatnio bardzo popularnym instrumentem 
polityki rynku pracy, z którego może skorzystać praktycznie każdy bezrobotny. 
Tymczasem szkolenia zawodowe generują najwyższe efekty zatrudnieniowe 
w stosunku do osób o względnie niskich kwalifikacjach i bez kwalifikacji. Niskie 
efekty netto szkoleń w grupie osób z wyższym wykształceniem podważają zasad-
ność kierowania tego instrumentu do tej kategorii bezrobotnych. Można przypusz-
czać, że wysokie efekty brutto szkoleń w przypadku bezrobotnych z wyższym 
wykształceniem zostały poważnie osłabione przez efekty jałowej straty.



105Polityka rynku pracy w Polsce…

Staże generowały pozytywne, choć bardzo niskie efekty netto w grupie 
bezrobotnych mężczyzn oraz bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego 
i z doświadczeniem do 5 lat. Oddziaływanie tego programu było negatywne 
lub nieistotne statystycznie we wszystkich grupach wiekowych i wszystkich 
grupach wykształcenia. Nieistotny statystycznie wpływ staży na podjęcie 
pracy odnotowano zarówno w grupie krótko- (pozostających bez pracy do 
12 miesięcy), jak i długookresowo bezrobotnych (pozostających bez pracy 
powyżej 12 miesięcy).

Prace interwencyjne okazały się stosunkowo skuteczną formą wspar-
cia dla bezrobotnych mężczyzn i osób bez stażu oraz ze stażem pracy do 
5 lat. Efekty netto programu w tych grupach kształtowały się odpowiednio 
na poziomie 14,3% i 15,5% i były istotne statystycznie. Pozytywne efekty 
zatrudnieniowe wystąpiły zarówno w przypadku osób z wyższym, jak i naj-
niższym wykształceniem. Prace interwencyjne są instrumentem, który jest 
przeznaczony dla bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy. Wiadomo jednak, że grupy te są silnie zróżnicowane 
wewnętrznie. Wysoka skuteczność prac interwencyjnych w grupie bezro-
botnych legitymujących się wykształceniem wyższym może mieć związek 
z kierowaniem do tych programów bezrobotnych do 25 roku życia, z których 
dużą część stanowili absolwenci szkół wyższych, którym nie udało się znaleźć 
pracy. W ostatnim czasie zwiększył się udział tej grupy w populacji młodych 
bezrobotnych. 

Prace interwencyjne zwiększały szanse na zatrudnienie przede wszyst-
kim bezrobotnych pozostających bez pracy nie dłużej niż 12 miesięcy. W od-
niesieniu do długookresowo bezrobotnych oddziaływanie tego instrumentu 
było nieistotne statystycznie. 

Ocena prac interwencyjnych nie jest jednoznacznie pozytywna, ponieważ 
wysokie efekty netto tego programu odnotowano przede wszystkim w grupach 
bezrobotnych o stosunkowo lepszych perspektywach na rynku pracy. 

Efekty zatrudnieniowe dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
nie były silnie zróżnicowane ze względu na płeć, wykształcenie, staż pracy 
czy czas trwania bezrobocia. Stosunkowo wysokie efekty wystąpiły we 
wszystkich grupach wiekowych bezrobotnych, najwyższe dla osób w wieku 
do 25 i powyżej 55 lat.
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Podkreślić należy, że wyniki uzyskane za pomocą metody PSM warun-
kują zasoby danych w rejestrach powiatowych urzędów pracy. Nie zawierają 
one pełnej informacji na temat skali odpływów do zatrudnienia osób bezrobot-
nych, zwłaszcza tych osób, które jako przyczynę wyrejestrowania z ewidencji 
mają oznaczoną symbolem NN – niestawienie się w odpowiednim terminie. 
Problem ten może powodować zniekształcenie wyników. Braki informacyjne 
występują również w historii bezrobotnego po zakończeniu programu. Do pro-
wadzenia badań dotyczących efektywności w czasie konieczne są kompletne 
informacje na temat okresów zatrudnienia i przebywania na bezrobociu. 
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POTENTIAL OF LABOUR MARKET POLICIES IN POLAND – RESULTS 
OF EVALUATION RESEARCh USING SCORE MATChING METhOD

Summary 

This article presents methodological aspects of evaluating employment pro-
grammes and the research results on the effectiveness of active labour market policy 
instruments in Poland in 2009. The analysis presented here was quasi-experimental 
and was based on the method of propensity score matching. When evaluated from the 
perspective of the whole country, the most efficient methods in terms of influencing 
the chances of finding a job by the unemployed were the subsidies for starting a new 
business and intervention works. Positive employment effects were also generated by 
supply-oriented instruments, such as vocational training and internships, although 
their impact was much smaller compared to subsidies and intervention works. The 
effect of socially useful works on employment chances was negative, while public 
works recorded an influence that was statistically insignificant. 
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(NIE) PEWNOŚć NA OTRZYMANIE DOTACJI 
Z PERSPEKTYWY OCENY EKSPERCKIEJ

Streszczenie

W artykule podjęto próbę określenia czynników sukcesu projektu w świetle 
kryteriów oceny eksperckiej dokonywanej w oparciu o dokumentację projektową –  
z punktu widzenia doświadczenia ekspertów. Rozważania zawężono do tych 
konkursów, których adresatami są małe i średnie przedsiębiorstwa. Autorki mają 
świadomość, że różnorodność programów, złożoność dokumentacji konkursowej, 
odmienność struktury wniosków powoduje, że nie istnieje jeden optymalny schemat 
pozwalający skutecznie napisać wniosek o dofinansowanie. Jednak można wskazać 
szereg wskazówek o charakterze uniwersalnym, mogącym mieć zastosowanie w pro-
cesie ubiegania się o dotację.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, dotacja, ocena.

Wprowadzenie

Korzystanie z funduszy Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością 
poddania się licznym procedurom oceny (formalnej, środowiskowej, ekono-
miczno-finansowej, merytoryczno-technicznej). Odnoszą się one zarówno do 
etapu ubiegania się o dofinansowanie projektu, jak i do późniejszych etapów 
związanych z samą realizacją projektu oraz jego oddziaływaniem już po 
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zakończeniu1. Wniosek projektowy wraz z dokumentacją projektu powinien 
spełniać wszystkie wymagane kryteria formalne i merytoryczne. W dalszej 
kolejności otrzymanie dotacji również obliguje beneficjenta do przestrzegania 
zasad i postanowień przyjętych we wniosku oraz tych określonych w umowie 
z instytucją odpowiedzialną za wdrażanie programu, z którego współfinan-
sowany jest projekt. 

Merytoryczne kryteria oceny projektu zależą w dużej mierze od charakteru 
programu, do którego należy projekt. Wniosek projektowy powinien precyzyj-
nie uzasadniać potrzebę realizacji zamierzonego projektu oraz szczegółowo 
prezentować jego cele oraz w jaki sposób będą one zrealizowane. Kluczowe 
jest również to aby projekt uwzględniał priorytety i nadrzędne cele programu, 
a w szerszym kontekście cele polityki, które realizuje obecnie Unia Europejska. 

W artykule podjęto próbę określenia czynników sukcesu projektu 
w świetle kryteriów oceny eksperckiej dokonywanej w oparciu o dokumentację 
projektową. Rozważania zawężono do tych konkursów, których adresatami są 
małe i średnie przedsiębiorstwa. W artykule autorki podjęły próbę wskazania 
na kluczowe elementy (oceny) dokumentacji aplikujących o dotację przedsię-
biorców. Zmiany weryfikacji projektów w okresie programowania 2014–2020 
powinny zmierzać w kierunku uproszczania kryteriów oceny z zachowaniem 
jednak tych wszystkich aspektów, które pozwolą na pełną i rzetelną ocenę 
dokumentacji projektowej przedłożonej przez wnioskodawcę. Z perspektywy 
eksperta, okazuje się bowiem, że uszczegółowianie kart oceny, nie zawsze 
przynosi zamierzony efekt, który planuje osiągnąć instytucja zarządzająca 
funduszami europejskimi. 

1. Determinanty sukcesu lub niepowodzenia projektu

Jak przygotować projekt, żeby otrzymać dotację? Z pewnością na po-
stawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż na sukces projektu 
składa się wiele elementów. Prawdopodobieństwo otrzymania dotacji zwiększa 
odpowiednie przygotowanie wniosku i dokumentacji projektowej pod wzglę-
dem formalnym, ekonomiczno-finansowym i merytoryczno-technicznym.  

1 Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Gruczy, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 223.
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Czynniki powodzenia projektu w trakcie oceny eksperckiej związane są 
przede wszystkim z:

 – precyzyjnym zdefiniowaniem celów projektu i trafną argumentacją 
gospodarczą na jego rzecz2,

 – odpowiednio sformułowaną i spójnie założoną strategią realizacji 
projektu,

 – prawidłowo zdefiniowanymi wskaźniki rezultatu projektu oraz ich 
realnością wykonania przez projektodawcę,

 – mocnym wsparciem projektu oraz jego menedżera przez wyższe kie-
rownictwo,

 – dostępnością odpowiednich środków finansowych i innych zasobów 
(kadrowych, rzeczowych, informatycznych etc.) niezbędnych do zre-
alizowania projektu,

 – kompetencjami technicznymi właściciela i pracowników do realizacji 
projektu,

 – powszechną w całej organizacji kultura wysokiej jakości,
 – odpowiednią strukturą organizacyjną projektodawcy,
 – uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy wszyst-

kich osób związanych z projektem,
 – właściwa komunikacja personelu zaangażowanego w projekt.

Pierwszy wymieniony czynnik sukcesu projektu dotyczy właściwie zde-
finiowanego celu projektu i trafnej argumentacji gospodarczej za jego reali-
zacją. Realizacja tego zadania leży w znacznej mierze w gestii kierownictwa 
przedsiębiorstwa, które musi czasem podjąć decyzję o położeniu większego 
nacisku na jeden, czy dwa podstawowe cele projektu kosztem pozostałych. 
Jasne i trafnie sformułowanie cele/cel projektu powinny przełożyć się na 
zdefiniowane kluczowe wskaźniki rezultatu. Te z kolei powinny być realne do 
wykonania i pozostawać w ścisłej korelacji z potencjałem kadrowym, rzeczo-
wym i finansowym Wnioskodawcy. Nierealne w sensie rynkowym wskaźniki 
rezultatu (przeszacowanie ich wartości np. poprzez zawyżanie możliwych 
do osiągnięcia przychodów osiągniętych w następstwie realizacji projektu, 
wprowadzenie zbyt wielu nowych lub ulepszonych usług/produktów) wcale 
nie oznaczają, że przedłożony do oceny projekt uzyska przewagę konkurencją 

2 D. Lock, Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2009, s. 16.
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nad innymi aplikacjami projektowym. Należy pamiętać o zasadzie: więcej 
wcale nie znaczy lepiej. W projekcie kluczowe znaczenie ma również spójnie 
sformułowana strategia realizacji projektu. Projektodawcy często zapominają, 
że poddawany ocenie wniosek i dokumentacja projektu powinna zostać pod-
porządkowana określonej dla projektu strategii pozostającej w silnej korelacji 
z ramami konkursu, na jaki został przygotowany projekt. Projekt powinien 
bowiem komponować się z dotychczas realizowaną strategią przedsiębiorstwa. 
Nie może być to jednorazowe działanie, realizacja projektu powinna przyczy-
niać się do zwiększania wartości przedsiębiorstwa (beneficjenta). 

W dalszej kolejności wskazać należy na realność wykonania projektu 
w aspekcie finansowym. Projektodawcy bowiem często zapominają, że 
istotnym elementem oceny projektu jest dostępność odpowiednich środków 
finansowych potrzebnych do realizacji projektu, a także innych zasobów (ka-
drowych, rzeczowych, informatycznych etc.), które pozwolą na prawidłowe 
realizowanie zadań określonych w projekcie. Przygotowanie realnego (w świe-
tle możliwości finansowych wnioskodawcy oraz jego zdolności do pozyskania 
instrumentów finansowania obcego), a także optymalnego planu finansowania 
projektu nadal jest dla wnioskodawców aplikujących o dotację zadaniem 
niezwykle trudnym. W szczególności dotyczy to tych wnioskodawców, któ-
rych standing finansowy wskazuje na wysokie ryzyko finansowe projektu. 
Niezwykle ważne jest wówczas, aby w sposób jednoznaczny i „czytelny” 
przedstawić źródła finansowania zadań projektowych. Wybór instrumentów 
finansowania (to co jest określane montażem finansowy projektu) polega 
na wyborze optymalnych źródeł finansowania, potwierdzających zarówno 
wykonalność projektu, jak i jego racjonalność ekonomiczną. Wskazać także 
należy na dostępność wybranych źródeł finansowania. 

Kluczowym czynnikiem sukcesu projektu są również kompetencje 
techniczne właściciela i pracowników do realizacji projektu. Kompetencje 
związane są z wartościami przedsiębiorstwa, których przestrzeganie zapewnia 
sukces i świadczy o unikalnym charakterze danego przedsiębiorcy. Ważne jest, 
żeby wykazać przedsiębiorczość (w zakresie odpowiedzialności za projekt, 
wykorzystanie czasu pracy i dyscypliny w realizowaniu zadań projektowych) 
oraz ciągłe doskonalenie, partnerstwo i przyjazne środowisko. 

Sukces projektu związany jest również z powszechną kulturą wysokiej 
jakości w przedsiębiorstwie, która ma miejsce m.in. poprzez wdrożone 
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w przedsiębiorstwie systemy ISO, czy stosowane systemy szkoleń pracowni-
ków. Znaczenie ma również odpowiednia struktura organizacyjna w przed-
siębiorstwie występującym o dotację, a także odpowiednia komunikacja 
personelu zaangażowanego w projekt. 

Reasumując, prawidłowo przeprowadzona ocena projektu, powinna 
odnosić się do pięciu podstawowych kryteriów tj.:3

1. skuteczności (effectiveness) – odniesienie osiągniętych rezultatów do 
założonych celów,

2. efektywności (efficiency) – porównanie zaangażowanych zasobów 
z osiągnięciami na poziomie produktów, rezultatów lub oddziaływania projektu,

3. użyteczności (utility) – porównanie potrzeb grup docelowych (bene-
ficjentów) z osiągniętymi rezultatami,

4. trafności (relevanse) – odniesienie zgodności celów projektu do 
potrzeb grup docelowych (beneficjentów) oraz ich adekwatności do sytuacji 
zmian potrzeb,

5. trwałości (sustainability) – określenie szans na stałość efektów pro-
jektu po zakończeniu jego finansowania.

Wymienionym kryteriom powinno zostać podporządkowane przygoto-
wanie projektu, co już na etapie jego przygotowania pozwoli uniknąć wielu 
błędów rzutujących na ocenę ekspercką (w szczególności tą punktową). 

2. Czynniki kształtujące ryzyko w projekcie

Przyczyny wywołujące występowanie ryzyka w projektach mają zróż-
nicowany charakter i często są utożsamiane z samą istotą tego zjawiska4. 
W odniesieniu do projektu ryzyko można zdefiniować jako: skumulowany 
efekt prawdopodobieństwa niepewnych zdarzeń, które mogą korzystnie lub 
niekorzystnie wpłynąć na realizację projektu5. Poznanie czynników ryzyka 
jest niezbędne do skutecznego zarządzania ryzykiem. Mając na względzie 

3 Zarządzanie projektami, red. J. Skalika, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 193.

4 Ibidem, s. 216.
5 J. LeRoy Ward, Project Management Terms: A Working Glossary, ESI International, 

Arlington 2000, s. 53.
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rozmieszczenie przyczyn ryzyka mogą mieć one charakter zewnętrzny lub 
wewnętrzny. W grupie zewnętrznych przyczyn ryzyka należy wziąć pod 
uwagę przede wszystkim czynniki: 

 – ekonomiczne, które są związane z procesami i zjawiskami zachodzą-
cymi w otoczeniu projektu kształtujące zewnętrzne warunki jego 
relacji (przykładowo: stopy procentowe, możliwości pozyskania ka-
pitału, inflacja, polityka gospodarcza rządu),

 – konkurencyjne związane z otoczeniem, które tworzą inne podmioty 
gospodarcze i obiekty infrastrukturalne; dotyczy to głównie projek-
tów produkcyjnych oraz tych związanych z infrastrukturą techniczną 
lub społeczną,

 – prawne związane z różnorodnością i zmiennością prawa w czasie 
oraz właściwą interpretacją obowiązujących aktów prawnych; rela-
cja projektu wymaga bowiem respektowania prawa: podatkowego, 
antymonopolowego, bankowego, pracy oraz przepisów jednostek ad-
ministracji państwowej i terenowej, nadzoru urbanistyczno-architek-
tonicznego, a także ochrony środowiska, nadzoru budowlanego etc.,

 – polityczne związane ze zmianami w życiu społeczeństwa danego 
kraju (przykładowo: strajki, zamieszki, terroryzm, dyskryminacja 
zagranicznych inwestorów etc.) mogąca uniemożliwić lub utrudnić 
realizację projektu, 

 – społeczne związane przede wszystkim z różnicami kulturowymi oraz 
utrudnionym dostępem do infrastruktury społecznej, 

 – techniczne związane z dynamiką postępu technicznego i nienadąża-
niem za zmianami w technice i technologii dotyczącej realizacji sa-
mego projektu, jak i produktów będących efektem projektu, 

 – naturalne związane z oddziaływaniem środowiska naturalnego. 
Wewnętrzne przyczyny ryzyka w projekcie związane są z czynnikami: 
 – organizacyjno-zarządczymi, które są związane z osobą menedżera 

projektu; w szczególności chodzi tu o brak kompetencji w zakresie 
systematycznego planowania, organizowania i motywowania zespołu 
projektowego, brakiem wiedzy technicznej, czy nieumiejętnym za-
rządzaniem projektem pod względem finansowym,

 – personalnymi związanymi zarówno z kierownikiem projektu, jak 
i zespołu projektowego; należy tu przede wszystkim wymienić zbyt 
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niskie kwalifikacje, małe doświadczenie zespołu w prowadzeniu 
projektu, niski stopień integracji wewnętrznej, nieumiejętność pracy 
w zespole, częste zmiany składu osobowego etc., 

 – wykonawczymi oraz wynikającymi z samej istoty projektu związa-
ne z zapewnieniem konieczności poprawnej realizacji projektu; tu 
w szczególności istotna jest terminowość, pozyskanie odpowiednich 
zasobów finansowych, materialnych, a także urządzeń technicznych 
niezbędnych do poprawnego zrealizowania projektu. 

Czynniki ryzyka projektu związane są również z czasem realizacji pro-
jektu, budżetem projektu oraz zakresem projektu. Możliwe rodzaje ryzyka we 
wskazanych obszarach zamieszono w tabeli 1.

Tabela 1 

Czynniki ryzyka w projekcie

Obszar 
ryzyka 

w zakresie:
Charakterystyczne rodzaje ryzyka

1 2

Realizacji 
projektu

 – niekompetencja zespołu projektowego, 
 – brak możliwości oszacowania czasu trwania zadań,
 – brak zaplanowania czasu na uzyskanie niezbędnych akceptacji i pozwoleń 
przez kierownika projektu, 

 – brak oszacowania możliwych opóźnień w projekcie i przygotowania zapasu 
czasu na ich usunięcie, 

 – brak planowanie działań korygujących dla opóźnień przez kierownika 
projektu,

 – brak oszacowania dostępności uczestników projektu przez kierownika 
zasobów,

 – brak systematycznego raportowania zadań w projekcie i tym samym brak 
wiedzy o występowaniu opóźnień, 

 – brak zarządzania zmianami w harmonogramie projektu i jego niedostosowa-
nie do bieżącej sytuacji 

 – brak lub utrata motywacji uczestników projektu

Budżetu 
projektu

 – błędne i niekompletne oszacowanie kosztów bezpośrednich projektu, 
 – błędne i niekompletne określenie kosztów pośrednich powstających na etapie 
realizacji projektu, 

 – brak zatwierdzenia kosztów przez zespół oceniający projekt, 
 – brak systematycznego raportowania kosztów i tym samym brak wiedzy o po-
ziomie wykorzystania budżetu,

 – różnice kursowe walut dla zakupów realizowanych na rynkach zagranicznych,
 – wzrost cen i brak realizacji zakupów z wyprzedzeniem, 
 – niedostępność zaplanowanych źródeł finansowania projektu
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1 2

Zakresu 
projektu

 – zbyt ogólne ramy projektu pozwalające na bardzo luźną interpretację zakresu 
projektu,

 – brak analizy wymagań projektu przez kierownika projektu,
 – nieznajomość otoczenia, terminologii i standardów związanych z realizacją 
projektu,

 – nie zdefiniowanie przez kierownika projektu standardów oceny jakości reali-
zacji zakresu projektu dla uczestników projektu, 

 – niekontrolowane przez kierownika projektu przyjmowania domyślnych zało-
żeń w trakcie realizacji projektu przez uczestników projektu,

 – brak zarządzania zmianą zakresu projektu w trakcie realizacji projektu, 
 – brak systematycznego raportowania i weryfikacji realizacji zakresu projektu 
i tym samym braku wiedzy o występowaniu niezgodności w trakcie realizacji 
projektu

Źródło: opracowanie własne.

Podejście do kwestii ryzyka powinno mieć systematyczny i całościowy 
charakter. W szczególności, że wymienione obszary ryzyka projektu są przed-
miotem oceny eksperckiej. W związku z tym już na etapie konstruowania 
projektu szczególnie ważne jest wykazanie w dokumentacji projektu, jakie 
narzędzia będą wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem projektem. 

3. Kluczowe elementy oceny eksperckiej projektu przy konkursach 
adresowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Kluczowe elementy oceny eksperckiej w celu określenia poziomu ryzyka 
projektu oraz oceny realności jego wykonania pod względem finansowym  
i merytoryczno-technicznym powinny przede wszystkim koncentrować się 
na określeniu6: 

1. Realności finansowej projektu – w szczególności oceniający projekt po-
winien odpowiedzieć na następujące pytanie: czy projekt wykazuje opłacalność 
ekonomiczną, (tu w szczególności analizie poddaje się NPV zdyskontowane 
oraz wewnętrzną stopę zwrotu tzw. IRR) oraz czy jest wykonalny finansowo. 
W szczególności istotnym elementem oceny ekspertów jest wiarygodność finan-
sowa potencjalnego adresata unijnej dotacji oraz realność zachowania płynności 
finansowej w trakcie i po realizacji planowanej inwestycji. 

6 Przygotowano w oparciu o kryteria oceny eksperckiej stosowane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. 
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2. Wydatków kwalifikowanych oraz ocenie ich korelacji z celami 
projektu – z reguły katalog wydatków kwalifikowanych jest określony przez 
ramy konkursu. Jednak w tym miejscu szczególnie ważne jest, żeby wydatki 
odpowiadały zaplanowanym w ramach projektu zadaniom, a także korelowały 
z celem projektu i zdefiniowanymi wskaźnikami rezultatu. Wysokość wydat-
ków jest weryfikowana pod względem jakościowym i ilościowym, sprawdzana 
jest również spójność zaplanowanych wydatków z harmonogramem projektu. 

3. Wykonalności projektu pod w względem kadrowym, technicznym 
i organizacyjnym – w szczególności ekspert musi wszechstronnie prze-
analizować dokumentację projektu, tak aby odpowiedzieć wyczerpująco 
odpowiedzieć na pytanie (przydzielając stosowną punktację określoną prze-
działem w karcie oceny), czy wnioskodawca posiada potencjał gwarantujący 
efektywną i kompleksową realizację projektu. Jest to niezwykle ważny etap 
oceny, który pozwala określić realność procesu wykonawczego projektu. 

4. Wskaźnikach rezultatu projektu oraz ich wpływie na wskaźniki doce-
lowe – na tym etapie weryfikacji poddawane są wskaźniki rezultatu. Sprawdza 
się ich spójność z zadaniami projektu, oszacowanymi wydatkami kwalifi-
kowanymi. Ocenie poddaje się również ich realność w sensie rynkowym, 
a także sprawdza się czy są one możliwe do realizowania przy podsiadanym 
potencjale rzeczowym, finansowym i kadrowym wnioskodawcy. Dodatkowe 
punkty z reguły można otrzymać za wskaźniki rezultatu obrazujące pozytyw-
ny wpływ na środowisko naturalne. 

5. Nowym pod względem technologicznym produkcie (usłudze)7 – pro-
dukt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od 
uprzednio wytwarzanych produktów. Innowacje tego rodzaju mogą wiązać się 
z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących 
technologii w nowym zastosowaniu lub też na wykorzystaniu wiedzy. W za-
kresie pracy eksperta istnieje obowiązek, czy określone w projekcie produkty 
są nowe (względem tych dotychczas wytwarzanych) i powstały w następstwie 
realizacji projektu. 

7 Definicja pochodzi ze słownika na potrzeby konkursu 1.2. Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla województwa wielkopolskiego. 
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6. Udoskonalonym pod względem technologicznym produkcie 
(usłudze)8 – określenie produktu (-ów), którego działanie zostało znacząco 
ulepszone. Prosty produkt można udoskonalić (w sensie lepszego działania 
lub niższych kosztów) poprzez wykorzystanie komponentów lub materiałów 
warunkujących lepsze działanie, natomiast produkt złożony, składający się 
z szeregu zintegrowanych podzespołów technicznych, można udoskonalić 
wprowadzając częściowe zmiany do jednego podzespołu. 

7. Innowacyjności projektu pod względem produktowym, procesowym 
i organizacyjnym – to trudny i ważny etap oceny merytoryczno-technicznej 
projektu. Weryfikowany w oparciu o wiedzę eksperta, ale przede wszystkim 
oceniany w kontekście dołączony do projektu opinii o innowacyjności (przy-
gotowanych przez specjalistów danej dziedziny). Zgodnie z Oslo Manual9 
przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie 
nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu 
(towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji 
jest wdrożenie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego produktu (towaru 
lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdrożenie nowego procesu, 
nowych metod marketingowych lub nowej organizacji polega na ich zastoso-
waniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 

8. Określeniu wpływu projektu na rozwój przedsiębiorstwa oraz wzrost 
jego konkurencyjności – etap, w którym należy określić oddziaływanie 
projektu na rozwój przedsiębiorstwa. Najczęściej w ramach tego kryterium 
określa się konkurencyjność przedsiębiorstwa (jej zwiększenie) do regionu, 
kraju i poziomu międzynarodowego. 

9. Analizie rozwiązań korzystnych dla ochrony środowiska – ocenia się 
wpływ rezultatów projektu na ochronę środowiska przede wszystkim poprzez 
zastosowanie nowych rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie zużycia 
zasobów naturalnych, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych etc. 

10. Innych, m.in. związanych z lokalizacją projektu (charakter 
wiejski, miejski), czy zastosowanie nowych rozwiązań komunikacyjnych 
w przedsiębiorstwie.

8 Definicja pochodzi ze słownika na potrzeby konkursu 1.2. Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla województwa wielkopolskiego.

9 Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation (2005). Publikacja 
wspólna OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) oraz Eurostat 
(Statistical Office of the European Communities).
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Wymienione kryteria oceny eksperckiej stanowią podstawę w oparciu, 
o którą można dokonać oceny poziomu ryzyka projektu oraz oszacować jego 
realność finansową i merytoryczno-techniczną. Katalog kryteriów oceny 
w zależności od typu konkursu obejmuje dodatkowo inne obszary (przykła-
dowo współpracę z B + R oraz jej realność), które pozwolą na szczegółową 
weryfikację projektów (w oparciu o przyjęte przez instytucję zarządzającą 
ramy konkursu), tak aby wybrać projekty najlepsze, które otrzymają dotację.

Zakończenie

Projekty europejskie, czyli projekty współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej, stają się trwałym komponentem wspomagającym rozwój go-
spodarczy i społeczny w Polsce. Jak duże znaczenie dla Polski mają fundusze 
europejskie pokazują niedawne przeliczenia Komisji Europejskiej za 2011 r.  
Polska otrzymała rekordową sumę 10,97 mld Euro, czyli 3,1% dochodu 
narodowego brutto. Fundusze te przede wszystkim zostały przeznaczone na 
zmniejszanie różnic w rozwoju między Polską, a średnią unijną. 

Konkludując, w świetle przedstawionych w artykule rozważań priory-
tetem dla beneficjentów w przyszłym okresie programowania powinno być 
dążenie do zwiększenia przejrzystości i kompletności projektów składanych 
w ramach programów unijnych, a tym samym zwiększenia dostępności 
funduszy. Szczególnie ważnym aspektem jest poprawność merytoryczna, 
przedstawienie istotnych argumentów uwiarygodniających celowość projektu 
oraz znajomość reprezentowanej branży, jej konkurencji oraz najnowszych 
osiągnięć. Cel projektu, zadania, analiza interesariuszy i ich potrzeb, spo-
sób realizacji projektu, harmonogram musi tworzyć całość i być logicznie 
ze sobą powiązany. W projekcie wszystkie elementy powinny być w ścisłej 
korelacji z celem/celami, które chce osiągnąć projektodawca aplikujący 
o dotację. Można zatem stwierdzić, że niezależnie od konkursu na jaki został 
przygotowany projekt ważne jest zachowanie realności finansowej projektu, 
przestrzeganie zasad kwalifikowalności wydatków10, wykonalności projektu 
w aspekcie kadrowym, technicznym i organizacyjnym. Szczególnie ważne 

10 M. Porada-Rochoń, Finansowanie projektów badawczych, Szczecińska Szkoła Wyższa 
Balticum, Szczecin, 2012, s. 6–15.



122 Anna Bera, Małgorzata Porada-Rochoń

jest wykazanie innowacyjności planowanych przedsięwzięć rozwojowych 
w odniesieniu do produktów, procesów i organizacji. Należy mieć również na 
względzie, że opinie o innowacyjności wystawione przez ekspertów i insty-
tuty badawcze właściwe dla danej dyscypliny zwiększają wiarygodność opisu 
przedstawionego w projekcie i znacznie ułatwiają pracę eksperta. Kluczowe 
jest również poprawne wskazanie na nowe i ulepszone produkty czy usługi, 
które będą rezultatem projektu, a także przedstawienie, w jaki sposób projekt 
przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorcy starającego się 
o dotację. Nie bez znaczenia jest współpraca z B + R, która nabiera szczegól-
nego znaczenia w świetle kolejnych konkursów ogłaszanych przez instytucje 
zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi w Polsce.
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 (UN) CERTAINTY TO RECEIVE GRANT  
FORM EXPERT ASSESSMENT’S PERSPECTIVE

Summary

This paper attempts to identify the success factors of the project in the light 
of expert assessment criteria made on the basis of project documentation. It was 
done form the point of view of the experience of experts. Considerations narrowed 
to Beneficent which represents SME sector. The authors are aware that the diversity 
of programs, the complexity of the documentation, diversity of application structure 



123(Nie) pewność na otrzymanie dotacji z perspektywy oceny eksperckiej

means that there is no single optimal scheme effectively allows to write the grant 
application. However, it is possible to presents a number of universal guidelines, 
which could be used in the process of applying for founds.
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KULtURA JAKO CZYNNIK  
ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Streszczenie

Artykuł przedstawia zakres informacji o finansowaniu instytucji kultury 
ze źródeł publicznych, jak i prywatnych, istotę i strukturę rynku kultury, a także 
funkcje, które spełniają dobra i usługi kultury. Pokazuje ich wpływ na rozwój psy-
chospołeczny jednostki oraz na rozwój społeczno-gospodarczy państwa czy regionu. 
Bogata oferta kulturalna zwiększa atrakcyjność regionu dla jego mieszkańców oraz 
inwestorów, ułatwiając przy okazji tworzenie długofalowych relacji z inwestorami 
oraz wzmacniając rozwój turystyki kulturalnej. 

Słowa kluczowe: kultura, finansowanie, rozwój.

Wprowadzenie

Słowo „kultura” nabrała swojego pełnego znaczenia, obejmującego cały 
sposób życia społeczeństwa, rozwój intelektualny ludności oraz uprawianie 
sztuki, już w XIX wieku. Dzięki temu zaczęto uwzględniać związek między 
kulturalnym rozkwitem jednostki a kontekstem społecznym, w którym ów 
rozkwit nastąpił1.

1 D. Throsby, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 127.
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Kultura przestała być zarezerwowana dla ludzi bogatych i wykształco-
nych, a stała się dobrem powszechnym. Pozwoliła też na dość kontrowersyjny 
podział na kulturę wyższą i kulturę masową. Do tej pierwszej zalicza się taką, 
której odbiór wymaga pewnych kompetencji kulturalnych2, wysublimowa-
nych gustów estetycznych, specyficznych potrzeb. Włącza się w nią ambitną 
literaturę, poezję, teatr dramatyczny, operę, filharmonię, galerię sztuki itp. 
Do odbioru drugiej kompetencje nie są potrzebne, bo działa na zasadzie 
najmniejszego wspólnego mianownika, tzn. może trafiać jednocześnie do 
rolnika, niewykwalifikowanego robotnika i uczonego, bowiem jej odbiór nie 
wymaga żadnego przygotowania estetycznego i intelektualnego. W takiej 
kulturze – jak zauważa Kazimierz Krzysztofek3 – się nie uczestniczy, ale 
się ją konsumuje4.

Każde z miast ma dziś konkretny wizerunek, na który składa się jego 
historia i polityka kulturalna realizowana poprzez odpowiednie projekty arty-
styczne, jak festiwale, kongresy, manifestacje itd. Większość miast chciałaby 
dziś stanowić rodzaj „marki” w obrębie kultury narodowej. Jest rzeczą godną 
uwagi, że wiele miast, których potencjał ekonomiczny zmienia się, powiększą 
wydatki inwestycyjne w dziedzinie kultury, aby odzyskać możliwości okresu 
prosperity5.

1. Znaczenie środków finansowych przeznaczonych na kulturę

Nikt nie może mieć wątpliwości, że kultura w ten czy inny sposób 
związana jest ze środkami finansowymi. świadomość tego wykazują również 

2 Przez kompetencje kulturowe rozumie się zdolność rozumienia kultury, zawartych 
w niej treści czy przesłania i w konsekwencji możliwość świadomego w niej uczestniczenia. 
Nabywane są w procesie kształcenia i poprzez wychowanie w określonym środowisku ro-
dzinnym i społecznym. Zwykle różnią się w odniesieniu do poszczególnych działów kultury,  
np. literatury, plastyki, muzyki.

3 K. Krzysztofek, Jaka polityka kulturalna w epoce globalizacji i mediów elektronicz-
nych?, „BISTRO” 2009, czasopismo elektroniczne, 02.12.2009, www.bistro.edu.pl/artykul,Ja-
ka_polityka_kulturalna_e_epoce_globalizacji_i_mediow_elektroni.html

4  Międzynarodowe Stosunki Kulturalne, Podręcznik akademicki, A.W. Ziętek, Wyd. 
Poltext, Warszawa 2010, s. 52–53.

5 M. Dragicevic-Sesic, B. Stojkovic, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Narodowe 
Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 58.
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państwa i instytucje międzynarodowe (np. Rada Europy czy Unia Europejska). 
Można przyjąć założenie, że „dobry produkt kulturalny” nie wymaga dla 
upowszechnionego uznania dotacji. Taka teza nie znajduje potwierdzenia 
w praktyce. Nawet najwspanialsze muzea świata mają swoich sponsorów 
państwowych lub prywatnych. Powiększenie kolekcji, przy obecnych cenach 
dzieł sztuki, niemal nigdy nie dokonuje się środkami własnymi tych instytu-
cji. Teatry narodowe, opery czy filharmonie, prezentujące ambitny, klasyczny 
repertuar, nie są w stanie same się samofinansować. Poezja i debiuty literac-
kie zwykle wymagają „na starcie” wsparcia, by później zyskać pozycje na 
rynku. Skala dofinansowania lub pełnego finansowania kultury zależy od 
możliwości ekonomicznych państwa i koncepcji finansowania kultury. Nie 
ma wątpliwości, że bogatsze państwa są w stanie przeznaczyć na kulturę 
więcej niż biedniejsze. Na przykład możliwość zaprezentowania na wystawie 
najwspanialszych dzieł sztuki, to nie tylko zdolności negocjacyjne stron, 
ale także finansowa zdolność ich ubezpieczenia, która w wielu wypadkach 
przerasta możliwości państwa6.

Obserwując współczesne finansowanie kultury w Europie widać wy-
raźną dominację finansowania publicznego nad prywatnym, pochodzącym 
głównie ze sponsoringu. W ostatnim czasie można zaobserwować tendencję 
wzrostową sponsoringu kultury ponieważ coraz więcej firm dostrzegło zalety 
z tego tytułu. Firmy mogą przez to w sposób łatwy komunikować się z oto-
czeniem, co służy budowie świadomości marki, podniesieniu poziomu jej 
rozpoznawalności, a także budowaniu lojalności klientów. Instytucje kultury 
natomiast mają dodatkowe środki na finansowanie wydarzeń kulturalnych, 
a co za tym idzie rozwój instytucji i łatwiejsze sprostanie oczekiwaniom 
swoich odbiorców. 

W tabeli 1 zaprezentowano wydatki publiczne na kulturę w wybranych 
państwach europejskich dzięki czemu można zaobserwować bardzo duże 
ich zróżnicowanie. Polska ma niestety relatywnie niski poziom wydatków 
publicznych na kulturę per capita w stosunku do innych państw europejskich 
wynoszący zaledwie 55,42 EUR na osobę.

6 Międzynarodowe Stosunki Kulturalne…, op.cit., s. 48–49.
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Tabela 1 

Wydatki publiczne na kulturę w wybranych państwach europejskich

Państwo Rok
Wydatki publiczne na kulturę

EUR per capita (% PKB)
Dania 2010 296,16 0,7
Estonia 2008 190,60 1,60
Finlandia 2009 177,00 0,56
Francja 2002 197,20 1,20
Niemcy 2007 99,00 0,34
Polska 2010 55,42 0,59
Słowenia 2007 134,60 0,81

Źródło: Rada Europy/EriCarts, Compendium of Cultural Policies and Trends in 
Europe, 12 edycja 2011, www.culturalpolicies.net.

W 2011 roku wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodo-
wego (po wyeliminowaniu transferów do jednostek samorządu terytorialnego 
oraz pomiędzy nimi) wyniosły 8 077,31 mln zł. Kwota ta zawiera wydatki 
z budżetu państwa o łącznej wartości 1 422,77 mln zł (17,61% ogółu wydatków 
publicznych) oraz wydatki jednostek samorządu terytorialnego wynoszące  
6 654,54 mln zł (82,39% ogółu wydatków publicznych).

Tabela 2

Wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego  
według źródeł finansowania w Polsce

Wyszczególnienie
2010 2011

w tys. zł 2010=100

OGÓŁEM 8 292 861 8 077 308 97,4007402

Budżet państwa* 1 376 911 1 422 771 103,330644

Budżety samorządów 
terytorialnych** – razem 6 915 950 6 654 537 96,2201433

gminnych 3 081 790 2 888 410 93,7250754

miast na prawach powiatu 2 432 290 2 292 820 94,2658976

powiatów 119 326 107 959 90,4739956

województw 1 282 544 1 365 348 106,456231
* Po odjęciu transferów do jednostek samorządu terytorialnego.
** Po odjęciu transferów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Rocznik Statystyczny Polski 2011 rok.
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Analiza wysokości kwot pieniędzy wydatkowanych na kulturę w cza-
sie pokazuje, że obserwujemy w Polsce systematyczny proces zwiększenia 
wydatków publicznych przeznaczonych na ten cel. Ma to duże znaczenie, 
ponieważ większa ilość pieniędzy wydatkowanych na kulturę przyczynia 
się do rozszerzenia i zarazem uatrakcyjnienia oferty instytucji kultury, te 
z kolei biorą udział w kształtowaniu kapitału kulturowego państwa, a przede 
wszystkim danego województwa. To między innymi za ich sprawą dochodzi 
do rozprzestrzenienia się idei, wiedzy i umiejętności o znaczeniu kulturowym 
niezbędnym w funkcjonowaniu nowoczesnego społeczeństwa.

2. Oddziaływanie kultury w tworzeniu marki regionu

Sektor kultury jest jednym z czynników rozwoju społeczno-gospodar-
czego państwa. Obecnie w wielu krajach kultura staje się coraz bardziej liczą-
cym się sektorem zatrudnienia i źródłem zysków. Kultura jest podstawowym 
czynnikiem rozwoju społecznego ponieważ7:

 – kreuje potencjał intelektualny regionów,
 – przeciwdziała patologiom społecznym,
 – jest spoiwem integracji społecznej,
 – jest elementem tożsamości narodowej,
 – pielęgnuje więzi lokalne,
 – jest bazą nawiązywania współpracy i komunikacji międzyludzkiej,
 – realizuje założenia polityki równouprawnienia płci, równości rasowej 

i solidarności społecznej,
 – pomaga przywracać osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo do 

życia społecznego i zawodowego (np. terapie poprzez kulturę),
 – zmniejsza dysproporcje rozwoju osobowego obywateli,
 – stanowi drogę awansu społecznego.

Rola kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym państwa, regionu 
czy miasta wyraża się również w jej wpływie na zwiększenie kreatywności 
mieszkańców, ich kwalifikacji i zdolności do współpracy. Uczestnictwo 
w kulturze odbywa się na poziomie jednostki, ale korzyści z niego wynikające 

7 Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, red. R. Borowiecki, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2004, s. 14–15.
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przyczyniają się do budowania kapitału ludzkiego, a także zaufania i kapitału 
społecznego8.

Kultura należy również do podstawowych punktów odniesienia w okre-
śleniu funkcji metropolitarnych i znaczenia miast w układach przestrzennych, 
ekonomicznych i społecznych. Mówiąc o znaczeniu kultury w rozwoju cywi-
lizacji, wskazuje się dwa główne obszary oddziaływania kultury – pierwszy 
to jednostka i społeczeństwo oraz zachodzące między nimi interakcje, drugi 
to procesy ekonomiczne zachodzące w społeczeństwie9.

Rozwój sektora kultury w danym regionie przyczynia się do podnoszenia 
poziomu jakości życia mieszkańców oraz wpływa szczególnie na zwiększenie 
atrakcyjności regionu dla jego mieszkańców, inwestorów i turystów Istnieje 
także możliwość wykorzystania dziedzictwa kulturowego oraz planowanych 
wydarzeń kulturalnych w komunikacji marketingowej i kreowaniu wizerunku 
danego miejsca (miasta, regionu, państwa).

Narodowe osiągnięcia, w tym także w dziedzinie kultury, mogą być 
zatem flagowymi symbolami, a wizerunek oparty na nich ma o wiele większą 
siłę oddziaływania niż wizerunek oparty na kilku wąskich kategoriach pro-
duktów. Wykorzystanie w komunikacji marketingowej miasta, państwa czy 
regionu wybitnych artystów, sztuki, muzyki, filmu, architektury przyczynia 
się do wykreowania atrakcyjnego wizerunku miejsca.

Bogata oferta kulturalna sprzyja także rozwojowi turystyki kulturalnej. 
Ponadto ułatwia tworzenie długotrwałych relacji z inwestorami, ponieważ 
wśród branych przez nich kryteriów są kwalifikacje i umiejętności kadru oraz 
jakość życia, a także oferta kulturalna miasta, tworząca jego niepowtarzalny 
klimat.

Rynek kultury przyczynia się nie tylko do rozwoju miast o ukształtowa-
nym w długim okresie kapitale kulturalnym, lecz także tych miast, w których 
przeważały tradycyjne przemysły. Inwestycje w bazę kulturalną i wspierania 
przemysłów kultury ułatwia przejście do etapu postindustrialnego i rewitali-
zację przestrzeni miejskiej10.

8 M. Sobocińska, Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 16–18.

9 Perspektywy rozwoju sektora kultury…, op.cit., s. 14.
10 M. Sobocińska, Zachowania nabywców…, op.cit., s. 16–18.
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Tabela 3 

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego na 1 mieszkańca według województw w latach 2008–2011 (w zł)11

Województwo
Rok

2008 2009 2010 2011
Polska 141,90 166,60 183,47 176,84
dolnośląskie 188,23 206,40 225,46 213,07
kujawsko-pomorskie 118,28 129,40 167,95 162,28
lubelskie 102,95 128,50 148,20 165,18
lubuskie 122,34 225,20 240,46 200,05
łódzkie 139,54 145,40 156,05 171,50
małopolskie 150,11 198,90 187,57 164,55
mazowieckie 201,19 228,70 230,33 194,66
opolskie 135,68 158,00 210,58 171,89
podkarpackie 118,90 123,70 148,03 143,04
podlaskie 106,80 161,00 201,36 217,65
pomorskie 152,06 175,4 191,38 215,25
śląskie 128,44 150,6 153,88 154,42
świętokrzyskie 96,73 130,2 165,06 155,86
warmińsko-mazurskie 116,13 126,9 173,5 160,94
wielkopolskie 121,85 131,3 157,69 169,24
zachodniopomorskie 135,33 161,5 190,04 182,03

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Kultura 2008–2011, Główny 
Urząd Statystyczny.

W 2011 roku wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (łącznie z transferami pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego) były mniejsze w porównaniu do roku 
2010 i stanowiły zaledwie 3,7% wszystkich wydatków z budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego. W roku 2011 podobnie jak w latach wcześniej-
szych najwięcej pieniędzy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 
wydały jednostki samorządu terytorialnego w województwach: mazowieckim 
(1022,0 mln zł), śląskim (715,1 mln zł), dolnośląskim (612,9 mln zł) i wielko-
polskim (579,3mln zł). Najmniej środków na finansowanie kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego przekazały województwa: lubuskie (202.2 mln zł), 
świętokrzyskie (196,9 mln zł) i opolskie (176,5 mln zł). Wielkość wydatków 
poniesionych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przez wojewódz-
twa jest związana m.in. z liczbą instytucji kultury danego typu.

11 Łącznie z transferami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
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Z tabeli 3 ponadto można odczytać informację, iż w roku 2008 i 2009 
województwo zachodniopomorskie wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego w przeliczeniu na jednego mieszkania miała mniejsze niż średnia 
krajowa. Natomiast w roku 2010 i 2011 wydatki te wzrosły i kształtowały się 
powyżej średniej krajowej.

Wysokość kwot wydatkowanych przez państwo i jednostki samorządu 
terytorialnego (na 1 mieszkańca) przeznaczonych dla instytucji kultury stano-
wi stosunkowo niewielki odsetek ogółu wydatków publicznych, co wydaje się 
wskazywać na drugorzędną rolę przypisywaną sektorowi kultury. W perspek-
tywie czasu zaobserwować jednak można, że udział kwot przeznaczonych na 
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w ogólnej sumie wydatków powoli, 
lecz systematycznie się zwiększa. Prawidłowość ta znajduje jednak znacznie 
lepsze odzwierciedlenie w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, 
a niżeli w przypadku państwa. 

W ostatnich latach można zaobserwować, iż instytucje kultury stają 
się w coraz większym stopniu obciążeniem dla budżetu miast, w związku 
z czym następuje rozwój specyficznych form partnerstwa publiczno-pry-
watnego, a wspomniane instytucje dążą, w coraz większym stopniu do 
samofinansowania. 

Pojawiły się całkowicie nowe tendencje kulturalne, społeczne powody 
kształtowania programów rozwojowych miast schodzą na drugi plan wobec 
kryterium ekonomicznej opłacalności. Decydujący głos wobec rozwoju miast 
zyskują inwestorzy, banki, izby gospodarcze, towarzystwa ubezpieczeniowe 
lub te z władz miasta, którym zależy przede wszystkim na przyciągnięciu 
wszystkich wspomnianych wcześniej podmiotów, zwiększeniu konkuren-
cyjności miasta w odniesieniu do innych ośrodków. I tak z czasem, polityka 
kulturalna staje się jedną z funkcji rozwoju ekonomicznego i kształtowania 
miejskiego marketingu12.

Aby mit miasta powstał lub zakorzenił się, musi być nieustannie 
podtrzymywany za pomocą systematycznych działań w obszarze polityki 
kulturalnej, jako integralnej części ogólnego planu rozwoju metropolii. Nie 
wystarczy jednak realizować określony plan, trzeba ponadto zainteresować 
nim lokalne środki masowego przekazu, zyskać akceptację mieszkańców, 
firm komercyjnych, systemu edukacji itd. Nawet miasto może „wyjść z mody”, 

12 M. Dragicevic-Sesic, B. Stojkovic, Kultura…, op.cit., s. 57.
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wypaść z obowiązującego trendu, zwłaszcza, jeśli przyczyny tej mody lub 
trendu są nieodległe w czasie i stosunkowo płytkie, a także niezakorzenione 
w historii i tradycji13.

Rozbudowa instytucji kultury sprawia, że są one bardziej dostępne dla 
osób poszukujących doznań estetycznych. Odnosi się to nie tylko do pełnego 
już w niektórych krajach nasycenia odbiornikami radiowymi i telewizyjnymi 
czy siecią kin, ale także otwierania się na mniej zamożnego konsumenta 
instytucji stworzonych dla świadczenia usług związanych z tzw. kulturą 
wyższą14. Tu można wskazać m.in. coroczną organizowaną akcję o nazwie 
„Noc Muzeów” umożliwiającą bezpłatne wstępy do teatrów, oper, muzeum 
czy też galerii promocyjny udział w różnych wydarzeniach kulturalnych.

3. Zakończenie

Niezwykle ważną funkcją państwa jest prowadzenie mecenatu nad kul-
turą. Dzięki temu umożliwia utrzymanie ciągłości dziedzictwa kulturowego 
i stara się nie dopuścić do jego utraty. Niemniej jednak coraz większe znacze-
nie w finansowaniu kultury odgrywa sektor prywatny, który nie jest w stanie 
odegrać tak znaczącej roli głównie za sprawą częstych wahań koniunktural-
nych i zmiennej polityki marketingowej firmy. Dlatego do zrównoważonego 
rozwoju kultury konieczne jest ustanowienie przejrzystego systemu jej finan-
sowania i mecenatu państwa nad nią. Kultura ma do odegrania znaczącą rolę 
w procesach rozwojowych, w tym stymulowania innowacyjności i rozwoju 
wiedzy. Jakość tej wiedzy i kultury świadczyć będzie o przyszłym rozwoju 
społeczeństwa.

Większe środki na finansowanie kultury w regionie pozwoli organizować 
międzynarodowe imprezy czy też promować kulturę za granicą dzięki czemu 
stanie się doskonałym narzędziem i bazą dla wypracowania spójnej daleko-
siężnej strategii rozwoju województwa. 

13 Ibidem.
14 Międzynarodowe Stosunki Kulturalne…, op.cit., s. 52.
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CULTURE AS A FACTOR FOR SOCIO-ECONOMIC  
DEVELOPMENT OF ThE REGION

Summary

The article presents selected issues concerning the financing of cultural 
institutions in Poland. The author discussing:

 – The concept of culture as a factor of social development,
 – Influence of culture on the socio-economic development of the region,
 – The functions that meet the goods and services of culture.

In the end, presented function of the in the financing of cultural institutions.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono specyfikę prowadzenia działalności gospodar-
czej w Polsce i Niemczech na przykładzie województwa zachodniopomorskiego 
i Meklemburgii, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych warunków i źródeł 
finansowania innowacyjnych inicjatyw. Celem artykułu jest porównanie polskiego 
systemu wspierania innowacyjności w firmach, z systemem niemieckim. Hipotezą 
badawczą jest natomiast twierdzenie, że oba systemy są ze sobą porównywalne 
a poziom oraz liczba źródeł finansowania innowacyjnej gospodarki w obu regionach 
są zbliżone. Autorzy w swoich rozważaniach opierają się na własnych badaniach 
empirycznych prowadzonych w latach 2004–2012.

Słowa kluczowe: innowacyjność, działalność gospodarcza, współpraca 
transgraniczna, kapitał ludzki.

Wprowadzenie

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw jest jednym z ważniejszych 
czynników dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości w państwie. Ugruntowana 
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już pozycja Polski po akcesji w 2004 roku do struktur Unii Europejskiej sprawia, 
że konkurencyjność rodzimych firm rozpatrywana jest w szerszym ujęciu obej-
mującym rynki unijne, a nawet globalne. Rozwój działalności na tych rynkach 
jest jednym ze sposobów na budowanie silnej firmy, która będzie miała szansę 
ekspansji na szersze, niż regionalny rynki. Taka ekspansja wymaga odpowiednich 
zasobów, które nie zawsze znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstw. Jednym 
ze sposobów na pozyskanie tych zasobów, jest ich sfinansowanie ze środków 
Funduszy Unijnych. Prowadzenie działalności gospodarczej w regionie przy-
granicznym, zwracając uwagę na regionalne warunki i źródła finansowania 
innowacyjnej gospodarki w Polsce i Niemczech, cechuje się określoną specyfiką. 
Porównanie systemu polskiego z systemem niemieckim może pomóc w uzyska-
niu odpowiedzi na pytanie, czy oba systemy są ze sobą porównywalne oraz czy 
poziom i liczba źródeł finansowania innowacyjnej gospodarki w obu regionach są 
zbliżone. Inwestycje w innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwach skutkują 
wzmocnieniem pozycji konkurencyjnej podmiotów gospodarczych na rynku. 
Nowatorskie rozwiązania mogą dotyczyć: jakości produktów, nowatorstwa tech-
nologii, obsługi klienta, kształtowania cen, sposobów promocji i dystrybucji czy 
też innych wpływających na efektywność działania firmy.

1. Charakterystyka badanego regionu

Przygraniczny region województwa zachodniopomorskiego ze względu 
na szereg czynników takich jak położenie geograficzne, powierzchnię, poten-
cjał ludzki, zasoby naturalne zapewnia optymalne warunki do prowadzenia 
działalności gospodarczej zorientowanej na rynek europejski. Rozważając 
rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym regionie należy zastanowić się 
nad tym, czy korzystniej jest prowadzić ją po polskiej czy niemieckiej stronie 
granicy. Na podjęcie decyzji w tym zakresie wpływ mają rozmaite czynniki, 
a każde przedsiębiorstwo powinno podejmować ją indywidualnie. 

Podejmując się analizy badanego regionu należy zauważyć, że w landach 
wschodnich Republiki Federalnej Niemiec w ciągu ostatnich dwóch dekad odbył 
się rozległy proces modernizacji gospodarki. W tym okresie regionalna gospo-
darka Meklemburgii była intensywnie dotowana ze źródeł krajowych w ramach 
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pakietu solidarnościowego1 jak również unijnych. Porównując dwa regiony można 
zauważyć pewne podobieństwa, które powinny rzutować na podobne doświadcze-
nia w procesie modernizacji gospodarek. Land Meklmeburgia Pomorze-Przednie 
oraz Województwo Zachodniopomorskie charakteryzują się, jako regiony 
o dużej powierzchni, niemal identyczną strukturą osadniczą. Powierzchniowo 
badane regiony są niemal identyczne, powierzchnia Meklemburgii2 wynosi 
23.179 km² i jest jedynie o około 270 km² większa od powierzchni Województwa 
Zachodniopomorskiego, która wynosi3 22.900 km². Gęstość zaludnienia obszaru 
wsparcia jest w porównaniu z innymi obszarami niska i osiąga przeciętną wartość 
74 mieszkańców/1km². Natomiast rozpatrując poziom finansowania gospodarek 
w ramach udzielonej pomocy publicznej można zauważyć pewne różnice. System 
wsparcia rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjnej gospodarki w Polsce jest 
systemem o charakterze bardziej scentralizowanym niż po stronie niemieckiej. 

2. Źródła finansowania rozwoju innowacyjnej gospodarki w Niemczech

Rząd RFN świadomie finansuje od wielu lat rozwój innowacyjnej go-
spodarki. Firmy niemieckie by mogły inwestować, rozwijać się oraz tworzyć 
nowe miejsca pracy potrzebują kapitału. Prowadzona przez rząd Niemiec poli-
tyka wspierania rozwoju innowacyjnej gospodarki oferuje niemieckim firmom 
wsparcie przez dodatki inwestycyjne, dofinansowywanie kredytów i pożyczek.. 
W ten sposób ułatwia się firmom dostęp do kapitału oraz obniża koszty jego 
korzystania. Polityka ta ma duże znaczenie w ramach pozyskiwania nowych 
zagranicznych i krajowych inwestorów oraz skierowana jest na wzmocnienie 
konkurencyjności dotychczas funkcjonujących przedsiębiorstw. W tym celu 
wprowadzono między innymi ulgi podatkowe4 np. ulgi inwestycyjne czy w za-
kresie odpisów amortyzacyjnych, jak również pełną rezygnację z nakładania 
niektórych typów podatków (np. podatku od majątku) oraz korzystne progi 

1 Bundesministeriums der Justiz, Solidaritätszuschlaggesetz 1995, SolzG 1995, Berlin 
23.06.1993.

2 Wirtschaftsdaten Neue Bundesländer, Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie, www.bmwi.de, kwiecień 2007, s. 1.

3 http://www.stat.gov.pl/urzedy/szczec/index.htm, 31.08.2012.
4 L. von Schuttenbach, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Republice Federalnej 

Niemiec, PARP, Warszawa 2000, s. 58–60.
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i stawki podatkowe. Następnym instrumentem wsparcia gospodarki są specjalne 
odpisy amortyzacyjne. Są one dodatkową, oprócz liniowych odpisów, metodą 
wspierania MSP i mogą wynieść do 20% kosztów inwestycyjnych poniesionych 
w danym roku. Jednym z instrumentów wsparcia są tzw. bezpośrednie udziały 
w firmach. Jest to stosunkowo rzadko stosowana metoda bezpośredniego udzia-
łu państwa w kapitale własnym MSP. Instytucjami, które zajmują się tego typu 
działalnością, są towarzystwa udziałów kapitałowych, należące zazwyczaj do 
poszczególnych landów. Najważniejszym i najbardziej wymiernym instrumen-
tem pomocy dla MSP są udzielane specjalne niskooprocentowane kredyty dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, jak również mikroprzedsiębiorców oraz osób 
zakładających działalność gospodarczą. Kredyty te charakteryzują się niskim 
oprocentowaniem, korzystnymi warunkami spłaty oraz łagodnymi wymagania-
mi dotyczącymi zabezpieczeń. środki na udzielanie tych kredytów pochodzą 
w Niemczech głównie ze środków tzw. „Europejskiego Programu Odbudowy”5 
i są udzielane przez dwa banki: Instytucję Kredytowania Odbudowy oraz 
Niemiecki Bank Kompensacyjny6. W nawiązaniu do kredytów należy wspo-
mnieć o poręczeniach kredytowych, które udzielane są mikro-, małym i śred-
nim przedsiębiorstwom. Jako instrument wsparcia są one niezwykle ważne dla 
MSP, ponieważ pozwalają im przezwyciężyć barierę zabezpieczeń kredytowych 
stawianą przez banki. Poszczególne kraje związkowe tworzą banki i towarzy-
stwa zabezpieczeń kredytowych, które zajmują się wystawianiem gwarancji 

5 European Recovery Program – Europejski Pogram Odbudowy – Początki tego progra-
mu sięgają 1948 roku i są związane z planem Marshalla dla Niemiec Zachodnich. W ramach 
planu Marshalla rząd amerykański opłacał eksport do Europy Zachodniej, w tym również do 
Niemiec. Za dostarczane przez Amerykę towary i usługi wpłacano w Niemczech ich równo-
wartość w markach na specjalnie w tym celu utworzone konto w banku centralnym. Pieniądze 
te były własnością państwa amerykańskiego. W 1949 roku władze amerykańskie zdecydowa-
ły, że gromadzone na tym specjalnym koncie pieniądze mogą być przeznaczane na kredyty 
dla nowo powstających przedsiębiorstw niemieckich. W 1950 roku konto zostało nazwane 
„ERP-Sondernvermögen”. Trzy lata później rząd amerykański zredukował dług niemiecki 
do zaledwie 1 mld dolarów i przekazał konto ERP z jego ówczesnym majątkiem w wysoko-
ści 6 mld DEM niemieckim władzom. Poczynił jednak wówczas zastrzeżenie, że środki te 
mają służyć wyłącznie wspieraniu działalności gospodarczej. Do dnia dzisiejszego status ERP 
jest w Niemczech statusem wyjątkowym. Konto to jest odłączone od innych kont państwa 
i nie może służyć finansowaniu innej działalności. środkami ERP administruje Ministerstwo 
Gospodarki, natomiast bankami operującymi funduszami i udzielającymi kredytów z tych 
środków są Deutsche Ausgleichsbank oraz Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

6 Dokładne informacje o warunkach udzielania kredytów oraz aktualnych ofertach można 
znaleźć na stronach internetowych obu instytucji finansowych.
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kredytowych dla MSP z siedzibą na terenie danego landu. Również dopłaty 
inwestycyjne należą do dość rozpowszechnionej metody wspierania MSP. 
Polegają one na tym, że na określone, popierane przez państwo typy inwestycji 
(np. redukujące emisję szkodliwych substancji) przedsiębiorstwa otrzymują 
dodatek do poniesionych kosztów inwestycyjnych. środki na udzielanie dodat-
ków inwestycyjnych pochodzą głównie ze specjalnego połączonego funduszu: 
federalnego oraz krajów związkowych. O rozdziale środków w ramach tego 
programu wsparcia decydują poszczególne landy. Jednym z ważniejszych 
instrumentów wsparcia w ramach regionalnej polityki wsparcia rozwoju MSP 
są ulgi i dodatki inwestycyjne przyznawane tylko na terenie nowych landów 
i wschodniej części Berlina7. Dodatki te małe i średnie przedsiębiorstwa 
otrzymują od urzędu skarbowego. Wynoszą one od 10% do 20% wartości do-
konanych inwestycji. Inwestycją może być zakup maszyn i urządzeń, renowacja 
zabudowań gospodarczych i budynków pod wynajem, wyposażenie małych 
firm rzemieślniczych i handlowych w centrach miast. Ostatnia z wymienionych 
pozycji ma np. na celu zahamowanie „ucieczki” firm z centrów miast. Dodatek 
inwestycyjny wypłacany na terenie nowych landów koncentruje się w na regio-
nalnej pomocy dla przemysłu przetwórczego, usług otoczenia produkcyjnego 
oraz odnosi się do działalności turystycznej powiązanej z rozbudową bazy noc-
legowej. Roczny rozmiar wsparcia będzie wynosi około 580 mln euro. Ustawa 
o dodatku inwestycyjnym 2007 jest ważnym elementem dalszej gospodarczej 
odbudowy Meklemburgii i w dużym stopniu wpływa na rozwój innowacyjnej 
gospodarki. Dzięki niej również powinny wyrównać się szanse wspieranych 
regionów w konkurencji o przyciąganie przedsiębiorców.

W odniesieniu do omawianej problematyki poziomu innowacyjności 
i konkurencyjności przedsiębiorstw polskich z regionu pogranicza polsko-
-niemieckiego podstawową trudnością może być słaba wymiana informacji 
pomiędzy jednostkami administracji rządowej i samorządowej otoczenia 
biznesu. Trudne może być również dotarcie do samych przedsiębiorstw 
będących przedmiotem prowadzonych rozważań. Dotychczasowa literatura 
badająca i opisująca powyższą problematykę jest dosyć uboga natomiast 
w ostatnich latach zaobserwować można nasilającą się aktywność polskich 
firm próbujących zaistnieć na rynku niemieckim w regionie przygranicznym. 
Problematyka oceny poziomu konkurencyjności, przedsiębiorczości oraz 

7 L. von Schuttenbach, Sektor…, op.cit., s. 58–60.



140 Kamil Lis, Rafał Szymański

innowacyjności polskich przedsiębiorstw z regionu polsko-niemieckiego 
pogranicza nie spotkała się do tej pory z szerszym zainteresowaniem ze stro-
ny badaczy ekonomiki w Polsce. W związku z tym, istnieje znacząca luka 
badawcza w tym obszarze.

W Meklemburgii Pomorzu-Przednim przez ostatnie dwie dekady dokonano 
ogromnych nakładów finansowych na zwiększenie konkurencyjności gospodar-
ki. Niestety na terenie tego landu ciągle jeszcze panuje duże bezrobocie i brakuje 
miejsc pracy dla ich mieszkańców, co ostatecznie powoduje migrację zarobkową 
do landów bogatszych. Z tego też powodu bardzo ważną rolę odgrywa obecnie 
i odgrywać będzie w przyszłości wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki 
w tym regionie. Wszelkie działania mające na celu pobudzenie i zwiększenie 
poziomu inwestycji w Meklemburgii opierają się w znacznym stopniu na pro-
gramie wsparcia „Polepszenie regionalnej struktury gospodarki”. Poza tym do 
innych metod wsparcia inwestycji można zaliczyć dodatki inwestycyjne, kredyty 
oprocentowane na korzystnych warunkach czy środki z europejskich funduszy 
strukturalnych. Do pozostałych programów wsparcia zalicza się te realizowane 
przez Instytut Wsparcia Landu Meklemburgii Pomorza-Przedniego8 z siedzi-
bą w Schwerinie, Urząd Spraw Socjalnych i Ochrony Zdrowia9, Federalny 
Urząd Pracy10 lub Instytucję Kredytowania Odbudowy11. Dodatkowym, lecz 
nie najważniejszym, źródłem wsparcia są też środki pochodzące z Funduszy 
Unii Europejskiej tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007–2013.

3. Źródła finansowania wspierające innowacyjność przedsiębiorstw 
w Polsce

Analiza procesów innowacyjnych pokazała, że innowacje uspraw-
niające przeważają liczbowo, a radykalne zdarzają się stosunkowo rzadko. 
Spowodowane jest to większym ryzykiem, jakie wiąże się z ich wdrożeniem, 

8 Landesförderinstitut, http://www.lfi-mv.de, 31.08.2012.
9 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern, http://www.lagus.

mv-regierung.de, 31.08.2012.
10 Bundesagentur für Arbeit, http://www.arbeitsagentur.de/, 31.08.2012.
11 Kreditanstalt für Wiederaufbau, http://www.kfw.de/, 31.08.2012.
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dzięki nim jednak w gospodarce zachodzą skokowe zmiany. Nie zmniejsza 
to znaczenia innowacji modernizacyjnych, gdyż w wyniku połączenia nastę-
pujących po sobie „małych kroków” stanowić mogą one istotny czynnik przy 
badaniu stopnia innowacyjności danego przedsięwzięcia gospodarczego.

Przeprowadzona przez R.A. Goodmana i M.W. Lawlessa próba 
klasyfikacji innowacji doprowadziła do ich podziału ze względu na dwa 
kryteria12: zakres zmiany w przedsiębiorstwie i zakres zmiany w układzie 
przedsiębiorstwo–otoczenie.

Całościowe podejście do klasyfikacji innowacji prezentują W.J. Abernathy 
i K.B. Clark13. Stworzyli oni mapę zmienności, zgodnie z którą przy rozpatry-
waniu innowacyjności należy się skupiać na jej dwóch głównych aspektach14. 
Pierwszy dotyczy produkcji, techniki i technologii, drugi natomiast jest związany 
z rynkiem.

Dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem środ-
ków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego, wskazują na dużą rolę jaką środki te odegrały 
w innowacyjnym rozwoju regionalnych firm. Wsparcie to nie pozostało też 
bez znaczenia dla rozwoju współpracy regionalnej i transgranicznej między 
firmami. Dyfuzja innowacji, czy to kontrolowana czy nie, nie następowałaby 
tak dynamicznie, gdyby nie wsparcie zarówno finansowe jak i merytorycz-
ne ze strony instytucji dystrybuujących środki. Na podstawie obserwacji 
poczynionych w latach 2004–200615, oraz 2007–201216 należy stwierdzić, 

12 R.A. Goodman, M.W. Lawless, Technology and Strategy. Conceptual Models and 
Diagnostics, Oxford University Press, New York–Oxford 1994, s. 238–245.

13 W.J. Abernathy, K.B. Clark, Innovation: Mapping the Winds of Creative Destruction, 
“Research Policy” 1985, nr 14, s. 9.

14 Innowacyjność danego podmiotu oznacza jego zdolność do stosowania innowacji.
15 R. Szymański, Efektywność aplikowania o środki z funduszy Unii Europejskiej – oce-

na okresu 2004–2006 i perspektyw na lata 2007–2013, w: Uwarunkowania i prawidłowo-
ści gospodarcze wywierające wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, red.  
T. Dudycz, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efektywność źródłem bogactwa narodów –  
konferencja naukowa”, Wrocław–Szklarska Poręba 2008, s. 124–131.

16 R. Szymański, Poject management in micro and small enterprises on the example of 
projects undertaken by the University of Szczecin, w: Mezinárodní Masarykova konference 
pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MAGNANIMITAS, Hradec Králové 2011,  
s. 2198–2203.
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że przyjęte zasady dystrybucji tych środków ewoluowały w kierunku, który 
przyniósł wymierne efekty. 

Województwo Zachodniopomorskie proponowane obecnie dla per-
spektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 rozwiązania 
wskazują na próby zmiany sposobu dystrybucji środków dla przedsiębiorstw. 
Część z tych środków miałaby być dedykowana dla instrumentów wsparcia 
pozwalającego na wielokrotne wykorzystanie przyznanej puli pomocy finan-
sowej, na przykład w postaci pożyczek. Należy jednak mieć na uwadze, że 
tego rodzaju instrumenty w rzeczywistości dostępne będą głównie dla firm 
dużych, średnich i małych. Mikroprzedsiębiorstwa zaś, wobec swojego nie-
wielkiego potencjału, nie będą w większości przypadków w stanie skorzystać 
z tej formy wsparcia. O ile więc sam pomysł nowego podejścia do sposobu 
dystrybucji, części z dedykowanych na lata 2014–2020, środków wydaje się 
ciekawy i godny głębszej analizy, o tyle nie należy zapominać, że również 
w tej perspektywie finansowej, znaczna część firm wykazywać będzie się 
dużym potencjałem absorpcyjnym środków o charakterze dotacyjnym. Ich 
dotychczasowe wykorzystanie, zarówno w aspekcie ilościowym jak i jako-
ściowym pokazuje, że są to instrumenty o niezwykle istotnym znaczeniu dla 
dalszego rozwoju innowacyjnego, głównie firm sektora MMP.

Zasadnym więc wydaje się kontynuowanie przyjętej w latach 2007–2013 
strategii wspierania tych najmniejszych, ale generujących najwięcej miejsc 
pracy mikroprzedsiębiorstw oraz jednoczesne rozwijanie instrumentów 
wspierania firm małych, średnich i dużych.

4. Wpływ wielkości przedsiębiorstwa na współpracę innowacyjną na 
terenie województwa zachodniopomorskiego

Należy oczekiwać, iż akcesja Polski do UE oraz przystąpienie Polski 
do układu z Schengen miały pozytywny wpływ na wzrost zainteresowania 
nowych przedsiębiorstw właśnie regionem szczecińskim. Nie tylko zagra-
niczni inwestorzy, lecz również polscy przedsiębiorcy zaczęli stopniowo 
wykorzystywać większe szanse i okazje rozwoju wchodząc na rynki europej-
skie. Dotychczas Polska traktowana była głównie jako kraj przyjmujący za-
graniczne inwestycje bezpośrednie bez większego potencjału rodzimych firm 



143Wspieranie działalności gospodarczej…

funkcjonujących jedynie na rynku krajowym. Po integracji z Unią Europejską 
nastąpił stopniowy wzrost polskich inwestycji zagranicznych dokonywanych 
na rynkach europejskich. Polskie inwestycje bezpośrednie dokonywane za 
granicą od kilku lat stanowią zauważalną pozycję bilansu płatniczego oraz 
stają się obecnie coraz bardziej zauważalne w praktyce życia gospodarczego 
w zjednoczonej Europie. Rosnąca wartość inwestycji bezpośrednich za gra-
nicą wskazuje na dokonujący się wzrost potencjału polskich przedsiębiorstw 
oraz ich innowacyjność.

W dzisiejszych czasach przede wszystkim innowacyjne przedsiębiorstwa 
coraz częściej decydują się na podjęcie ekspansji kapitałowej także poza gra-
nicami kraju, traktując te działania jako uzupełnienie swojej aktywności na 
rynku krajowym. Podstawowymi motywami decydującymi o podejmowaniu 
przez polskie przedsiębiorstwa inwestycji za granicą są przede wszystkim 
pojemne rynki lokalne, niższe jednostkowe koszty pracy, możliwości szerszej 
ekspansji eksportowej na pobliskie rynki, dodatkowe możliwości eksportu na 
rynek inwestowania, ochrona własnej pozycji konkurencyjnej czy konsolida-
cja w ramach branży.

Należy zatem znaleźć odpowiedź na pytanie czy i dlaczego region szcze-
ciński może odgrywać w przyszłości ważną rolę w kreowaniu innowacyjnej 
gospodarki? Szczecin bardzo silnie oddziałuje na całe historyczne Pomorze 
i Brandenburgię, będąc ważnym ośrodkiem współpracy politycznej, społecz-
nej i kulturalnej między władzami lokalnymi Polski, Niemiec i Skandynawii. 
Szczecin jest również największym polskim miastem w pobliżu trzech państw: 
Niemiec, Danii i Szwecji, zajmując niekwestionowaną pozycję lidera w euro-
regionie Pomerania w polsko-niemieckiej strefie przygranicznej. Dla regionu 
szczecińskiego szczególne znaczenie ma bliskość Berlina, który jest obecnie 
najbardziej dynamicznie rozwijającą się metropolią Europy. Wykorzystując 
swe walory region przygraniczny może stać się dla stolicy Niemiec uzupeł-
nieniem w rozwoju wielu funkcji o charakterze miastotwórczym.

Jednym z największych atutów regionu szczecińskiego jest również wy-
soki stopień przedsiębiorczości jego mieszkańców, który skutkuje dużą liczbą 
małych i średnich przedsiębiorstw. Znaczącą rolę w aktywizacji gospodarczej 
regionu odgrywają szybko rozwijające się parki przemysłowe w Goleniowie, 
Stargardzie i Policach oraz atrakcyjne tereny inwestycyjne w większych 
miastach regionu jak Gryfino, Szczecinek czy Wałcz.
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Dlaczego rynek niemiecki? Jaki potencjał dla firm z Polski kryją nie-
mieckie regiony przygraniczne? Czy należy działać na zasadzie kooperacji 
gospodarczej czy konkurencji? Niemcy są od roku 1990 największym partnerem 
handlowym Polski. Współpraca gospodarcza między oboma krajami nabrała 
znacznego tempa po akcesji Polski do UE. Obecnie charakteryzuje się ona 
wysoką dynamiką wymiany handlowej osiągając w roku 2008 poziom ok 61,8 
mld euR17. Polskie inwestycje w Niemczech szacuje się obecnie na ok 650 mln 
EUR. Do największych inwestorów należą PKN Orlen SA (blisko 500 stacji 
benzynowych w północnej części Niemiec) oraz Grupa Ciech (przejęcie za 75 
mln EUR fabryki sody kalcynowanej w Dolnej Saksonii). Spółka Solaris Bus 
and Coach z Bolechowa sprzedała na rynek niemiecki ponad tysiąc autobusów 
miejskich, w tym kilka egzemplarzy z nowatorskim napędem hybrydowym. 
Swoje oddziały w Niemczech ma ok. 100 polskich firm usługowo-budowlanych, 
w tym Budimex SA, Kopex SA, Polservice SA (firmy tej branży to 80% polskich 
przedsiębiorstw w Niemczech). Do firm takich należy również spółka Selena 
z Wrocławia (produkty chemii budowlanej), która przejęła niewielką lokalną 
firmę Dr. Schenk, by wejść na rynek niemiecki. Większość inwestorów stanowią 
jednak firmy jednoosobowe. Do rejestru działalności gospodarczej wpisanych 
jest ok. 25 tys. firm rzemieślniczych, z których znakomita większość powstała 
po przystąpieniu Polski do UE.

Zakończenie

Wnioski dotyczące wspierania innowacyjnych inicjatyw przez regionalne 
programy zostały sformułowane w oparciu o wyniki, zarówno literaturowych 
jak i empirycznych, analiz prowadzonych w latach 2004–2012. Porównując 
skłonność przedsiębiorstw przemysłowych do nawiązania współpracy 
innowacyjnej ze względu na ich rozmiar, zauważalne jest, iż najbardziej 
skłonne do nawiązywania współpracy innowacyjnej są duże przedsiębior-
stwa. Duże podmioty najchętniej nawiązywały współpracę innowacyjną ze 
swoimi odbiorcami oraz ze szkołami wyższymi i zagranicznymi jednostkami 
rozwojowymi.

17 Ministerstwo Gospodarki za: Portal Promocji Eksportu, www.eksporter.gov.pl, 
31.08.2012.
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Na drugim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa średniej wielkości, 
które chętnie współpracowały z krajowymi jednostkami rozwojowymi, na-
tomiast nie wykazywały zainteresowania współpracą ze swoimi dostawcami. 
Niejednoznaczne wyniki uzyskane w odniesieniu do przedsiębiorstw średniej 
wielkości stanowią zachętę do dalszych badań w tym zakresie.

Małe przedsiębiorstwa najczęściej współpracowały ze swoimi dostaw-
cami, co obrazuje model uzyskany dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na 
terenie województwa lubuskiego.

Z kolei najmniejszą skłonnością do nawiązywania współpracy inno-
wacyjnej charakteryzowały się mikroprzedsiębiorstwa – były jedyną grupą, 
w której skłonność do nawiązania współpracy innowacyjnej była znacząco 
niższa, niż średnia dla poszczególnych regionów. 

Zestawienie wniosków płynących z tych analiz prowadzi do konkluzji, 
że o ile grupa firm średnich i dużych, cechuje się znaczną skłonnością do 
wdrażania innowacyjnych rozwiązań i można dedykować jej finansowe 
instrumenty wspierające oparte na zasadach ich redystrybucji, o tyle sektor 
MMP wciąż jeszcze wymaga wspierania w oparciu o instrumenty dotacyjne. 
Takie właśnie działania wspierania innowacyjności przez zewnętrzne źródła 
finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących 
z Regionalnych Programów Operacyjnych, mogą mieć wpływ na intensyfika-
cję innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw oraz ich wzajemnej współpracy, 
zarówno pomiędzy sobą jak i z sektorem B + R.
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AN BEISPIEL DER WOJEWODSChAFT WESTPOMMERN UND 
MECKLENBURG-VORPOMMERN

Zusammenfassung

Im vorliegendem Artikel wurde auf die Spezifik der Firmenführung in der 
grenznahen Region der Wojewodschaft Westpommern, sowohl in Polen als auch in 
Deutschland, hingewiesen, mit besonderer Berücksichtigung regionaler Bedingungen 
und Finanzierungsquellen für innovative Initiativen. Das Ziel des vorliegenden Artikels 
ist der Vergleich polnischen Systems zur Innovationsförderung der Unternehmen mit 
dem deutschen Fördersystem. Die Hypothese stellt die Behauptung dar, dass beide 
Fördersysteme miteinander vergleichbar sind und dass der Stand und die Zahl der 
Förderquellen zur Förderung innovativer Wirtschaft in beiden Regionen ähnlich sind. 
Autoren in ihren Erwägungen stützen auf eigene empirische Untersuchungen, welche 
in Jahren 2004-2012 durchgeführt wurden.
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BUDOWA KONKURENCYJNOŚCI REGIONU  
W DOBIE GLOBALIZACJI NA PRZYKŁADZIE  
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Streszczenie

Artykuł przedstawia rozważania autorów nad budowaniem konkurencyjności 
regionalnej. Potrzeba budowy konkurencyjności na poziomie regionalnym jest ściśle 
związana ze zjawiskiem globalizacji. Zjawisko glokalizacji staje się szansą dla regionów 
do tej pory rozpatrywanych jako schyłkowe na stanie się regionami o wysokim poziomie 
konkurencyjności. Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań dotyczące konkurencyj-
ności województwa zachodniopomorskiego. Wykorzystując model ekonometryczny do-
konano badania poziomu konkurencyjności województw w dwóch okresach badawczych. 
Analiza wyników badania wskazała na rosnący poziom konkurencyjności województwa 
zachodniopomorskiego w stosunku do pozostałych województw Polski.

Słowa kluczowe: region, konkurencyjność, województwo zachodniopomorskie.

Wprowadzenie

Zagadnienie budowania konkurencyjności regionów jest szeroko opi-
sywane w literaturze. Poszukiwanie źródeł konkurencyjności i czynników, 
które warunkują, iż jedne z regionów doskonale radzą sobie w zglobalizo-
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wanym świecie, a inne nie, jest przedmiotem badań nie tylko o charakterze 
ekonomicznym. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż sama globalizacja 
jest pojęciem wieloznacznym, a jej wpływ na funkcjonowanie regionów uznać 
należy za wieloaspektowy. Oddziałuje ona bowiem zarówno na czynniki eko-
nomiczne, jak i społeczne oraz kulturowe. Globalizacja wpłynęła na rozwój 
dyskusji nad tym, co jest lokalne, a co ma charakter globalny? Czy istnieją 
powiązania między globalizacją a lokalnością? Czy istnieje korelacja między 
rozwojem gospodarczym świata, a rozwojem jego poszczególnych regionów? 
Według R. Robertsona „globalizacja, jako koncepcja, odnosi się zarówno do 
„zmniejszania się” świata, jak i zwiększania stopnia pojmowania świata jako 
całości. Obydwa te czynniki wzmacniają globalną współzależność i pojmo-
wanie świata jako jedności w dwudziestym wieku”1. 

W kontekście rosnącej globalizacji, coraz więcej miejsca poświęcać 
zaczęto zjawisku glokalizacji. Jest ona postrzegana jako rosnąca rola gospo-
darek lokalnych w procesie globalizacji. Im silniej w skali świata występują 
powiązania gospodarcze, polityczne i społeczne, tym silniej akcentowana 
jest lokalna i regionalna odmienność, jako podstawa budowania przyszłości 
globalnej gospodarki. Tak samo jak gospodarka światowa nie może być po-
strzegana jako prosta suma potencjałów gospodarek poszczególnych państw, 
tak samo glokalizacja winna być rozpatrywana jako zjawisko o charakterze 
jakościowym, wynikającym z synergii potencjałów regionów i tego, co one 
mogą zaoferować światowej gospodarce. Analizując globalizację z punktu 
widzenia funkcjonowania transnarodowych korporacji, często zapomina 
się, że ich siła w dużej mierze budowana jest w oparciu o lokalne czynniki. 
Mimo że same firmy trudno przypisać poszczególnym państwom, to ich filary 
w postaci fabryk, centrów naukowo-badawczych są przecież umiejscowione 
w ściśle określonych miejscach, a ich lokalizacja nie była wynikiem przypad-
ku. O lokalizacji inwestycji zdecydował cały szereg czynników o lokalnym 
lub regionalnym charakterze. Dlatego też można przyjąć, iż globalizacja 
budowana jest lokalnie. Wydaje się, iż spojrzenie na globalizację z poziomu 
lokalnego, może przyczynić się do bardziej dynamicznych i skuteczniejszych 
działań zmierzających do ochrony tożsamości regionalnej przed wszędobylską 
uniformizacją. Z kolei glokalizacja według T. Friedmana może być pewnego 

1 I. Czaja, Globalizacja, globalizam, przedsiębiorczość – szanse i zagrożenia, w: Globalizacja, 
red. J. Klich, ISS, Kraków 2001, s. 65.
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rodzaju filtrem, dzięki któremu państwa zdołają uratować swoje kulturalne 
dziedzictwo przed „ujednolicającym wpływem globalnego kapitalizmu”2.

Zdaniem Kucińskiego, studia nad lokalizacją powinny mieć charakter 
cros-, trans- i interdyscyplinarny3. Wydaje się, że postulat ten jest jak najbar-
dziej uzasadniony. Problem relacji między tym, co lokalne, a tym, co globalne, 
a co za tym idzie kwestia funkcjonowania i rozwoju lokalnych gospodarek 
i społeczności w warunkach postępującej globalizacji, i nie dotyczy jedynie 
eksponowanego przez R. Robertsona poziomu państw i krajów, lecz także 
jednostek przestrzennych niższych szczebli w skali geograficznej, a właści-
wie przede wszystkim ich4. Ważnym elementem badań nad globalizacją jest 
kwestia suwerenności państw i regionów, a także roli, jaką mogą odgrywać 
struktury odpowiedzialne za zarządzanie rozwojem regionalnym w zgloba-
lizowanym świecie. Literatura przedmiotu wskazuje na marginalizację roli 
państwa w procesach rozwojowych, na rzecz instytucji samorządowych, czy 
wręcz społeczeństwa obywatelskiego.

Warto także zwrócić uwagę na jeszcze jedno oblicze współczesnej globa-
lizacji – polaryzację, która często jest efektem konkurencyjności lub jej braku. 
Nie jest ona już wynikiem politycznych podziałów, a związana jest z czyn-
nikami społecznymi i ekonomicznymi. R. Kuźniar pisze, że „procesy globa-
lizacji są źródłem polaryzacji społeczności międzynarodowej. Wytwarzana 
przez globalizację linia podziału różni się od tych, które jeszcze do niedawna 
wyznaczały strukturę rzeczywistości międzynarodowej (ideologie, imperial-
ne strefy wpływu). Jest to linia podziału na coraz bardziej bogatych i coraz 
większy odsetek biedniejszych. Ta linia przebiega nie tylko pomiędzy krajami 
a regionami, ale także wewnątrz społeczeństw w poszczególnych krajach. 
(...) S. Talbott napisał o nowym biopolaryzmie, którym nie jest już żelazna 
kurtyna pomiędzy Wschodem a Zachodem. Jest to linia między stabilnością 
a niestabilnością, integracją a dezintegracją, dobrobytem a nędzą”5.

2 Th.L. Friedman, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy 
Rebis, Poznań 2001, s. 360.

3 K. Kuciński, Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji, Rocznik Żyrardowski,  
Tom IX/2011, s. 16.

4 Ibidem.
5 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000, s. 84. 
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1. Cel i metoda

W miarę pogłębiania się procesów globalizacyjnych i polaryzacyjnych we 
współczesnym świecie, rośnie potrzeba analizowania czynników rozwojowych 
o charakterze endogenicznym, charakterystycznych dla społeczności lokalnych. 
Stąd zmienia się znaczenie badań poświęconych rozwojowi struktur lokalnych. 

Region zachodniego pogranicza odgrywa szczególną rolę w badaniach 
regionalnych w Polsce. Koncentrują się one na skutkach procesów integracji 
i globalizacji oraz na zmianach w postrzeganiu obszarów przygranicznych, 
które coraz częściej uważane są za obszary rdzeniowe a nie peryferyjne. 
Peryferyjność geograficzna, rozpatrywana z punktu widzenia jednego pań-
stwa, przeciwstawiana jest kluczowemu położeniu z punktu widzenia inte-
resów wielu państw. Schyłkowości regionów peryferyjnych przeciwstawiana 
jest koncepcja budowania regionów konkurencyjnych. Konkurencyjność to 
„przewaga nad innymi regionami będącą wypadkową atrakcyjności oferty 
usługowej kierowanej do obecnych i potencjalnych użytkowników regionu, 
którymi są mieszkańcy, firmy, inwestorzy, goście a jej źródłem jest nowoczes-
na infrastruktura materialna, instytucjonalna i intelektualna regionu”6.

Realizacja wizji wysoce konkurencyjnego obszaru Pomorza Zachodniego 
wymaga przedsięwzięcia szeregu działań, zmierzających do stworzenia całego 
systemu wpierania rozwoju regionu Aktualizowana Regionalna Strategia 
Innowacji, Regionalny Program Operacyjny czy też Strategia Rozwoju 
Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, to kluczowe dokumenty, 
które powinny stać się narzędziem inicjowania przemian gospodarczych woje-
wództwa tak, aby rozwijały się w nim solidne podstawy tworzenia, absorpcji 
i dyfuzji innowacji7.

Celem opracowania jest przedstawienie i ocena koncepcji budowy 
regionu konkurencyjnego na przykładzie województwa zachodniopomor-
skiego. W badanych posłużono się metodą analizy literatury oraz wykorzy-
stano model ekonometryczny oparty na koncepcji wskaźnika HDI – Human 

6 A. Klasik, Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie 
syntetyczne, w: Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy.  
II śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego. AE i Górnośląska Wyższa Szkota 
Przedsiębiorczości im. K. Goduli, Katowice, s. 99–100.

7 Projekt aktualizacji programu rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2020”, Szczecin 2010, s. 6.
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Development Index. Wybór metodologii podyktowany był chęcią uzyskania 
syntetycznego wskaźnika, umożliwiającego porównanie obszarów objętych 
badaniem. Dzięki temu możliwe było stworzenie modelu opartego na 5 wy-
branych wskaźnikach8. Badaniem objęto 16 województw. Analizowano dwa 
okresy badawcze, tj. rok 2004 i 2011. Podyktowane to było chęcią uzyskania 
informacji pozwalających na dokonywanie porównań, nie tylko jednostek 
samorządowych względem siebie, ale także wskazanie ewentualnych ten-
dencji w rozwoju obszarów objętych badaniem. Zastosowanie syntetycznego 
wskaźnika konkurencyjności (WK) opartego na metodologii wskaźnika HDI 
pozwala z jednej strony na wykorzystanie potencjału informacyjnego wielu 
wskaźników cząstkowych, a z drugiej zaś na zastąpienie tego zbioru, jedną 
wartością dającą porównywać się w czasie i w całej zbiorowości. Analiza 
dostępnej literatury wskazuje, iż model HDI służy do oceny rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego zarówno gmin, jak i powiatów czy też województw9.

2. Wyniki i dyskusja

Proces globalizacji w nierozerwalny sposób związany jest z pojęciem 
konkurencyjności. Mimo że zagadnienia związane z konkurencyjnością 
regionalną leżą u podstaw współczesnej ekonomii10, to nadal nie doczekało 
się ono ogólno akceptowalnej definicji. Wydaje się, że zaproponowane przez  

8 Wskaźniki dobrane zostały w sposób celowy w oparciu o literaturę przedmiotu. Wskaźniki 
poddane zostały modelowaniu opartym na koncepcji wskaźnika HDI. Oceny konkurencyjności 
województw dokonano w oparciu o: x1 – stopa bezrobocia, x2 – ilość podmiotów gospodarki 
narodowej wpisanych do rejestru REGON na 1 tys. mieszkańców, x3 – ilość podmiotów z ka-
pitałem zagranicznym na 1 tys. mieszkańców, x4 – dochody budżetów województw na jednego 
mieszkańca, x5 – wskaźnik obciążenia demograficznego – ludność w wieku poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku produkcyjnym. Spośród wybranych wskaźników trzy stanowiły stymulanty 
a dwa uznano za destymulanty rozwoju konkurencyjności regionu.

9 A. Malkowski, The social-economic development of eastern and western Polishfrontier 
regions, w: Economic science for rural developmen,t nr 13, Jelgava 2007, s. 192–196;  
R. Czyżkiewicz, M. Molewicz, M. Tałasiewicz, Roczniki samorządów województwa zachod-
niopomorskiego. Bilans pierwszych lat powiatów 1999–2001, Instytut Rozwoju Regionalnego, 
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania, Szczecin 2002; R. Czyszkiewicz, 
Wskaźnik rozwoju wspólnot terytorialnych – koncepcja o praktycznym zastosowaniu, „Studia 
Regionalne i Lokalne” 2003, nr 2, s. 77–90.

10 B. Winiarski, Czynniki konkurencyjności regionów, w: Konkurencyjność regionów,  
red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999, s. 48.
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B. Winiarskiego ujęcie, wskazujące na konkurencyjność jako zdolność regionu 
do osiągnięcia sukcesu w gospodarce rynkowej11, najlepiej oddaje istotę tego 
pojęcia. Synonimem takiego sukcesu jest osiągnięcie przewagi nad innymi re-
gionami, poprzez wykreowanie podstaw trwałego i zrównoważonego rozwoju. 
W konsekwencji współczesne podejście do globalizacji, wskazuje na doniosłą 
rolę jaką w tym procesie pełnią regiony. Zwłaszcza, że M. Porter12 w swoich 
rozważaniach nad konkurencyjnością stwierdził, iż jest ona budowana lokalnie, 
a zamożność narodów tworzy się a nie dziedziczy. Nie wyrasta ona z naturalnych 
bogactw kraju, jego siły roboczej, jego stóp procentowych ani z wartości jego 
waluty, jak utrzymuje ekonomia klasyczna. Konkurencyjność narodu zależy 
od zdolności jego przemysłu do innowacji, do podnoszenia swojego poziomu.

W zgodzie z zapisami określonymi w Strategii Rozwoju Kraju, Polska do 
roku 2015 ma stać się krajem o wysokim poziomie jakości życia mieszkańców 
oraz silnej i konkurencyjnej gospodarce, zdolnej do tworzenia nowych miejsc 
pracy13. Dokument wskazuje, na wagę kontynuowania i rozwijania różnych form 
współpracy przygranicznej z Niemcami, oraz w regionie Morza Bałtyckiego. 
Jako jeden z celów polityki regionalnej wskazuje dążenie do zwiększenia mię-
dzynarodowej konkurencyjności zespołu portowego Szczecin–świnoujście oraz 
funkcji okołoportowych, głównie usługowych, spedycyjnych i finansowych14. 
Istotne zadania w kontekście budowy konkurencyjności Pomorza Zachodniego 
zawierają także Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Za kluczowe 
wyzwanie o charakterze gospodarczym, stojącym przed Polską, dokument ten 
uznaje zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki15.. 

Obszar województwa zachodniopomorskiego powinien stanowić funkcjo-
nalny układ powiązań między przedsiębiorcami, placówkami naukowo-badaw-
czymi i władzami samorządowymi wszystkich szczebli. Stworzenie takiego 
regionalnego systemu budowy konkurencyjności wpłynie na intensyfikację 

11 Ibidem.
12 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 193.
13 Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dokument 

przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku, Warszawa 2006, s. 22.
14 Ibidem, s. 60.
15 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, wspierające wzrost gospodarczy 

i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów 
w dniu 29 listopada 2006 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, s. 37.
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współpracy między podmiotami gospodarczymi, jednostkami naukowymi i inny-
mi podmiotami wspierającymi rozwój innowacyjności na poziomie regionalnym. 

Podstawowym celem Regionalnej Strategii Innowacji, wdrażanej 
w województwie zachodniopomorskim, jest budowa regionalnego systemu 
innowacyjnego, którego funkcją jest stymulowanie rozwoju regionalnego 
i przyczynianie się do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności regionu po-
przez tworzenie wiedzy i innowacji w regionie16. Zgodnie z zapisami Strategii 
Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku, Pomorze 
Zachodnie to region o nowoczesnej i zróżnicowanej gospodarce, stawiający na 
naukę i innowacyjność. Dzięki swojemu korzystnemu położeniu i rozbudowie 
infrastruktury transportowej, województwo odgrywa rolę ważnego ośrodka 
wymiany gospodarczej, kulturalnej i naukowej o dobrej dostępności komuni-
kacyjnej17. Według twórców strategii w roku 2020 województwo zachodnio-
pomorskie stanie się regionem konkurencyjnym, stwarzającym wszechstronne 
możliwości rozwoju, zwłaszcza osobom przedsiębiorczym, wykształconym 
i kreatywnym oraz małym i średnim podmiotom gospodarczym. Region 
stanowi atrakcyjne miejsce dla inwestorów, turystów, studentów, naukowców, 
a także obecnych i potencjalnych mieszkańców. Rozwojowi przedsiębiorczości 
sprzyja dobrze zorganizowana, efektywna i działająca w sposób przejrzysty 
administracja publiczna, ukierunkowana na trwały rozwój społeczno-gospo-
darczy18. Tworząc misję dla województwa zachodniopomorskiego przyjęto, 
iż kluczowym działaniem będzie: „stworzenie warunków do stabilnego 
i zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego opartego 
na konkurencyjnej gospodarce i przedsiębiorczości mieszkańców oraz aktyw-
ności społecznej przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów”19. 

Osiągnięcie tak postawionego celu, możliwe jest jedynie w przypadku 
wykorzystania wszystkich czynników rozwoju regionu. Według M. Portera20 

16 Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, red. J. Buzek, Twigger, Warszawa 2007, s. 256.
17 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, s. 105. https://

bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=25816:strategia-rozwoju-
wojewodztwa-zachodniopomorskiego-do-roku-2020&catid=524:strategia-rozwoju-
wojewodztwa&Itemid=224, 25.10.2012.

18 Ibidem, s. 105.
19 Ibidem, s. 106.
20 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 33.



154 Arkadiusz Malkowski, Agnieszka Malkowska

czynnik rozwoju regionalnego to składnik, własność regionu lub zdarzenie 
mające miejsce w jego granicach, które oddziaływają na zmiany jego stanu. To 
także zdarzenie nietkwiące w regionie, ale będące przyczyną zewnętrznych 
zmian zachodzących w jego obrębie. Stąd czynnikami rozwoju województwa 
zachodniopomorskiego będą jego zasoby endogeniczne, a także implikacje 
związane z procesami glokalizacji, towarzyszącymi rozwojowi światowej 
gospodarki. Chcąc ująć w sposób syntetyczny poziom konkurencyjności 
województwa zachodniopomorskiego na tle pozostałych województw w kraju, 
zdecydowano o potrzebie wykorzystania wybranych wskaźników w modelo-
waniu ekonometrycznym. Zastosowane zmienne mają różne wagi i miana. 
Powoduje to potrzebę dokonania standaryzacji zmiennych, co prowadzi do 
eliminacji jednostek miary i wyrównania wartości zmiennych. Standaryzacja 
zmiennych dokonywana jest zgodnie ze wzorem:

MinMax
MinX

W jk
jk

 
,

gdzie:
j – indeks danej wspólnoty samorządowej, przyjmujący wartości od 1 do 8,
Xjk – konkretna wielkość k-tego czynnika osiągnięta przez j-ą wspólnotę 

w danym roku,
Mink – minimalna wartość k-tego czynnika osiągnięta przez wojewódz-

twa objęte badaniem, 
Maxk – maksymalna wartość k-tego czynnika osiągnięta przez woje-

wództwa objęte badaniem.
Cząstkowe wskaźniki przybierają wartości dodatnie, w przedziale (0,1), 

gdzie „0” jest wynikiem najniższym, a „1” najwyższym. W kolejnym etapie 
modelowania zbudowano syntetyczny wskaźnik konkurencyjności WK, bę-
dący sumą wartości standaryzowanych wartości cząstkowych, stworzonego 
w oparciu o wzór:

 

      
1

n

j
jkWWK ,

gdzie:
WK – wskaźnik konkurencyjności,
Wjk – standaryzowana wartość k-tej cechy w j-ym obiekcie.
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Wykorzystując wskazaną wyżej metodologię zbudowano wskaźnik 
konkurencyjności województw w latach 2004 i 2011 (tabela 1).

Tabela1. 

Rozkład wskaźnika konkurencyjności w roku 2004 i 2011

LP Województwo

Wskaźnik 
konkurencyj- 

ności 
2004

LP Województwo

Wskaźnik 
konkurencyj- 

ności 
2011

1 Mazowieckie 2,42 1 Mazowieckie 1,87

2 śląskie 1,13 2 Lubuskie 1,45

3 Dolnośląskie 1,03 3 Dolnośląskie 1,44

4 Lubuskie 0,91 4 Zachodniopomorskie 1,34

5 Wielkopolskie 0,84 5 Opolskie 1,07

6 Zachodniopomorskie 0,80 6 Wielkopolskie 0,91

7 Pomorskie 0,57 7 Pomorskie 0,74

8 Opolskie 0,23 8 śląskie 0,27

9 Małopolskie 0,00 9 Małopolskie 0,23

10 Łódzkie –0,01 10 Warmińsko- 
-mazurskie –0,36

11 Kujawsko- 
-pomorskie –0,18 11 Kujawsko- 

-pomorskie –0,47

12 Warmińsko- 
-mazurskie –0,80 12 Podkarpackie –0,51

13 świętokrzyskie –0,83 13 Podlaskie –0,54

14 Podlaskie –0,86 14 Łódzkie –0,63

15 Lubelskie –0,93 15 świętokrzyskie –0,66

16 Podkarpackie –0,99 16 Lubelskie –0,79

Źródło: obliczenia własne.

Na podstawie uzyskanych wartości wskaźnika konkurencyjności (WK), 
przeprowadzono klasyfikację województw. Za podstawę zróżnicowania 
przyjęto przedziały, jakie przyjmuje wskaźnik WK, uwzględniając średnią 
arytmetyczną i odchylenie standardowe. 
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Tabela 2

Klasa Przedział Poziom konkurencyjności

A

  

sxWK  

sxWKx  

xWKsx  

sxWK  

bardzo dobry

B

  

sxWK  

sxWKx  

xWKsx  

sxWK  

dobry

C

  

sxWK  

sxWKx  

xWKsx  

sxWK  

dostateczny

D

  

sxWK  

sxWKx  

xWKsx  

sxWK  niedostateczny

Źródło: obliczenia własne.

Pozwoliło to na podział województw ze względu na ich poziom kon-
kurencyjności na 4 grupy: A – bardzo dobry, B – dobry, C – dostateczny, 
D – niedostateczny (tabela 3).

Tabela 3

 Ocena konkurencyjności województw w roku 2004 i 2006

Województwo
Klasa

2004 2011
Łódzkie C D
Mazowieckie A A
Małopolskie C C
śląskie B C
Lubelskie D D
Podkarpackie D C
Podlaskie D C
świętokrzyskie D D
Lubuskie B A
Wielkopolskie B B
Zachodniopomorskie B A
Dolnośląskie B A
Opolskie B B
Kujawsko-pomorskie C C
Pomorskie B B
Warmińsko-mazurskie D C

Źródło: obliczenia własne.
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Przeprowadzone badania wykazały, iż poziom konkurencyjności poszcze-
gólnych województw jest niezwykle zróżnicowany. Analizując sytuację, w jakiej 
znalazło się województwo zachodniopomorskie należy wskazać, iż w porównaniu 
z rokiem 2004, poprawiło ono swoją konkurencyjność względem pozostałych 
województw w roku 2011. W roku 2004 ze wskaźnikiem konkurencyjności na 
poziomie WK = 0,80 zajmowało szóstą pozycję w kraju, ale zważywszy ma 
wartość tego wskaźnika, zaklasyfikowane zostało do grupy województw o do-
brym poziomie rozwoju konkurencyjności. W roku 2004 najwyższym poziomem 
konkurencyjności charakteryzowało się województwo mazowieckie i jako jedyne 
zostało zaklasyfikowane do grupy najbardziej konkurencyjnych województw. 
W roku 2011 grupę najbardziej konkurencyjnych województw tworzyły już 
cztery jednostki terytorialne. Województwo zachodniopomorskie ze wskaź-
nikiem konkurencyjności na poziomie WK = 1,34 zajmowało czwartą pozycję 
w kraju, a wartość wskaźnika plasowała je wśród województw o najwyższym 
poziomie konkurencyjności. Wskazywać to może, iż podejmowane działania 
związane z realizacją wskazanych wyżej celów strategicznych, przekładają się na 
wzrost jego konkurencyjności. Województwa zachodniej Polski wypadają pod 
tym względem zdecydowanie lepiej niż województwa wschodniego pogranicza. 
Wśród województw o najniższym poziomie konkurencyjności w obu okresach 
badawczych znalazły się województwa świętokrzyskie i lubelskie. 

Zakończenie

Ograniczony charakter opracowania nie pozwala na przedstawienie 
wszystkich uwarunkowań związanych z budową konkurencyjności regionu. 
Przedstawione wyniki badań są jedynie częścią badań prowadzonych przez 
autorów. Doświadczenia z tym związane wskazują, iż nawet w przypadku 
zastosowania większej liczby zmiennych w modelu wyniki nie różnią się zna-
cząco od przedstawionych w artykule. Budowa konkurencyjnego regionu jest 
procesem długotrwałym. Analiza odległych okresów badawczych pozwala 
wskazać na zachodzące w tym zakresie przemiany. Z perspektywy czasu 
i uwzględniając wskazane w pracy zmienne należy uznać, iż podejmowane 
w województwie zachodniopomorskim działania zmierzające do realizacji 
strategii rozwoju czy też strategii innowacyjności przynoszą oczekiwane 
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efekty. Na tle pozostałych województw, region Pomorza Zachodniego cechuje 
się wysoką konkurencyjnością. W roku 2011, w porównaniu z rokiem 2004, 
poziom konkurencyjności regionu się poprawił, a województwo zachodniopo-
morskie znalazło się wśród najbardziej konkurencyjnych jednostek w kraju.
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BUILDING A REGION’S COMPETITIVENESS IN AN AGE  
OF GLOBALIZATION DEMONSTRATED BY ThE EXAMPLE  

OF WEST POMERANIAN VOIVODEShIP

Summary

This article presents the authors’ discussion on the building of regional com-
petitiveness. The need for building competitiveness at the regional level is strictly 
connected with the phenomenon of globalization. Globalization gives more and more 
opportunities for regions considered as declining to become highly competitive. 
The article provides selected results of research into the competitiveness of West 
Pomeranian Voivodeship. By using the econometric model, the competitiveness level 
of voivodeships in two research periods was analyzed. Ouranalysis of the results 
showed a growing competitiveness level of West Pomeranian Voivodeship in relation 
to the other Polish voivodeships.
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INICJATYWA WSPóLNOTOWA JEREMIE JAKO NOWY 
INSTRUMENT UE ZWIęKSZAJąCY DOSTęPNOŚć  

DO ZEWNęTRZNYCh ŹRóDEŁ FINANSOWANIA DLA MŚP

Streszczenie

Banki niechętnie finansują firmy z sektora MśP. Inwestycje tych firm są po-
strzegane przez banki jako ryzykowne, kłopotliwe w obsłudze, co wpływa na niską 
wiarygodność firmy i w konsekwencji na odmowę zawarcia umowy kredytowej. 
W takiej sytuacji Inicjatywa JEREMIE wychodzi naprzeciw kapitałowym barierom. 
Inicjatywa JEREMIE to wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw i oferuje ona państwom członkowskim UE możliwość korzystania 
z części swoich funduszy europejskich na wsparcie przedsiębiorstw poprzez stwo-
rzenie mechanizmów inżynierii finansowej, poprawiającej dostęp do finansowania 
zewnętrznego. Inicjatywa JEREMIE zapewnia przedsiębiorcom takie instrumenty 
finansowe jak poręczenia, pożyczki czy wejścia kapitałowe.

Słowa kluczowe: źródło finansowania, MSP, JEREMIE.

Wprowadzenie

Sytuacja gospodarcza po 2008 roku i ta obecna w roku 2012 pokazuje w jak 
trudnych czasach żyjemy i jak zjawiska makro-, mezoekonomiczne wpływają 
na ekonomię w gospodarstwach domowych oraz jak negatywne skutki wszel-
kich kryzysów ekonomicznych implikują problemy w przedsiębiorstwach.
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Kryzys finansowy w roku 2008, któremu symboliczny początek dał upa-
dek banku Lehman Brothers oraz trwające problemy gospodarcze m.in. Grecji, 
która bez pomocy finansowej ze strony innych państw Unii Europejskiej oraz 
bez szeroko rozumianego planu naprawczego musiałaby ogłosić bankructwo 
potwierdzają turbulentność minionej i obecnej dekady. Wspomniane kryzysy, 
a w szczególności ten z roku 2008, początkowo uderzył w kraje rozwinięte, 
a następnie w zastraszającym tempie przerodził się w globalny krach gospo-
darczy, powodując utratę zaufania do sprawnie funkcjonujących instytucji. 
Polska należy wprawdzie do krajów które stosunkowo łagodnie przechodzą 
fale kryzysów, jednakże w przedsiębiorstwach widać narastające problemy 
z płynnością finansową, mniejszym popytem na produkty i usługi oraz ogra-
niczeniem dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania z uwagi na m.in. 
zwiększone ryzyko kredytowe.

Celem artykułu jest przedstawienie idei stworzonej przez Komisję 
Europejską Inicjatywy JEREMIE, dzięki której możliwe jest uruchomienie 
dodatkowych źródeł finansowania przedsiębiorstw, poprzez wzmocnienie ka-
pitału i przejęcie przez Fundusz Powierniczy JEREMIE części ryzyka, którego 
instytucje finansowe nie byłyby skłonne ponieść w normalnych warunkach.

1. Charakterystyka sektora MŚP w Polsce

Od ponad dwudziestu lat jesteśmy świadkami zmian zachodzących 
zarówno w sferze społecznej, jak i szeroko rozumianej swerze gospodarczej. 
Zmiany te, wywarły ogromny wpływ na strukturę polskiej gospodarki oraz 
zapoczątkowały rywalizację przedsiębiorstw w otoczeniu, w którym rządzi 
„niewidzialna ręka rynku”. W warunkach stale nasilającej się konkurencji 
ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej stało się nieodzownym ele-
mentem tej gry rynkowej. Transformacja ustrojowa to także początek rozwoju 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MśP). Przedsiębiorstwa z sektora 
MśP tworzą specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw zarówno w Polsce, jak 
i w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Z danych GUS wynika, że w Polsce jest już zarejestrowanych prawie 
3,909 mln podmiotów gospodarczych, z czego na sektor MśP przypada aż 
99,8 % ogółu zarejestrowanych podmiotów. Największy udział w tej grupie –  
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94,2% zajmują przedsiębiorstwa mikro (zatrudniające mniej niż 10 pracowni-
ków), przedsiębiorstwa małe (10–49 pracowników) stanowią 4,9%, a średnie 
(50–249 pracujących) – 0,9% ilości przedsiębiorstw w sektorze1.

W krajach gospodarek wolnorynkowych, w tym także i w Polsce, sektor 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw uważany jest za koło zamachowe 
gospodarki i jako stymulant jej rozwoju. Potwierdzeniem tego jest fakt, że 
sektor ten ma około 50%-owy udział w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto.

O roli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce mówi się 
obecnie tylko dobrze, a jako ich atuty wymienia się najczęściej to, że:

 – tworzą nowe miejsca pracy – zwykle dużo taniej i szybciej niż duże 
firmy,

 – wypełniają nisze rynkowe, którymi duże firmy się nie interesują,
 – wprowadzają innowacje i przez to wyzwalają potencjał innowacyjny,
 – stymulują rozwój konkurencji w gospodarce, podczas gdy duże firmy 

raczej tę konkurencję ograniczają,
 – współtworzą sukcesy dużych firm, przejmując od nich funkcje, które 

dla nich są mało atrakcyjne2.
Jednocześnie, w rozwijających się gospodarkach mikro, małe i średnie 

firmy napotykają na szereg trudności i niedogodnień. Ograniczenia, na które 
najczęściej uskarżają się mali i średni przedsiębiorcy to:

 – uregulowania prawne – brak stabilizacji przejawiający się częstą 
i niełatwą do przewidzenia zmianą przepisów,

 – administracyjne ograniczenia w podejmowaniu niektórych rodzajów 
działalności gospodarczej – koncesjonowanie działalności, które go-
dzi w zasadę swobody gospodarczej i jest instrumentem korupcjo-
gennym, 

 – długotrwałe i kosztowne postępowania sądowe w sprawach gospo-
darczych i rejestrowych,

1 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru 
REGON w województwie zachodniopomorskim w 2010 r., Urząd Statystyczny w Szczecinie, 
Szczecin 2011.

2 A. Kopczuk, Kształtowanie struktury kapitału w procesie wzrostu małego przed-
siębiorstwa, w: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, 
red. E. Orechwa-Maliszewska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania 
w Białymstoku, Białystok 2003, s. 90.
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 – bariery o charakterze fiskalnym – utrzymywanie wysokich obcią-
żeń podatkowych, częste zmiany przepisów prawa podatkowego oraz 
swobodna ich interpretacja przez urzędy skarbowe, 

 – niedostateczny dostęp do informacji gospodarczej,
i wreszcie:

 – ograniczenia kapitałowe3.
To właśnie ograniczenia kapitałowe są jednym z czynników hamującym 

nie tylko rozwój, ale również samo pojawienie się i utrzymanie się na rynku, 
czy też rozbudowanie pozycji konkurencyjnej. Wiąże się z tym utrudniony 
dostęp do finansowania zewnętrznego.

A przecież realizowanie przez mikro, małe i średnie firmy podstawo-
wych funkcji gospodarczych jest możliwe wówczas, gdy przedsiębiorstwa te 
mają ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału. Kiedy 
kapitał własny i wypracowane nadwyżki finansowe nie są wystarczające, aby 
finansować inwestycje i innowacje przedsiębiorcy na ogół sięgają po finanso-
wanie w formie kredytu czy pożyczki.

Inwestycje sektora MśP postrzegane są przez kapitałodawców – głów-
nie banki – jako przedsięwzięcia ryzykowne i kłopotliwe w obsłudze, przy 
uwzględnieniu relatywnie wysokiego kosztu weryfikacji i monitorowania 
klienta w stosunku do generowanych zysków. Taka sytuacja przekłada się 
niestety na mniej korzystne warunki, na jakich udzielany jest kredyt, czyli 
głównie wysokie oprocentowanie i znaczne wymagania w kwestii zabezpie-
czenia kredytu, których często początkujący przedsiębiorca nie ma.

Ponadto, przedsiębiorcy wspominają o następujących utrudnieniach 
stwarzanych przez przedsiębiorstwa bankowe4:

 – przecenianie znaczenia analizy wskaźnikowej, która nie zawsze jest 
wiarygodna,

 – nieelastyczną ofertę kredytową niedostosowaną do specyfiki sektora 
MśP,

 – koncentrowanie się na przeszłości klienta,
 – zbyt rygorystyczne egzekwowane zabezpieczeń,

3 http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt5/18_janas.pdf, 20.10.2012.
4 A. Adamiuk, Rola funduszy poręczeń kredytowych w zwiększaniu wiarygodności 

ekonomicznej przedsiębiorstwa, w: Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa – ocena 
i kształtowanie, red. A. Kopczuk. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania 
w Białymstoku, Białystok 2004, s. 94.
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 – zbyt urzędowy stosunek do klientów,
 – zbiurokratyzowane i długotrwałe procedury związane z wypełnie-

niem i złożeniem wniosków kredytowych,
 – niekorzystne, w porównaniu do dużych jednostek, ogólne warunki 

udzielania kredytów (dyskryminacja sektora MśP).
Kryzys światowy, którego skutki, coraz bardziej odczuwa polska go-

spodarka powoduje, że polityka kredytowa banków w zakresie finansowania 
przedsiębiorców stała się nad wyraz ostrożna. Można wskazać przynajmniej 
kilka powodów takiego zachowania: wyhamowanie gospodarki, którego 
skutkiem są trudniejsze warunki prowadzenia biznesu, kłopoty finansowe 
części zagranicznych banków, polityka ograniczania akcji kredytowej, brak 
płynności na rynku międzybankowym. 

2. Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE w Polsce

Inicjatywa JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium 
Enterprises (Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i średnich 
Przedsiębiorstw) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego 
Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która 
wpisuje się w założenia Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia 
i ma na celu poprawę dostępu do finansowania rozwoju mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw w regionach UE. Inicjatywa ta ma pomóc przezwyciężyć 
trudności w dostępie do finansowania, w szczególności poprzez zapewnienie 
dostępu do mikrokredytów, pożyczek, kapitału podwyższonego ryzyka, 
kredytów i gwarancji, a także innych innowacyjnych form finansowania dla 
sektora MśP5.

Zastosowanie Inicjatywy JEREMIE ma na celu wspieranie rozwoju 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez poprawę ich dostępności 
do kapitału polegającą na zaoferowaniu im kompleksowego, elastycznego 
i skutecznego systemu instrumentów inżynierii finansowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący rolę Menadżera Funduszy 
Powierniczych JEREMIE w wybranych województwach w Polsce w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych i Programowi Rozwój Polski 

5 www.cie.gov.pl, 20.10.2012.
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Wschodniej jest zobowiązany do alokowania środków Funduszu w sposób 
zwrotny w działające lub uruchamiane na rynku instrumenty zewnętrznego 
finansowania przedsiębiorczości udostępniane dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw przez Pośredników Finansowych6.

Rys. 1. środki Inicjatywy JEREMIE, którymi zarządza BGK w poszczególnych 
województwach (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.jeremie.com.pl, 20.10.2012.

środki wydatkowane na rzecz MśP i zwrócone do Funduszu 
Powierniczego JEREMIE będą udostępnione do powtórnego inwestowania 
na wsparcie sektora MSP.

Mechanizm działania Inicjatywy JEREMIE opiera się na utworzeniu 
specjalnych Funduszy Powierniczych JEREMIE, do którego „z góry” 
przekazane zostały środki z Regionalnych Programów Operacyjnych, które 
następnie w postaci instrumentów inżynierii finansowej trafiają do mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw działających w regionach7.

6 Obecnie Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszy Powierniczych, 
utworzonych w ramach niektórych Regionalnych Programów Operacyjnych, działa w pięciu 
województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, pomorskim, łódzkim i dolnośląskim 
oraz w województwach objętych Programem Rozwój Polski Wschodniej.

7 www.rpo.wzp.pl/rpo/inicjatywa_jeremie/inicjatywa_jeremie.htm, 20.10.2012.
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Do podmiotów z sektora MSP środki finansowe trafiają poprzez 
Pośredników Finansowych takich jak: fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, 
banki i inne instytucje finansowe finansujące sektor MSP, np. Spółdzielcze 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Schemat działania Inicjatywy JEREMIE 
w Polsce przedstawia rysunek 2.
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Rys. 2. Schemat działania Inicjatywy JEREMIE w Polsce
Źródło: opracowanie własne.

Pośrednicy finansowi, wybierani w drodze konkursów zobowiązani 
są do oferowania MśP produktów finansowych dostosowanych do potrzeb 
finansowania działalności i rozwoju MśP. Wszystkie instrumenty finansowe, 
w przeciwieństwie do jednorazowych dotacji, będą odnawialne. Powstały 
w ten sposób efekt mnożnikowy ma przynieść o wiele większe korzyści dla 
przedsiębiorstw niż system dotacyjny, gwarantując ciągłość i stabilność sys-
temu wsparcia. środki wydatkowane na rzecz MśP i zwrócone do Funduszu 
Powierniczego są udostępnione do powtórnego inwestowania na wsparcie 
sektora MśP. Tym samym, opracowany mechanizm transferowy pozwoli na 
zwiększenie absorpcji środków z RPO WZ przez sektor MśP8.

8 Ibidem.
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Wsparcie ma na celu wypełnienie luki finansowej istniejącej w regionie 
w zakresie instrumentów inżynierii finansowej, tzn. iż działanie Funduszu 
Powierniczego JEREMIE jest ukierunkowane na obszar „niesprawności” 
rynku. Oznacza to, że instrumenty finansowe wspierane w ramach Funduszu 
Powierniczego pojawiają się tam, gdzie tradycyjny sektor bankowy odmawia 
przedsiębiorcom udzielania kredytów na rozwój prowadzonej przez nich 
działalności lub wymaga spełnienia dodatkowych warunków.

Ponadto zastosowanie Inicjatywy JEREMIE zwiększa efektywność 
instytucji oferujących sektorowi MśP instrumenty inżynierii finansowej 
poprzez: 

 – rozwój ich oferty produktowej,
 – lepsze ukierunkowanie wsparcia ze względu na lokalizację, profil 

przedsiębiorcy oraz rodzaj/charakter prowadzonej działalności,
 – podnoszenie standardów zarządzania instrumentami finansowymi,
 – stworzenie i realizację wspólnej polityki działania funduszy. 

Należy także mieć na uwadze, iż często oprócz braku kapitału przyczyną 
problemów przedsiębiorstwa jest także brak doświadczenia i umiejętności 
efektywnego zarządzania firmą, brak „dobrych praktyk” czy ograniczony 
dostęp do specjalistycznych szkoleń lub usług doradczych w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej. Problem ten dotyczy głównie firm 
w początkowej fazie rozwoju, a także powstających w gminach o niskiej 
aktywności gospodarczej, czy na terenach wiejskich, itp. Dąży się zatem do 
zapewnienia MśP kompleksowego wsparcia, które pozwoli na lepsze wy-
korzystanie środków, które trafią do przedsiębiorstw w formie określonego 
instrumentu finansowego9.

Każdorazowe wsparcie przekazywane w ramach Funduszu Powierniczego 
JEREMIE ma na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorstwa oraz przynoszenie 
przedsiębiorstwu długofalowych korzyści. W związku z tym preferowane jest 
ukierunkowanie finansowania przede wszystkim na działalność inwestycyjną 
firm. Przekazywanie przedsiębiorstwom poprzez instrumenty finansowe 
wsparcia na działalność bieżącą jest możliwe, jednakże niewskazane jest 
tworzenie produktów finansowych przeznaczonych wyłącznie na kapitał 
pracujący przedsiębiorstwa, tzn. dany instrument finansowy nie może być 
tworzony jedynie w celu zapewnienia przedsiębiorstwom środków finanso-

9 Ibidem.
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wych na działalność bieżącą. Możliwe jest natomiast stosowanie instrumen-
tów finansowych, w ramach których wsparcie na kapitał pracujący będzie 
towarzyszyć wsparciu na działalność inwestycyjną firm, pod warunkiem, iż 
będzie to służyć rozwojowi przedsiębiorstwa.

W ramach Inicjatywy JEREMIE istnieje także możliwość zastosowania 
wsparcia typu venture capital, transfer technologii, business angels, itp. 

Reasumując, Inicjatywa stanowi odpowiedź na zwiększone zapotrzebo-
wanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie poprawy dostępu 
do funduszy wspierających ich rozwój. Inicjatywa JEREMIE dzięki zastoso-
waniu mechanizmów inżynierii finansowej, pozwala na redukcję ekspozycji 
na ryzyko kredytowe banków i innych instytucji finansowych i tym samym 
na zmniejszenie bariery dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania 
dla sektora MśP.

Zakończenie

W ocenie banków udzielanie finansowania mikro, małym i średnim 
przedsiębiorcom o charakterystycznych cechach takich jak niski kapitał włas-
ny, brak majątku pod zabezpieczenie kredytu, brak historii kredytowej wiąże 
się z dużym ryzykiem. Istotną rolę odgrywa w tym momencie Inicjatywa 
JEREMIE, która poprzez konstrukcję oferowanych produktów przejmuje na 
siebie część ryzyka związanego z finansowaniem działalności przedsiębior-
stwa. W rezultacie umożliwia zaciągnięcie kredytu przez przedsiębiorstwo 
i stwarza szansę na dalszy jego rozwój.

Wdrażanie Inicjatywy JEREMIE w Polsce znajduje się już w zaawan-
sowanej fazie wdrażania. Należy uznać, że pilotażowe wdrażanie JEREMIE 
w wybranych województwach w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 
odnosi sukcesy. Według stanu na dzień 30 września 2012 r. do Pośredników 
Finansowych działających w pięciu wymienionych województwach trafiło 
wsparcie o wartości blisko 1,1 miliarda złotych.

Tym samym, kwotę tą po powiększeniu o wkład własny Pośrednicy 
Finansowi przekażą do przedsiębiorców z sektora MśP w Polsce skutecznie 
ograniczając barierę dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania.
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JEREMIE INITIATIVE AS A NEW EU INSTRUMENT FOR INCREASING 
ACCESS TO EXTERNAL FUNDING SOURCES FOR SME

Summary

Banks are reluctant to finance companies from SME sector. These firms’ inve-
stments are perceived by banks as risky undertakings, troublesome in service, what 
affects low credibility of a company and in consequence refusal to contract a credit.

In such a situation JEREMIE initiative give their “helping hand”. The JEREMIE 
initiative (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) offers EU 
member states the oportunity to use part of their European Funds to support micro, 
small and medium sized enteprises through the creation of mechanisms for improving 
access to external financing. The JEREMIE initiative can provide SME financial 
instruments including guarantees, co-guarantees, loans, venture capital, business 
angels.
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BADANIE WŁASNOŚCI METOD NORMOWANIA 
WYKORZYSTYWANYCh W RANGOWANIU OBIEKTóW 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCh

Streszczenie

W artykule przedstawiono badania wpływu szumu informacyjnego i brakujących 
danych na wyniki normowania. Badania przeprowadzono na symulowanych zbiorach 
danych wygenerowanych w celu badania własności metod normowania. Skupiono się 
na części formuły normowania odpowiedzialnej za przesunięcie zbioru obiektów.

Słowa kluczowe: normowanie, miara syntetyczna, taksonomia, metody 
porządkowania liniowego.

Wprowadzenie

Problematyka rangowania społeczno-gospodarczych regionów nabrała 
wielkiego znaczenia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Stała się jednym 
z narzędzi wykorzystywanych do określania dysproporcji rozwojowych między 
regionami. Dysproporcje wynikają często z trudnych warunków związanych 
z położeniem geograficznym regionu, brakiem odpowiedniej infrastruktury oraz 
dominacji nieefektywnego przemysłu (co dotyczy przede wszystkim regionów 
państw nowoprzyjętych do UE). W celu eliminacji dysproporcji między nimi po-
wstały różne programy unijne. To wszystko spowodowało konieczność ciągłego 
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monitorowania funkcjonowania i rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. 
Istotne przy tym jest zwrócenie uwagi na strukturę danego regionu (powiatu 
czy województwa), dzięki czemu możliwe jest zaobserwowanie dysproporcji 
w poziomie ich rozwoju społeczno-gospodarczego czy wskazanie, które obszary 
są wiodące i gdzie widoczny jest rozwój lub regres. W świetle zachodzących 
procesów gospodarczych zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, określenie 
stopnia rozwoju regionów staje się bardzo ważnym zagadnieniem. 

W tym celu do badania stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego regio-
nów wykorzystuje się różne metody m.in. metody porządkowania liniowego. 
Jedną z najbardziej dziś popularnych metod z tej kategorii zaproponował  
Z. Hellwig1. Metoda jest zwana miarą syntetyczną Hellwiga i znalazła szereg 
zastosowań, do których można zaliczyć między innymi: konstrukcję zmien-
nych syntetycznych w procesie modelowania ekonometrycznego2, określanie 
jakości wyrobów3, badanie rozwoju regionów4, badanie atrakcyjności inwe-
stycji giełdowych5, mierzenie statusu społecznego6, biedy7, głodu8, łatwości 
prowadzenia biznesu10, konkurencyjności11, pokoju12.

1 Z. Hellwig, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów 
ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd 
Statystyczny” 1968, nr 4.

2 S. Bartosiewicz, Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym, „Prace nauko-
we AE” 1984, nr 262, Wrocław.

3 T. Borys, Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, „Prace naukowe 
AE” 1984, nr 23, Wrocław.

4 K. Nermend, A synthetic measure of sea environment pollution, „Polish Journal of 
Environmetal Studies” 2006, Vol. 15, nr 4b, s. 127–129; K. Nermend, Employing similarity 
measures to examine the development of technical infrastructure in Polish counties, „Folia 
Oeconomica Stetinensia” 2008, Vol. 15, nr 7, s. 87–97.

5 M. Łuniewska, W. Tarczyński, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej, PWN, 
Warszawa 2006.

6 United Nations Development Programme, Human Development Report, New York, 
Oxford University Press, 2010, http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/.

7 Social Watch, Social Watch Annual Report 2010: Time for a new deal after the fall, 
Montevideo 2010, http://www.socialwatch.org/sites/default/files/Social-Watch-Report-2010.pdf.

8 International Food Policy Research Institute, Global Hunger Index. The challenge of 
hunger: focus on the crisis of children undernutrition, 2010, http://www.ifpri.org/sites/default/
files/publications/ghi10.pdf.
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W zakresie badania poziomu rozwoju obiektów społeczno-gospodar-
czych, możliwe jest również zastosowanie miary wektorowej12. Jej zaletą jest 
duża elastyczność aplikacji w ekonomii, co szczególnie daje się zauważyć 
w odmianie miary wektorowej wykorzystującej wyłącznie iloczyn skalarny13. 

Wszystkie metody badania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 
regionów wymagają właściwego normowania wskaźników, które mają istotny 
wpływ na wyniki badań, gdyż od właściwego ich unormowania może zależeć 
kolejność uporządkowania obiektów społeczno-gospodarczych. Badania teo-
retyczne i praktyczne na niewielkim zbiorze obiektów zostały przeprowadzone 
w pracach14. W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badań na 
symulowanych danych, uwzględniające różne liczebności danych spotykane 
w badaniach regionalnych. 

1. Zbiór testowy oraz przebadane metody normowania

W celu przebadania własności metod normowania generowano zbio-
ry testowe składający się z 6 (NUTS1 w Polsce), 16 (NUTS2 w Polsce),  
66 (NUTS3 w Polsce), 150, 380, 700 (w przybliżeniu NUTS4 w Polsce) obiek-
tów. Współrzędne punktów tych zbiorów mają rozkład normalny o wartości 

9 World Bank, Making a difference for entrepreneurs, 2010, http://www.doingbusiness.
org/reports/doing-business/doing-business-2011.

10 World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2010–2011, http://www3.we-
forum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf.

11 Institute for Economics & Peace, Global Peace Index Methodology, Results and 
Findings, 2010, http://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/PDF/2010/2010%20
GPI%20Results%20Report.pdf

12 K. Nermend, A synthetic measure…, op.cit., s. 127–129; K. Nermend, Using average-
variance representation in economic analyses, „Polish Journal of Environmetal Studies” 2006, 
Vol. 15, nr 4C, s. 123–126; K. Nermend, Zastosowanie rzutu wektora do budowy miernika 
syntetycznego, „Przegląd Statystyczny” 2008, nr 3; M. Kolenda, Taksonomia numeryczna. 
Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.

13 K. Nermend, Vector Calculus in Regional Development Analysis, Series: Contributions 
to Economics, Springer, 2009.

14 K. Kukuła, Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000; B. Pawełek, Metody 
normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, 
Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2008.
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średniej równej 2 dla osi ox i 1 dla osi oy i oz. Odchylenie standardowe współ-
rzędnych punktów wynosi 1 dla osi ox i oz oraz 2 dla osi oy. Przykładowy 
zbiór o liczebności 700 elementów przedstawia rys. 1.
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Rys. 1. Zbiór testowy o liczebności 700 elementów
Źródło: opracowanie własne.

Większość metod normalizacji wykonuje dwie operacje: przesuwa zbiór 
punktów i zmienienia skalę współrzędnych punktów. W ogólnej formie for-
mułę normowania cech można przedstawić następująco15: 
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 −
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gdzie:

j
ix′  – wartość i -tej zmiennej dla j -ego obiektu po normalizacji,
iB  – podstawa normalizacyjna i -tej zmiennej ( 0≠iB ),
iA , p  – parametry.

15 T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu 
zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
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Licznik wzoru (1) odpowiedzialny jest za przesunięcie zbioru punktów. 
Miary syntetyczne, które liczone są względem punktu odniesienia ustalanego 
na podstawie dostarczonego im zbioru danych są niewrażliwe na te przesunię-
cie. Przykładem mogą być miary syntetyczne skonstruowanie według metody 
Hellwiga, gdzie punktem odniesienia jest wzorzec ustalany na podstawie 
danych z macierzy obserwacji z próby zamkniętej. Przy 1=p  wartość iA  
nie wpływa na wynik obliczeń. Możliwe jest zatem przyjęcie jej jako zero 
i wzór powyższy redukuje się do postaci:

i

j
i

j
i B

x
x =′ (2)

Istnieją jednak miary dla których wartość iA  jest istotna. Należą do 
nich miary bezwzorcowe. Powoduje to, że określenie na ile iA  wpływa na 
wynik normowania dla tych miar jest istotne. W tym celu zdefiniowano 
współczynnik zmiany wartości współrzędnych określający na ile różnią się 
wartości współrzędnych punktów po normowaniu samych współrzędnych 
i współrzędnych na których wykonano pewną operację:
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gdzie:
norm – wybrana funkcja norująca,

j
ix   – współrzędne, na których wykonano pewną operację

N  – liczba wskaźników (współrzędnych).
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Operacja wykonana na współrzędnych będą symulowały pewne zmiany, 
którym podlegają wskaźniki opisujące obiekty. Za N  przyjęto wartość trzy. 
Dla potrzeb badania przesunięcia zbioru obiektów jako funkcję normującą 
przyjęto siedem wariantów funkcji normującej16:

1. i
j

i
j

i xxx −=






norm (4)

2. 







−=








j

ijj
i

j
i xxx minnorm (5)

3. 







−=








j

ijj
i

j
i xxx maxnorm (6)

4. 







−=








j

ijj
i

j
i xmedianxxnorm (7)

5.













+>

+−∈+−

−<

=








ii
j

ii

iiii
j

iii
j

i

ii
j

i

j
i

axxdlaa

axaxxdlaaxx

axxdla

x

σσ

σσσ

σ

2

;

0

norm (8)

6.























>








−

























∈








−









<

=








−−

−

j
i

j
a

j
i

j
i

j
a

j
i

j
a

j
i

j
a

j
i

j
a

j
i

j
i

j
a

j
i

ij
i

j
a

j
i

j
i

xpercentylxdlaxpercentylxpercentyl

xpercentylxpercentylxdlaxpercentylx

xpercentylxdla

x

100100

100;

0

norm (9)

7.
j

i
j

i xx =






norm (10)

16 E. Gatnar, M. Walesiak, Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w bada-
niach marketingowych, wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 35; T. Panek, 
Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH w Warszawie, Warszawa 
2009, s. 37–41.
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2. Badanie wrażliwości na szum

Na zarejestrowane dane nałożony jest zwykle pewien szum informacyj-
ny. Szum ten może być wynikiem błędów pomiarowych, błędów szacowania 
wartości wskaźników, błędnym szacowaniem danych przez ekspertów, po-
miarem wartości wskaźników w określonej chwili czasu, gdy dane podlegają 
wahaniom cyklicznym bądź sezonowym. Istnienie tego szumu oznacza, że 
pewna część wartości wskaźnika zależy od przypadku. Można zatem posta-
wić pytanie na ile szum ten wpłynie na proces normalizacji. Przeprowadzone 
badanie ma na celu odpowiedź na to pytanie.

W zrealizowanym badaniu współrzędne punktów zbioru testowego zmie-
niano wykorzystując dwa podejścia. W pierwszym do każdej współrzędnej 
wszystkich punktów zbioru dodano wylosowaną wartość. Losowane wartości 
miały rozkład normalny o wartości średniej równej zero i określonym stałym 
(w danym badaniu) odchyleniu standardowym. Odwzorowuje to sytuację, 
w której na wartość wskaźnika nakłada się kilka czynników, z których jeden 
ma charakter losowy.

W drugim podejściu do każdej współrzędnej wszystkich punktów zbioru 
również dodano wylosowaną wartość. Losowane wartości miały rozkład nor-
malny o wartości średniej równej zero i odchyleniu standardowym zależnym 
od wartości współrzędnej. Odwzorowuje to sytuację, w której losowa wartość 
wynika z niedokładności określenia poziomu wskaźnika. Jeżeli ekspert sza-
cuje wartość jakiegoś wskaźnika, to błąd oszacowania będzie zależał od skali 
szacowanej wartości. Podobny charakter błędu wprowadzają niektóre metody 
pomiarowe. 

W badaniu zmieniano wartość odchylenia standardowego rozkładu nor-
malnego wartości losowych w zakresie od 0,1 do 0,5 z krokiem 0,01. Powstaje 
w ten sposób 50 współczynników w. Badanie powtórzono 10 000 razy, za 
każdym razem losując nowy zbiór testowy. W ten sposób dla każdego kroku 
wyznaczono 10 000 współczynników w. Na podstawie tych współczynników 
obliczono ich średnie wartości w każdym kroku. Uzyskano w ten sposób współ-
czynnik zmiany wartości współrzędnych. Wynik obliczeń ilustruje rys. 2. 
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Rys. 2. Zależność współczynnika zmiany wartości współrzędnych punktów przy 
wartości losowej niezależnej od poziomu wartości od odchylenia standar-
dowego rozkładu szumu zbiorze obiektów o liczebności: a) 6, b) 16, c) 66, 
d) 150, c) 380, d) 700

Źródło: opracowanie własne.

Wykresy z rys. 2 przedstawiają średnie wyniki. Przeprowadzone badania 
cechują się różną powtarzalnością wyników w zależności od wykorzystanej me-
tody. W przypadku niektórych metod w każdej serii obliczeń uzyskuje się bardzo 
podobne wyniki, a w przypadku innych te wyniki znacznie różnią się od siebie.

W celu sprawdzenia powtarzalności wyników na podstawie uzyskanych 
w każdym kroku 10 000 współczynników w  obliczono ich odchylenie 
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standardowe, a następnie wartość tego odchylenia standardowego podzielono 
przez wartość średnią. Uzyskany wynik pomnożono przez 100. Uzyskano 
w ten sposób współczynnik powtarzalności mówiący o procentowej „wiel-
kości” odchylenia standardowego w stosunku do poziomu wartości średniej. 
Uzyskane wyniki ilustruje rys. 3.
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Rys. 3. Zależność współczynnika powtarzalności przy wartości losowej niezależ-
nej od poziomu od odchylenia standardowego rozkładu szumu przy zbiorze 
obiektów o liczebności: a) 6, b) 16, c) 66, d) 150, c) 380, d) 700

Źródło: opracowanie własne.

Najmniejszą wartością współczynnika powtarzalności cechuje przypa-
dek, gdy zbiór punktów nie został przemieszczony. Powtarzalność dla tego 
przypadku, jak i dla większości pozostałych, charakteryzuje się zależnością 
od wielkości zbioru obiektów. Im zbiór obiektów jest większy, tym powta-
rzalność wyników jest większa. Większość metod charakteryzuje się również 
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poziomym przebiegiem linii, oznacza to, że współczynnik powtarzalności jest 
wprost proporcjonalny do współczynnika zmiany wartości współrzędnych.

Najlepszą metodą niezależnie od liczebności zbioru obiektów okazała 
się metoda wykorzystująca wartość średnią. Najgorszymi okazały się tak jak 
w poprzednim przypadku metody wykorzystujące minimum i maksimum. 
Wynika to również z wpływu jednego, skrajnego obiektu, na przesunięcie 
wszystkich obiektów. W przypadku małej liczebności zbioru obiektów bardzo 
słabo wypada również metoda wykorzystująca percentyle.
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Rys. 4. Zależność współczynnika zmiany wartości współrzędnych punktów przy warto-
ści losowej zależnej od poziomu wartości od odchylenia standardowego rozkładu 
szumu zbiorze obiektów o liczebności: a) 6, b) 16, c) 6, d) 150, c) 380, d) 700

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 5.  Zależność współczynnika powtarzalności przy wartości losowej zależnej 
od poziomu od odchylenia standardowego rozkładu szumu zbiorze obiek-
tów o liczebności: a) 6, b) 16, c) 66, d) 150, c) 380, d) 700

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 4 i rys. 5 przedstawiają podobne badania jak wyżej, przy czym 
wartość losowa jest w tym przypadku zależna od poziomu wartości. Wartość 
losowa przed zsumowaniem jej z wartością współrzędnej jest przemnażana 
przez jej wartość. Uzyskano wyniki bardzo podobne, jak poprzednio. Główną 
różnicą są bardzo słabe wyniki dla metody wykorzystującej maksimum. 
Wynika to z faktu, że obiekty o największych wartościach współrzędnych 
mają największą amplitudę szumu.
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3. Badanie wrażliwości na brakujące obiekty

Prowadząc badania nie zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować pełnego 
zbioru obiektów. Przykładowo robiąc rankingi państw Unii Europejskiej bar-
dzo często okazuje się, że dla pewnych państw nie są dostępne dane. W takiej 
sytuacji obiekty, dla których brak jest danych trzeba usunąć ze zbioru.
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Rys. 6. Zależność współczynnika zmiany wartości współrzędnych punktów od 
liczby zredukowanych obiektów przy zbiorze obiektów o liczebności: a) 6, 
b) 16, c) 66, d) 150, c) 380, d) 700

Źródło: opracowanie własne.
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Dane te jednak z czasem mogą się pojawić. Powstaje zatem pytanie, 
jak nie dołączenie obiektu do zbioru może wpłynąć na wyniki normowania. 
W tym celu wylosowano zbiór testowy, a następnie usuwano kolejne obiekty 
ze zbioru sprawdzając współczynnik zmiany wartości współrzędnych. Wynik 
badań przedstawia rys. 6.
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Rys. 7. Zależność współczynnika powtarzalności od liczby zredukowanych obiek-
tów przy zbiorze obiektów o liczebności: a) 6, b) 16, c) 66, d) 150, c) 380, d) 
700

Źródło: opracowanie własne.
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Przy redukowaniu obiektów najlepsze rezultaty osiągnęła metoda wyko-
rzystującą wartość średnią. Przy bardzo małej redukcji obiektów rzędu 0,5% 
lepszymi metodami okazują się metody wykorzystujące wartość maksymalną 
i minimalną. Wyniki nie są jednak znacząco lepsze od wyników dla wartości 
średniej. Dla wszystkich metod współczynnik zmiany wartości współrzęd-
nych rośnie wraz ze wzrostem liczby obiektów. Redukcja liczby obiektów 
do 10% zapewnia wartość tego współczynnika w większości przypadków 
nie przekraczającą 5%. Biorąc pod uwagę, że w późniejszych etapach badań 
redukcja liczby obiektów ma również wpływ na działanie metod należy mi-
nimalizować liczbę brakujących obiektów. 

Metoda wykorzystująca wartość średnią zapewnia również największą 
powtarzalność wyników. Wyniki uzyskane w kolejnych obliczeniach (przy 
tych samych parametrach) najmniej się różnią od siebie. Ilustruje to rys. 7. 
Najmniejszą powtarzalnością wyników charakteryzują się metody wykorzy-
stujące minimum i maksimum. 

Zakończenie

W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem normowania na 
przemieszczenie zbioru obiektów w przestrzeni. Badania przeprowadzono 
w przestrzeni trójwymiarowej. Zbadano wpływ szumu informacyjnego, 
brakujących obiektów (danych w macierzy obserwacji) na wyniki normo-
wania. Wszystkie te czynniki wpływają na przesunięcie zbioru obiektów 
w przestrzeni. Szczególnie podatne na to są metody normowania wykorzystu-
jące minimum i maksimum. Najmniej wrażliwą na większość przebadanych 
czynników wpływających na przesunięcie obiektów jest metoda normowania 
wykorzystująca wartość średnią.
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AN INVESTIGATION PROPERTIES OF NORMALIZATION METhODS 
USED IN ThE RANKING OF SOCIO-ECONOMIC OBJECTS

Summary

This article presents a study on the impact of information noise and missing 
data on the results of normalization. The study was conducted on simulated data sets 
generated in order to investigate the properties of normalization methods. This article 
focuses on the standardization formula responsible for moving the set of objects.
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Streszczenie

W opracowaniu zostaną przedstawione problemy realizacji zadań z zakresu polityki 
turystycznej na szczeblu regionalnym. Zaprezentowano zakres podmiotów odpowie-
dzialnych za kształtowanie regionalnej polityki turystycznej wraz ze wskazaniem ich 
kompetencji. Układ kompetencyjny pozwala na uporządkowanie stosowanych instrumen-
tów polityki wraz ze wskazaniem działań w zakresie zarządzania środkami unijnymi na 
rzecz rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej. Głównymi beneficjantami środków 
Unii Europejskiej kierowanych do gospodarki turystycznej są jednostki samorządu te-
rytorialnego. Przedsiębiorcy turystyczni korzystają głównie ze wsparcia dedykowanego 
podmiotom gospodarczym sektora MSP. W opracowaniu przedstawiono także klasyfi-
kację środków unijnych, które mogą być wykorzystywane w gospodarce turystycznej 
w perspektywie finansowania na lata 2007–2013. Dokonano także syntetycznej oceny 
działań samorządu województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania 
instrumentów finansowania unijnego na rzecz gospodarki turystycznej regionu.

Słowa kluczowe: turystyka, polityka regionalna, fundusze europejskie.

Wprowadzenie

Decydującą rolę w realizacji funkcji turystycznej na poziomie regional-
nym posiadają jednostki samorządu terytorialnego. Poprzez regulacje prawne 
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stają się podmiotami polityki turystycznej i są wyposażone w zakres instru-
mentów kształtujących funkcjonowanie regionalnej gospodarki turystycznej. 
Ograniczenie się przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji 
zadań polityki turystycznej, wynikających wyłącznie z umocowań prawnych, 
wskazuje na bierną rolę w kształtowaniu współpracy. Samorząd wojewódzki 
powinien kreować także aktywne formy oddziaływania na gospodarkę 
turystyczną, podejmując wspólne inicjatywy z podmiotami bezpośredniej 
gospodarki turystycznej. Praktyka gospodarcza po 1999 roku, tj. po reformie 
systemu administracji publicznej, wskazuje często na ograniczanie się wy-
łącznie do podejmowania przez samorządy funkcji biernej. Celem podjętych 
rozważań jest zaprezentowanie podstaw polityki turystycznej, prowadzonej na 
poziomie regionalnym, wraz z podkreśleniem zadań wspieranych funduszami 
Unii Europejskiej. Wskazano także na możliwości kreowania samorządu 
wojewódzkiego jako nie tylko podmiotu regionalnej polityki turystycznej, 
ale także aktywnego podmiotu gospodarki turystycznej. Dokonano także 
syntetycznej oceny działań samorządu województwa zachodniopomorskiego 
w zakresie wykorzystania instrumentów finansowania unijnego na rzecz 
gospodarki turystycznej regionu.

1. Regionalna polityka turystyczna

Warunkiem skutecznego funkcjonowania podmiotów gospodarki tury-
stycznej na poziomie regionalnym jest ukształtowanie sytemu współpracy 
pomiędzy:

 – jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą (przedsiębior-
stwami turystycznymi),

 – samorządem wojewódzkim,
 – organizacjami i stowarzyszeniami branży turystycznej, w tym samo-

rządu gospodarczego,
 – regionalną organizacją turystyczną1.

1 Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2008, s. 25.
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Regulatorem procesów gospodarki turystycznej jest państwo i jego 
organy2. Polityka turystyczna jest to działalność polegająca na określaniu 
celów ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturalnych związanych 
z rozwojem turystyki, uzyskiwaniu wszechstronnych pozytywnych efektów 
wynikających z istnienia popytu i podaży, dążeniu do zaspokojenia potrzeb 
społecznych w zakresie uprawiania turystyki i precyzowaniu środków 
niezbędnych do tego3. Strategia polityki gospodarczej powinna polegać na 
tworzeniu i ochronie warunków do tego, aby działał mechanizm automatycz-
nego dostosowywania wielkości podaży do popytu poprzez ceny, czyli rynek. 
Wymaga to jednak ochrony praw własności i rozstrzygania sporów na tle sto-
sunków umownych, a także istnienia wielu niezależnych producentów, dobrze 
poinformowanych i chronionych konsumentów, swobodnego kształtowania 
cen, swobody wejścia i wyjścia z danego rynku. Tworzenie takich warunków 
wymaga wielu regulacji i instytucji państwowych. 

Zgodnie z podziałem zadań administracji rządowej i samorządowej 
podstawowym podmiotem polityki turystycznej na poziomie regionu, trak-
towanego w ujęciu administracyjnym, jest samorząd wojewódzki (zarząd 
województwa i sejmik wojewódzki). Do podstawowych celów polityki tury-
stycznej, zaliczyć należy:

 – zaspokojenie potrzeb turystycznych społeczeństwa,
 – racjonalne wykorzystanie walorów turystycznych, zasobów pracy 

i kapitału w sferze gospodarki turystycznej,
 – kształtowanie optymalnych rozmiarów i struktury ruchu turystycz-

nego,
 – koordynowanie rozwoju turystyki, z uwzględnieniem jej różnych 

funkcji oraz związków z innymi sferami życia gospodarczego4.
Samorząd regionalny jest podmiotem gospodarki turystycznej, który 

stanowi z jednej strony podsystem administracji publicznej państwa, z drugiej 
natomiast formę organizacji społeczeństwa obywatelskiego5. Z punktu re-

2 Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008, s. 270.
3 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 

Warszawa 1998, s. 170.
4 Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 388.
5 A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 29.
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gionalnej gospodarki turystycznej samorządy terytorialne poprzez spełniane 
funkcje zabezpieczają funkcjonowanie tej gospodarki. 

Platformą współpracy samorządu wojewódzkiego z przedsiębiorcami 
i organizacjami turystycznymi jest na terenie województwa – regionalna 
organizacja turystyczna. Jest to formalnie najbardziej zaawansowana forma 
współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi rozwojem gospodarki 
turystycznej w układzie przestrzennym. W praktyce stanowi bezpośrednie 
wsparcie dla samorządu województwa w realizacji zadań zleconych z zakresu 
turystyki.

2. Instrumenty regionalnej polityki turystycznej

Podejmowanie działań przez samorząd wojewódzki wynika z przepisów 
trzech podstawowych aktów prawnych: ustawy o usługach turystycznych6 
i ustawy o samorządzie wojewódzkim7, ustawy o Polskiej Organizacji 
Turystycznej8. Całość zadań samorządu wojewódzkiego wynikający z przy-
wołanych aktów prawnych dotyczących turystyki obejmuje:

1. Formułowanie strategii rozwoju turystyki.
2. Bieżącą politykę turystyczną:
 – oddziaływanie na rozwój turystyki,
 – poprawę konkurencyjności produktów turystycznych, 
 – ochronę środowiska przyrodniczego,
 – kulturę,
 – ochronę zabytków,
 – zagospodarowanie przestrzenne w obszarze turystyki,
 – ochronę praw konsumentów,
 – pozyskiwanie środków na rozwój turystyki,
 – współpracę z branżą turystyczną,
 – współpracę w zakresie tworzenia oferty turystycznej,

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

7 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, DzU 2001, nr 142,  
poz. 1590, z późn. zm.

8 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej, DzU 1999,  
nr 62, poz. 689, z późn. zm.
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 – współpracę euroregionalną w zakresie turystyki,
 – promocję turystyki,
 – regionalny system informacji turystycznej,

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
 – ewidencjonowanie działalności regulowanej organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych,
 – zaszeregowanie obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i ka-

tegorii,
 – wydawanie upoważnień do przeprowadzania szkoleń dla kandydatów 

na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 – nadawanie uprawnień pilotom wycieczek i przewodnikom turystycznym,
 – nadawanie uprawnień językowych i wydawanie identyfikatorów dla 

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
Działania samorządu wojewódzkiego są decydujące w tworzeniu 

regionalnych produktów turystycznych, łączących w sobie świadczenia 
poszczególnych oferentów bezpośredniej gospodarki turystycznej oraz usług 
paraturystycznych w miejscu docelowym turystyki. Poprzez określenie 
miejsca turystyki w strukturze gospodarki regionalnej, a zwłaszcza poprzez 
tworzenie strategii rozwoju turystyki, współpracę i integrację podmiotów 
branży turystycznej, istnieją możliwości aktywizowania gospodarki na tym 
szczeblu oraz tworzenie nowych miejsc pracy9. 

Działalność jednostek samorządu wojewódzkiego, w tym samym 
kształtowanie regionalnej polityki turystycznej prowadzi do zróżnicowania 
poszczególnych województw pod względem stylu prowadzonej polityki 
oraz jej rzeczywistego wpływu na rozwój gospodarki turystycznej. Jak już 
zasygnalizowano na wstępie, samorządy wojewódzkie wykorzystują zarówno 
aktywne i bierne instrumenty polityki turystycznej, wpływając bezpośrednio 
na poziom rozwoju gospodarki turystycznej. Ograniczanie się samorządów 
wyłącznie do stosowania instrumentów biernych, o typowo administracyjnym 
charakterze, jak np. zadania zlecone z zakresu funkcjonowania administracji 
rządowej, stanowi o niechętnym, zachowawczym lub wyłącznie deklaratyw-
nym stosunku do rozwoju gospodarki turystycznej. W konsekwencji decyduje 

9 A. Rapacz, Aktywność jednostek samorządu lokalnego na rzecz wspierania przedsiębior-
czości firm turystycznych, w: Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek–
Przestrzeń–Przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań 2006, s. 296–299.
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o utrzymaniu niskiego poziomu rozwoju gospodarki turystycznej. Działania 
samorządów województwa o takim charakterze wynikają z przekonania, że 
atrakcyjny obszar turystyczny jest wystarczającą podstawą do zachowania 
pozycji na rynku turystycznym. Wykorzystywane bierne instrumenty, utrzy-
mują stan gospodarki turystycznej na dotychczasowym poziomie, ale jej nie 
rozwijają, a w dłuższym okresie prowadzą do ograniczenia roli obszaru jako 
destynacji turystycznej. Stały i progresywny rozwój gospodarki turystycznej 
zagwarantowany jest poprzez aktywizowanie się samorządów w inicjatywy 
proturystyczne przy użyciu instrumentów aktywnych. Naczelną przesłanką 
powodzenia tych działań jest aktywna współpraca instytucjonalna (powoła-
nie i kooperacja z regionalną organizacją turystyczną, wspieranie struktur 
klastrowych), angażowanie się w działalność inwestycyjną poprzez środki 
własne i finansowanie unijne oraz oddziaływanie na tworzenie lokalnych 
i regionalnych produktów turystycznych.

3. Polityka turystyczna w oddziaływaniu na branżę turystyczną

Kluczowym zadaniem regionalnej polityki turystycznej powinny być dzia-
łania skierowane do bezpośrednich oferentów usług turystycznych, decydujących 
o rzeczywistych przychodach wynikających z obsługi ruchu turystycznego, tj. 
do branży turystycznej. Zakres prowadzonej przez państwo polityki w stosunku 
do branży turystycznej, jest pochodną ogólnej polityki gospodarczej. Podmioty 
gospodarki turystycznej są adresatami działań polityki, podobnie jak inni przed-
siębiorcy na rynku. Wśród zadań skierowanych w stosunku do przedsiębiorstw 
turystycznych, można wyodrębnić następujące zagadnienia:

 – pobudzanie rozwoju infrastruktury turystycznej,
 – tworzenie warunków do modernizacji bazy materialnej turystyki,
 – pobudzanie działań o charakterze proefektywnościowym,
 – pomoc publiczna (m.in. subwencje), 
 – wsparcie instytucjonalne i inwestycyjne.

Rolę turystyki w rozwoju kraju wyznaczają kluczowe dokumenty stra-
tegiczne10. W Polsce najistotniejszym dokumentem rządowym są Kierunki 

10 M.W. Kozak, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym 
paradygmatem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 210–212.
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rozwoju turystyki do 2015 roku11. Za podstawowe założenie dokumentu 
przyjęto traktowanie turystyki jako dziedziny ściśle powiązanej z wieloma 
procesami rozwoju i takie jej kształtowanie, które będzie zgodne z innymi 
celami społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Dokument ma sprzyjać 
budowaniu silnych podstaw gospodarki turystycznej. Wskazuje także dzia-
łania, w których realizację powinny być zaangażowane wszystkie podmioty 
działające na rzecz rozwoju turystyki, np. jednostki samorządu terytorialnego, 
organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, organizacje branżowe, środowisko 
naukowe.

Celem nadrzędnym Kierunków jest tworzenie warunków prawnych, 
instytucjonalnych, finansowych i kadrowych rozwoju turystyki, sprzyjających 
rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski oraz podniesienie konkurencyj-
ności regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych 
i przyrodniczych. Określono przy tym priorytetowe obszary wzmacniania 
dynamiki i harmonijnego rozwoju turystyki, tj.:

1. Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności.
2. Rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki.
3. Wsparcie marketingowe.
4. Kształtowanie przestrzeni turystycznej.
Dokonana w dokumencie analiza SWOT polskiej gospodarki turystycz-

nej prowadzi do stwierdzenia, że realizacja Kierunków może przyczynić się 
do rozwoju polskiej oferty turystycznej. Jednakże pomijany został udział 
przedsiębiorców tworzących tę ofertę, a problem ten pozostawiono działaniom 
jednostkom samorządowym. 

Podstawą funkcjonowania gospodarki turystycznej są podmioty branży 
turystycznej. W pierwotnej wersji dokumentu opracowywanym w latach 
2005–2008 (Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007–2013, a następnie 
na lata 2008–201412) znajdował się dodatkowy piąty obszar priorytetowy – 
Wsparcie instytucjonalne, w którym znalazły się bezpośrednie odniesienia 
do branży turystycznej. Ostatecznie z chwilą przyjęcia Kierunków w 2008 

11 www.msport.gov.pl, 31.10.2012.
12 Projekt Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki 

i Pracy, Dokument Rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 21 czerwca 2005 roku, 
Warszawa 2005; A. Panasiuk, Ewolucja strategii rozwoju turystyki w Polsce w okresie człon-
kowstwa w Unii Europejskiej, Ekonomiczne Problemy Usług nr 16, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 100–107.
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roku zakres współpracy organów państwa z dużymi przedsiębiorstwami 
turystycznymi, potentatami krajowymi i zagranicznymi pominięto13.

Obowiązujący dokument jakim są Kierunki pomija zatem niemal w zu-
pełności rolę branży turystycznej. W zapisach marginalizowani są bezpośredni 
oferenci usług turystycznych, których działalność decyduje o zaspokojeniu 
potrzeb konsumentów (turystów). Należy mieć na względzie fakt, że obszar 
recepcji turystycznej, który kształtowany jest przez walory turystyczne, stan 
infrastruktury turystycznej oraz działania samorządów. Należy także pamię-
tać, że decydującą rolę o satysfakcji turystów, przybywających do miejsca 
recepcji zapewnią usługodawcy, tj. podmioty branży turystycznej. W ramach 
celów i działań strategicznych, a co byłoby także efektem przyznawanych 
środków finansowych na ich realizację, stanowczo uprzywilejowaną pozycję 
w Kierunkach posiadają jednostki samorządu terytorialnego. Ich zadaniem 
powinno być głównie tworzenie warunków funkcjonowania gospodarki 
turystycznej, w tym przede wszystkim podmiotów branży turystycznej. 
Dotychczasowa praktyka wskazuje, że środki finansowe na rozwój turystyki 
konsumowane są przez samorząd terytorialny oraz tworzone przy współ-
udziale samorządu i branży organizacje turystyczne. Tylko w wąskim zakresie 
środki budżetowe i unijne dedykowane turystyce trafiają do bezpośredniej 
gospodarki turystycznej. 

Mimo że w regionalnych obszarach turystycznych tworzone są zinstytu-
cjonalizowane formy współpracy pomiędzy samorządem a branżą, sam fakt 
uczestnictwa tych podmiotów w organizacjach turystycznych nie zapewnia 
wystarczającej więzi w sferze tworzenia kompleksowych, obszarowych 
ofert turystycznych. Należy prowadzić do jednoczesnego i równoprawnego 
uwzględnienia obu uczestników strony podażowej w działaniach rynkowych 
i zasadach ich finansowania. 

Problem niedostrzegania współpracy z branżą turystyczną dotyczy 
także drugiego istotnego dokumentu strategicznego, jakim jest Marketingowa 
strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008–2015, a następnie na lata 
2012–2020, opracowana i wdrażana przez Polską Organizację Turystyczną14. 

13 A. Panasiuk, Makroekonomiczne planowanie strategiczne na lata 2007–2013 w zakresie 
polityki wspierania podmiotów turystycznych, w: Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 10, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 123–127.

14 Przedsiębiorcy we wspólnych zalaniach z POT, „Aktualności Turystyczne” 2012, 8 mar-
ca, www.aktualnosciturystyczne.pl, 15.03.2012, www.pot.gov.pl, 31.10.2012.
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4. Środki Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej województwa 
zachodniopomorskiego

Pomimo stosunkowo długich doświadczeń związanych z finansowaniem 
przedsięwzięć z zakresu gospodarki turystycznej ze środków Unii Europejskiej, 
począwszy od środków przedakcesyjnych z lat 90. XX wieku, i m.in. środków 
na powołanie i powstanie Polskiej Organizacji Turystycznej, a także aktywno-
ści regionów i gmin w zakresie tworzenia ram współpracy międzynarodowej 
w branży turystycznej i finansowania przedsięwzięć turystycznych, brak jest 
systematyzacji działań w tym zakresie. Dotyczy to przede wszystkim zaan-
gażowania podmiotów gospodarki turystycznej w pozyskiwanie środków, 
przygotowania kadry, wysokości uzyskiwanych, wydatkowanych i skutecznie 
rozliczanych środków. Ponadto trudno przeprowadzić ocenę na ile środki UE 
przyczyniają się do rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej, jaki wpływ 
posiadają na poziom atrakcyjności turystycznej obszarów, w jakim zakresie 
przyczyniają się do kształtowania wielkości ruchu turystycznego i do wzrostu 
przychodów z turystyki przyjazdowej (zagranicznej i wewnątrzkrajowej), 
a ostatecznie w jakim zakresie wpływają na regionalną gospodarkę, rynek 
pracy i poziom życia mieszkańców obszarów turystycznych. 

W wyniku analizy form i zasad finansowania gospodarki turystycznej 
ze środków Unii Europejskiej w bieżącym okresie finansowania UE w wo-
jewództwie zachodniopomorskim zidentyfikowano następujące możliwości 
finansowania:

1. Regionalny Program Operacyjny (2007–2013) – instytucją zarzą-
dzającą RPO jest zarząd województwa. Jednostki samorządu terytorialnego 
oraz organizacje turystyczne z województwa zachodniopomorskiego mogą 
uzyskać wsparcie na realizację inwestycji turystycznych z osi priorytetowej 
5 „Turystyka, kultura i rewitalizacja”. Działania i poddziałania z zakresu 
turystyki wyszczególnione w ramach osi priorytetowej 5 to: infrastruktura 
turystyczna, rozwój kultury, ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
ścieżki rowerowe, promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodni-
czego, rewitalizacja oraz inicjatywa JESSICA. Ponadto projekty dotyczące 
inwestycji turystycznych, których beneficjentami są jednostki samorządu 
terytorialnego i organizacje turystyczne, można dofinansowywać w ramach 
osi priorytetowej 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych”. Wydzielono w niej 
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działania dotyczące obszaru metropolitalnego: infrastruktura turystyczna, 
wzrost atrakcyjności kulturalnej, ścieżki rowerowe, zintegrowany system 
transportu publicznego, inteligentne systemy transportowe, rewitalizacja. 
Przedsiębiorstwa turystyczne mogą aplikować o wsparcie finansowe z osi prio-
rytetowej 1 „Gospodarka – Innowacje – technologie”, w ramach której mogą 
uzyskać dofinansowanie na: przedsięwzięcia podnoszące konkurencyjność, 
poprawę innowacyjności sektora MSP, ułatwianie dostępu do specjalistycznej 
pomocy doradczej oraz promocję za granicą.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w ramach 
priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich wyodrębniono cztery 
osie: poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska 
naturalnego i obszarów wiejskich, jakość życia na obszarach wiejskich i różni-
cowanie gospodarki wiejskiej, Leader (lokalne strategie rozwoju, współpraca, 
lokalne grupy działania) – w tym obszarze podmioty mogą uzyskać pomoc 
finansową na inicjatywy dotyczące m.in: rozwoju agroturystyki, informację 
turystyczną, wydawanie folderów itp.

3. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej – głównie INTERREG 
IV A: Polska (województwo zachodniopomorskie) Meklemburgia–Pomorze 
Przednie/Brandenburgia. Przykładowe projekty turystyczne dotyczą: wspól-
nych transgranicznych produktów turystycznych, infrastruktury turystycznej, 
turystyki wodnej, działań inwestycyjnych na rzecz rozwoju oferty turystycznej 
i poprawy jakości istniejącej infrastruktury turystycznej (turystyka rowerowa, 
wodna, konna, przyrodnicza i kulturalna). Beneficjentami mogą być: jednostki 
samorządu terytorialnego, Związek Komunalny Pomerania, podmioty prawa 
publicznego, organizacje pożytku publicznego, szkoły i uczelnie wyższe, 
placówki kultury, sportu, służby zdrowia, służb socjalnych i inne organizacje 
pozarządowe. 

4. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007–2013 –  
głównym celem programu jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju obsza-
ru Południowego Bałtyku poprzez działania zwiększające konkurencyjność 
i wzmacniające integrację między ludźmi i instytucjami. Do potencjalnych 
beneficjentów należą m.in.: władze krajowe, regionalne i lokalne związki 
i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, szkoły wyższe, 
instytucje wspierające i promujące zrównoważony rozwój.
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5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, finansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego – komponenty programu dotyczą zadań realizowanych 
zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Z programu mogą być 
finansowane: szkolenia, kursy, studia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 
ogólnych i zawodowych, a także badania i analizy, odnoszące się także do go-
spodarki turystycznej (zarówno pracowników przedsiębiorstw turystycznych, 
jednostek samorządu terytorialnego, organizacji turystycznych).

6. Inne formy np. wynikające z działalności Zachodniopomorskiego 
Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Funduszu Mikro 
i Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Pomeranus.

Podstawą działań władz samorządowych województwa zachodniopomor-
skiego jest Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim 
do 2015 roku15. Konstrukcja dokumentu oparta jest na koncepcji ogólnopolskich 
Kierunków rozwoju turystyki do 2015 roku. Zakres zadań stanowi kontynuację 
wcześniejszego dokumentu obowiązującego do 2006 roku oraz formułuje nowe 
zadania. Sugerowany system finansowania zadań jest oparty przede wszystkim 
o możliwości pozyskania środków z funduszy europejskiej. Podobnie jak w ska-
li ogólnopolskiej środki Unii Europejskiej na cele turystyczne dedykowane są 
jednostkom samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.

Zakończenie

Dokonując syntetycznego podsumowania przedstawionych rozważań 
wskazać należy, że podstawą rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej jest 
kształtowanie polityki turystycznej poprzez przechodzenie na większy udział 
w strukturze działań jednostek samorządowych instrumentów aktywnych 
(ekonomicznych, instytucjonalnych) w stosunku do instrumentów biernych (ad-
ministracyjnych, a zwłaszcza deklaratywnych), przy zachowaniu niezbędnego za-
kresu działań obligatoryjnych, wynikających z przepisów prawa samorządowego 
i ustawy o usługach turystycznych. Podstawą skuteczności działania gospodarki 
turystycznej jest wszechstronna współpraca. środki Unii Europejskiej pozostające 

15 Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku, 
Zachodniopomorska regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa–Szczecin–Koszalin 
2005/2006, 2008, 2010.
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w gestii samorządu województwa w ramach RPO stanowią o aktywnej formule 
prowadzenia regionalnej polityki turystycznej, niestety nie w pełni efektywnej.

Z przeprowadzonych obserwacji sformułować można wniosek, że kon-
cepcja prowadzenia zarówno centralnej, jak i regionalnej polityki turystycznej 
w stosunku do branży turystycznej przyjmuje formułę bierną. Działalność 
państwa i jego organów, ale także jednostek samorządowych, nawet jeśli nie 
jest zbieżna z polityką rynkową przedsiębiorców turystycznych, to przebiega 
zupełnie równolegle i niezależnie. Co oznacza, że nie dąży do zbliżonych celów. 
Ogranicza to możliwość realizacji celów polityki turystycznej zarówno w ujęciu 
ogólnym, jak również wynikających z zapisów dokumentów strategicznych.

Przyjmując, że gospodarka turystyczna przyczynia się do rozwoju społeczno-
-gospodarczego kraju, nie należy ograniczać roli podmiotów branży turystycznej 
w dokumentach strategicznych. Tylko aktywna współpraca pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego, organizacjami turystycznymi oraz przedsiębiorstwami 
turystycznymi, może przynieść oczekiwane efekty wynikające z wdrażania 
zapisów dokumentów strategicznych. Wydaje się, że problem ten powinien być 
pełniej zauważony w konstrukcji dokumentów na kolejną perspektywę planowania 
i finansowania w Unii Europejskiej na lata 2014–2020.
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TOURISM DEVELOPMENT REGIONAL POLICY.  
ThE CASE OF EUROPEAN UNION SUPPORT

Summary

The paper discusses problems arising with the implementation of tourism policy 
at the regional level. Firstly, it presents institutions responsible for shaping regional 
tourism policy and their duties. Competence system allows systematization of used 
policy instruments. Moreover it presents instruments actions in the area of EU funds 
management in the tourism economy area. It is to underline that main beneficiaries of 
EU support are local administration units while tourism entrepreneurs benefit mainly 
from dedicated funds to SME. The article presents classification of EU – support which 
can be used for tourism-related purposes in the 2007-2013 EU budget. Actions of local 
public administration that focus on the usage of EU support to tourism economy have 
been a subject of synthetic evaluation in the West Pomerania province, Poland.
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INICJATYWA JEREMIE JAKO INNOWACYJNA FORMA 
FINANSOWANIA SEKTORA MIKRO, MAŁYCh  

I ŚREDNICh PRZEDSIęBIORSTW 

Streszczenie

Sektor mikro, małych średnich przedsiębiorstw w największym stopniu dotyka 
mała dostępność zewnętrznych środków finansowych. W wielu przypadkach jedynym 
dostępnym źródłem są środki własne, pożyczone od rodziny lub przyjaciół, ewentualnie 
pożyczki udzielane przez niebankowe fundusze pożyczkowe. W ramach obecnego okresu 
programowania (lata 2007–2013) Komisja Europejska umożliwiła wprowadzenie na ry-
nek innowacyjnych instrumentów, mających za zadanie jak największe ograniczenie luki 
finansowej. Jedna z takich innowacji jest Inicjatywa JEREMIE, oferująca instrumenty 
zwrotne. Jej istotą jest zwielokrotnienie wartości wsparcia poprzez rewolwing, czyli 
kilkukrotne udostępnienie tych samych funduszy sektorowi przedsiębiorstw. Istotną rolę 
odgrywają w realizacji Inicjatywy fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki i inne 
podmioty wspierające sektor MSP. Celem artykułu jest przedstawienie istoty Inicjatywy 
JEREMIE oraz efekty jej realizacji w Polsce, jak i w województwie zachodniopomorskim.

Słowa kluczowe: finansowanie przedsiębiorstw, instrumenty zwrotne, 
Inicjatywa JEREMIE, inżynieria finansowa.

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa, w szczególności te najmniejsze mają problem z po-
zyskaniem finansowania zewnętrznego, na między innymi rozwój, bieżącą 
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działalność. Również przedsiębiorcy znajdujący się na początku swojej drogi, 
wielokrotnie zaprzestają realizować swoje pomysły z uwagi na brak środków 
finansowych. Sektor bankowy nie jest zainteresowany współpracą z tą gru-
pą oraz ponoszeniem ponadprzeciętnego ryzyka. Dotychczas jedną z form 
wsparcia najmniejszych firm były bezzwrotne dotacje. Jednak w wachlarzu 
instrumentów finansujących sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
coraz większe znaczenie zaczynają odgrywać instrumenty zwrotne zaliczane 
do instrumentów inżynierii finansowej. Jednym z przykładów obecnie stoso-
wanych jest Inicjatywa JEREMIE realizowana obecnie w Polsce.

1. Charakterystyka i geneza Inicjatywy JEREMIE

JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) 
to pozadotacyjny mechanizm wsparcia skoncentrowany na sektorze mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Jest to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego (EFI), oparta na instrumentach odnawialnych (rewolwingowy-
ch)1. Ideą utworzenia Inicjatywy JEREMIE było wypełnienie luki finansowej 
w zakresie finansowych instrumentów wparcia sektora MSP, zwiększenie poda-
ży kapitału, w tym również kapitału ryzyka dla przedsiębiorstw, w szczególności 
najmniejszych prowadzących działalność na szczeblu lokalnym, regionalnym, 
również tych nieposiadających odpowiednich zabezpieczeń2. Celem JEREMIE 
jest wielokrotne zasilanie sektora MSP, przy pomocy pośredników finansowych, 
kapitałem zewnętrznym, poprzez stworzenie i rozwój odnawialnego systemu 
wsparcia przedsiębiorstw. Inicjatywa znacznie różni się od dotychczasowego 
systemu dotacyjnego, który przynosi jednorazowe korzyści. W przypadku 
JEREMIE istotny jest rewolwing, czyli kilkukrotne wykorzystanie tych samych 
funduszy. Dzięki czemu wartość wsparcia mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw ulegnie zwielokrotnieniu. Inicjatywa JEREMIE zaliczana do grona 
unijnych instrumentów inżynierii finansowej zyskuje coraz większą popular-

1 COUNCIL REGULATION (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general 
provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the 
Cohesion Fund and repealing Regulation (EC), No. 1260/1999, art. 36.

2 D. Hübner, Reforming cohesion Policy, SPEECH/05/594, Brussels, 11 October 2005, s. 3.
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ność, stosowana jest już w 25 krajach UE. W kolejnym okresie programowania, 
czyli w latach 2014–2020 znaczenie tego typu wsparcia jeszcze wzrośnie. Może 
być wdrażana na dwa sposoby, pierwszy to szczebel krajowy, natomiast drugi 
– regionalny. W Polsce w chwili obecnej funkcjonują oba modele (tabela 1). 

Tabela 1 

Inicjatywa Jeremie w Polsce

Lp. Region Kwota przeznaczona na 
wsparcie w mln €

Menadżer Funduszu 
Powierniczego

1 Na poziomie krajowym 180 Krajowy Fundusz Kapitałowy
2 Województwo wielkopolskie 126 BGK
3 Województwo dolnośląskie 102 BGK
4 Województwo pomorskie 72 BGK

5 Województwo 
zachodniopomorskie 70 BGK

6 Województwo łódzkie 47 BGK

7 Województwo  
kujawsko-pomorskie 10 Kujawsko-Pomorski  

Fundusz Pożyczkowy
8 PO RPW* 25 BGK

* W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, 
podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).

Źródło: opracowanie własne.

2. Zasady i efekty wsparcia przedsiębiorstw

Jedną z najważniejszych instytucji w realizacji Inicjatywy jest Fundusz 
Powierniczy (Holdingowy), którego funkcję może wypełniać Europejski 
Fundusz Inwestycyjny lub krajowa instytucja finansowa, wyłoniona w kon-
kursie. Fundusz odgrywa kluczową rolę, gdyż zarządza środkami przekaza-
nymi przez Instytucje Zarządzające (IZ) oraz odpowiada za jej prawidłową 
realizację (rys. 1). W modelu wdrożonym w Polsce, Menadżerem Funduszu 
w województwach dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim i za-
chodniopomorskim oraz w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej (PO RPW) jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Natomiast w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim rolę tę spełnia Kujawsko-Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy. Instrumenty zwrotne (kapitałowe) na szczeblu krajowym oferuje 
również Krajowy Fundusz Kapitałowy, który określany mianem funduszu 
funduszy zasila w kapitał fundusze podwyższonego ryzyka. 
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(poziom krajowy lub regionalny) 
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Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  

Pośrednicy finansowi – m.in. banki spółdzielcze, fundusze 
pożyczkowe, fundusze poręczeniowe 

Rys. 1. Schemat wdrażania Inicjatywy JEREMIE 
Źródło: opracowanie własne.

Fundusz Holdingowy odpowiedzialny za przygotowanie warunków 
konkursowych określa zasady wyboru Pośredników Finansowych, monitoruje 
osiągane przez nich wyniki, sporządza sprawozdania o postępach realizacji 
operacji dla IZ oraz prowadzi działania informacyjno-promocyjne. Bardzo 
ważną rolę w Inicjatywie spełniają Pośrednicy Finansowi, wśród których 
podstawową grupę stanowią fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń 
kredytowych oraz banki spółdzielcze i komercyjne (sieciowe). Przewidziany 
jest również udział funduszy transferu technologii, parków technologicznych 
czy funduszy typu mezzanine i innych instytucji finansowych wspierających 
rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pośrednicy uczestniczący 
w procedurze konkursowej zorganizowanej przez MFP po podpisaniu umowy 
mogą aktywnie wspierać ostatecznych beneficjentów.

Wyłonieni w procedurze konkursowej pośrednicy mogą wspierać sektor 
MSP instrumentami dłużnymi, gwarancyjnymi, czy kapitałowymi. Obecnie 
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wykorzystywane w naszym kraju instrumenty zwrotne można podzielić na 
dwie kategorie: 

 – instrumenty pożyczkowe,
 – instrumenty poręczeniowe.

Wszystkie województwa zaangażowane w realizację Inicjatywy ogłosiły 
konkursy na trzy podstawowe produkty, czyli reporęczenie, pożyczkę globalną 
oraz poręczenie portfelowe. Pierwszy przeznaczony jest dla funduszy porę-
czeń kredytowych, drugi dla funduszy pożyczkowych i banków, natomiast 
poręczenie portfelowe skierowane jest wyłącznie do banków. Istotą pożyczki 
globalnej jest przekazanie bankom, funduszom pożyczkowym lub innym 
instytucjom finansowym środków w celu dalszej dystrybucji wśród mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw. Instytucje, które w wyniku procedury 
konkursowej otrzymają wsparcie, będą mogły z tej puli udzielać pożyczek 
i kredytów przedsiębiorstwom na zasadach rynkowych lub preferencyjnych. 
Natomiast poręczenie portfelowe udzielane jest na rzecz banków, w celu 
zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów 
i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jego istotą jest 
zapewnienie przez Menadżera (BGK) banku finansującego, że w przypadku 
niewywiązywania się przez kredytobiorcę z zapisów umowy kredytowej 
pokryje on część zobowiązań przedsiębiorstwa z tytułu udzielonego kredytu. 
Korzyścią dla banku jest w tej sytuacji przejęcie części ryzyka kredytowego 
przez menadżera w wyniku poręczenia portfela, z którego bank będzie mógł 
udzielać określonych kredytów lub pożyczek wskazanej grupie beneficjentów. 

Pierwszą umowę z pośrednikiem finansowym, Bank Gospodarstwa 
Krajowego podpisał 21 lipca 2010 roku, by na koniec sierpnia bieżącego roku 
sfinalizować 75 umów z pośrednikami. Nie byłoby to możliwie bez zaan-
gażowania funduszy pożyczkowych (45 umów), poręczeniowych (18 umów), 
banków (12 umów3), w tym także banków spółdzielczych. W wyniku do-
tychczas przeprowadzonych konkursów (stan na 31.07.2012 r.) na wymienione 
powyżej produkty finansowe wyłoniono 54 pośredników, którzy wsparli ok. 
6 tysięcy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w pięciu województwach 
realizujących Inicjatywę JEREMIE wraz z BGK (tab. 2).

3 Liczba umów nie jest równa liczbie pośredników, ponieważ z niektórymi pośrednikami 
menadżer podpisał już umowy po raz drugi.
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Tabela 2 

Wykorzystanie środków w ramach Inicjatywy JEREMIE w pięciu województwach 
(stan na dzień 31.07.2012r.)

Ilość 
pośredników 
finansowych

Wartość 
zawartych 

umów

Liczba 
wspartych 

MSP

Wykorzystanie 
(w zł)

Wykorzystanie

(w %)
Pożyczka globalna

33 590 570 000 2 577 253 276 235 43
Województwo 
dolnośląskie 7 102 570 000 519 44 362 212 39

Województwo 
łódzkie 7 142 000 000 256 41 132 120 29

Województwo 
pomorskie 5 71 000 000 614 31 718 043 45

Województwo 
wielkopolskie 7 150 000 000 668 80 323 715 54

Województwo 
zachodniopomorskie 7 125 000 000 520 55 740 144 45

Reporęczenie
13 345 497 000 2 977 247 212 367 72

Województwo 
dolnośląskie 3 40 479 000 187 15 039 754 37

Województwo 
łódzkie 1 10 000 000 – – –

Województwo 
pomorskie 2 41 000 000 326 33 909 520 83

Województwo 
wielkopolskie 4 181 018 800 1 733 155 627 376 86

Województwo 
zachodniopomorskie 3 73 000 000 635 42 635 717 58

Poręczenie portfelowe
8 121 500 000 170 11 043 662 9

Województwo 
dolnośląskie 2 47 000 000 47 3 756 118 8

Województwo 
łódzkie 2 17 000 000 32 2 706 712 16

Województwo 
pomorskie 1 16 000 000 27 1 488 000 9

Województwo 
wielkopolskie 1 24 000 000 33 1 809 152 8

Województwo 
zachodniopomorskie 2 17 500 000 31 1 283 680 7

Suma pożyczka 
globalna, 
reporęczenie, 
poręczenie portfelowe

54 1057567800 5724 511532264 48%

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego.
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Informacje zawarte w tabeli 2 ukazują aktywność poszczególnych grup 
instytucji finansowych w wymienionych województwach. Największym 
powodzeniem cieszy pożyczka globalna oraz reporęczenie. Zaskakuje na-
tomiast poręczenie portfelowe, które jest kierowane do sektora bankowego. 
Analiza produktowa wskazuje na zaangażowanie w realizację, a tym samym 
wspieranie regionalnej przedsiębiorczości poszczególnych pośredników 
finansowych. Najbardziej aktywnymi grupami są fundusze pożyczkowe 
oraz poręczeniowe. To dzięki tym podmiotom wdrażanie znajduje się na 
takim etapie. Udział pośredników finansowych w poszczególnych regionach 
ukazuje także potencjał podażowy parabankowych instytucji finansowych. 
Zaangażowane są instytucje o zasięgu krajowym, jak np. FM Bank, Polska 
Fundacja Przedsiębiorczości, czy IKB Leasing Polska, ale ważną rolę pełnią 
także podmioty lokalne i regionalne, które dzięki temu zwiększają swoją 
aktywność. Niektóre fundusze pożyczkowe i poręczeniowe po uzyskaniu 
kapitałowego wsparcia w ramach SPO WKP w latach 2004–2006, znalazły 
się w pewnym letargu, zaprzestając działalności lub ją czasowo zawiesza-
jąc. Inicjatywa JEREMIE spowodowała możliwość ponownego zastrzyku 
kapitału, jednak już w formie zwrotnej oraz zaktywizowała wiele instytucji. 
Widoczne jest zwiększenie aktywności, zwłaszcza funduszy pożyczkowych, 
dla których jest to szansa powrotu na rynek instytucji aktywnie wspierają-
cych przedsiębiorców. Oprócz wyżej wymienionych instytucji w JEREMIE 
mogą uczestniczyć również konsorcja, czego przykładem Konsorcjum Unii 
Gospodarczej Regionu śremskiego – śremski Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości i Cechu Rzemiosł Różnych w śremie.

Wymienione regiony na wsparcie za pomocą instrumentów zwrotnych 
w ramach JEREMIE przeznaczyły łączną kwotę 1,66 mld zł, z czego na koniec 
lipca br. około 1,06 przekazano pośrednikom w wyniku podpisanych z nimi 
umów, co daje alokację na poziomie ok. 64% wszystkich przeznaczonych na 
ten cel funduszy. Mając jednak na uwadze kolejne konkursy, zarówno te które 
już się zakończyły, jak i te, na które nabory trwają oraz zakładając ich pełną 
alokację, można stwierdzić, iż niebawem wszystkie środki zostaną przekazane 
pośrednikom finansowym. W chwili obecnej z puli przekazanej pośrednikom 
finansowym niespełna połowa trafiła już do przedsiębiorstw w formie porę-
czeń, pożyczek czy kredytów. 
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Według danych Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu 
Powierniczego JEREMIE na koniec sierpnia 2012 r. łączna wartość udzie-
lonego wsparcia, z którego skorzystały przedsiębiorstwa wyniosła niespełna  
1,2 mld zł. Jest to łączna kwota wygenerowana bezpośrednio w formie kredytów, 
pożyczek lub pośrednio w formie poręczeń. Dotychczas (stan na 31.08.2012 r.)  
w pięciu województwach z Inicjatywy skorzystało 6 135 przedsiębiorców, 
z czego jedną czwartą stanowiły start-up’y (1 468). Liczba udzielonych po-
życzek wyniosła 2 753 (964 start-up’y), natomiast jednostkowych poręczeń 
było 3 382 sztuki (504 start-up’y). Dane te pokazują, że pomimo większej 
liczby poręczeń, udzielanych głównie na rzecz banków kredytujących, tylko 
15% z nich trafiło do przedsiębiorstw będących w fazie startu. Lukę w finan-
sowaniu tej grupy w głównej mierze wypełniają fundusze pożyczkowe, gdyż 
35% pożyczek udzielanych jest właśnie tej grupie. świadczy to o celowości 
i słuszności istnienia tych instytucji oraz braku chęci współpracy sektora 
bankowego z przedsiębiorstwami typu start-up.

W liczebności zawartych umów zauważalna jest dominacja województwa 
wielkopolskiego (gdzie w sierpniu 2010 r. zawarto pierwszą umowę pożyczki 
w ramach Inicjatywy), co wynika między innymi z faktu przeznaczenia 
najwyższej kwoty realizację JEREMIE (rys. 2). Kolejne najbardziej aktywne 
w tym zakresie regiony to Pomorze Zachodnie oraz Pomorze.  

819

322

1030

2675

1289

Rys. 2. Liczba wspartych przedsiębiorstw w poszczególnych województwach
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego.
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3. Realizacja inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

W województwie zachodniopomorskim na realizację Inicjatywy 
JEREMIE przeznaczono 280 mln zł, z czego do końca lipca niespełna 80% 
tej kwoty przekazano pośrednikom finansowym. Dotychczas ogłoszono 
konkursy na takie produkty finansowe, jak pożyczka globalna, reporęczenie, 
poręczenie portfelowe, w których udział wzięły fundusze poręczeń kredyto-
wych, fundusze pożyczkowe oraz banki komercyjne i spółdzielcze. Niebawem 
kolejne środki zostaną przekazane pośrednikom, które zaczną przynosić 
efekty. W ramach dotychczas rozstrzygniętych konkursów widoczne są już 
efekty funkcjonowania Inicjatywy (tabela 3). W ramach trzech produktów fi-
nansowych wsparcie w postaci kredytu lub pożyczki uzyskało prawie 1,3 tys. 
przedsiębiorstw na łączną kwotę przekraczającą 195 mln zł. 

Tabela 3 

Efekty funkcjonowania Inicjatywy JEREMIE w województwie 
zachodniopomorskim (stan na koniec sierpnia 2012 r.)

Rodzaj produktu

Wartość udzielonych 
bezpośrednio kredytów 
i pożyczek oraz dzięki 

poręczeniu

Liczba wspartych 
przedsiębiorstw

Reporęczenie 116 151 360,60 671

Pożyczka globalna 76 803 897,26 573

Poręczenie portfelowe 2 171 040,00 45

Razem 195 126 297,86 1289

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego.

Grupą która w największym stopniu korzysta z instrumentów zwrot-
nych są mikroprzedsiębiorstwa, które przeważają zdecydowanie (tabela 4). 
śladowy jest udział średnich firm. świadczy to o celowości przekazywanych 
środków, które trafiają do kategorii przedsiębiorstw cierpiącej na chroniczny 
brak kapitału i mający bardzo duże problemy z jego pozyskaniem. Spośród 
wszystkich beneficjentów niespełna co piąty zaliczał się grupy start-up, czyli 
w tym przypadku prowadził działalność krócej niż 24 miesiące.
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Tabela 4 

Beneficjenci Inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim  
(stan na koniec sierpnia 2012r.)

Rodzaj 
przedsię-
biorstwa

Reporęczenie Pożyczka globalna Poręczenie portfelowe
Wartość udzie-

lonych kredytów 
dzięki poręcze-

niu (w zł)

Ilość 
(w szt.)

Wartość 
udzielonych 
pożyczek  

(w zł)

Ilość 
(w szt.)

Wartość udzie-
lonych kredytów 
dzięki poręczeniu 

(w zł)

Ilość 

(w szt.)

Mikroprzedsię-
biorstwo 71 493 110,6 529 59 006 997,26 491 2 713 800 45

Małe  
przedsię-
biorstwo

41 390 250 135 17 256 900 78 – –-

średnie 
przedsię-
biorstwo

3 268 000 7 540000 4 – –

Suma 116 151 360,6 671 76 803 897,26 573 2 713 800 45
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Gospodarstwa 

Krajowego.

Zakończenie

Pomimo iż dotychczas zostały ogłoszone konkursy na produkty pożycz-
kowe i gwarancyjne wydaje się, że istnieje również przestrzeń do opraco-
wania innych produktów, w tym również kapitałowych. Jednak w pierwszej 
kolejności należy zintensyfikować i zmaksymalizować wsparcie w postaci 
dotychczasowych instrumentów. Nie oznacza to jednak, iż nie należy opraco-
wywać założeń wsparcia kapitałowego. Jednak, aby było to możliwe, należy 
uregulować kwestie prawne związane z pomocą publiczną. 

Dotychczasowe zainteresowanie pośredników finansowych konkursami, 
pokazuje, że Inicjatywa jest domeną funduszy pożyczkowych i poręczenio-
wych. Sieciowe banki komercyjne, jak pokazuje historia nie są zainteresowane  
m.in. z uwagi na globalny charakter prowadzonej działalności oraz ograniczoną 
skłonność do ryzyka finansowania młodych, innowacyjnych i regionalnych 
przedsiębiorstw. Jednak niektóre z nich nie uczestniczą w niej bezpośrednio, gdyż 
ściśle współpracują z funduszami poręczeń kredytowych. Taka postawa wydaje 
się zrozumiała, w szczególności w obawie przed kanibalizmem produktowym. 
Aby nie konkurować o poręczenia z funduszami, wolą z nimi współpracować 
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i korzystać z ich poręczeń w procesie kredytowania. W bankach komercyjnych 
dominuje spojrzenie globalne (czytaj: w skali kraju), makro, więc uczestniczenie 
w konkursach w każdym regionie oddzielnie może budzić zrozumiałą niechęć. 
Również kwoty dla wielu banków sieciowych nie są zachęcające, gdyż operując 
w skali makro w ich przypadku chodzi o znacznie wyższe wartości. Ponadto banki 
komercyjne są zazwyczaj elementem globalnej strategii światowych koncernów 
finansowych, realizując interesy akcjonariuszy, a nie lokalnych i regionalnych 
przedsiębiorców. Zaskakuje jednak bierność sektora banków spółdzielczych dla 
których uzyskanie dodatkowego kapitału na wsparcie dotychczasowych lub pozy-
skanie nowych klientów powinno być atrakcyjne. W obecnych, trudnych czasach, 
kiedy słowa kryzys, spowolnienie, recesja, bankructwo używane są kilkukrotnie 
w ciągu dnia pozyskanie pewnego, bo ze środków publicznych, zabezpieczenia 
wydaje się bardzo atrakcyjne. Rzeczywistość jest jednak inna. Oczywiście są 
banki które realizują Inicjatywę, wymienić należy ogólnopolski FM Bank, na-
kierowany stricte na współpracę z mikro i małymi przedsiębiorstwami, który 
zwiększa swoją aktywność we wszystkich województwach oraz grupę siedmiu 
banków spółdzielczych4. Jednak mając na uwadze liczebność sektora spółdziel-
czego (574 banki), kilka jaskółek wiosny niestety nie czyni. 

Na obecny stan realizacji Inicjatywy JEREMIE wpływ również mają 
inne, bardziej konkurencyjne programy, których celem także jest aktywne 
wspieranie przedsiębiorstw. Przykładem jest np. Program Ramowy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji na lata 2007–2013 (CIP), w którym aktywną 
rolę odgrywa Europejski Fundusz Inwestycyjny. Istotą programu CIP rów-
nież jest współpraca z pośrednikami finansowymi (np. funduszami poręczeń 
kredytowych, firmami leasingowymi), którzy aktywnie będą wspierać przed-
siębiorców. Najważniejszą kwestią są zdecydowanie bardziej korzystniejsze 
warunki otrzymania wsparcia przez przedsiębiorcę. Wydaje się, że oba pro-
gramy mogą i powinny przynieść wymierne korzyści, w szczególności osta-
tecznym beneficjentom, lecz ich zasady wspierania przedsiębiorstw powinny 
być podobne. W obecnej sytuacji może dojść do konkurencji, co może odbić 
się na ich efektywności. Sporo do zrobienia jest również na szczeblu Komisji 
Europejskiej, aby wsparcie było komplementarne, a nie substytucyjne.

4 Banki Spółdzielcze uczestniczące w Inicjatywie JEREMIE to: Bank Polskiej 
Spółdzielczości, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, PA-CO Bank, ESBank Bank Spółdzielczy, 
Bank Spółdzielczy w Czersku, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, Gospodarczy 
Bank Spółdzielczy w Choszcznie.
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WPŁYW DOTACJI UZYSKANYCh W RAMACh  
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WOJEWóDZTWA ZAChODNIOPOMORSKIEGO  
NA ROZWóJ MAŁEGO PRZEDSIęBIORSTWA  
NA PRZYKŁADZIE DOMU LEKARSKIEGO SA

Streszczenie

Małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają na szereg barier rozwojowych. 
Jedną z najbardziej dotkliwych jest brak kapitału i trudności w jego uzyskaniu. 
Kolejnym problemem jest trudność w spłaceniu znacznych zobowiązań finansowych 
zaciągniętych na inwestycje w rozwój mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa. 
W takiej sytuacji firmy mogą skorzystać z dotacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dom Lekarski SA jest małym przedsiębiorstwem z siedzibą w Szczecinie, 
działającym głównie w województwie zachodniopomorskim. Dzięki dotacjom 
uzyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla rozwoju Pomorza 
Zachodniego utworzono nowe placówki firmy oraz zakupiono wyposażenie i sprzęt 
medyczny. Inwestycje te w znaczny sposób wpłynęły na wzrost zatrudnienia poprzez 
utworzenie miejsc pracy. Wzrosły także przychody firmy, co wpływa korzystnie na 
możliwość dalszego zwiększania przewagi konkurencyjnej na konkurencyjnym 
rynku firm w branży usług medycznych.

Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, dotacje, inwestycje.
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Wprowadzenie

Małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają na szereg barier rozwojo-
wych. Jedną z najbardziej dotkliwych jest brak kapitału i trudności w jego 
uzyskaniu. Kolejnym problemem jest trudność w spłaceniu znacznych zo-
bowiązań finansowych zaciągniętych na inwestycje w rozwój mikro, małego 
i średniego przedsiębiorstwa.

W takiej sytuacji podmioty gospodarcze realizujące swoją strategię rozwoju 
poprzez inwestycje mogą skorzystać z dotacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, oś Gospodarka–Innowacje–
Technologie, której głównym celem jest podniesienie poziomu konkurencyjności 
i innowacyjności gospodarki regionu poprzez:

 – wzrost poziomu inwestycji w sektorze małych i średnich przedsię-
biorstw,

 – wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu,
 – rozwój sieci powiązań kooperacyjnych sektora przedsiębiorstw, edu-

kacji, nauki, badań i rozwoju1.

1. Charakterystyka programów wsparcia MŚP w ramach RPO WZ

Zgodnie z Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 w wersji 6.4 z paź-
dziernika 2012 roku oś Gospodarka–Innowacje–Technologie podzielono na trzy 
następujące działania wspierające inwestycje mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego:

1. Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez 
innowacyjne inwestycje, w tym:

a) Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa, wyróżnia-
jące: Schemat B – Małe dotacje dla inwestycji do 200 000 zł oraz 
Schemat A dla inwestycji powyżej 200 000 zł,

b) Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa obej-
mujące przedsięwzięcia, podnoszące konkurencyjność oraz zdolność 

1 http:// www.zachodniopomorskie-pk.pl/index.php/pl/RPO-24.html.
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inwestycyjną małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wprowadza-
nie innowacji produktowej lub procesowej,

c) Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MśP w nowe technologie wspierające 
innowacyjne projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego, podnoszące konkurencyjność oraz 
innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 
wdrażanie w przedsiębiorstwie nowych technologii, które umożliwią 
wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, proce-
sów lub usług i nie są stosowane na świecie dłużej niż 5 lat2;

2. Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii, zawierające następu-
jące poddziałania:

a) Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia 
biznesu, którego celem jest podniesienie jakości i dostępności instru-
mentów wsparcia przedsiębiorczości;

b) Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura B + R, którego celem jest wspar-
cie działalności badawczo-rozwojowej poprzez zwiększenie zdolno-
ści podmiotów do świadczenia usług w zakresie prac badawczych 
i rozwojowych;

3. Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, 
dzielące się na następujące poddziałania: 

a) Poddziałanie 1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MśP, którego ce-
lem jest zwiększenie konkurencyjności mikro, małych oraz średnich 
przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do specjalistycznej 
pomocy doradczej;

b) Poddziałanie 1.3.2. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze między-
narodowym, którego celem jest przyspieszenie procesu umiędzyna-
rodowienia zachodniopomorskich przedsiębiorstw;

c) Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, w skład któ-
rego wchodzą:
 – Schemat A Uzbrojenie stref inwestycyjnych województwa zachod-

niopomorskiego,
 – Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postocz-

niowych (Szczecin),

2 Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego na lata 2007–2013, wersja 6.4, Szczecin, październik 2012.
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 – Schemat C Promocja walorów inwestycyjnych województwa;
d) Poddziałanie 1.3.4. Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP – 

Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE.

2. Charakterystyka firmy Dom Lekarski SA

Dom Lekarski jest małym przedsiębiorstwem utworzonym w 2000 roku 
przez lekarzy oraz biznesmenów, posiadających wcześniejsze doświadczenia 
na rynku medycznym, a także farmaceutycznym. Siedziba firmy znajduje się 
w Szczecinie, głównym rynkiem działalności jest województwo zachodnio-
pomorskie. Od stycznia 2011 r. akcje spółki Dom Lekarski SA notowane na 
giełdzie w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect.

Misją Domu Lekarskiego jest zapewnienie pacjentom dostępu do wysoko-
specjalistycznych usług szpitalnych na europejskim poziomie. Fundamentem 
działalności jest przeprowadzanie wysokospecjalistycznych zabiegów z wy-
korzystaniem najnowszych osiągnięć medycyny oraz nowoczesnego sprzętu. 
Obecnie Dom Lekarski SA prowadzi dwa oddziały operacyjne i dwie poradnie 
specjalistyczne w Szczecinie oraz przychodnię stomatologiczną w Poznaniu3. 
W połowie 2012 roku Dom Lekarski SA przejął w zarząd Publiczny Szpital 
w Gryfinie.

Lekarze Domu Lekarskiego jako pierwsi w województwie zachodnio-
pomorskim wprowadzili usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, jako 
standard dla wszystkich operowanych pacjentów. Obecnie spółka jest drugim 
co do wielkości w województwie zachodniopomorskim ośrodkiem leczenia 
zaćmy tą metodą. Oddział ortopedyczny jest liderem regionu w zakresie 
małoinwazyjnych zabiegów operacyjnych metodą artroskopową. Wiele wy-
konywanych zabiegów z zakresu ortopedii, chirurgii ręki i innych specjalizacji 
zalicza się do innowacyjnych w skali europejskiej4.

Podstawowym strategicznym założeniem przedsiębiorstwa Dom 
Lekarski SA jest szybki rozwój podstawowego biznesu spółki w formule orga-
nicznej. Przychody spółki w tej sferze rosną w ostatnich latach średnio o 10% 
w skali roku. Do głównych czynników wpływających na wysoką dynamikę 

3 http://www.domlekarski.pl/relacje_inwestorskie_ofirmie.
4 Ibidem.
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wzrostu zalicza się innowacyjne techniki operacyjne, urządzenia i materiały. 
Rozwiązania te są stosowane w głównej mierze dzięki projektom inwesty-
cyjnym realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

3. Dotacje uzyskane przez Dom Lekarski SA w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 przedsiębiorstwo Dom Lekarski 
SA złożyło wnioski i otrzymało pozytywne o dofinansowaniu następujących 
projektów inwestycyjnych:

 – „Zastosowanie innowacyjnych technologii z dziedziny okulistyki 
i ortopedii kluczem do podniesienia poziomu innowacyjności Domu 
Lekarskiego w Szczecinie” w ramach konkursu RPOWZ/1.1.3/2009/1;

 – „Wdrożenie innowacyjnego modelu świadczenia usług medycz-
nych poprzez stworzenie placówki w centrum handlowym, kluczem 
do rynkowego sukcesu spółki Dom Lekarski” w ramach konkursu 
RPOWZ/1.1.2/2010/1;

 – „Nowe technologie służące realizacji innowacyjnych usług i ekspery-
mentalnych badań medycznych kluczem do rozwoju międzynarodowe-
go spółki Dom Lekarski” w ramach konkursu RPOWZ/1.1.3/2012/1.

Wykaz projektów inwestycyjnych, na które Dom Lekarski SA otrzymał 
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 przedstawiono w tabeli 1. 

Projekt „Zastosowanie innowacyjnych technologii z dziedziny okuli-
styki i ortopedii kluczem do podniesienia poziomu innowacyjności Domu 
Lekarskiego w Szczecinie” został zrealizowany w latach 2009–2010, w ramach 
poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie. Całkowita wartość 
projektu wyniosła 2 458 077,76 zł, z czego 1474 846,65 zł stanowiła dotacja.

Dzięki realizacji tego projektu stworzono klinikę, która w ciągu 24 
godzin przygotowuje i kieruje pacjenta do zabiegu, wykonuje w innowacyjny 
sposób operację oraz zapewnia odpowiedni wypoczynek w cyklu hospitali-
zacji skróconym do jednej doby. 
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Tabela 1 

Wykaz dotacji w ramach RPO WZ otrzymanych przez Dom Lekarski SA

Lp Numer 
konkursu Nazwa projektu

Całkowita 
wartość 
projektu 

(w zł)

Wartość 
dofinanso-

wania  
(w zł)

Początek 
realizacji 
projektu

Koniec 
realizacji 
projektu

1 RPOWZ/ 
1.1.3/2009/1

Zastosowanie 
innowacyjnych 
technologii z dziedziny 
okulistyki i ortopedii 
kluczem do 
podniesienia poziomu 
innowacyjności 
Domu Lekarskiego 
w Szczecinie

2458077,76 1474846,65 02/2009 03/2010

2 RPOWZ/ 
1.1.2/2010/1

Wdrożenie 
innowacyjnego modelu 
świadczenia usług 
medycznych poprzez 
stworzenie placówki 
w centrum handlowym, 
kluczem do rynkowego 
sukcesu spółki Dom 
Lekarski

2724959,52 1634975,71 12/2010 06/2011

3 RPOWZ/ 
1.1.3/2012/1

Nowe technologie 
służące realizacji 
innowacyjnych usług 
i eksperymentalnych 
badań medycznych 
kluczem do rozwoju 
międzynarodowego 
spółki DOM Lekarski

3507798,46 2104678,00 01/2013 03/2015

Razem 3 projekty 8690835,74 5214500,36 – –

Źródło: opracowanie własne

W ramach realizacji projektu wykonano następujące działania:
 – adaptacja lokalu znajdującego się w Szczecinie przy ul. Gombrowicza 

23 o powierzchni 236 m2 na potrzeby kliniki wraz z dostosowaniem 
nieruchomości do potrzeb medycyny oraz osób niepełnosprawnych,

 – nabycie 12 nowych środków trwałych, w tym 3 zaawansowanych 
technologicznie aparatów do zabiegów okulistycznych i ortopedycz-
nych oraz 9 urządzeń pomocniczych niezbędnych do bieżącego funk-
cjonowania kliniki.
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Dzięki możliwościom, jakie posiada zakupiony w wyniku realizacji 
projektu sprzęt, Dom Lekarski SA przeprowadza 2 następujące udoskonalone 
usługi:

 – leczenie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji przy zastosowaniu mikro-
cięcia 1,8 mm,

 – artroskopia stawów ze zminimalizowaną traumatyzacją zabiegu.
W wyniku realizacji inwestycji powstało 10 nowych miejsc pracy.
Drugim projektem zrealizowanym w okresie od grudnia 2010 roku 

do czerwca 2011 roku przez Dom Lekarski SA w ramach RPO WZ jest 
„Wdrożenie innowacyjnego modelu świadczenia usług medycznych poprzez 
stworzenie placówki w centrum handlowym, kluczem do rynkowego sukcesu 
spółki Dom Lekarski”. Koszt całości inwestycji wyniósł 2 724 959,52 zł, w tym 
kwotę 1 634 975,71 zł stanowiła dotacja otrzymana w ramach poddziałania  
1.1.2 Inwestycje w Małe i średnie Przedsiębiorstwa.

Celem projektu był wzrost konkurencyjności Domu Lekarskiego SA na 
europejskim rynku usług medycznych poprzez stworzenie centrum medyczne-
go z innowacyjnym pionem ortopedyczno-rehabilitacyjnym i okulistycznym 
w Galerii Handlowej Turzyn w Szczecinie. W placówce tej powstały również: 

 – gabinet internistyczny, w którym przyjmują lekarze różnych specja-
lizacji,

 – gabinet badań USG,
 – gabinet umożliwiający wykonanie podstawowych badań laboratoryj-

nych.
Łącznie, w wyniku realizacji projektu:
 – przebudowano i dostosowano do potrzeb medycznych 388 m2 po-

wierzchni zlokalizowanej w Galerii Handlowej Turzyn w Szczecinie,
 – zakupiono 64 środki trwałe niezbędne do wdrożenia nowych i udo-

skonalonych, innowacyjnych usług,
 – powstało 9 nowych miejsc pracy,
 – wprowadzono w przedsiębiorstwie 2 nowe i 4 udoskonalone usługi.

W roku 2012, w ramach konkursu RPOWZ/1.1.3/2012/1 uzyskano 
wsparcie na projekt inwestycyjny „Nowe technologie służące realizacji 
innowacyjnych usług i eksperymentalnych badań medycznych kluczem do 
rozwoju międzynarodowego spółki Dom Lekarski”. Inwestycja ta będzie 
zrealizowana w okresie od stycznia 2013 roku do marca 2015 roku. Całkowita 
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wartość projektu wynosi 3 507 798,46 zł, z czego 2 104 678,00 zł stanowi 
dotacja w ramach RPO WZ.

Realizacja projektu polegać będzie na rozbudowie przedsiębiorstwa 
o nowy prywatny oddział szpitalny zlokalizowany w istniejącym szpitalu 
w Gryfinie, w którym świadczone będą na rzecz szpitala oraz klientów 
prywatnych udoskonalone usługi medyczne: chirurgiczne, ortopedyczne 
i ginekologiczne. Ponadto w jednostce będą realizowane eksperymentalne 
badania medyczne w ramach projektu badawczego pod nazwą „Biologiczne 
wspomaganie leczenia uszkodzenia łękotki z zastosowaniem membrany 
kolagenowej Chondro-Gide i komórek macierzystych szpiku kostnego”.

W ramach projektu zaplanowano:
 – zakup nowych technologii,
 – zakup innowacyjnych urządzeń medycznych i wyposażenia,
 – wprowadzenie 3 udoskonalonych usług,
 – stworzenie 15 nowych miejsc pracy.

4. Wpływ dotacji otrzymanych w ramach RPO WZ na działalność 
firmy Dom Lekarski SA

Dom Lekarski SA jest dynamicznie rozwijającą się firmą na zachod-
niopomorskim rynku usług medycznych. Niewątpliwie znaczny wpływ na tą 
sytuację mają otrzymane dotacje w ramach RPO WZ. Z roku na rok rośnie 
wartość przychodów ze sprzedaży. Wraz ze wzrostem przychodów rosną 
koszty działalności operacyjnej. W latach 2007–2010 odnotowano także 
wzrost wartości zysku brutto. Jednak w roku 2011, w związku z realizacją 
inwestycji i przygotowaniami do kolejnego projektu wartość zysku brutto 
spadła. Przychody ze sprzedaży, koszty działalności operacyjnej i zysk brutto 
firmy Dom Lekarski SA w latach 2007–2011 zaprezentowano na rysunku 1.

Wartość przychodów ze sprzedaży w roku 2007 wyniosła 4 914 762,20 zł.  
W kolejnych latach systematycznie zwiększano przychody firmy, aż do war-
tości 10 707 170,63 zł w roku 2011. Wraz ze wzrostem przychodów wzrastały 
także koszty działalności operacyjnej firmy oraz zyski. W roku 2007 odno-
towano koszty działalności operacyjnej na poziomie 4 580 784,49 zł, rosnące 
z roku na rok aż do osiągnięcia wartości 9 894 080,69 zł w roku 2011. 
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Rys. 1. Przychody ze sprzedaży, koszty działalności operacyjnej i zysk brutto fir-
my Dom Lekarski SA w latach 2007–2011

Źródło: opracowanie własne.

Zaobserwowano również znaczą dynamikę wzrostu zysków brutto. 
W roku 2007 osiągnięto zysk brutto w wysokości 251 588,16 zł. W latach 
2008–2010 wartość zysku brutto ulegała zwiększeniu z roku na rok aż do 1 154 
641,20 zł w roku 2010. W kolejnym okresie sprawozdawczym zaobserwowano 
przełom w dynamice osiąganego zysku brutto. Zanotowano obniżenie poziomu 
zysku brutto firmy do kwoty 466 682,68 zł, co stanowi spadek o ponad 40%.

W roku 2011 w porównaniu do roku poprzedniego przychody ze sprze-
daży wzrosły o 16%. Koszty operacyjne zwiększyły się o 24,5%. Dynamika 
wzrostu kosztów operacyjnych była wyższa niż dynamika przychodów z uwa-
gi na wzrost wynagrodzeń z pochodnymi o 40%, wzrost zużycia materiałów 
i energii o 32% oraz wzrost usług obcych o 22%. To zjawisko związane było 
z prowadzeniem procesów inwestycyjnych w spółce. Zaliczyć do nich należy:

 – wydatki na debiut giełdowy na rynku New Connect,
 – prowadzenie inwestycji w Centrum Medycznym CH Turzyn,
 – doprowadzenie do zdolności operacyjnej Centrum Medycznego 

Gombrowicza,
 – wykonanie wielu badań i analiz w związku z rozwojem grupy szpi-

talnej w ramach spółki .
Inwestycje w Centrum Medycznym CH Turzyn oraz Centrum Medyczne 

Gombrowicza zrealizowano dzięki wsparciu z RPO WZ. Pomimo chwilowego 
spadku na początku działalności tych placówek, planowany jest znaczny 
wzrost przychodów i zysków w przyszłych latach.
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Jednym z najważniejszych sukcesów osiągniętych przez firmę Dom 
Lekarski SA przy realizacji projektów w ramach RPO WZ są nowe miejsca 
pracy. Przed realizacją pierwszego projektu, to jest Centrum Medyczne 
Gombrowicza zatrudniano 18 osób zarówno w roku 2009, jak i w roku 2010. 
W pierwszym roku po realizacji inwestycji powstało 10 nowych miejsc pracy. 
W okresie 6 miesięcy od zakończenia realizacji kolejnej inwestycji – Centrum 
Medyczne CH Turzyn zatrudniono kolejnych 11 osób na pełen etat. Dzięki 
temu zatrudnienie w spółce Dom Lekarski SA w okresie zaledwie jednego 
roku 2011 zwiększono z 18 do 39 osób. Obecnie prowadzone są prace przy-
gotowawcze do realizacji kolejnego projektu, na które otrzymano wsparcie 
z RPO WZ pod nazwą „Nowe technologie służące realizacji innowacyjnych 
usług i eksperymentalnych badań medycznych kluczem do rozwoju między-
narodowego spółki Dom Lekarski”. Planuje się zakończenie inwestycji do 2015 
roku. W wyniku jej realizacji planowane jest utworzenie kolejnych 15 nowych 
miejsc pracy. Dzięki temu zatrudnienie w spółce w 2015 roku wyniesie 54 
osoby. Wielkość zatrudnienia w spółce Dom Lekarski SA w latach 2009–2011 
oraz planowane zatrudnienie po realizacji wszystkich otrzymanych do 2012 
roku dotacji w ramach RPO WZ przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Wielkość zatrudnienia w spółce Dom Lekarski SA w latach 2009–2011 
oraz planowane zatrudnienie po realizacji wszystkich otrzymanych do 2012 
roku dotacji w ramach RPO WZ

Źródło: opracowanie własne.

Ilość osób zatrudnionych 
w pełnych etatach

2009                 2010                 2011            2012–2015
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Zakończenie

Oś Gospodarka – Innowacje–Technologie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego stworzono 
w celu podniesienia poziomu konkurencyjności i innowacyjności regionu, 
dzięki inwestycjom w sektorze małych i średnich firm. Dzięki temu umożli-
wiono mikro, małym i średnim firmom działającym na terenie województwa 
zachodniopomorskiego uzyskanie wsparcia do 60% wartości inwestycji.

Dom Lekarski SA jest małą firmą z siedzibą w Szczecinie, świadczą-
cą usługi medyczne, działającą w województwie zachodniopomorskim. 
W związku z potrzebą rozwoju zarząd firmy podjął decyzję o ubieganiu 
się o trzy kolejne dotacje w ramach RPO WZ. Obecnie zrealizowano już 
2 projekty inwestycyjne o łącznej wartości 5 183 037,28 zł. Na realizację 
tych projektów uzyskano dotacje w ramach konkursów RPOWZ/1.1.3/2009/1 
i RPOWZ/1.1.2/2010/1 w łącznej kwocie 3 109 822,36 zł. Stworzono dwa 
nowe, innowacyjne Centra Medyczne: Gombrowicza i Turzyn. Dzięki temu 
powstało 19 nowych miejsc pracy. Obecnie obserwuje się również wzrost 
przychodów firmy, mimo czasowego spadku zyskowności spowodowanego 
znacznymi nakładami inwestycyjnymi.

W bieżącym okresie prowadzone są prace przygotowawcze do realizacji 
kolejnego projektu inwestycyjnego, na który Dom Lekarski SA otrzymał 
wsparcie w ramach konkursu RPOWZ/1.1.3/2012/1 o wartości 3 507 798,46 zł. 
Planowany termin ukończenia to 2015 rok. W projekcie tym założono stworze-
nie kolejnych 15 miejsc pracy oraz dalsze zwiększenie przychodów i zysków 
firmy w dłuższej perspektywie czasu.
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EFFECT OF GRANTS RECEIVED UNTER ThE REGIONAL 
OPERATIONAL PROGRAMME FOR WESTPOMERANIAN TO DEVELOP 
A SMALL BUSINESS ON ThE EXAMPLE OF ThE DOM LEKARSKI S.A.

Summary

Small and medium enterprises face a number of development barriers. One 
of the most considerable ones is the lack of capital and difficulties in obtaining it. 
Another problem is difficulty in repaying substantial financial liabilities contracted 
for investment in development of a micro, small and medium enterprise. In such 
a situation, companies can use subsidies under the Regional Operational Program of 
the Western Pomeranian Province.

Dom Lekarski S.A. is small company having its registered office in Szczecin, 
operating mainly in the Western Pomeranian Province. Thanks to subsidies obtained 
under the Regional Operational Program for the development of Western Pomerania 
new institutions of the company were established, and medical equipment and 
instruments were purchased. These investments considerably affected increase in 
employment by establishment of workplaces. Also the revenue of the company has 
increased, which positively affects the possibility of further increase in competitive 
advantage on a competitive market of companies in the medical services trade.

Translated Małgorzata Szewczuk

mgr Małgorzata Szewczuk – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, tel. 609 505 255, e-mail: gosia.szewczuk@gmail.com



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
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Katarzyna Szopik-Depczyńska
Uniwersytet Szczeciński

POWIąZANIA KOOPERACYJNE W OBSZARZE B + R 
W REGIONIE POMORZA ZAChODNIEGO

Streszczenie

Niniejszy artykuł podejmuje problematykę współpracy przedsiębiorstw przemy-
słowych regionu Pomorza Zachodniego oraz innych jednostek w aspekcie prowadzonej 
działalności badawczo-rozwojowej. Porusza on kwestie podstawowych uwarunkowań 
procesów kooperacji, udziela odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące jednostek 
współpracujących, czasu trwania powiązań kooperacyjnych, zasobów ludzkich zaangażo-
wanych w te procesy i inne pytania na temat współpracy przedsiębiorstw przemysłowych 
regionu Pomorza Zachodniego w zakresie B + R. Ponadto, opisuje strukturę odpowiedzi 
ankietowych przedsiębiorstw dotyczących źródeł informacji dla działalności B + R, jej 
efektów, czy barier utrudniających jej prowadzenie. Badania wykazały, iż znajomość 
uwarunkowań współpracy w zakresie działalności B + R są ważnym elementem po-
znawczym specyfiki regionu, dlatego też podstawowe informacje z zakresu współpracy 
badawczo-rozwojowej w ramach regionalnych systemów przemysłowych powinny być 
analizowane oraz uwzględniane przy tworzeniu strategii innowacyjnych. 

Słowa kluczowe: innowacyjność, B + R, przemysł.

Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach innowacyjność postrzegana jest jako bardzo 
złożone i skomplikowane zjawisko społeczne. W dotychczasowym podejściu 
innowacja, przez wielu znawców pojęcia, traktowana była jako ulepszenia 
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i rozwój w zakresie technologii i techniki, a obecnie można zaobserwować 
lawinowo rosnący trend innowacji i innowacyjności w obszarze usług, mar-
ketingu, organizacji przedsiębiorstwa, a nawet strategii czy społeczeństwa. 
Podobne zmiany zauważalne są w sposobie postrzegania innowacyjności. 
Nie jest już ona traktowana jako pojedyncze, odosobnione zdarzenie, ale 
jako kompleksowe zjawisko składające się z szeregu zdarzeń wpływających 
na powstawanie nowych wyrobów, usług, technologii czy form organizacji. 
Z uwagi na wspomniany poziom złożoności dzisiejsze procesy innowacyjne 
realizowane są w ścisłym układzie kooperacji, a wytworzona swoista sieć 
podmiotów implementujących wiedzę i tworzących nową wiedzę splatane 
są z rządowymi i pozarządowymi organizacjami wsparcia wspomaganymi 
przez administrację publiczną. Jednocześnie wzrasta znaczenie bliskich relacji 
i inicjatyw obywatelskich budujących nowe kanały transferu informacji. 

Niewątpliwie jedną z dróg podnoszenia zdolności przedsiębiorstw do kre-
owania rozwiązań innowacyjnych jest realizacja strategii kooperacji przejawiającej 
się nawiązywaniem przez przedsiębiorstwa relacji rynkowych zarówno o charak-
terze wertykalnym, tzn. z dostawcami i odbiorcami, jak również, choć znacznie 
rzadziej, o charakterze horyzontalnym, czyli z konkurentami. Kooperacja taka ma 
na celu realizację określonego przedsięwzięcia, co jest możliwe dzięki łączeniu 
wybranych zasobów i kompetencji stron podejmujących współpracę1 . Wachlarz 
powiązań kooperacyjnych jest dość szeroki, może bowiem dotyczyć takich 
obszarów, jak2 : współpraca w zakresie pozyskiwania zasobów produkcyjnych 
lub nowych rozwiązań technologicznych (w tym wspólne B + R), współpraca 
w zakresie działalności produkcyjnej/usługowej lub w zakresie dystrybucji/marke-
tingu, a także w zakresie reprezentowania interesów przedsiębiorstw. Generalnie 
jednak wszystkie przedsięwzięcia kooperacyjne są podejmowane dla wspólnego 
celu lub dla wzajemnie korzystnej wymiany3 .

Do najważniejszych zadań postawionych przed instytucjami nowoczesnej 
gospodarki należy stymulowanie innowacyjności poprzez aktywizację dzia-
łalności badawczo-rozwojowej i implementacje jej wyników oraz działania 

1 A. Sudolska, Stan i potrzeba współpracy przedsiębiorstw w Polsce, w: W. Popławski, 
A. Sudolska, M. Zastempowski, Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania 
ich potencjału innowacyjnego, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2008, s. 103.

2 M. Górzyński, W. Pander, P. Kuć, Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP 
oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2006, s. 10–11.

3 J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 211.
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mające na celu zwiększenie potencjału kreatywnego w zasobach wewnętrz-
nych podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie zwiększanie potencjału 
ekonomicznego regionów. 

Artykuł podejmuje problematykę kooperacji przedsiębiorstw przemy-
słowych województwa zachodniopomorskiego z innymi jednostkami, w tym 
jednostkami sfery B + R. Celem niniejszego opracowania i jednocześnie głów-
nym problemem badawczym jest próba znalezienia kluczowych uwarunkowań 
działalności B + R w przedsiębiorstwach przemysłowych w kontekście ich 
współpracy innowacyjnej. Zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzo-
nych badań, dających odpowiedzi na pytania dotyczące czasu trwania związ-
ków kooperacyjnych, ilości zaangażowanych w tych procesach pracowników 
i innych pytań dotyczących współpracy innowacyjnej. Dodatkowo, w artykule 
można znaleźć odpowiedź na pytania respondentów dotyczące źródeł infor-
macji dla sfery B + R, efektów i ograniczeń prowadzenia działalności B + R.

1. Metodyka badań

Badanie uwarunkowań powiązań kooperacyjnych z innymi organiza-
cjami zostało przeprowadzone na grupie przedsiębiorstw regionu Pomorza 
Zachodniego. W regionie tym istnieje rozbudowana baza przemysłowa, 
zmieniająca dynamicznie w czasie swoją strukturę. Coraz mniejsze znaczenie 
przypisuje się tradycyjnym, związanym z lokalizacją czynnikom wytwórczym 
na rzecz postępującemu procesowi dywersyfikacji.

Region ten, będący jednym z 16 polskich regionów, nie zajmuje czołowego 
miejsca w poziomie rozwoju gospodarczego, a w szczególności w zakresie dzia-
łalności B + R. świadczą o tym choćby dane statystyczne zawarte w badaniach 
i dokumentach Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to między innymi wyni-
kiem zmniejszającego się znaczenia gospodarki morskiej, spadek liczby dużych 
przedsiębiorstw na rzecz mikro, małych i średnich, jak również wzrost znaczenia 
usług w działalności gospodarczej. Nie przybyło również nowych jednostek 
badawczo-rozwojowych, czy też innych mających silny potencjał w zakresie 
generowania wiedzy i/lub rozwiązań technologicznych oraz ich dyfuzji. 

Badania zostały przeprowadzone w ramach jednostki macierzystej 
Autorki. Lista przedsiębiorstw przemysłowych w województwie zachodnio-
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pomorskim została opracowana na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego. 
Czasookres jakościowego badania ankietowego będącego podstawą szeregu 
analiz to rok 2010. Respondenci to 447 przedsiębiorstw przemysłowych re-
gionu, w tym 162 przedsiębiorstwa ponoszące nakłady na działalność B + R. 

2. Wyniki badania uwarunkowań aktywności w sferze B + R z uwzglę-
dnieniem powiązań kooperacyjnych

Przedsiębiorstwa – respondenci, których odpowiedzi były podstawą do 
badania uwarunkowań aktywności B + R charakteryzują się wysokim stopniem 
zróżnicowania. Są to przedsiębiorstwa z kapitałem krajowym i zagranicznym, 
różnorodne pod względem liczby zatrudnionych pracowników, funkcjonujące 
na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Główni 
odbiorcy z kolei reprezentują szerokie zróżnicowanie sektorowe. Ankietowane 
przedsiębiorstwa wchodziły we współpracę z innymi jednostkami, m.in. 
jednostkami PAN, szkołami wyższymi, krajowymi i zagranicznymi jednost-
kami badawczo-rozwojowymi, co stanowiło ciekawą bazę danych do badania 
uwarunkowań kooperacji między badanymi przedsiębiorstwami a innymi 
jednostkami.
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Rys. 1. Partnerzy współpracujący z przedsiębiorstwami przemysłowymi woje-
wództwa zachodniopomorskiego ponoszącymi nakłady na działalność 
badawczo-rozwojową

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Na rysunku 1 przedstawiono rozkład deklarowanych partnerów ko-
operujących z przedsiębiorstwami województwa zachodniopomorskiego 
ponoszącymi wydatki na działalność B + R. Jak widać na pierwszym 
miejscu stawiano na kooperację z dostawcami. Zaskakiwać może fakt, że na 
drugim miejscu deklarowano partnerstwo z podmiotami konkurencyjnymi. 
Zjawisko to może być wywołane wąską specjalizacją grupy przedsiębiorstw 
konkurujących ze sobą i działając w quasi niszy technologicznej ich kontakty 
czy kooperacja wprowadza wartość dodaną dla każdego z przedsiębiorstw. 
Następne grupy przedsiębiorstw współpracowały z jednostkami PAN oraz ze 
szkołami wyższymi. Jako negatywne należy zaznaczyć bardzo niską ilość ko-
operacji z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi. 
U podstaw takiej sytuacji może znajdować się niska świadomość możliwości 
oferowanych przez JBR, bądź trudniejszy proces formalny współpracy.
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Rys. 2. Czas trwania związków kooperacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych 
województwa zachodniopomorskiego ponoszących nakłady na działalność 
badawczo-rozwojową

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Procentowy rozkład czasu trwania związków kooperacyjnych zawie-
ranych przez przedsiębiorstwa ukazany został na powyższym rysunku. 
Najwyższy odsetek 49% należy do związków trwających powyżej 24 miesię-
cy. Może to świadczyć o krystalizacji stabilnych i długofalowych powiązań, 
a to pozytywnie przyczynia się do powstawania klastrów. Następnie 24% 
odpowiedzi dotyczyło współpracy przez okres 7 do 12 miesięcy. Związki 
kooperacyjne do 6 miesięcy zawierało 16,7% badanych. Pozostałe, czyli 
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13–18 miesięcy oraz 19–24 miesiące zawierało odpowiednio po 5,2 procenta. 
Konkludując, preferowane związki to długofalowa współpraca lub zadaniowe, 
trwające w ramach jednego projektu kooperacje.

–
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Rys. 3. Liczba pracowników zaangażowanych we wspólne projekty przedsię-
biorstw przemysłowych województwa zachodniopomorskiego ponoszą-
cych nakłady na działalność badawczo-rozwojową

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Rysunek 3 przedstawia procentowy udział pracowników zaangażowa-
nych we wspólne projekty przedsiębiorstw województwa zachodniopomor-
skiego. Najliczniejszą grupą, aż 42,1% są podmioty delegujące do współpracy 
przy wspólnych projektach od 1 do 5 pracowników, kolejną grupą 28,4% są 
przedsiębiorstwa angażujące od 6 do 10 pracowników. Podmioty kierujące 
do kooperacji od 11 do 20 oraz od 21 do 50 i więcej niż 51 pracowników 
stanowiły odpowiednio 12,6%, 12,6% oraz 4,2%.

Na rysunku 4 przedstawiono mechanizmy transferu wiedzy z jakich 
korzystały kooperujące, zachodniopomorskie przedsiębiorstwa ponoszące 
nakłady na B + R. Na pierwszym miejscu stawiano spotkania i prezentacje, 
znacznie mniej przedsiębiorstw używało przekazywania dokumentacji i do-
starczenia gotowego projektu bądź prototypu. Ostatnie trzy drogi współpracy 
znacznie ograniczają wymianę wewnętrznej wiedzy i know-how, działania 
takie mogą być podyktowane ochroną własnych technologii czy rozwiązań 
technicznych, które stanowią swoistą przewagę konkurencyjną. Ostatnie dwie 
grupy podmiotów korzystały z drogi formalnej i transferu pracowników jako 
podstawy kooperacji. 
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Rys. 4. Mechanizmy transferu wiedzy w procesach kooperacji przedsiębiorstw prze-
mysłowych województwa zachodniopomorskiego ponoszących nakłady na 
działalność badawczo-rozwojową

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Rysunek 5 przedstawia źródła finansowania działalności badaw-
czo-rozwojowej w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa 
zachodniopomorskiego. 
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Rys. 5. Źródła finansowania działalności B + R w przedsiębiorstwach przemysło-
wych województwa zachodniopomorskiego ponoszących nakłady na dzia-
łalność badawczo-rozwojową

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Jak można zaobserwować znakomita większość podmiotów ponoszących 
nakłady na działalność B + R, finansowały je kapitałem własnym. Stanowiły 
one 58,9% przebadanych. Kredyt bankowy stanowił 23,2% źródło finanso-
wania działalności B + R. środki publiczne były wykorzystywane w 7,4 pro-
centach. Tak niski odsetek inwestycji w sferze B + R współfinansowanych ze 
środków publicznych świadczy o bardzo słabym wykorzystaniu tego źródła. 
W aspekcie mnogości i wszechstronności pomocy publicznej w szczególności 
dla technik i technologii rozwojowych stanowi dowód na niedoskonałość 
systemu wdrażania i realizacji pomocy publicznej. 

3. Efekty, bariery oraz źródła informacji dla działalności B + R

W tabeli 1 ukazane zostały efekty prowadzenia działalności B + R przez 
przedsiębiorstwa przemysłowe na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Tabela 1

Efekty prowadzenia działalności B + R w przedsiębiorstwach przemysłowych 
województwa zachodniopomorskiego ponoszących nakłady na działalność 

badawczo-rozwojową.

Efekt prowadzenia działalności B + R Liczba przedsiębiorstw,  
które zaznaczyły tę odpowiedź

Poprawa jakości 125
Zwiększenie asortymentu 102
Zwiększenie możliwości produkcyjnych 87
Wejście na nowe rynki 85
Obniżenie jednostkowych kosztów pracy 58
Wypełnienie przepisów i norm 47
Zwiększenie elastyczności produkcji 44
Ograniczenie szkodliwości dla środowiska 
naturalnego 44

Ograniczenie jednostkowej materiało- 
i energochłonności 35

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Na pierwszym miejscu stawiano poprawę poziomu oferowanych pro-
duktów. Nieznacznie mniej przedsiębiorców odnotowało zwiększenie asorty-
mentu, zwiększenie możliwości produkcyjnych oraz wejście na nowe rynki. 
Pozostałe efekty odnotowywała podobna ilość badanych, a są to obniżenie 
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jednostkowych kosztów pracy, wypełnianie przepisów i norm, zwiększanie 
elastyczności produkcji i ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko 
naturalne. Na samym końcu przedsiębiorcy wskazali efekt ograniczenia jed-
nostkowej materiało- i energochłonności. Wyniki odzwierciedlają obiegowe 
opinie o wysokich kosztach wdrażania B + R we własnych strukturach. Lecz 
ostatnie miejsce ograniczenia materiało- i energochłonności może sugerować 
o wysokiej technice reprezentowanej przez przedsiębiorców w związku z tym 
prace badawczo-rozwojowe w mniejszym stopniu polegają na racjonalizator-
stwie mającym charakter zwiększania wydajności, a w większym stopniu 
polegają na doskonaleniach technicznych i technologicznych dla poprawy 
jakości i zwiększenia portfela produktów.

Tabela 2 

Czynniki utrudniające prowadzenie działalności B + R w przedsiębiorstwach 
przemysłowych województwa zachodniopomorskiego ponoszących nakłady na 

działalność badawczo-rozwojową

Czynniki utrudniające prowadzenie 
działalności B + R

Liczba przedsiębiorstw,  
które zaznaczyły tę odpowiedź

Koszty B + R 96
Brak własnych środków finansowych 54
Niepewny popyt 47
Brak zewnętrznych źródeł finansowania 31
Kwalifikacje personelu 22
Brak informacji na temat technologii 17
Dominująca pozycja innego 
przedsiębiorstwa

15

Brak informacji na temat rynków 12
Trudności w kooperacji 11

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Tabela 2 przedstawia wyniki badania dotyczące czynników utrudniają-
cych prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej wśród przedsiębiorstw 
województwa zachodniopomorskiego, ponoszących nakłady na działalność 
badawczo-rozwojową. Na pierwszym miejscu respondenci wskazywali na 
trudności związane z finansową stroną sfery B + R i w kolejności deklaro-
wali wysokie koszty, brak własnych środków finansowych czy zewnętrznych 
źródeł finansowania inwestycji z zakresu B + R. Wskazanie niepewności 
popytu pośrednio również tyczy się perspektywicznej kondycji finansowej 
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podmiotów. Dopiero w drugiej kolejności oraz jak warto nadmienić w dosyć 
marginalnym stopniu postulowane były utrudnienia takie, jak brak dostępu do 
wysoko wyszkolonego personelu czy know-how naukowo-technicznego oraz 
trudności w kooperacji. Niska ocena zagrożenia ze strony innego podmiotu 
dominującego na rynku pozwala na wysnucie wniosku, że nakłady na B + R  
przyczyniają się in plus do poziomu konkurencyjności i pozycji rynkowej 
podmiotu.

Tabela 3

Źródła informacji dla B + R w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa 
zachodniopomorskiego ponoszących nakłady na działalność badawczo-rozwojową

Źródła informacji dla B + R Liczba przedsiębiorstw,  
które zaznaczyły tę odpowiedź

Klienci 102
Konferencje i wystawy 83
Wewnątrz firmy 76
Dostawcy 57
Konkurenci 51
Publikacje branżowe 49
Zagraniczne jednostki  
badawczo-rozwojowe 16

Stowarzyszenia naukowo-techniczne 15
Szkoły wyższe 12
JBR-y 10
Placówki PAN 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Tabela 3 przedstawia odpowiedzi przedsiębiorstw województwa za-
chodniopomorskiego aktywnych badawczo na temat źródeł pozyskiwania 
informacji dla działalności B + R. Najliczniej źródło informacji (dla ponad 
21% przedsiębiorstw) stanowili klienci, co może mieć charakter kooperacji 
na poziomie odbiorca-dostawca. Na drugim miejscu prawie 18% podmiotów 
posiłkowało się konferencjami i wystawami. Następna w kolejności grupa 
przedsiębiorców korzystała z informacji płynących z wewnętrznych źródeł 
firmy. Trzy kolejne źródła od dostawców, konkurentów i z publikacji branżo-
wych, wykorzystywane były przez odpowiednio 12,08%, 10,81% oraz 10,38% 
podmiotów. Na podobnym poziomie wykorzystywane były zagraniczne i kra-
jowe centra B + R, stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz szkoły wyższe. 
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Za niepokojące należy uznać bardzo niski udział krajowych placówek PAN 
w transferze wiedzy (jedynie 0,21% badanej populacji). Tylko jedno przed-
siębiorstwo wskazało na to źródło. Może to świadczyć o niskiej świadomości 
przedsiębiorstw o kanałach transferu wiedzy lub o niewystarczającym dopa-
sowaniu merytoryki lub łatwości dostępu zasobów PAN do potrzeb rynku.

Zakończenie

W praktyce gospodarczej zdarza się, że jedno przedsiębiorstwo posia-
dające bardzo rozbudowane zaplecze laboratoryjno-techniczne jest w stanie 
całkowicie samodzielnie prowadzić działalność badawczo-rozwojową. 
Praktyki takie są jednak zarezerwowane dla dużych globalnych koncernów, 
zdolnych do udźwignięcia dużych nakładów finansowych nie tylko na infra-
strukturę, ale również na wysoce wykwalifikowaną kadrę naukową. Mniejsze 
przedsiębiorstwa muszą wspierać swoje wysiłki działaniami kooperacyjnymi. 
Współpraca przedsiębiorstw przemysłowych z dostawcami, szkołami wyższy-
mi oraz z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi 
może świadczyć o skutecznym wykorzystywaniu przez podmioty z regionu 
Pomorza Zachodniego dostępnych kanałów transferu wiedzy i technologii. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorstwa zaangażowane 
w działalność B + R najczęściej kooperują z zagranicznymi centrami badawczo- 
-rozwojowymi. Swoistej szansy dla lokalnego obszaru B + R można doszu-
kiwać się w zwiększeniu kontaktów kooperacyjnych ze szkołami wyższymi 
w regionie.
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COOPERATION IN R&D IN WEST POMERANIA REGION

Summary

The following paper takes on the issue of cooperation between industrial 
enterprises of West Pomerania region and other units. It describes the structure, 
conditions of cooperation and answer questions about the duration of co-operative 
associations, the resources involved in these processes, number of employees involved 
and other questions about cooperation. In addition, it describes the structure of the 
survey answers concerning the sources of information for R&D activity, its effects 
and obstacles. The major objective of the research was to an attempt to find the key 
characteristics of relationships between industrial enterprises of Western Pomerania 
region and other units in the field of R&D. This research study has proved that descri-
bed conditions are important for R&D activity in every regional industrial system, 
therefore these basic characteristics of cooperation processes should be considered 
in innovative strategies. 
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Streszczenie

Celem artykułu jest określenie, z jakimi podmiotami przedsiębiorstwa 
przemysłowe z Polski zachodniej współpracują w zależności od wielkości przedsię-
biorstwa oraz jakie działania, wspierane przez zewnętrzne źródła finansowania, ze 
szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z Regionalnych Programów 
Operacyjnych, mogą mieć wpływ na intensyfikację tej współpracy. Z kolei hipotezą 
badawczą jest twierdzenie, że najbardziej skłonne do nawiązania współpracy inno-
wacyjnej są średnie i duże przedsiębiorstwa, które przede wszystkim współpracują 
ze swoimi odbiorcami oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za powstanie 
lub transfer nowych technologii. Autorzy w swoich rozważaniach opierają się na 
własnych badaniach empirycznych prowadzonych w latach 2004–2012.

Słowa kluczowe: innowacyjność, fundusze unijne, transfer technologii.

Wprowadzenie

Przeprowadzone w 2010 roku przez Polską Konfederację Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan badania firm, które wzięły udział w rankingu „Kamerton 
Innowacyjności 2009”, pokazały, jak inwestycje w innowacje wpłynęły na 



238 Rafał Szymański, Marek Tomaszewski

poprawę efektywności i konkurencyjności badanych firm1. Z badań tych 
wynika, że po wprowadzeniu innowacji nastąpiła znacząca poprawa jakości 
wytwarzanych produktów. Poprawa ta odnotowana została w 89% firm, które 
funkcjonowały na rynku krajowym i w 57% firm, które funkcjonowały na 
rynkach zagranicznych. Inwestycje w innowacje nie pozostawały również bez 
wpływu na efektywność badanych przedsiębiorstw. W 13% badanych przed-
siębiorstw nastąpiło obniżenie kosztów działalności, w 18% nastąpił wzrost 
zysku, w 15% uległa poprawie rentowność przedsiębiorstw, a 11% badanych 
przedsiębiorstw zwiększeniu uległa wydajność pracy. 

Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2006–
2008 innowacje produktowe i procesowe w sektorze małych firm wprowa-
dziło ponad 14% przedsiębiorstw przemysłowych i ponad 12% usługowych. 
Wśród firm średnich odsetek ten był jeszcze większy i wynosił odpowiednio 
ponad 32,0 i 25,0%2. Nieco mniejszy odsetek firm małych zainwestował 
w nowoczesne rozwiązania o charakterze organizacyjnym lub marketingo-
wym (odpowiednio 9,0 i 10,9% firm z sektora przemysłowego oraz 12 i 11,9 
procent firm usługowych). Podobnie było w wypadku firm średnich, spośród 
których 19,8% przemysłowych i 24,1% usługowych zainwestowało w tych 
latach w innowacje o charakterze organizacyjnym oraz 17,4% przemysłowych 
i 20% usługowych w innowacyjne rozwiązania marketingowe. 

Przytoczone wyniki badań pokazują, jak ważny wpływ mogą mieć 
inwestycje w innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwach. Takie działania 
skutkują wzmocnieniem pozycji konkurencyjnej podmiotów gospodarczych 
na rynku. Nowatorskie rozwiązania mogą dotyczyć: jakości wytwarzanych 
produktów, wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo technologii, jakości 
obsługi klienta, sposobu kształtowania cen, promocji i dystrybucji czy też 
innych elementów, które mają wpływ na poprawę efektywności firmy. W tym 
miejscu oczywiście nie można zapomnieć o wpływie otoczenia na aktywność 
innowacyjną firm, które jest elementem tzw. sieci innowacji3.

1 http://www.pkpplewiatan.pl, 29.10.2012.
2 http://www.stat.gov.pl, 29.10.2012.
3 Szerzej na temat sieci innowacji można znaleść między innymi w: A. świadek, 

Regionalne Systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011, s. 24, 33, 38; A. świadek, 
Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 32–50. 
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1. Metodyczne aspekty prowadzonych badań

Część metodyczna analiz została oparta na modelowaniu ekonometrycz-
nym. Zgodnie z definicją model ekonometryczny przedstawia za pomocą 
równania zależności występujące pomiędzy zmienną zależną i niezależną. 
Jako zmienną zależną przyjęto fakt wystąpienia współpracy przedsiębior-
stwa przemysłowego z: dostawcami, konkurentami, szkołami wyższymi, 
jednostkami PAN, krajowymi jednostkami rozwojowymi, zagranicznymi 
jednostkami rozwojowymi oraz odbiorcami. Z kolei lista „kandydatek” na 
zmienną niezależną była bardzo długa i obejmowała między innymi parame-
try charakteryzujące przedsiębiorstwa, czy też parametry charakteryzujące 
aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w rozbiciu na aspekt inwestycyjny 
i implementacyjny. Spośród długiej listy kandydatek na zmienną objaśniającą 
przyjęto wielkość przedsiębiorstwa, przejawiającą się ilością osób zatrudnio-
nych w danym podmiocie. Ze względu na wielkość przedsiębiorstwa wyróż-
niono: mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

Przyjęte w badaniu zmienne objaśniane i objaśniające miały charakter 
dychotoniczny, co oznacza, że przyjmowały wartości równe albo 0 albo 1. 
W celu otrzymania modelu, w którym zmienne zależne będą miały charakter 
binarny (0,1) należy zastosować regresję logitową lub probitową. W regresji 
logitowej przewidywane wartości zmiennej objaśnianej muszą się mieścić 
w przedziale 0 do 1, co osiąga się za pomocą transformacji logitowej4. 
Natomiast w regresji probitowej zmienną objaśnianą można uważać jako 
wynik ukrytej zmiennej o rozkładzie normalnym, która w rzeczywistości 
przyjmuje wartości w przedziale od plus do minus nieskończoności5. 

Ze względu na zastosowanie modeli uwzględniających tylko jeden czyn-
nik do interpretacji badanych zależności zaprezentowano modele w postaci 
strukturalnej. Kluczowe znaczenie ma znak stojący przy parametrze. Dodatni 
informuje, że prawdopodobieństwo nawiązania współpracy z danym podmio-
tem przez przedsiębiorstwo przemysłowe określonej wielkości jest wyższe, niż 
w pozostałych grupach łącznie. Z kolei znak ujemny oznacza, że prawdopo-

4 Szerzej o transformacji logitowej można przeczytać między innymi w: A. Zelias, 
B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, 
Warszawa 2008.

5 http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft.
pl%2Ftextbook%2Fstnonlin.html, 29.10.2012.
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dobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej z danym podmiotem jest 
niższe niż w pozostałych grupach łącznie. Przeprowadzone badania posiadają 
statyczny charakter i dotyczą okresu trzech lat, co jest zgodne ze standardami 
metodologicznymi opisanymi w Podręczniku Oslo6.

2. Charakterystyka próby badawczej

Badania przeprowadzono w oparciu o próbę 1766 przedsiębiorstw 
zlokalizowanych na terenie województw dolnośląskiego, lubuskiego i za-
chodniopomorskiego. W grupie tej współpracę innowacyjną wykazało 807 
przedsiębiorstw, co stanowiło prawie 45,7% całej grupy badawczej. Liczbę 
i strukturę przedsiębiorstw przemysłowych w rozbiciu na klasy wielkości 
w poszczególnych regionach Polski zachodniej zaprezentowano w Tabeli 1.

Tabela 1 

Liczba i struktura przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących innowacyjnie 
na terenie badanych województw w rozbiciu na klasy wielkości 

l.p. Województwo
Liczba

przedsiębiorstw

struktura (w %)
mikro małe średnie duże

1 dolnośląskie 231 29,4 38,5 22,5 9,6
2 lubuskie 268 21,6 42,5 24,6 11,3
3 zachodniopomorskie 308 23,7 42,5 27,0 6,8

Razem 807
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Tabela 1 ukazuje liczbę przedsiębiorstw współpracujących innowacyjnie 
oraz ich strukturę ze względu na wielkość jednostek. Natomiast w oparciu 
o powyższą tabelę nie można wyciągać wniosków dotyczących skłonności po-
szczególnych grup przedsiębiorstw do nawiązania współpracy innowacyjnej. 
Wynika to z niejednakowej liczby przedsiębiorstw występujących w danym 
regionie. Natomiast informacje na temat skłonności do nawiązania współ-
pracy innowacyjnej w stosunku do wszystkich przebadanych przedsiębiorstw 
w rozbiciu na poszczególne klasy wielkości przedsiębiorstw przemysłowych 
z Polski Zachodniej przedstawiono w tabeli 2.

6 Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności 
naukowej i technicznej. Podręcznik Oslo, Warszawa 2008.
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Tabela 2 

Udział przedsiębiorstw współpracujących innowacyjnie do wszystkich 
przebadanych przedsiębiorstw w rozbiciu na klasy wielkości  

na terenie Polski Zachodniej w latach 2008–2010

l.p. województwo ogółem mikro małe średnie duże
1 dolnośląskie 47,0 40,0 46,1 53,1 71,0
2 lubuskie 49,2 39,2 53,0 51,2 56,6
3 zachodniopomorskie 42,2 32,2 41,3 55,7 58,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Z danych zamieszczonych w powyższej tabeli można wnioskować, że 
średni udział przedsiębiorstw współpracujących innowacyjnie do wszystkich 
przebadanych przedsiębiorstw zawierał się w przedziale od 42,2% do 49,2%. 
Najniższa skłonność do nawiązywania współpracy innowacyjnej zauważalna 
była na terenie województwa zachodniopomorskiego, natomiast najwyższa na 
terenie województwa lubuskiego. W rozbiciu na klasy wielkości we wszystkich 
trzech regionach Polski zachodniej najmniej skłonne do nawiązania współpra-
cy innowacyjnej były mikroprzedsiębiorstwa. W klasie tej współpracowało 
innowacyjnie od 32,2% wszystkich przebadanych przedsiębiorstw przemysło-
wych z województwa zachodniopomorskiego do 40% wszystkich przebada-
nych przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego. Zdecydowanie bardziej 
skłonne do nawiązania współpracy innowacyjnej były małe przedsiębiorstwa. 
Jeszcze częściej współpraca innowacyjna występowała wśród przedsiębiorstw 
średniej wielkości. Z kolei najwyższą skłonność do nawiązania współpracy 
innowacyjnej można było zauważyć w grupie dużych przedsiębiorstw. 

3. Wpływ wielkości przedsiębiorstwa na współpracę innowacyjną na 
terenie województwa dolnośląskiego

Na terenie województwa dolnośląskiego udało się uzyskać tylko trzy 
modele, obrazujące wpływ wielkości przedsiębiorstwa na współpracę inno-
wacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z tego regionu. Uzyskane modele 
prezentuje poniższa tabela 3.
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Tabela 3 

Wpływ wielkości przedsiębiorstw na współpracę innowacyjną przedsiębiorstw 
przemysłowych z województwa dolnośląskiego w latach 2008–2010

mikro 
przedsiębiorstwa

średnie 
przedsiębiorstwa

BłSt P1 P2 BłSt P1 P2

współpraca ze szkołami wyższymi 0,22 
0,25

+0,57 × −1,25

0,11

współpraca z krajowymi jednostkami 
rozwojowymi

−0,53 × −0,92
0,25 0,07 0,18

współpraca z odbiorcami
−0,45 × +0,22

0,18 0,41 0,59

gdzie:
BłSt – błąd standardowy,
P1 – prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska w badanej grupie przedsiębiorstw,
P2 – prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska w pozostałych grupach przedsiębiorstw.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Z zaprezentowanych w tabeli 3 danych wynika, że jedyna pozytywna 
zależność pomiędzy wielkością a współpracą innowacyjną występuje pomię-
dzy przedsiębiorstwami średniej wielkości a szkołami wyższymi. Z powyżej 
przedstawionych danych tabelarycznych wynika również, że najmniej skłonne 
do nawiązywania współpracy innowacyjnej są mikroprzedsiębiorstwa. Także 
prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej z dostawcami 
jest w klasie mikroprzedsiębiorstw niższe niż pozostałych klasach wielkości.

4. Wpływ wielkości przedsiębiorstwa na współpracę innowacyjną na 
terenie województwa lubuskiego

Zdecydowanie najwięcej modeli statystycznie istotnych udało się 
uzyskać w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych zlokalizowanych na 
terenie województwa lubuskiego, co obrazują dane w tabeli 4.
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Tabela 4 

Wpływ wielkości przedsiębiorstw na współpracę innowacyjną przedsiębiorstw 
przemysłowych z województwa lubuskim w latach 2008–2010

mikro 
przedsiębiorstwa

małe  
przedsiębiorstwa

średnie 
przedsiębiorstwa

duże 
przedsiębiorstwa

BłSt P1 P2 BłSt P1 P2 BłSt P1 P2 BłSt P1 P2
współpraca  
z dostawcami

0,16 
0,73

+0,46 × +0,15 −0,50 × +0,46
0,56 0,18 0,48 0,68

współpraca 
ze szkołami 
wyższymi

0,29

0,23

0,05

+0,95 × −1,68

współpraca 
z krajowymi 
jednostkami 
rozwojowymi

−0,58 × −1,05 0,21

0,21

+0,49 × −1,29

0,29 0,05 0,15 0,10

współpraca  
z zagranicznymi 
jednostkami 
rozwojowymi

0,34

0,17

0,02

+1,16 × −2,12

współpraca  
z odbiorcami

0,16 
0,43

−0,31 × +0,13 0,70 
0,47

+0,59 × −0,06
0,55 0,25

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Z zaprezentowanych w powyższej tabeli danych wynika, że najbardziej 
skłonne do nawiązania współpracy innowacyjnej na terenie województwa 
lubuskiego są duże przedsiębiorstwa. Najwyższe prawdopodobieństwo nawią-
zania współpracy innowacyjnej w grupie dużych przedsiębiorstw występuje 
w odniesieniu do ich odbiorców. Istotnie częściej duże przedsiębiorstwa ko-
operują innowacyjnie także ze szkołami wyższymi. 

W przypadku przedsiębiorstw małych i średniej wielkości uzyskane 
wyniki nie są już tak jednoznaczne, jak to miało miejsce w przypadku dużych 
przedsiębiorstw. Z kolei małe przedsiębiorstwa istotnie częściej współpracują 
ze swoimi dostawcami niż ma to miejsce w przypadku przedsiębiorstw mikro, 
średnich i dużych. W przypadku mikroprzedsiębiorstw z województwa lubu-
skiego udało się uzyskać tylko jeden model statystycznie istotny. Obrazuje 
on współpracę pomiędzy mikroprzedsiębiorstwami a krajowymi jednostkami 
rozwojowymi.
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5. Wpływ wielkości przedsiębiorstwa na współpracę innowacyjną na 
terenie województwa zachodniopomorskiego

Także na terenie województwa zachodniopomorskiego nie udało się uzy-
skać większej liczby modeli obrazujących wpływ wielkości przedsiębiorstwa 
przemysłowego na współpracę innowacyjną. Ale uzyskane modele są zgodne 
z tendencjami występującymi na terenie wcześniej omawianych regionów, co 
obrazują dane zawarte w tabeli 5.

Tabela 5 

Wpływ wielkości przedsiębiorstw na współpracę innowacyjną przedsiębiorstw 
przemysłowych z województwa zachodniopomorskiego w latach 2008–2010

małe przedsiębiorstwa średnie 
przedsiębiorstwa

BłSt P1 P2 BłSt P1 P2

współpraca z krajowymi jednostkami 
rozwojowymi

0,32

0,10

+0,71 × −1,27

0,02

współpraca z odbiorcami
−0,30 × +0,13 +0,39 × −0,09

0,15 0,44 0,55 0,16 0,61 0,46

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Z zaprezentowanych w tabeli 5 danych wynika, że na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego najbardziej skłonne do nawiązania współpracy in-
nowacyjnej są przedsiębiorstwa średniej wielkości. W przypadku współpracy 
innowacyjnej przedsiębiorstw średniej wielkości udało się odnotować jeszcze 
jedną pozytywną zależność. Wystąpiła ona w stosunku do krajowych jednostek 
rozwojowych. W przypadku małych przedsiębiorstw udało się uzyskać tylko 
jeden model statystycznie istotny, który obrazuje współpracę z odbiorcami. 
Zgodnie z uzyskanym modelem prawdopodobieństwo nawiązania współpracy 
innowacyjnej przez małe przedsiębiorstwa z odbiorcami wynosi 0,44 i jest 
o ¼ niższe niż prawdopodobieństwo nawiązania współpracy innowacyjnej 
z odbiorcami przez przedsiębiorstwa zaliczane do pozostałych klas wielkości.
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6. Kierunki dystrybucji środków wspierających innowacyjność 
przedsiębiorstw

W Polsce, która od 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej, w lite-
raturze przedmiotu znajdują się definicje innowacyjności będące przekładem 
wytycznych unijnych. Za innowacyjne w Unii Europejskiej uważa się te 
produkty i procesy, które istnieją na rynku nie dłużej niż trzy lata, co spełnia 
kryterium oryginalności. Jak wielkie znaczenie gospodarcze mają innowacje 
naśladowcze, pokazują przykłady krajów, które zbudowały na nich swój roz-
wój. Innym kryterium klasyfikacji innowacji jest ich skala. Stosując je, dzieli 
się innowacje na dwa rodzaje: radykalne i usprawniające7. Te pierwsze mają 
przełomowe znaczenie (są też nazywane innowacjami rewolucjonizującymi), 
drugie natomiast mają charakter bardziej modernizujący, dotyczą postępu 
małymi krokami. Analiza procesów innowacyjnych pokazała, że innowacje 
usprawniające przeważają liczbowo, a radykalne zdarzają się stosunkowo 
rzadko. Spowodowane jest to większym ryzykiem, jakie wiąże się z ich 
wdrożeniem, dzięki nim jednak w gospodarce zachodzą skokowe zmiany8. 
Nie zmniejsza to znaczenia innowacji modernizacyjnych, gdyż w wyniku 
połączenia następujących po sobie „małych kroków” stanowić mogą one 
istotny czynnik przy badaniu stopnia innowacyjności danego przedsięwzięcia 
gospodarczego.

Przeprowadzona przez R.A. Goodmana i M.W. Lawlessa próba 
klasyfikacji innowacji doprowadziła do ich podziału ze względu na dwa 
kryteria9: zakres zmiany w przedsiębiorstwie i zakres zmiany w układzie 
przedsiębiorstwo–otoczenie.

Całościowe podejście do klasyfikacji innowacji prezentują  
W.J. Abernathy i K.B. Clark10. Stworzyli oni mapę zmienności, zgodnie 

7 Ch. Freeman, The Role of Technical Change in National Economic Development,  
w: Technological Change, Industrial Restructuring and Regional Development, Allen&Unwin, 
London 1986, s. 103–105.

8 W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWe, 
Warszawa 2007, s. 22.

9 R.A. Goodman, M.W. Lawless, Technology and Strategy. Conceptual Models and 
Diagnostics, Oxford University Press, New York–Oxford 1994, s. 238–245.

10 W.J. Abernathy, K.B. Clark, Innovation: Mapping the Winds of Creative Destruction, 
„Research Policy” 1985, nr 14, s. 9.
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z którą przy rozpatrywaniu innowacyjności należy się skupiać na jej dwóch 
głównych aspektach11. Pierwszy dotyczy produkcji, techniki i technologii, 
drugi natomiast jest związany z rynkiem.

Dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem środków 
pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych, wskazują na dużą 
rolę jaką środki te odegrały w innowacyjnym rozwoju tych firm. Wsparcie 
to nie pozostało też bez znaczenia dla rozwoju współpracy między firmami 
oraz pomiędzy firmami i jednostkami naukowymi. Dyfuzja innowacji, czy to 
kontrolowana czy nie, nie następowałaby tak dynamicznie, gdyby nie wsparcie 
zarówno finansowe jak i merytoryczne ze strony instytucji dystrybuujących 
środki z Regionalnych Programów Operacyjnych. Na podstawie obserwacji 
poczynionych w latach 2004–200612, oraz 2007–201313 należy stwierdzić, że 
przyjęte zasady dystrybucji tych środków ewoluowały w prawidłowym kie-
runku. Proponowane obecnie dla perspektywy finansowej Unii Europejskiej 
na lata 2014–2020 rozwiązania wskazują na próby zmiany sposobu dystrybucji 
środków dla przedsiębiorstw. Część z tych środków miałaby być dedykowana 
dla instrumentów wsparcia pozwalającego na wielokrotne wykorzystanie przy-
znanej puli pomocy finansowej, na przykład w postaci pożyczek. Należy jednak 
mieć na uwadze, że tego rodzaju instrumenty w rzeczywistości dostępne będą 
głównie dla firm dużych, średnich i małych. Mikroprzedsiębiorstwa zaś, wobec 
swojego niewielkiego potencjału, nie będą w większości przypadków w stanie 
skorzystać z tej formy wsparcia. O ile więc sam pomysł nowego podejścia 
do sposobu dystrybucji, części z dedykowanych na lata 2014–2020, środków 
wydaje się ciekawy i godny głębszej analizy, o tyle nie należy zapominać, że 
również w tej perspektywie finansowej, znaczna część firm wykazywać będzie 
się dużym potencjałem absorpcyjnym środków o charakterze dotacyjnym. Ich 

11 Innowacyjność danego podmiotu oznacza jego zdolność do stosowania innowacji.
12 R. Szymański, Efektywność aplikowania o środki z funduszy Unii Europejskiej – oce-

na okresu 2004–2006 i perspektyw na lata 2007–2013, w: Uwarunkowania i prawidłowo-
ści gospodarcze wywierające wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, red.  
T. Dudycz, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efektywność źródłem bogactwa narodów 
– konferencja naukowa”, Wrocław–Szklarska Poręba 2008, s. 124–131.

13 R. Szymański, Poject management in micro and small enterprises on the example of 
projects undertaken by the University of Szczecin, w: Mezinárodní Masarykova konference 
pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, MAGNANIMITAS, Hradec Králové 2011, 
s. 2198–2203. 
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dotychczasowe wykorzystanie, zarówno w aspekcie ilościowym jak i jako-
ściowym pokazuje, że są to instrumenty o niezwykle istotnym znaczeniu dla 
dalszego rozwoju innowacyjnego, głównie firm sektora MMP.

Zasadnym więc wydaje się kontynuowanie przyjętej w latach 2007–2013 
strategii wspierania tych najmniejszych, ale generujących najwięcej miejsc 
pracy mikroprzedsiębiorstw oraz jednoczesne rozwijanie instrumentów 
wspierania firm małych, średnich i dużych. 

Zakończenie

Wnioski dotyczące wspierania innowacyjnych inicjatyw przez regionalne 
programy zostały sformułowane w oparciu o wyniki, zarówno literaturowych 
jak i empirycznych, analiz prowadzonych w latach 2004–2012. Porównując 
skłonność przedsiębiorstw przemysłowych do nawiązania współpracy inno-
wacyjnej ze względu na ich rozmiar, zauważalne jest, iż najbardziej skłonne 
do nawiązywania współpracy innowacyjnej są duże przedsiębiorstwa. Duże 
podmioty najchętniej nawiązywały współpracę innowacyjną ze swoimi odbior-
cami oraz ze szkołami wyższymi i zagranicznymi jednostkami rozwojowymi.

Na drugim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa średniej wielkości, 
które chętnie współpracowały z krajowymi jednostkami rozwojowymi, na-
tomiast nie wykazywały zainteresowania współpracą ze swoimi dostawcami. 
Niejednoznaczne wyniki uzyskane w odniesieniu do przedsiębiorstw średniej 
wielkości stanowią zachętę do dalszych badań w tym zakresie.

Małe przedsiębiorstwa najczęściej współpracowały ze swoimi dostaw-
cami, co obrazuje model uzyskany dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na 
terenie województwa lubuskiego.

Z kolei najmniejszą skłonnością do nawiązywania współpracy inno-
wacyjnej charakteryzowały się mikroprzedsiębiorstwa – były jedyną grupą, 
w której skłonność do nawiązania współpracy innowacyjnej była znacząco 
niższa, niż średnia dla poszczególnych regionów. 

Zestawienie wniosków płynących z tych analiz prowadzi do konkluzji, 
że o ile grupa firm średnich i dużych, cechuje się znaczną skłonnością do 
wdrażania innowacyjnych rozwiązań i można dedykować jej finansowe 
instrumenty wspierające oparte na zasadach ich redystrybucji, o tyle sektor 
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MMP wciąż jeszcze wymaga wspierania w oparciu o instrumenty dotacyjne. 
Takie właśnie działania wspierania innowacyjności przez zewnętrzne źródła 
finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących 
z Regionalnych Programów Operacyjnych, mogą mieć wpływ na intensyfika-
cję innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw oraz ich wzajemnej współpracy, 
zarówno pomiędzy sobą jak i z sektorem B + R.
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ThE INFLUENCE OF ThE SIZE OF AN ENTERPRISE ON COOPERATION 
IN INNOVATION SYSTEMS IN WESTERN POLAND

Summary

The aim of this article is to determine what entities do industrial enterprises 
from Western Poland cooperate with depending on the size of the enterprise, as well 
as what operations, supported by external funding sources, with particular emphasis 
on funds from Regional Operational Programme; may affect the intensification of 
the cooperation. The research hypothesis state that medium and large enterprises, 
primarily cooperating with their recipients and other entities responsible for creating 
and transfer of new technologies, are most likely to establish innovative cooperation. 
The authors base their arguments on empirical research conducted in 2004-20012.

Translated by Rafał Szymański 

dr Rafał Szymański – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 
Katedra Efektywności Innowacji, tel. 91 444 31 86, e-mail: rafal.szymanski@wzieu.pl

dr Marek Tomaszewski – Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, 
Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 507 156 390, e-mail: tomar74@wp.pl





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 753 2013EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 103

Arkadiusz Świadek
Uniwersytet Zielonogórski

Katarzyna Szopik-Depczyńska
Uniwersytet Szczeciński

ZNACZENIE ŁAŃCUChóW PRZEMYSŁOWYCh 
W KSZTAŁTOWANIU AKTYWNOŚCI INNOWACYJNEJ 

W REGIONIE POMORZA ZAChODNIEGO W LATACh 2009–2011

Streszczenie

Zmiany technologiczne stanowią główną determinantę obecnego rozwoju 
ekonomicznego. Globalny popyt na nowe produkty jest wysoki i gwałtowanie ro-
śnie. Gospodarki oparte na nowej wiedzy generują wysokie dochody i wyższą stopę 
zatrudnienia, w przeciwieństwie do struktur opartych na tradycyjnych przemysłach. 
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę znaczenia bliskości technologicznej 
między przedsiębiorstwami a dostawcami i odbiorcami dla realizacji aktywności 
innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym w Polsce. Zasadniczym celem 
badania była próba oceny znaczenia i wpływu powiązań przemysłowych z dostawca-
mi i odbiorcami na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w obrębie regionalnego 
systemu przemysłowego. Z perspektywy doboru próby badawczej zdecydowano się 
na analizę przypadku województwa zachodniopomorskiego. Badania przeprowadzo-
no w oparciu o kwestionariusz ankietowy na grupie 728 przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: innowacyjność, przemysł, region.



252 Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska

Wprowadzenie

Innowacje jako źródło postępu technologicznego uznawane są obecnie 
za najistotniejszy czynnik długofalowej konkurencji. Badania prowadzone 
w ramach krajów OECD dowiodły, że w latach 1970–1996, więcej jak poło-
wa wzrostu gospodarczego państw członkowskich była wynikiem innowacji 
i rosnącego udziału gospodarki opartej na wiedzy.

Współczesne przedsiębiorstwa, dążące do kreowania trwałej przewagi 
konkurencyjnej w warunkach stabilnego otoczenia, powinni kształtować i roz-
wijać zdolności do zmian1. Proces kreowania przewagi konkurencyjnej wymaga 
jednak zaangażowania wartościowych, rzadkich i trudnych do skopiowania 
zasobów. Według wielu autorów ścisła współpraca przedsiębiorstw w łańcuchu 
przemysłowym wpływa na wzrost sprawności, efektywności, elastyczności, 
a wreszcie innowacyjności2. Nie ma co do tego wątpliwości, jednak czy oddale-
nie geograficzne partnerów w łańcuchu dostaw ma znaczenie?

M. Porter argumentował korzyści z lokalnej konkurencji dla stymulowa-
nia efektywności korporacji światowych3. Jednocześnie P. Krugmann zwrócił 
uwagę, że wiele czołowych gospodarczo państw utraciło swoje przewagi 
komparatywne na rzecz regionów (w szerokim znaczeniu) charakteryzujących 
się stosunkowo niskim poziomem płac4. Tym samym oznacza to, że są bardziej 
zależne od przewagi absolutnej, która bazuje na umiejętnościach we wprowa-
dzaniu nowych rozwiązań technologicznych. Zdolność do generowania abso-
lutnej przewagi w handlu, szczególnie dla działalności w obszarze wysokich 
technologii, jest przypisana do relatywnie małej liczby regionów. Dotyczy to 
głównie tych skupionych na przepływie wiedzy międzynarodowej5.

1 Por. G. Osbert-Pociecha, Zarządzanie zdolnością do zmian w przedsiębiorstwie,  
w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda,  
J. Lichtarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 231.

2 M.K. Gąsowska, Zmiany w zarządzaniu łańcuchami dostaw w warunkach światowego 
kryzysu gospodarczego, w: Funkcjonowanie łańcuchów dostaw: aspekty logistyczne, przykła-
dy branżowe, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Zeszyty Naukowe nr 31, Kolegium 
Gospodarki światowej, SGH, Warszawa 2011, s. 137.

3 M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990, s. 131.
4 P. Krugman, Geography and Trade, MIT Press, Cambridge 1991, s. 53.
5 J. Simnie, J. Sennett, P. Wood, D. Hart, Innovation in Europe: A tale of networks, know-

ledge and trade in five cities, „Regional Studies” 2002, Vol. 36.1, s. 51.
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Choć technologia jest traktowana jako zasób i cechuje ją wymiar mię-
dzynarodowy (główną cechą jest mobilność), regionalne systemy w istocie 
rosną, natomiast geograficzne zbliżenie wciąż odgrywa ważną rolę w procesie 
przepływu wiedzy i technologii w krajach przodujących technologicznie6. 
Bliskość technologiczna to jedna z odmian zbliżenia między jednostkami 
(organizacjami)7. Według autorów niniejszego opracowania jest jedną z za-
sadniczych uwarunkowań odpowiedzialnych za aktualny obraz systemów 
przemysłowych w krajach, które są w trakcie transformacji gospodarczej. 
Dlatego też pojawiła się próba przybliżenia statystycznego omawianych na 
łamach tej pracy prawidłowości.

Powyższe ramy koncepcyjne przyczyniły się do podjęcia problematyki 
znaczenia bliskości w ujęciu technologicznym między przedsiębiorstwami 
a dostawcami i odbiorcami dla realizacji działalności innowacyjnej w regio-
nalnym systemie przemysłowym. Podstawową hipotezą prowadzonych badań 
stało się twierdzenie, że działalność innowacyjna w regionalnym systemie 
przemysłowym jest w istotny sposób zdeterminowana bliskością technologicz-
ną przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw. Znajomość przebiegu tych procesów 
innowacyjnych w gospodarce regionalnej powinna przyczynić się do poprawy 
skuteczności stymulowania tej aktywności przedsiębiorstw, dzięki korzystniej 
dopasowanym narzędziom polityki regionalnej i innowacyjnej.

Głównym celem badania była zatem próba oceny znaczenia i wpływu 
powiązań przemysłowych z dostawcami i odbiorcami na aktywność innowa-
cyjną przedsiębiorstw w obrębie regionalnego systemu przemysłowego.

Z perspektywy doboru próby badawczej zdecydowano się na analizę 
przypadku województwa zachodniopomorskiego. Badania przeprowadzo-
no w oparciu o kwestionariusz ankietowy na grupie 728 przedsiębiorstw. 
Podstawową ścieżką gromadzenia danych była procedura łącząca wstęp-
ną rozmowę telefoniczną z przesłaniem formularza ankietowego drogą 
elektroniczną.

6 P. Guerrieri, Patterns of national specialisation In the global competitive environment, 
w: Innovation Policy in a Global Economy, red. D. Archibugi, J. Howells, J. Michie, Cambridge 
1999, s. 154.

7 P. Klimas, Wymiary bliskości w sieciach innowacji, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 4, 
s. 16–20.
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1. Metodologia prowadzonych badań

W przypadku modelu, w którym zmienna zależna przyjmuje wartość 
0 lub 1, wartość oczekiwana zmiennej zależnej przyjętej do modelu może 
być interpretowana jako prawdopodobieństwo warunkowe realizacji danego 
zdarzenia przy uwzględnieniu ustalonych wartości zmiennych niezależnych. 
Zastosowane modelowanie typu probit pozwoliło autorom ocenić szansę 
zaistnienia różnorodnych zachowań w zakresie działalności innowacyjnej 
w zależności od przyjętych uprzednio warunków brzegowych. 

Weryfikację statystyczną modeli przeprowadzono w oparciu o statystykę 
Chi-kwadrat Walda i powiązane z nią prawdopodobieństwo testowe p, nato-
miast ich parametrów na podstawie asymptotycznego błędu standardowego, 
za pomocą poziomu istotności p i statystyki t-studenta. Wszystkie obliczenia 
zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Statistica i uwzględ-
nieniu analogicznych warunków wyjściowych co do oceny istotności modeli 
i ich parametrów, oferowanych przez użyty program (między innymi poziom 
istotności oceny parametrów – 95%). 

Do osiemnastu zmiennych zależnych zaliczono: 
a) występowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych nakładów na 

działalność innowacyjną, ale w powiązaniu z ich strukturą, czyli że 
sferą B + R, inwestycjami w nowe maszyny oraz urządzenia technicz-
ne, jak również budynki, budowle, grunty oraz inwestycje w nowe 
programy komputerowe), 

 

ły występowanienakłady  jeżeli 0,
stępowałynakłady wy jeżeli ,1

1iY  

 

arozwiązani nowego  wdrożononie jeżeli 0,
 erozwiązani nowe  wdrożonojeżeli 1,

2iY  

 

nykooperacyjzwiązek  istniał nie jeżeli 0,
ny kooperacyjzwiązek  istniał jeżeli ,1

3iY  

b) implementacja nowych procesów i wyrobów, przy uwzględnieniu 
szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, a zatem nowe produkty 
oraz nowe procesy technologiczne, 

 

ły występowanienakłady  jeżeli 0,
stępowałynakłady wy jeżeli ,1

1iY  

 

arozwiązani nowego  wdrożononie jeżeli 0,
 erozwiązani nowe  wdrożonojeżeli 1,

2iY  

 

nykooperacyjzwiązek  istniał nie jeżeli 0,
ny kooperacyjzwiązek  istniał jeżeli ,1

3iY  
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c) kooperacja w zakresie działalności innowacyjnej w ujęciu podmio-
towym, czyli z dostawcami, konkurentami i odbiorcami, jak rów-
nież szkołami wyższymi, JBR-ami oraz zagranicznymi instytutami 
badawczymi. 

 

ły występowanienakłady  jeżeli 0,
stępowałynakłady wy jeżeli ,1

1iY  

 

arozwiązani nowego  wdrożononie jeżeli 0,
 erozwiązani nowe  wdrożonojeżeli 1,

2iY  

 

nykooperacyjzwiązek  istniał nie jeżeli 0,
ny kooperacyjzwiązek  istniał jeżeli ,1

3iY  

Zmiennymi niezależnymi, które zostały wykorzystane w badaniu jest 
liczba dostawców, odbiorców przemysłowych oraz fakt egzystencji przedsię-
biorstw w pełnym łańcuchu dostaw. 

Przeprowadzenie wszystkich obliczeń zostało dokonane przy wyko-
rzystaniu oprogramowania Statistica. Ze względu na estetykę prezentacji 
wyników przeprowadzonych badań, autorzy podjęli decyzję o przedstawieniu 
jedynie modeli ekonometrycznych, które spełniły kryteria oceny istotności 
parametrów i modeli, rezygnując jednocześnie z rozbudowanej formy prezen-
tacji, takich jak: statystyki oceny istotności parametrów, czy statystyki oceny 
istotności modelu jako całości, uwzględniając przy tym jednak obliczone błędy 
standardowe oraz prawdopodobieństwa występowania zjawisk. Ze względu na 
trudności związane z interpretacją modeli typu probit, zdecydowano się na 
budowę modeli jednoczynnikowych. Każdą z zebranych ankiet wprowadzono 
do arkusza kalkulacyjnego Excel, gdzie dane podlegały wstępnemu przygoto-
waniu przy wykorzystaniu metod logiki formalnej. 

2. Charakterystyka próby badawczej

Jak wspomniano już we wstępie, badanie przeprowadzono w oparciu 
o próbę 728 przedsiębiorstw przemysłowych w województwie zachodniopo-
morskim. Strukturę badanych przedsiębiorstw z punktu widzenia wielkości 
i technologii przedstawia tabela 1.
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Tabela 1

Struktura przedsiębiorstw przemysłowych w województwie zachodniopomorskim 
z punktu widzenia wielkości przedsiębiorstw i klas technologicznych  

w latach 2009-11 (w %)

Lp Wielkość 
przedsiębiorstwa

Województwo 
zachodniopomorskie

Poziom 
technologii

Województwo 
zachodniopomorskie

1 Mikro 31,2 Wysoki 2,7

2 Małe 43,5 średniowysoki 13,2

3 średnie 20,4 średnioniski 31,0

4 Duże 4,9 Niski 53,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Co więcej z perspektywy próby ilościowej badania są zbliżone do tych 
prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w omawianej problematyce.

3. Powiązania w systemie przemysłowym

Jednym z nieodłącznych elementów wpływających na innowacyjność 
systemu przemysłowego jest zachodzenie interakcji (powiązań) między lub 
wewnątrzsektorowych. To po pierwsze przejaw egzystencji systemu, ale 
również ważna informacja o możliwościach transferu wiedzy w różnych 
układach. Badanie to pozwoli określić wstępnie czy omawiane związki za-
chodzą i jaki mają wpływ na kształtowanie innowacyjności przedsiębiorstw 
w regionie. Należy pamiętać, iż działalność przemysłowa stanowi główne 
źródło odpowiedzialne za kreowanie nowych rozwiązań na rynku. Przepływ 
wiedzy w sektorze przemysłowym powinien zachodzić intensywnie, a głów-
nym kierunkiem tak konstruowanego układu jest łańcuch wartości tworzonej 
od dostawcy przez producenta do odbiorcy.

W prezentowanym badaniu wzięło udział 728 przedsiębiorstw przemy-
słowych. W 668 z nich odnaleziono powiązania z dostawcami z innej lub tej 
samej dziedziny przemysłu. Stanowi to 91,6% ogółu powiązań z dostawcami. 
Podmioty poddane analizie wskazały na istnienie liczby 1279 różnych powią-
zań. Jest to zatem średnio około 1,8 interakcji na badane przedsiębiorstwo. 
Do grup przemysłowych typowanych najczęściej zaliczono co następuje: 
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produkcja metali (168 powiązań), produkcja wyrobów z pozostałych surow-
ców niemetalicznych (139 powiązań), produkcja wyrobów gumowych oraz 
z tworzyw sztucznych (138 powiązań), produkcja metalowych wyrobów 
gotowych (132 powiązań), produkcja drewna oraz wyrobów z drewna (130 
powiązań), produkcja artykułów spożywczych (116 powiązań), produkcja 
maszyn i urządzeń (84 powiązań). Stanowi to łącznie 70,9% ogólnej liczby 
powiązań z dostawcami. 

Biorąc z kolei pod uwagę poziom technologiczny to należy zauważyć 
istotny fakt, iż najczęściej powiązania przemysłowe z dostawcami dotyczą 
przemysłów technologii średnioniskich. Ta grupa charakteryzuje się jed-
nocześnie związkami najbardziej intensywnymi (w przeliczeniu na jedno 
przedsiębiorstwo). Warto także wspomnieć, iż wysoka intensywność inte-
rakcji zachodzi z przemysłami średniowysokich technologii. Wyraźnie spada 
natomiast znaczenie dostawców z grupy niskich technologii.

W regionie Pomorza Zachodniego przedsiębiorstwa przemysłowe 
stosunkowo rzadko realizują działalność produkcyjną na rzecz innych przed-
siębiorstw przemysłowych (tylko 24,8%). Ogólnie ukazano 365 powiązań 
produkcyjnych z odbiorcami wyrobów. Wyżej wspomniane działania dotyczą 
najczęściej sektorów produkcji artykułów spożywczych i napojów (33), mebli 
(30), metalowych wyrobów gotowych (30), maszyn i urządzeń (30), produkcja 
pojazdów mechanicznych i naczep (26) oraz produkcja i naprawa statków (19). 
Pozostałe przypadki odgrywają marginalną rolę w badanym systemie. Główną 
grupą odbiorców przemysłowych są podmioty z obszaru średniowysokich, 
średnioniskich i niskich technologii z podobną ilością powiązań, co świadczy 
o istotnym wzroście znaczenia pierwszej i drugiej grupy, oraz spadku roli 
ostatniej z nich. To bardzo pozytywny przejaw ewolucji systemu przemy-
słowego, w którym struktura technologiczna odbiorców przemysłowych jest 
bardziej korzystna niż struktura badanych przedsiębiorstw. Taka sytuacja 
daje podstawy do zwiększonego dynamizmu innowacyjnego wynikającego 
z powiązań industrialnych, wskazują one bowiem na zmieniający się w pożą-
danym kierunku kształt interakcji z innymi przedsiębiorstwami.
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Tabela 2 

Modele probitowe prawdopodobieństwa implementacji różnorodnych form 
innowacji pod wpływem liczby dostawców w regionie zachodniopomorskim

Rodzaj działalności 
innowacyjnej

Liczba 
dostaw-

ców
Postać probitu

Prawdopodobieństwo 
zdarzenia w badanej 

grupie

Prawdopodobieństwo 
zdarzenia w pozostałej 

grupie 
Nakłady na prace  
B + R 4 y = –0,43 + 0,47x 0,52 0,33

Inwestycje w środki 
trwałe 4 y = –0,68 + 0,75x 0,92 0,75

Nowe maszyny 
i urządzenia 
techniczne

4 y = 0,46 + 0,57x 0,85 0,68

Oprogramowanie 
komputerowe 3 y = 0,11 + 0,26x 0,64 0,54

Nowe wyroby 2 y = 0,30 + 0,30x 0,72 0,62
Nowe technologie 3 y = –0,55 + 0,34x 0,42 0,29
Systemy 
okołoprodukcyjne 3 y = -0,55 + 0,34x 0,42 0,29

Systemy wsparcia 2 y = –0,90 + 0,24x 0,26 0,18
Kooperacja ze 
szkołami wyższymi 4 y = -2,31 + 076x 0,06 0,01

Kooperacja 
z odbiorcami 4 y = –0,84 + 0,41x 0,33 0,20

Kooperacja 
innowacyjna ogółem 2 y = –0,33 + 0,26x 0,47 0,37

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Modele ukazujące aktywność innowacyjną ze względu na zróżnicowanie 
liczby dostawców obrazują kilka znaczących prawidłowości w regionie Pomorza 
Zachodniego. Biorąc pod uwagę implementowanie nowych technologii, najwyż-
szą skłonność wykazują podmioty, które posiadają większą ilość (za zatem 2, 
3 lub 4) dostawców przemysłowych. Z punktu widzenia aktywności innowa-
cyjnej, funkcjonowanie tych przedsiębiorstw w łańcuchach przemysłowych 
w znacznym stopniu wpływa na jej pobudzanie. Warto w tym miejscu dodać, 
że w przeprowadzonych wcześniej analizach regionalnych zwrócono uwagę, 
iż nawet w najmniej rozwiniętych regionach powiązania z większą liczbą 
dostawców przemysłowych było koniecznym warunkiem akceleracji postępu. 
Analizowany przypadek regionu Pomorza Zachodniego reprezentuje przeciętny 
poziom rozwoju przemysłowego, jednak z pewnymi negatywnymi tendencjami. 
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Podobnie zatem, jak w innych województwach, dostawcy przemysłowi są waż-
nym kanałem przepływu technologii do badanych przedsiębiorstw. 

Ponadto, przedsiębiorstwa przemysłowe posiadające 2, 3 lub 4 dostawców 
przemysłowych charakteryzują się podwyższoną aktywnością innowacyjną. 
Owa liczba dostawców odgrywa ważną rolę w przypadku: ponoszenia nakła-
dów na działalność badawczo-rozwojową, inwestycji w nowe środki trwałe, 
a w tym maszyny i urządzenia techniczne i oprogramowanie komputerowe, 
jak również implementację nowych produktów i technologii (czyli systemów 
wsparcia i okołoprodukcyjnych) oraz powiązań kooperacyjnych (także ze 
szkołami wyższymi i odbiorcami), w tworzeniu nowych rozwiązań.

Tabela 3 

Modele probitowe prawdopodobieństwa implementacji różnorodnych form 
innowacji pod wpływem liczby odbiorców w regionie zachodniopomorskim

Rodzaj działalności 
innowacyjnej

Liczba 
odbiorców Postać probitu

Prawdopodobień-
stwo zdarzenia 

w badanej grupie

Prawdopodobień-
stwo zdarzenia 

w pozostałej grupie 
Nakłady na prace B + R 2 y = –0,48 + 0,60x 0,55 0,32
Inwestycje w środki 
trwałe 4 y =  0,71 + 1,02x 0,96 0,76

Nowe budynki i budowle 4 y = –0,69 + 0,39x 0,38 0,25
Nowe maszyny 
i urządzenia techniczne 4 y =  0,48 + 0,90x 0,92 0,68

Oprogramowanie 
komputerowe 2 y = 0,12 + 0,38x 0,69 0,55

Nowe wyroby 2 y = 0,38 + 0,43x 0,79 0,65
Nowe technologie 1 y = –0,57 + 0,41x 0,44 0,28
Systemy wsparcia 1 y = –0,85 + 0,31x 0,29 0,20
Kooperacja 
z konkurentami 2 y = –2,59 + 0,66x 0,03 0,00

Kooperacja ze szkołami 
wyższymi 3 y = –2,31 + 0,91x 0,08 0,01

Kooperacja z odbiorcami 2 y = –0,90 + 0,57x 0,37 0,18
Kooperacja innowacyjna 
ogółem 1 y = –0,28 + 0,34x 0,53 0,39

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Powyższa tabela 3 dotyczy z kolei odbiorców przemysłowych, gdzie ak-
tywność innowacyjna przyjmuje kierunek zgoła odmienny. Wysoka wartość 
prawdopodobieństwa jest osiągana pod warunkiem, że dany podmiot posiada 
albo jednego, albo dwóch głównych odbiorców przemysłowych. Wyjątkiem 
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w tym miejscu są jedynie inwestycje w środki trwałe, gdzie liczba odbiorców 
wzrasta do czterech. Można zatem sądzić, iż interakcje z większą ich liczbą 
mogą rozpraszać zasoby firmy, natomiast skupienie na współpracy z małą 
ich liczbą skutkuje związkami bliższymi. Ta aktywność dotyczy głównie 
nakładów na B + R, nakładów na oprogramowanie komputerowe oraz imple-
mentacji nowych wyrobów i technologii, w tym także systemów wsparcia, 
jak również kooperacji ze szkołami wyższymi, odbiorcami i konkurentami 
w obszarze nowych rozwiązań. W odniesieniu do badań, które dotyczyły do-
stawców przemysłowych można dostrzec, że niewielka liczba odbiorców prze-
mysłowych również sprzyja aktywności w ramach prowadzonej działalności 
innowacyjnej. Zjawisko to można uznać za typowe dla regionów będących na 
przeciętnym lub niskim poziomie rozwoju przemysłowego.

Tabela 4 

Prawdopodobieństwo występowania różnych obszarów innowacyjności  
w regionie zachodniopomorskim z punktu widzenia łańcuchów wewnątrz- 

i międzyprzemysłowych

Parametr innowacyjności

W – wewnątrzprzemsyłowy 
M – międzyprzemysłowy

Prawdopodobieństwo

Postać probitu zdarzenie 
właściwe

zdarzenie 
alternatywne

W Nakłady na prace B + R y = –0,42 + 0,42x 0,50 0,34
W Inwestycje w środki trwałe y = 0,69 + 0,67x 0,91 0,76
W Nowe budynki i budowle y = –0,67 + 0,49x 0,43 0,25
M Nowe maszyny i urządzenia techniczne y = 0,44 + 0,26x 0,76 0,67
M Nowe wyroby y = 0,38 + 0,26x 0,74 0,65
M Systemy okołoprodukcyjne y = –0,56 + 0,39x 0,43 0,29
M Systemy wsparcia y = –0,83 + 0,24x 0,28 0,20
M Kooperacja ze szkołami 

 wyższymi
y = –2,37 + 0,55x 0,03 0,00

W Kooperacja z odbiorcami y = –0,94 + 0,53x 0,34 0,17
W Kooperacja innowacyjna ogółem y = –0,28 + 0,34x 0,53 0,39

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Przedsiębiorstwa, które są elementem międzyprzemysłowego bądź 
wyspecjalizowanego pełnego łańcucha, czyli w obrębie pokrewnej dziedziny 
przemysłowej, są również odpowiedzialne za kształtowanie innowacyjności 
w regionie. Jest to związane z finansowaniem, jak również implementowaniem 
nowych rozwiązań czy technologii oraz współpracą innowacyjną z odbior-
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cami i szkołami wyższymi. Warto wspomnieć, iż różnica uzyskanych praw-
dopodobieństw jest porównywalna z modelami, które obrazują jednostronne 
powiązania z odbiorcami lub dostawcami. Może to świadczyć o znacznym 
wpływie pełnych łańcuchów produkcyjnych na działalność innowacyjną 
przedsiębiorstw w regionie Pomorza Zachodniego. Biorąc z kolei pod uwagę 
wagę specjalizacji dostrzeżono, że badane podmioty powinny w pewnych 
obszarach funkcjonować w łańcuchach międzyprzemysłowych (chodzi o na-
kłady na maszyny i urządzenia oraz wdrażanie nowych wyrobów i systemów 
wsparcia produkcji czy też współpracę ze szkołami wyższymi). W innych 
z kolei – w monoprzemysłowych, a zatem powinno być finansowanie dzia-
łalności innowacyjnej lub też współpraca innowacyjna, zwłaszcza z odbior-
cami). Obie formy akcelerują zmiany technologiczne w ramach działalności 
przemysłowej.

Badanie wskazało także na wagę relacji powiązań przemysłowych z aktyw-
nością innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w regionie. Zidentyfikowano 
bowiem szereg modeli, które ukazały znaczenie liczby uczestników na innowa-
cyjność przedsiębiorstw oraz kooperacji między nimi. Udokumentowały wagę 
niskiej liczby kanałów na wejściu oraz przeciętnej na wyjściu, co równolegle 
wskazuje na znaczącą rolę pełnych łańcuchów przemysłowych.

Zakończenie

Podstawowym celem prowadzonego badania stała się próba znalezienia 
zmiennych warunków oddziaływania charakteru kooperacji przedsiębiorstw 
na ich aktywność innowacyjną w zakresie regionalnego systemu przemysło-
wego na przykładzie Pomorza Zachodniego.

Zebrane wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że uczestnictwo 
podmiotu w przemysłowym łańcuchu dostaw, jednakowo po stronie odbiorców 
oraz dostawców, wpływa pozytywnie na aktywność innowacyjną regionalnego 
systemu. Dla dostawców aktywność innowacyjna wzrasta proporcjonalnie do 
ilości kontaktów utrzymywanych z otoczeniem rynkowym, z tym większą 
liczbą różnych podmiotów utrzymują kontakty badane podmioty. Znaczyłoby 
to , że dywersyfikacja stanowi istotne znaczenie w zakresie nowych informacji 
o nowych rozwiązaniach technologicznych. Fakt współpracy po stronie dostaw-
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ców z pozostałymi przedsiębiorstwami przemysłowymi względu uwagi na ich 
przyporządkowanie do konkretnej grupy PKD jest warunkiem wystarczającym 
dla zwiększonego dynamizmu innowacyjnego układu. Jednocześnie postępują-
ca dywersyfikacja i wzrost liczby powiązań industrialnych zasadniczo stanowi 
katalizator do omawianych procesów. Dodatkowo mała liczba odbiorców prze-
mysłowych może wpływać na stymulację działalności inwestycyjnej regionu, 
z uwagi na fakt, że odbiorca powinien mieć cechy komercyjne, które są wy-
starczającą przesłanką dla aktywizacji innowacji wśród podmiotów. Osiągnięto 
to dzięki korzystniejszej identyfikacji nastrojów rynkowych kosztochłonnych  
z wyłączeniem konieczności prowadzenia kosztochłonnych badań rynkowych. 
Reasumując, pierwotna teza jest sformułowanie w sposób taki, że związki 
o charakterze specjalizacji są ważnym elementem kształtującym obecne nawyki 
innowacyjne pośród przedsiębiorców w regionie zachodniopomorskim i choć 
powoli ewoluują one ku układowi zdywersyfikowanemu.

Badanie wpływu kooperacji przemysłowych na aktywność innowacyj-
ną podmiotów dotyczyło badania związków międzyprzemysłowych, które 
wskazało iż natężenie wdrażania procesów kreowania nowych technologii 
jest współzależna od funkcjonowania w obszarze łańcucha przemysłowego. 
Różnicowanie łańcucha przemysłowego, uwzględniającego oodmienny typ 
działalności (PKD) może wskazywać na brak imperatywu specjalizacji 
w obszarze wąskiej działalności.
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ThE IMPORTANCE OF INDUSTRIAL ChAINS FOR ThE ENTERPRISES’ 
INNOVATION ACTIVITY IN WEST POMERANIA REGION IN 2009-11

Summary

The main objective of the study was an attempt to search for the conditions af-
fect the nature of supply chains for enterprises innovative activity within the regional 
industrial systems, and consequently determine the frame conditions for the model of 
regional innovation networks, taking into account the specificities of West Pomerania 
region. The study was based on a questionnaire on a group of 729 companies from 
West Pomerania region. The study used probity modeling. This method is an effec-
tive research tool for large, but the static tests in which the dependent variable has 
a qualitative character.
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ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH  
W ROZWOJU SEKTORA KREATYWNEGO

Streszczenie

Sektor kreatywny i kultury są nie tylko jednym z gorących tematów ostatnich 
lat, ale także motorem napędowym ekonomii regionalnej. Leżąc na pograniczu kul-
tury i ekonomii sektor kreatywny pobudza biznes, technologię i społeczeństwo oraz 
wpływa na rozwój regionalny. Co oznacza, że sektor kreatywny staje się ważnym 
komponentem w nowej, postindustrialnej, opartej na gospodarce ekonomii. Sektor 
kreatywny w ostatnich latach kreuje więcej miejsc pracy niż inne sektory, jest rów-
nież czynnikiem w wyrównywaniu różnić społecznych i budowaniu spójności. Ze 
względu na specyfikę działania sektora kreatywnego fundusze UE odgrywają dużą 
rolę w budowaniu jego potencjału. 

Słowa kluczowe: sektor kultury, sektor kreatywny, fundusze unijne, rozwój 
regionalny.

Wprowadzenie

Kultura kształtuje naszą tożsamość, nasze aspiracje, styl życia, stosunki 
międzyludzkie i stosunki z resztą świata. Kulura kształuje miejsca, w których 
mieszkamy, wpływa na krajobraz i na nasz temperament. Takie dziedziny 
kultury, jak sztuka, dziedzictwo kulturowe, przedstawienia teatralne, działal-
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ność wydawnicza, czy design już od dawna są widoczne w naszym życiu, a od 
niedawna są również postrzegane jako czynniki wzrostu gospodarczego i spo-
łecznego. Stanowią one tzw. sektor kreatywny i sektor kultury. Termin „sektor 
kreatywny” pojawił się w Wielkiej Brytanii w latach 90., ale rozpowszechnił 
się dopiero w roku 1997, kiedy to powołany został międzysektorowy Zespół 
ds. Przemysłów Kreatywnych (Creative Industries Taskforce). Pierwszy 
jego raport zawierał definicję przemysłu kreatywnego, która w Wielkiej 
Brytanii jest stosowana do dziś: „działania, które biorą się z indywidualnej 
kreatywności i talentu, i które mają zarazem potencjał kreowania bogactwa 
oraz zatrudnienia poprzez wytwarzanie i wykorzystywanie praw własności 
intelektualnej”1. Culture, Media and Sport (DCMS) wymienia 13 sektorów 
kreatywnych: architektura, film, wideo, fotografia, moda, muzyka i sztuka 
performerska, oprogramowanie, gry komputerowe, publikacje elektroniczne, 
prasa i książki, radio, reklama, rzemiosło artystyczne, sztuka i antyki, sztuka 
użytkowa (design), telewizja2.

1. Znaczenie sektora kreatywnego

Przemysł kulturowy i kreatywny stają się głównymi źródłami usług 
o wartości dodanej stanowiących podstawę dynamicznej, opartej na wiedzy 
gospodarki. Dobrobyt zależy w coraz mniejszym stopniu od fizycznych zaso-
bów, a w coraz większym od zdolności tworzenia gospodarczo użytecznych 
nowych pomysłów. W rozwoju miast i regionów opartych na wiedzy wkład 
ludzi kreatywnych ma znaczenie zasadnicze3. Podstawowa myśl Jane Jacobs, 
w teorii kapitału społecznego, mówi o tym, że to ludzie bardziej niż pieniądze 
są motorem gospodarczego i społecznego wzrostu. Szczególnie w modelach 
rozwoju endogenicznego kapitał społeczny jest główną zmienną4. Wynikiem 
modeli tego typu jest teza, że kluczem do rozwoju jest osiągnięcie na danym 

1 DCMS Investing in creative industries – a guide for local authorities, UK Government, 
Department of Culture, Media and Sport, London, DCMS 2009, s. 4.

2 Ibidem, s. 6.
3 M. Kozak, Polityka strukturalna UE i jej główne instrumenty, Warszawa 2005; htt-

p://1markoz.webpark.pl/politykastrukturalnaue05.htm.
4 Ibidem.
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terenie znaczącej koncentracji osób wysoko wykształconych, kreatywnych 
i bardzo produktywnych. Gdyż to wykorzystanie potencjału twórczego przy-
czynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Ze sprawozdania z 2010 roku 
na temat europejskiej konkurencyjności wynika, że sektor kultury i sektor 
kreatywny stanowią 3,3% dziedziny PKB i zatrudniają 6,7 mln osób, co 
stanowi 3% wszystkich pracujących. Inne źródła mówią nawet o wyższych 
wskaźnikach tj. 4,5% PKB i 8,5 mln zatrudnionych5. Między 2008 a 2011 
rokiem sektor kreatywny i kultury okazał się szczególnie odporny na kon-
sekwencje kryzysu. Jak podaje EUROSTAT, gałęzie odnotowywały stały 
wzrost, zatrudniając grupy pozostające w trudnej sytuacji na rynku pracy 
tj. np. młodzież. Analizując ostatnią dekadę poziom zatrudnienia w sektorze 
kreatywnym i sektorze kultury wzrósł trzykrotnie w stosunku do poziomu 
zatrudnienia w całej gospodarce UE6. W niektórych przypadkach, na szczeblu 
lokalnym i regionalnym przedsięwzięcia z pogranicza kultury i kreatywności 
np. organizacja festiwali czy Europejskie Stolice Kultury przyniosły spekta-
kularne wyniki, zanotowując czasami ponad dziesięciokrotny efekt dźwigni 
finansowej na każde zainwestowane euro. Europa jest światowym liderem 
w eksporcie produktów sektora kreatywnego. Aby utrzymać tę pozycję, na-
leży inwestować w zdolność tych sektorów do działania poza granicami UE7.

Znajdując się pomiędzy sztuką, biznesem a technologią sektor kreatyw-
ny i kultury posiadają strategiczną pozycję i znaczenie mogąc wpływać na 
zewnętrzne gałęzie przemysłu. Dla przykładu sektor kreatywny dostarcza 
merytoryczną treść dla aplikacji ICT, tworząc tym samym popyt na zaawan-
sowana elektronikę użytkową oraz urządzenia telekomunikacyjne. Sektor 
kulturowy i kreatywny wpływa na zwiększenie tzw. pojemności turystycznej 
regionów, generuje nowe trendy turystyczne przez tzw. turystykę kreatywną, 
dzięki której tam sama liczba turystów generuje większe przychody. Są rów-
nież elementem łańcucha wartości sektora dóbr luksusowych8.

5 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/120505-cci-policy-han-
dbook.pdf, 27.10.2012.

6 Sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności, rok 2012 – SEC 2010/1276 wer-
sja ostateczna.

7 MEMO 11-89_PL.
8 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.
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Rys. 1. Development and potential
Źródło: Creative Industries in Berlin, DCMS (2008), Berlin 2008, s. 5.

Mówiąc ogólnie sektor kultury i kreatywny mają wpływ na innowacyj-
ność innych powiązanych z nimi przemysłów. W dokumencie strategicznym 
„Unia innowacji” mówi się o innowacji stymulowanej przez czynniki poza- 
technologiczne, którymi są kreatywność, wzornictwo, nowe procesy czy 
modele biznesowe. Stymulujący potencjał sektora kreatywnego i kultury 
może mieć również znaczenie dla innowacji społecznych, a co za tym idzie do 
rozwiązywania największych wyzwań przed jakimi stoi współczesne społe-
czeństwo jakimi są zmiany klimatu, zmiany demograficzne, czy różnorodność 
kulturowa9. 

2. Finansowanie sektora kultury i sektora kreatywnego

Europa stoi przed koniecznością odbudowy swojej gospodarki, trudno 
jednak osiągnąć konwergencję bez spójności społecznej. Kultura i kreatyw-
ność posiadają cechy dóbr publiczych, a zarazem poprawiają jakość życia10. 

9 Unia Innowacji, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/Unia%20innowacji.pdf.
10 R. Towse, Ekonomika Kultury. Kompendium, Warszwa 2011, s. 187.
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Kultura doskonale uzupełnia społeczny i gospodarczy wymiar projektu euro-
pejskiego, wpływa na dobrobyt we wszystkich sektorach i przyczynia się do 
zwiększenia kreatywności11. Projekty ze sfery kultury uczą współdziałania, 
współpracy z innymi, poznania odmienności i radzenia sobie ze światem12.

Kultura pozwala na promowanie wartości i celów istotnych z punktu 
widzenia interesu publicznego wybiegającego poza dobrobyt materialny. Od 
niedawna kultura rozumiana jest przez UE w szerszym pojęciu, a najnowsze 
europejskie praktyki w dziedzinie kultury, innowacji i spójności są dowodem 
docenienia roli kultury.

Unia Europejska postawiła sobie za cel powstanie zintegrowanego 
europejskiego jednolitego rynku cyfrowego. W dokumencie „jednolity 
rynek w obronie praw własności intelektualnej” określone są ramy prawne 
w zakresie własności intelektualnej i działania transgranicznego na rynku 
wewnętrznym. W Agendzie Kultury13 kulturę opisuje się jako narzędzie do 
osiągnięcia celów spójności, sprzyjające dialogowi międzykulturowemu, 
kreatywności i stosunkom międzynarodowym. 

Sektor kreatywny i kultury działają w kontekście szybko zmieniające-
go się otoczenia kształtowanego przez cyfryzację i globalizację14. I w tym 
kontekście dostęp do komercyjnych źródeł finansowania jest ogromnym wy-
zwaniem. Sektor bankowy nie dysponuje bowiem odpowiednimi narzędziami, 
oraz wiedzą do analizowania modeli biznesowych sektorów, gdzie głównym 
aktywem jest wiedza i pomysł. W związku z tym nieadekwatnie jest oceniana 
wartość niematerialna przedsiębiorstwa. Silna dynamika odczuwalna jest 
również na pograniczu między sektorami a gdzie zaciera się granica między 
dziedzinami takimi, jak np. film, gry, muzyka, moda. Sektory pozostają 
jednak hermetyczne, co ogranicza możliwość synergii i powstania nowych 
silnych przedsiębiorstw15.

11 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C175/1 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:175:0001:0004:PL:PDF, 27.10.2012.

12 M. Kowalewski, A. Nowak, R. Thurow, Czy kultura może wzmacniać spójność społecz-
ną, s. 75.

13 Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:247E:0032:0041:PL:PDF, 28.10.2012.

14 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.

15 Ibidem, s. 4.
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Kultura i kreatywność się opłacają, ponieważ inwestycje w kulturę 
cechuje duża stopa zwrotu, pozwala ona nie tylko zarabiać jako przemysł 
kultury czy przemysł kreatywny, ale także pozwala zaoszczędzić poprzez 
„wyprzedanie” problemów społecznych takich jak brak ekonomicznej aktyw-
ności16. Kultura ożywia i mobilizuje do działania – aktywność kulturalna 
jest wstępem do innych form aktywności, wzmacniają wartości grupowe 
i wzmacniając więzi międzyludzkie. 

Zgodnie z dokumentem Komisji Europejskiej „The Economy of Culture 
in Europe”17, przyszłość gospodarcza Europy związana będzie z jej przy-
wództwem w zakresie kreatywności i innowacji. Komisja Europejska wzywa 
zatem do zbierania systematycznych danych dotyczących sektora kreatyw-
nego i kultury, opracowania polityk strukturalnych mających na celu rozwój 
kreatywnego europejskiego przemysłu i włączenie go do ram europejskiej 
strategii na rzecz kultury18. Również w dokumentach strategicznych Unii 
Europejskiej wskazuje się na przedsiębiorstwa z sektora kultury i sektora 
kreatywnego jako na te, które posiadają potencjał pozwalający przyczynić 
się do sukcesu strategii Europa 2020, w tym jej kluczowych inicjatyw, takich 
jak Unia Innowacji, agenda cyfrowa, program na rzecz nowych umiejętności 
i zatrudnienia oraz polityka przemysłowa w erze globalizacji.

W latach 2007 do 2013 państwa członkowskie otrzymały łącznie 347 
mld EURO na rzecz osiągnięcia celów polityki spójności z tego 6 miliardów 
bezpośrednio zostało przeznaczonych na kulturę19. Fundusze Europejskie 
okazały się niezbędne do wdrażania kreatywnych polityk i projektów. Dzięki 
tym funduszom zainicjowano politykę kreatywności w Estonii, Quartier de la 
Creation w Nantes, dokonano rewitalizacji dzielnicy Temple Bar w Dublinie. 
Miasto Nantes przeznaczyło 18% budżetu EFRR (około 54 mln EURO) 
na projekty rewitalizacji i uatrakcyjnienia miasta oraz budowę obiektów 
kulturalnych. Miasto Berlin przeznaczyło 50 mln EURO na kulturę i sektor 

16 M. Kowalewski, A. Nowak, R.Thurow, Czy kultura…, op.cit., s. 75.
17 UNCTAD (2008), Creative Economy Report 2008, cz. I, s. 40.
18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C175/1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/

LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:175:0001:0004:PL:PDF, 27.10.2012.
19 Baza danych DG REGIO.
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kreatywny20. Są to ogromne kwoty, porównując je np. do Programu Kultura. 
Program Kultura na lata 2007–2013 dysponował budżetem 400 mln EURO; co 
stanowi 0,05% budżetu UE, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 
zaledwie 0,13 eurocenta rocznie21. W ramach prawnych dotyczących polityki 
spójności na lata 2007–2013 kulturę wiąże się głównie z turystyką, rewitali-
zacją, zapewnieniem usług kulturowych, czy dziedzictwa kulturowego. Ramy 
te nie odnoszą się bezpośrednio do potencjału kultury jako źródła innowacji 
nietechnologicznych i społecznych, wkładu kultury w rewitalizację miast, czy 
wpływu sektora kultury i sektora kreatywnego na gospodarkę ekologiczną22. 
W zintegrowanej Europie celem władz samorządowych województw jest 
zmniejszenie dystansu gospodarczego, kulturowego, edukacyjnego i infor-
macyjnego do regionów rozwiniętych. Jednym ze sposobów jest tworzenie 
nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki regionalnej opartej na wiedzy. 
Podstawowym polskim dokumentem określającym priorytety i system wy-
korzystania funduszy strukturalnych przeznaczonych na lata 2007–2013 jest 
Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia), 
zaakceptowana przez Komisję Europejską w dniach 9–10 maja 2007 r. pod-
czas konferencji „Silne regiony – budowanie mostów dla Europy”. Działania 
w perspektywie finansowej 2007–2013 o największym wpływie na rozwój 
sektora kreatywnego. Wpływ na sektor kreatywny został określony na pod-
stawie siły oddziaływania na poszczególne czynniki wpływające na rozwój 
kreatywny. Czynniki te zostały zdefiniowane przez Richarda Floridę są to 
talent, tolerancja i postęp. Równoczesny rozwój trzech pozornie niezależnych 
obszarów prowadzi do sukcesu regionów kreatywnych23.

20 Wykorzystanie funduszy strukturalnych na projekty związane z kulturą, DG ds. Polityk 
wewnętrznych Unii PE 474.563, lipiec 2012, s. 6.

21 http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php, 29.10.2012.
22 Ibidem.
23 K. Klincewicz, Klasa Kreatywna w Polsce, Warszawa 2012, s. 145.
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Tabela 1 

Działania wspierające sektor kreatywny perspektywa finansowa 2007–2013

Działanie Oddziaływanie na 
sektor kreatywny24

PO KL 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R  
i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gosdpoarczym 6

Po KL 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 5
PO KL 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnia  
oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 5

PO IG 1.2.Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki 4
PO IG 4.5 Wspracie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki 4
PO KL 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 4
PO Iiś 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego  
o znaczeniu ponadregionalnym 3

PO IG 1.3 Wsparcie projektów B + R na rzecz przedsiębiorców 
realizowanych przez jednostki naukowe 3

PO IG 2.1 Rozwój ośrodków o dużym potencjale badawczym 3
PO IG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej 3
PO IG 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R 3
PO IG 4.2 Stymulowanie działaności B + R przedsiębiorstw  
oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 3

PO IG 5.2 Wspiernianie instytucji otoczenia biznesu świadczących 
proinnowacyjne usługi oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym 3

PO IG 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności 3
PO IG 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną 3
PO KL 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej 3
POKL 2.1 Rozwój kadr nowowczesnej gospodarki 3
PO KL 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr 3
PO KL 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni  
oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu 
dla gospodarki opartej na wiedzy

3

PO KL 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 3
Po KL 8.2 Transfer wiedzy 3
PO ROW 1.1 szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie 
i szkolnictwie 3

PO RYBY 1.5 Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania 
krajową flotą rybacką 3

PO Ryby 3.1 działania wspólne 3
PO Ryby 3.5 projekty pilotażowe 3
Źródło: opracowanie na podstawie K. Klincewicz, Klasa kreatywna w Polsce, 

Warszawa 2012, s. 138.
24 Oddziaływanie na sektor kreatywny to suma oddziaływania na 3 czynniki zdefiniowa-

nych przez Richarda Floridę,  jako kluczowych w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy. 
Model 3T to technologia, talent, tolerancja. Równoczesny rozwój trzech pozornie niezależnych 
obszarów prowadzi do sukcesu regionów kreatywnych.
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Doceniając rolę i znaczenie sektorów kreatywnych w rozwoju regional-
nym Komisja Europejska podjęła decyzję dla nowych ram finansowania na 
lata 2014–2020 dotyczące powstania programu „Kreatywna Europa”, którego 
celem jest propagowanie różnorodności kulturowej i językowej i zwiększenie 
konkurencyjności sektora kreatywnego. Celami programu jest min.:

 – wspieranie tworzenia transgranicznych sieci, sprostanie wyzwaniom 
cyfryzacji, wzmocnienie potencjału do prowadzenia działalności 
poza granicami,

 – ustanowienie specjalnego mechanizmu finansowego pomagającego 
w uzyskaniu kredytów bankowych.

Ten program obok instrumentów Horyzont 2020 i COSME doprowa-
dzić ma do ułatwienia instytucjom finansowym ocenę projektów w zakresie 
kultury i projektów kreatywnych, oraz wsparcie dla potencjału na rzecz 
poszerzenia kręgu odbiorców, testowania nowych modeli, oraz współpracy 
transgranicznej.

Zakończenie

Wykorzystanie kultury i kreatywności jako czynnika rozwoju gospo-
darczego regionów powinno być oparte na wyrażonej w programach rozwoju 
regionalnego spójnej polityce, pozwalającej na wykorzystanie wybitnych 
walorów kulturowych i kreatywnych. Jedną z największych barier wzrostu są 
problemy z finansowaniem projektów sektora kreatywnego. Związane jest to 
z trudnościami w opracowaniu i przekonującej prezentacji biznesplanów oraz 
niedostosowanych modelach biznesowych. Ponieważ aktualnie rynek finanso-
wy nie wspiera firm działających w sektorach wysokiego ryzyka, a takie sta-
nowią przemysły kreatywne, należy dokonać starań, aby mechanizmy finan-
sowe szyte były na miarę i odpowiadały na konkretne potrzeby organizacji25. 
Należy przy tym podkreślić istotną rolę kadr zarządzających infrastrukturą 
kulturalną kumulujących wysiłki zwłaszcza w sferze marketingu i promocji 
potencjału kultury regionalnej. Kultura w nowej Narodowej Strategii do roku 
2020, traktowana jest jak inwestycja publiczna. Oddziaływanie projektów 

25 M. Koszerek, Diagnoza sektora branż kreatywnych na obszarze Metropolii Gdańskiej, 
Raport końcowy.
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wspieranych ze źródeł publicznych zakłada pozytywne oddziaływanie 
w obszarach: gospodarczo-ekonomicznym, społecznym, przestrzennym. 
Narodowa Strategia Rozwoju Społecznego zastąpi obecnie obowiązującą 
Narodową Strategię Rozwoju Kultury i obowiązywać będzie do 2020 roku26.
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Summary

The term creative industries and culture industries are not only one of the today-
’s buzz words but is an integral part of the structure of regional economy. Located at 
the interface of culture and economy, the creative industries in the 21st century evoke 
positive effects in the areas of business, technology, and society and are a driving force 
for creative regions. So it means that creative industries are becoming increasingly 
important components of modern post – industrial knowledge based economies. Not 
only they are thought to make higher than average growth and job creation, but also 
to be vehicles of cultural identity that play an important role in fostering cultural 
diversity. The authors will try to find out how and if the European Founds play the 
role in increasing the potential of creative sector in West Pomeranian Region, as well 
as present the best practises of the projects.
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Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest offshoring usług biznesowych rozpatrywany 
w kontekście regionów i ich atrakcyjności dla delokalizacji tych usług. Rozważania 
poprzedzone zostały ogólnymi uwagami dotyczącymi delokalizacji. Podjęto również 
próbę omówienia warunków wyboru lokalizacji dla potencjału usług, w szczególno-
ści klimatu inwestycyjnego, który jako wypadkowa wielu elementów składowych 
stał się w ocenie inwestorów jedną z głównych determinant atrakcyjności regionów.

Słowa kluczowe: offshoring usług biznesowych (BPO), delokalizacja, klimat 
inwestycyjny.

Wprowadzenie

Od roku 2000 nastąpiła intensyfikacja w zakresie inwestycji BPO 
w globalnej gospodarce1. Z uwagi na dynamiczną ewolucję tego sektora i jego 
wpływ na rozwój gospodarek narodowych wiele państw zaczęło upatrywać 
źródeł swoich przewag konkurencyjnych właśnie w sektorze usług. Z tego też  
 

1 M. Wodnicka, Światowe kierunki transferu usług biznesowych, w: Usługi w gospodarce 
światowej, red. K. Kłosiński, IBRKK, Warszawa 2009, s. 119.
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względu coraz więcej regionów ubiega się o inwestycje BPO poprzez tworze-
nie dogodnego klimatu inwestycyjnego dla działalności offshoringowej. 

Determinanty atrakcyjności regionów tworzą łącznie zestaw zmiennych 
decydujących o ocenie danej lokalizacji i mają za zadanie nie tylko ułatwić 
wybór miejsca inwestycji, lecz co ważniejsze przekonać do kontynuowania 
projektu biznesowego w dłuższym okresie czasu. Atrakcyjność inwestycyjna re-
gionów to przede wszystkim zbiór regionalnych walorów lokalizacyjnych, które 
mają wpływ na osiąganie celów inwestora. Z tego względu pojęcie to głównie 
identyfikujemy z oczekiwaniami i satysfakcją inwestorów2. Opracowanie składa 
sie z trzech części merytorycznych. W pierwszej zwracamy uwagę na istotę 
delokalizacji usług. W drugiej zwrócono uwagę na warunki wyboru lokalizacji 
geograficznej inwestycji usługowych. Ostatni poświęcony jest atutom polskich 
regionów rozpatrywanych w kontekście offshoringu usług. 

1. Delokalizacja potencjału usług biznesowych

Nieodłącznym elementem globalizacji i integracji gospodarczej zarówno 
regionalnej jak i międzynarodowej są procesy delokalizacji. Samo zagadnienie 
delokalizacji pojawiło się w literaturze w latach 90. XX wieku i określało 
fragmentację produkcji na części składowe, produkowane w różnych miej-
scach danego kraju jak również za granicą3. R. Veugelers4 używa pojęcia 
delokalizacji, rozumianej jako zastąpienie produkcji krajowej zagraniczną, 
która może przybierać dwa możliwe typy zjawiska: po pierwsze, bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które charakteryzuje zachowanie kontroli środków 
produkcji i ich własności, a transfer procesu wytwórczego odbywać się będzie 
w ramach jednego przedsiębiorstwa; po drugie, międzynarodowy outsourcing 
(Inter-firm intermidiates’ trade), polegający na zleceniu produkcji odrębnym 
podmiotom gospodarczym.

2 Satysfakcję inwestora można rozpatrywać z punktu widzenia walorów lokalizacyjnych 
danego miejsca, jak i oczekiwanych efektów dokonanej inwestycji.

3 E.E. Leamer, The Effect of Trade In Services, Technology Transfer and Delocalisation 
on Local and Global Income Inequality, „Asia-Pacific Economic Review” 1996, April 1996, 
Vol. 2, nr 1, s. 44–60.

4 R. Veugelers, Market Integration: EU Integration, Globalization and Delocalisation, 
EC-BEPA, KULeuven & CEPR, Czech Republic 2006.
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Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny5 biorąc pod uwagę ob-
szar docelowej delokalizacji definiuje dwa typy delokalizacji: wewnętrzną, 
tj. całkowite lub częściowe przeniesienie działalności do innych państw 
członkowskich oraz zewnętrzną, czyli całkowite lub częściowe przeniesienie 
działalności do państw niebędących członkami UE. 

A.S. Blinder6 zaś, określa delokalizację jako przenoszenie miejsc 
pracy z krajów bogatych do krajów biednych bez jednoczesnego transferu 
pracowników. Jest to wąska definicja zjawiska. Zmiany miejsca działalności 
gospodarczej powodują zmniejszanie zatrudnienia w państwach o wyższych 
kosztach pracy na rzecz rozwoju zatrudnienia w państwach o niższym pozio-
mie rozwoju gospodarczego z niższymi kosztami pracy.

Proces ten w odniesieniu do usług określa się terminem offshoring 
usług i oznacza przeniesienie operacji usługowych za granicę, bez względu na 
to czy wykonawcami usług są obcy kontrahenci zagraniczni, czy położone za 
granicą własne oddziały lub filie korporacji macierzystej. Możliwe są różne 
formy tego procesu. Po pierwsze, firma przenosi się ze swoją działalnością za 
granicę, zwalniając przy tym całą załogę. Mowa tu o delokalizacji zupełnej, 
której przesłankami są zwykle konkurencyjne ceny zasobów (głównie pracy), 
sprzyjające otoczenie biznesowe, w tym niższe podatki, bądź też zachęty 
inwestycyjne oferowane przez rządy innych państw. To w konsekwencji prze-
kłada się na wzrost konkurencyjności oferty przedsiębiorstwa działającego na 
globalnym rynku. 

Po drugie, firma likwiduje zakład lub jego część w jednym kraju, redu-
kując miejsca pracy przy jednoczesnym uruchomieniu tej samej działalności 
w ramach grupy kapitałowej w drugim kraju. Jest to tzw. delokalizacja we-
wnątrzkorporacyjna czyli captive offshoring i jest dyktowana chęcią poprawy 
pozycji konkurencyjnej i innowacyjnej.

Po trzecie, delokalizacja reeksportowa, która jest szczególnym przy-
padkiem delokalizacji wewnątrzkorporacyjnej, ale nastawionej na reeksport. 
Oznacza, zamknięcie lub ograniczenie działalności gospodarczej w kraju 
macierzystym, redukując miejsca pracy oraz jednocześnie w ramach tej samej 

5 Zakres i skutki delokalizacji przedsiębiorstw, Opinia Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela, 14 lipiec 2005, www.ine-isd.org.pl/ekes/opinia21.htm.

6 A.S. Blinder, Fear of Offshoring, Princeton University, „CEPS Working Papers” 2005, 
nr 119, December 2005, s. 1.
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działalności zlecić wykonawstwo filiom lub innym spółkom zagranicznym 
będących w ramach grupy kapitałowej. 

Po czwarte, może wystąpić delokalizacja poprzez fuzje i przejęcia oraz po 
piąte, tzw. delokalizacja restrukturyzacyjna polegająca na przeprowadzeniu pro-
cesu restrukturyzacji zakładów firmy, w wyniku której część z nich jest zamykana 
lub ma ograniczoną działalność, a nowe zakłady w innych krajach przejmują ich 
zadania. Forma ta wymuszana jest często złą ekonomiczną sytuacją firmy.

Można zatem przyjąć, że delokalizacja to zmiany w międzynarodowej 
fragmentacji aktywności gospodarczej, które wynikają z dostosowania się 
przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków w ich otoczeniu zewnętrz-
nym lub/i wewnętrznym. Wyraża się w zamierzonym działaniu polegającym 
na przeniesieniu całości lub części działalności usługowej i miejsc pracy 
z jednego kraju do innego.

Głównym motywem delokalizacji usług jest redukcja kosztów, jednakże 
nie jest to jedyny motyw przenoszenia działalności gospodarczej do innych 
lokalizacji. Są nimi: dostęp do rynku, czy dostęp do wykwalifikowanej ka-
dry7, większy zasięg dystrybucji, koncentracja na podstawowych obszarach 
działalności firmy, poprawa jakości usług i jakości kapitału personalnego 
(determinanty konkurencyjności)8.

2. Warunki wyboru lokalizacji geograficznej

Przestrzenna konfiguracja działalności offshoringowej jest wynikiem 
złożonego procesu, na który mają wpływ heterogeniczne bodźce istotne dla 
osiągnięcia przez inwestora określonego celu, którym może być między in-
nymi: redukcja kosztów, poprawa wyników ekonomicznych, poprawa jakości 
usług i jakości kapitału personalnego, dostęp do rynku czy zasięg dystrybucji9. 
Dziś obok tradycyjnych przewag lokalizacyjnych (m.in. siłę roboczą, dostęp 

7 P.D. Jensen, J. Kirkergaard, N. Laugesen, Offshoring in Europe – Evidence of a Two-Way 
Street from Denmark, Institute for International Economic, Washington 2006, s. 11.

8 M. Wodnicka, Outsourcing offshoring usług jako instrument wzrostu konkurencyjności, 
w: Procesy globalizacji internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki 
światowej – wybrane problemy, red. T. Sporek, AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 161.

9 R. Clik, T. Duerring, Business Process Offshoring, The competitive Advantage, John 
Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2005, s. 50.
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do surowców, czy niskie ceny wytwarzania dóbr i usług) coraz większe zna-
czenie odgrywa klimat inwestycyjny, który jest wypadkową wielu elementów 
składowych10. Po pierwsze, klimat ekonomiczny-społeczny odnoszący się 
do sytuacji gospodarczej oraz stanu infrastruktury, sytuacji na rynku pracy 
w kontekście jakości zasobów ludzkich oraz uwarunkowań społecznych 
i kulturowych. Po drugie, klimat administracyjny definiowany jako polityka 
podatkowa, regulacje administracyjno-prawne obejmujące prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. Po trzecie, klimat polityczny warunkowany zachętami 
inwestycyjnymi, politycznym bezpieczeństwem, siłą i stabilnością rządu. 
One tworzą klimat do inwestycji. Klimat inwestycyjny to pojęcie spotykane 
w literaturze w bardzo różnym kontekście i znajduje odzwierciedlenie w wielu 
definicjach tego zjawiska. Najczęściej uważa się, że jest to ogół warunków 
sprzyjających inwestowaniu na określonym obszarze. J. Witkowska definiuje 
klimat inwestycyjny jako całokształt działań państwa, zachęcających bądź 
zniechęcających potencjalnych inwestorów do podjęcia inwestycji11. Istotnym 
składnikiem klimatu inwestycyjnego jest system ulg podatkowych obok sta-
bilności politycznej kraju oraz skali ryzyka politycznego i ekonomicznego, 
uwarunkowanych stabilnymi normami prawnymi, korzystnymi przepisami 
finansowymi, dobrze funkcjonującą administracją publiczną i rozbudowaną 
infrastrukturą. 

Analiza uwarunkowań jest podstawowym rodzajem analizy inwestor-
skiej na każdym etapie inwestycji, zarówno w czasie planowania jak również 
w toku realizowania podstawowej działalności. Mówiąc o wyborze lokalizacji 
należy rozpatrywać problem na płaszczyźnie kraju gdzie delokalizowane są 
usługi i regionu w ramach danej lokalizacji krajowej. Dla korporacji trans-
narodowych wybór kraju docelowego jest ważny bez względu na wybrany 
model offshoringu, a selekcja miejsca lokalizacji determinowana jest różnymi 
czynnikami, które stanowią strategiczny element wyboru. Z punktu widzenia 
podmiotów lokujących swój potencjał w danym kraju ważne są czynniki 
przedstawione w tabeli 1. 

10 A. Stępniak, S. Umiński, Polska – WE. Możliwości inwestowania na obszarze Wspólnoty, 
Ośrodek Badań WE i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993, s. 61.

11 J. Witkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integra-
cji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, s. 57.
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Tabela 1 

Czynniki brane pod uwagę przy wyborze lokalizacji dla sektora usług

Koszty

Siła robocza: średnie płace pracowników i menedżerów

Infrastruktura: dostęp do Internetu i sieci telekomunikacyjnych 
i związane z tym koszty

Nieruchomości: koszty lokali biurowych klasy A.

Podatki: obciążenia fiskalne, ulgi i inne zachęty inwestycyjne

Podaż siły roboczej

Dostępne zasoby ludzkie: liczba pracowników o wymaganych 
kwalifikacjach

Sektor usług: zatrudnienie, udział w eksporcie

Lokalni dostawcy usług: liczba firm, poziom i jakość ich usług

środowisko 
gospodarcze

Polityka państwa: polityka wobec BIZ, prawo pracy, prawo 
administracyjne, korupcja

środowisko biznesowe: zgodność z zachodnimi standardami, etyka 
biznesu

Warunki życia: wartość PKB per capita, przestępczość, występowanie 
epidemii

Komunikacja transportowa: czas podróży, różnica stref czasu 

Rynek zbytu Atrakcyjność: lokalnego rynku zbytu oraz dostęp do sąsiednich rynków 
w regionie

Rodzaje ryzyka

Wydarzenia: niepokoje społeczne i polityczne, kataklizmy

Bezpieczeństwo: osobiste, majątkowe, bezpieczeństwo danych, 
przestępczość w tym kradzieże, terroryzm

Administracyjne: stabilność przepisów, skuteczność ochrony prawnej

Makroekonomiczne: inflacja, kursy walutowe, swoboda przepływu 
kapitału 

Piractwo: ochrona praw własności intelektualnej

Jakość 
infrastruktury

Sieć telekomunikacyjna i IT: różnorodność punktów dostępu, 
przepustowość sieci, czas usuwania awarii

Nieruchomości: dostęp i jakość

Transport: wielkość i jakość dróg oraz sieci kolejowej i lotniskowej

Elektryczność: ciągłość dostaw energii elektrycznej 

Źródło: opracowanie na podstawie D. Farrell, Smarter Offshoring, „Harward 
Business Review” 2006, nr 6, s. 88. 
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Wśród decydujących kryteriów wymienia się: znajomość języków ob-
cych, rynek pracy, w szczególności dostępność do specjalistycznych zasobów 
ludzkich, system edukacyjny, koszty prowadzenia działalności, infrastruktu-
ra, polityczne i ekonomiczne środowisko, bliskość kulturową, bezpieczeństwo 
danych, własności intelektualnej, bezpieczeństwo biznesowe.

Uwagę inwestorów przyciąga również poziom rozwoju infrastruktury 
społecznej, określany przez szkolnictwo, wysoki poziom ochrony zdrowia, 
instytucje kulturalno-rozrywkowe, infrastrukturę turystyczną, który odgry-
wa znaczącą rolę w kształtowaniu jakości życia na danym terenie i niekiedy 
stanowi decydujący głos w ostatecznej fazie wyboru lokalizacji. Rozwój 
infrastruktury turystycznej ma ułatwić inwestorom, szczególnie z sektora 
wysokich technologii, organizację szkoleń i konferencji, natomiast intensyw-
ność funkcjonowania instytucji kultury interpretują jako płaszczyznę rozwoju 
społeczeństwa otwartego z większym innowacyjnym potencjałem. 

Równocześnie system edukacji skupia uwagę korporacji w odniesieniu do 
ilości i profilu istniejących szkół wraz ze standardami nauczania. Te czynniki będą 
mieć swoiste znaczenie w sytuacji utrudnionej decyzji co do miejsca z racji na 
porównywalność innych czynników, np. kosztów działalności, czy kosztów spo-
łecznych. Przedsiębiorstwa szacują wówczas liczbę studentów, procent populacji 
z wyższym wykształceniem, posiadającej określoną wiedzę i kwalifikacje, dostęp 
do osób mówiących w języku angielskim bądź innych preferowanych językach.

Często zdarza się, że oceniane są mniej uchwytne i trudne do przełożenia 
na wartość pieniężną, lecz analogicznie ważne obszary, decydujące o pomyśl-
nej działalności, do których zaliczamy: motywację do pracy, predyspozycje 
do zdobywania i poszerzania wiedzy, kulturę osobistą i biznesową, poziom 
aktywności gospodarczej i społecznej w tym przedsiębiorczość i inicjatywę, 
skłonności do podejmowania ryzyka, decyzyjności i samodzielności, a także 
stan zdrowia ludności12.

Czynniki na poziomie regionalnym to głównie: dostępne zasoby pracy, 
podaż nieruchomości określonej klasy, polityka władz lokalnych wobec in-
westorów, warunki edukacyjne dla dzieci pracowników zagranicznych firm, 
położenie, infrastruktura ogólna. 

12 Dobry stan zdrowia społeczeństwa pozwala na pełniejsze wykorzystanie zasobów ludz-
kich, a tym samym ogranicza straty, których może spodziewać się inwestor w wyniku absencji 
chorobowej pracowników.
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Analizując wyniki badań wśród menedżerów korporacji dokonujących 
delokalizacji potencjału usług z różnych lat nasuwa się wniosek, iż rola 
poszczególnych czynników decydujących o atrakcyjności lokowania usług 
zmieniała się na przełomie ostatnich kilku lat. Według A.T. Kearney13 w 2004 
roku newralgicznymi czynnikami były: atrakcyjność finansowa mierzona 
wynikami finansowymi możliwymi do uzyskania (40%); kompetencje pra-
cowników oraz ich dostępność (30%); otoczenie biznesowe (30%). W ocenie 
KPMG14 w roku 2007 udział procentowy poszczególnych czynników zmienił 
się. Kategoria: Kompetencji i dostępności pracowników z określonymi umie-
jętnościami i znajomością języków była na poziomie 45%, a zatem odnoto-
wała wzrost znaczenia. Analogicznie kategoria: Otoczenie biznesowe plus 
infrastruktura zarejestrowały 5% przyrost. Atrakcyjność finansowa mierzona 
kosztami operacyjnymi osiągnęła pułap 20% i tym samym skonstatowała spa-
dek o 10%. To potwierdza tezę, że wybór lokalizacji stał się bardziej złożoną 
decyzją, a nie tylko decyzją kosztową (tabela 2). 

Tabela 2 

Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej lokowania usług w 2004 i 2007 roku 

Katergoria Podkategoria
Koszty wynagrodzeń

Atrakcyjność finansowa – 2004 = 40%; 
2007 = 20% Koszty infrastruktury

Koszty podatkowe i inne
Doświadczenie i umiejętności biznesowe

Kompetencje i dostępność pracowników  
2004 = 30%; 2007 = 45% Dostępność siły roboczej

Edukacja i znajomość języków obcych
Fluktuacja
Ekonomiczne i polityczne aspekty

Otoczenie biznesowe  
2004 = 30%; 2007 = 35% Infrastruktura kraju

Kulturowa zdolność adaptacji
Bezpieczeństwo własności intelektualnej

Źródło: opracowanie własne w opraciu o raporty A.T. Kearney, Making Offshore 
Decisions 2004…, op.cit. oraz KPMG, Location, location, location, report 
2007, s. 6. 

13 A.T. Kearney, Making Offshore Decisions, 2004, s. 5.
14 KPMG, Location, location, location, report 2007, s. 6.
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3. Atuty polskich regionów

Polska postrzegana jest jako doskonałe miejsce do przenoszenia niepro-
dukcyjnych funkcji firmy. Jej atrakcyjność jako lokalizacji inwestycji w centra 
badań i rozwoju (B + R) i centra usług (BPO) wciąż rośnie. Wpływa na to wiele 
czynników między innymi: strategiczne położenie (centrum Europy), zasoby 
ludzkie (społeczeństwo najmłodsze w Europie, około 50% jest poniżej 35 roku 
życia i około 2 mln studiuje), czy zachęty inwestycyjne (choć w porównaniu 
z innymi krajami naszego regionu są stosunkowo niewielkie).

Zachęty proponowane przez polski rząd dla inwestorów zagranicznych 
przybierają bardzo różne formy i obecnie wsparcie możliwe jest na podstawie 
kilku ustaw. Można tutaj wymienić: ustawy o finansowym wspieraniu in-
westycji, ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, ustawy o finansach 
publicznych (art. 80 stanowiący podstawę prawną dla opracowania planów 
wieloletnich), ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy 
(z 20.04.2004 r.), przepisów UE, a w szczególności rozporządzenia 800/2008 
oraz wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej. Od roku 2005 inwe-
storzy z sektora BPO mogą korzystać ze Specjalnych Stref Ekonomicznych15, 
w których można uzyskać zezwolenie na niektóre usługi związane z prowa-
dzeniem działalności między innymi: informatyczne, badawczo-rozwojowe 
z dziedziny nauk przyrodniczych i technicznych, księgowości (z wyłączeniem 
deklaracji podatkowych), rachunkowości i kontroli ksiąg oraz call center, obej-
mujące ulgi inwestycyjne, znamionujące darmową pomoc przy załatwianiu 
formalności związanych z inwestycją, zwolnienia od podatku dochodowe-
go CIT lub PIT w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności 
gospodarczej, działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkuren-
cyjnej cenie, a także na terenie niektórych gmin zwolnienie od podatku od 
nieruchomości

Również samorządy zostały wyposażone w kompetencje oraz instru-
menty pozwalające na kreowanie regionalnego i lokalnego środowiska pod 
inwestycje, co w konsekwencji daje potencjalne możliwości władzom gmin, 
powiatów czy województw określonego wpływu na procesy decyzyjne inwe-

15 DzU 2005 nr 32, poz. 268–292; S.M. Szukalski, Transgraniczny transfer usług bizne-
sowych. Potencjał i szanse polskiej gospodarki, w: „Acta Universitatis Lodziensis, Folia 
Oeconomica” 2007, nr 213, s. 174 . 
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storów co do miejsca lokalizacji dla działalności. Analizując poziom atrakcyj-
ności inwestycyjnej dla działalności usługowej w Polsce można zaobserwować 
wzrost konkurencji oraz jej intensywność pomiędzy regionami. 

Za najbardziej atrakcyjne województwa kraju według poszczególnych 
grup determinant16 uznaje się województwo mazowieckie i dolnośląskie 
(kategoria A) oraz pomorskie, wielkopolskie, śląskie i małopolskie (kategoria 
B). W grupie regionów o przeciętnej atrakcyjności inwestycyjnej znajdują 
się województwo łódzkie i zachodniopomorskie (kategoria C) natomiast 
województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie i podlaskie zostały 
sklasyfikowane jako regiony o niskiej atrakcyjności inwestycyjnej (grupa 
D)17. Jako miejsce dla lokalizacji usług BPO wyróżniają się województwa: 
dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie18 oraz wielkopolskie. W tym miejscu 
należy nadmienić, iż województwa łódzkie, pomorskie oraz śląskie również 
w ocenie inwestorów uznawane są za dobre alternatywy dla tego typu dzia-
łalności. Z perspektywy działalności B + R najwyżej w rankingu plasują się 
województwa mazowieckie, małopolskie, śląskie i dolnośląskie (tabela 3).

Od pierwszych lat inwestowania w Polsce w centra usług najwyższym 
poziomem atrakcyjności inwestycyjnej cechowały się regiony metropolitalne, 
a ich ośrodkami są największe polskie miasta, które dysponują dużymi zasoba-
mi wykwalifikowanych pracowników, porozumiewających się płynnie wielo-
ma językami obcymi, rozwiniętą infrastrukturą transportową i gospodarczą, 
dużą ilością uczelni wyższych i absolwentów, a także przychylnością władz 
lokalnych dla przyjmowania inwestycji, dlatego rozpatrywanie atrakcyjności 
inwestycyjnej na poziomie województw może prowadzić do nadmiernych 
uproszczeń, szczególnie w województwach o silnym wewnętrznym zróżnico-
waniu. Miastami uważanymi za zagłębia inwestycji offshoringowych są przede 
wszystkim Kraków i Warszawa, ale do tego miana aspirują również: Wrocław, 

16 Zaliczamy do nich: jakość instytucji, kapitał ludzki, zasoby rynku pracy, poziom roz-
woju, potencjał rynkowy, poziom kosztów, kapitał wiedzy i innowacyjność, aglomeracja BIZ, 
jakość życia, dostępność transportowa.

17 T. Brocki, Atrakcyjność inwestycyjna Województwa Mazowieckiego, Instytut Rozwoju, 
2010, Raport powstał jako element raportu opracowanego na zamówienie Agencji Rozwoju 
Mazowsza, http://www.instytut-rozwoju.org/pl/Publication:62,Ranking_atrakcyjnosci_inwe-
stycyjnej_wojewodztw_Polski,type=1.html.

18 Mazowsze nadal pozostaje najlepszym miejscem lokalizacji siedzib, bądź centrali 
regionalnych.
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Łódź, Poznań, Trójmiasto, Bydgoszcz i Szczecin. Pomimo, iż w Warszawie 
znajduje się największa liczba centrów, to jednak Kraków charakteryzuje się 
największym zatrudnieniem, które stanowi 27% pracowników omawianego 
sektora w Polsce. Warszawa znalazła się na drugim miejscu, Wrocław na 
trzecim, a na czwartym Łódź i Poznań19. W ocenie specjalistów wzrastać 
będzie znaczenie mniejszych ośrodków, zarówno ze względu na niższe koszty, 
potencjał oraz aktywność lokalnych władz. 

Tabela 3

Klasy atrakcyjności inwestycyjnej polskich województw  
w ujęciu sektorowym i funkcjonalnym

Przemysł przetwórczy Usługi rynkowe B + R BPO
Dolnośląskie B A B A
Kujawsko-pomorskie D D C C
Lubelskie e e e e
Lubuskie D D D D
Łódzkie C C C B
Małopolskie B B B A
Mazowieckie B A A A
Opolskie C D C C
Podkarpackie e e D D
Podlaskie e D D D
Pomorskie C B C B
śląskie A B B B
świętokrzyskie e e e e
Warmińsko- 
-mazurskie e e e e

Wielkopolskie B B C A
Zachodniopomorskie D C C C

A – najwyższa atrakcyjność inwestycyjna regionu, B – wysoka atrakcyjność inwestycyjna 
regionu, C – przeciętna atrakcyjność inwestycyjna regionu, D – niska atrakcyjność inwe-
stycyjna regionu, E – bardzo niska atrakcyjność inwestycyjna regionu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Brocki, Atrakcyjność inwestycyjna 
Województwa Mazowieckiego, Instytut Rozwoju, 2010, http://www.insty-
tut-rozwoju.org/pl/Publication:62,Ranking_atrakcyjnosci_inwestycyjnej_
wojewodztw_Polski,type=1.html.

19 ABSL, Raport Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL), Sektor 
nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2010, s. 13.
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Dziś można zauważyć specjalizację poszczególnych ośrodków w zakre-
sie rodzajów świadczonych usług (tabela 4). Zdecydowaną dominację w za-
kresie finansów i księgowości odnotowują takie miasta jak Poznań, Warszawa 
i Kraków. Istotną pozycję usług IT w strukturze centrów posiadają Kraków, 
Trójmiasto i Metropolia Silesia. 

Tabela 4 

Specjalizacje głównych ośrodków offshoringu usług biznesowych w Polsce

Ośrodek Specjalizacja Uwagi

Warszawa Finanse i księgowość Udział Obsługi Klienta z wyłączeniem IT, jest wyższy 
niż w pozostałych omawianych ośrodkach

Kraków Usługi IT 
Finanse i księgowość

Największy udział podmiotów świadczących usługi 
IT w porównaniu do struktury centrów innych 
analizowanych ośrodków

Wrocław Badania i Rozwój
Usługi R&D świadczone są w ponad połowie centrów 
z tego miasta, co jest najwyższym udziałem wśród 
wszystkich większych ośrodków offshoringu usług 

Łódź Brak specjalizacji

Udział usług IT oraz obsługi klienta z wyłączeniem 
wsparcia IT jest wyższy niż przeciętny dla grupy 
analizowanych ośrodków offshoringu, nie można jednak 
tego interpretować jako specjalizacji ośrodka

Metropolia 
Silesia

Obsługa klienta (bez 
wsparcia IT) 
Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 
Usługi IT

Brak wyraźnej specjalizacji jednak można zauważyć 
największy udział centrów świadczących usługi 
w zakresie obsługi klienta z wyłączeniem wsparcia IT

Trójmiasto Badania i Rozwój 
Usługi IT

Bardzo wyraźna specjalizacja w zakresie R&D. Drugi 
wśród wszystkich większych ośrodków offshoringu usług 
pod względem udziału centrów świadczących usługi IT

Poznań Finanse i księgowość Zdecydowana dominacja finansów i księgowości
Źródło: opracowanie na podstawie ABSL, Raport Związku Liderów Sektora Usług 

Biznesowych w Polsce (ABSL), Sektor nowoczesnych usług biznesowych 
w Polsce, Warszawa 2012, s. 33.

Również mniejsze ośrodki, takie jak: Białystok, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, 
Opole czy Bielsko-Biała coraz odważniej promują się jako wschodzące loka-
lizacje dla BPO, wskazując pośród swoich atutów między innymi: wsparcie 
od władz centralnych zachęcających do inwestowania właśnie w mniejszych 
lokalizacjach, małą konkurencję o pracownika, atrakcyjne koszty prowadze-
nia biznesu, a także zaangażowanie władz lokalnych w absorpcje projektów 
inwestycyjnych. Główną barierą, na którą wskazują inwestorzy jest brak odpo-
wiedniej infrastruktury oraz powierzchni biurowych wysokiej jakości typu A.
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Zakończenie

Rosnąca ilość inwestycji w sektorze usług w Polsce oraz zmiany w ich 
terytorialnym rozmieszczeniu powinna skłaniać lokalne władze do zwiększania 
atrakcyjności inwestycyjnej regionów i zwiększania regionalnych walorów loka-
lizacyjnych. Kapitał zagraniczny poszukuje dziś lokalizacji poza tradycyjnymi 
ośrodkami (Warszawa, Kraków Wrocław), z uwagi na rosnące tam koszty, a to 
czyni atrakcyjnymi mniejsza miasta. Dla regionalnej polityki zatrudnienia to 
istotny obszar, którego znaczenie prawdopodobnie będzie rosło.
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BUSINESS SERVICES PLACEMENT DETERMINANTS AND SPATIAL 
CONFIGURATION OF OFFShORING ACTIVITIES

Summary

The main subject of this of study is the offshoring of business services conside-
red in the context of the different regions and their attractiveness for the delocalization 
of these services. More detailed analyses were preceded by general comments on the 
delocalization. Attempt was also made to discuss the conditions to be met in process 
of selecting the right site for services, in particular the investment climate which 
as a resultant of many components for many investors has become one of the main 
determinants of regions attractiveness.
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SYSTEM INFORMACJI O FUNDUSZACh UNII EUROPEJSKIEJ 
W POLSCE NA LATA 2007–2013

Streszczenie

W artykule przedstawiono System Informacji o Funduszach Unijnych w Polsce, 
próbę jego oceny oraz propozycje usprawnień. W pierwszej części pracy zaprezen-
towano system informacji o funduszach Unii Europejskiej: instytucje informujące, 
szeroki zakres informacji oraz procedury informacyjne znajdujące się w syste-
mie. W drugiej części pracy dokonano oceny Systemu Informacji o Funduszach 
Europejskich, głównie przez przedsiębiorców. W trzeciej części pracy wskazano na 
możliwości poprawy Systemu Informacji o Funduszach Europejskich. Najważniejsze 
jest, aby Punkty Informacyjne były ulokowane w miejscach najczęściej odwiedza-
nych przez przedsiębiorców. Informacje o Funduszach Unijnych (w tym szczegółowe) 
w Punktach Informacyjnych powinny być przekazywane w bardzo komunikatywny 
i przyjazny sposób przez konsultantów. System Informacji o Funduszach Unii 
Europejskiej powinien być jasny, bardziej spójny i efektywny.

Słowa kluczowe: fundusze unijne, informacja, rozwój gospodarczy.

Wprowadzenie

Celem pracy jest krótkie przedstawienie systemu informacji o funduszach 
Unii Europejskiej (zwanych też unijnymi) w Polsce w okresie 2007–2013, pró-
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ba oceny jego działania oraz propozycje usprawnień. Przez system informacji 
w tej pracy rozumie się jego kształt instytucjonalny, dostępne bazy danych, 
wzory dokumentacji, jak też zakres i sposób informowania. 

Do realizacji pracy wykorzystano ogólnie dostępne, wtórne materiały 
źródłowe oraz informacje pierwotne zebrane przez P.D. Wieczorowską1 w la-
tach 2009–2012, głównie od przedsiębiorców korzystających z usług punktów 
informacyjnych2. W pracy zastosowano następujące metody: krytycznej 
analizy źródeł, analizy przyczynowo-skutkowej, wywiadów pogłębionych. 

1. Ogólna charakterystyka systemu informacji o Funduszach Europejskich

Zgodnie z projektem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) po-
wstał system informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007–20133. Ma on 
na celu koordynację działań i rozwój sieci punktów udzielających informacji 
zainteresowanym, potencjalnym beneficjentom, o funduszach europejskich, 
o dostępnych krajowych i regionalnych programach operacyjnych w ramach 
Narodowej Strategii Spójności4.

1 Badania prowadzono pod kierunkiem prof. dr hab. J. Zieziuli. W końcowym etapie pracy 
konsultacji udzielała i uczestniczyła w opracowaniu wyników dr A.Grabowska-Pieśla.

2 Badanie zostało przeprowadzone w Urzędzie Miasta Szczecin w latach 2009–2012, 
w Głównym Punkcie Informacyjnym w Szczecinie oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
w Szczecinie w 2012 r. Badanie przeprowadzono na próbie około 1000 osób mających status 
funkcjonującego na rynku przedsiębiorcy lub zakładającego działalność gospodarczą. Ponadto 
posiłkowano się informacjami uzyskanymi od pracowników ww. urzędów. Wykorzystano 
metodę sondażu diagnostycznego. Techniką badawczą (jakościową) był wywiad nieustruktu-
ryzowany, przeprowadzony w formie rozmowy bezpośredniej z przedsiębiorcami (także po-
tencjalnymi przedsiębiorcami) zainteresowanymi funduszami unijnymi jak również z urzęd-
nikami: Urzędu Miasta w Szczecinie, Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie oraz 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. 

3 Projekt Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, System Informacji o Funduszach 
Europejskich na lata 2007–2013, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl; Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Wytyczne w zakresie informacji i promocji, 
Wydawnictwo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007; A. Huryń, Lekcja 
o Funduszach Europejskich, Fundusze Europejskie w Polsce, „Biuletyn Informacyjny 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego” 2012, nr 26.

4 Z. Bajko, B. Jóźwiak, Fundusze Strukturalne i Fundusze Spójności w Polsce na lata 
2007–2013, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008; Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, 
Wydawnictwo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
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W skład instytucjonalnej struktury systemu informacji o funduszach 
europejskich wchodzą :

 – Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
 – 16 Głównych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (po 

jednym w każdym województwie, z wyjątkiem lubuskiego i śląskiego),
 – 88 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (od 

kilku do kilkunastu w poszczególnych województwach),
 – Branżowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Polskiej 

Agencji Inwestycji Zagranicznych ( PAIZ – dla inwestorów zagranicznych),
 – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach.

Zgodnie z projektem MRR, wymienione instytucje zajmują się udzie-
laniem pomocy przy ubieganiu się o dofinansowanie, poprzez informację 
o kryteriach, warunkach i procedurach przyznawania dotacji oraz przypisa-
niem pomysłu na projekt do konkretnego programu operacyjnego, w tym do 
priorytetu, działania i poddziałania5. Do obowiązków urzędników – kon-
sultantów zatrudnionych w Punktach Informacyjnych należy szczegółowe 
przedstawienie procesu ubiegania się o dofinansowanie m.in. przekazanie 
danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje. Ponadto, mają 
oni wstępnie pomagać przy rozliczaniu projektu bądź kierować beneficjenta 
do odpowiednich instytucji tym się zajmujących. 

Analizując szczegółowo zakres usług świadczonych przez Punkty 
Informacyjne, można zauważyć, że oferują one następującą pomoc przy 
ubieganiu się o dotację:

 – diagnozę, czyli zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkret-
nego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy 
Europejskich (informacja ta nie stanowi gwarancji otrzymania do-
tacji) lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu 
w ramach aktualnie trwających programów,

 – informację o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
 – przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinanso-

wanie, w tym przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które 
przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt 

5 A. Szymańska, Fundusze UE 2007–2013 dla mikro, małych i średnich firm, Wydawnictwo 
PLACET, Warszawa 2007; J. śliwa, Fundusze unijne bez tajemnic, Wydawnictwo Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.



294 Jolanta Zieziula, Anna Grabowska-Pieśla, Patrycja D. Wieczorowska

(opracowują szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinanso-
wanie, udzielają dofinansowania).

Punkty Informacyjne mają za zadanie wstępną pomoc w rozliczaniu 
projektów:

a) informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, 
terminach związanych z procesem rozliczania projektu;

b) informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo- 
-księgowych, w szczególności zasadach opisywania faktur, rachun-
ków i innych dokumentów równoważnych w odniesieniu do wymo-
gów konkretnego programu operacyjnego, jego priorytetu/działania 
oraz wniosku o dofinansowanie;

c) informowanie o wymogach formalnych wniosków o płatność 
z uwzględnieniem etapów ich przygotowania, zasad sporządzania 
części finansowej i rzeczowej, udzielania upoważnień, uwzględniania 
prawidłowej wizualizacji;

d) wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków 
o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji 
wypełniania i przygotowania dokumentu;

e) informowanie o zasadach kontroli projektów współfinansowanych 
z Funduszy Europejskich, w tym o:
 – rodzajach kontroli,
 – instytucjach uprawnionych do kontroli,
 – obowiązujących procedurach i terminach kontroli,
 – sposobach kompletowania i archiwizacji dokumentów;

f) organizowanie spotkań informacyjnych, wykładów, szkoleń dla bene-
ficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność we współ-
pracy z komórkami wdrażającymi programy operacyjne. 

W Punktach Informacyjnych dostępne są także informacje o możliwości 
korzystania z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP):

 – informowanie o możliwościach realizowania projektów w formule 
PPP,

 – aktywne nawiązywanie współpracy z lokalnymi władzami samorzą-
dowymi w celu rozpoznania potrzeb inwestycyjnych wymagających 
zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego przy wy-
korzystaniu Funduszy Europejskich.
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Ponadto nieodpłatnie udostępniane są publikacje dotyczące Funduszy 
Europejskich wydawane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urzędy 
Marszałkowskie i inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie 
w Polsce Funduszy Europejskich. 

W Punktach Informacyjnych organizowane są spotkania informacyjne, 
wykłady otwarte i warsztaty poświęcone Funduszom Europejskim dostępnym 
w Polsce. Ich pracownicy aktywnie uczestniczą też w lokalnych i regionalnych 
wydarzeniach, udzielając informacji, a nade wszystko promując Fundusze 
Europejskie. Sposoby komunikowania się z konsultantami podlegają określo-
nym procedurom:

 – pytania można kierować telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyj-
ną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas wizyty w punkcie,

 – punkty Informacyjne mogą wprowadzić limit określający czas trwa-
nia pojedynczej konsultacji indywidualnej podczas wizyty osobistej,

 – Punkty Informacyjne mogą wprowadzić zapisy na konsultacje indy-
widualne,

 – termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną 
wynosi 3 dni robocze, ale w szczególnych przypadkach okres przy-
gotowania odpowiedzi może się wydłużyć,

 – informacje podane w Punktach Informacyjnych nie stanowią ofi-
cjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi 
Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formu-
łowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozu-
mieniu prawa polskiego,

 – punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne 
interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności 
podjętych na ich podstawie.

Instytucją odpowiedzialną za koordynację działań sieci punktów informa-
cyjnych jest Wydział Koordynacji Informacji Departamentu Informacji, Promocji 
i Szkoleń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Za funkcjonowanie punktów 
wojewódzkich oraz lokalnych odpowiedzialne są Urzędy Marszałkowskie6.

Opisany system informacyjny dla zainteresowanych pozyskaniem fun-
duszy europejskich (beneficjentów Regionalnych Programów Operacyjnych 

6 Standardy Działania Punktów Informacyjnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
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i Programów Operacyjnych realizowanych na szczeblu kraju) jest częścią więk-
szej całości. W jej skład wchodzą liczne podmioty administrujące i kontrolujące 
programy operacyjne w Polsce, w perspektywie finansowej 2007–20137.

2. Próba oceny systemu informacji o funduszach europejskich

W Polsce funkcjonuje wiele punktów informujących o funduszach euro-
pejskich, więc przekaz informacji powinien być dostępny i sprawny. Jednak 
nie zawsze tak jest. Jakie są tego przyczyny? Wyniki badań prowadzonych 
wśród przedsiębiorców w latach 2009–2012 (w tym pilotażowe w Urzędzie 
Miasta Szczecina) wskazują na to, że w większości nie są oni zadowoleni z in-
formacji uzyskanych w Punktach Informacyjnych. Respondenci twierdzili, że 
Punkty Informacyjne powierzchownie współpracują z potencjalnymi benefi-
cjentami, nie udzielają wyczerpujących informacji dotyczących programów 
operacyjnych. Mówią językiem administracyjnym, trudno zrozumiałym, 
a w sytuacjach niejasnych odsyłają do innych instytucji.

System wdrażania programów unijnych i wiedza o funduszach unijnych 
nie są przedsiębiorcom znane8. Odsetek pozytywnie oceniających Punkty 
Informacyjne był niewielki. Większość respondentów miała negatywne 
doświadczenia z kontaktów z konsultantami tych instytucji. Zwykle osoby 
te zmuszone były do skorzystania ze wsparcia innych osób lub instytucji, 
które pomagały im w uzyskaniu dodatkowych informacji oraz w dalszych 
czynnościach związanych z ubieganiem się o dofinansowanie z Funduszy 
Unijnych. Przedsiębiorcy generalnie „obawiają się” urzędników. Często w ich 
wypowiedziach pojawiało się zdanie: „Jak mam udać się do urzędu bądź innej 
instytucji, to już jestem chory”. Przyczyną takiej postawy może być niewiedza, 
niepewność umiejętności załatwiania spraw urzędowych albo obawa o odrzu-
cenie prośby o pomoc. Przedsiębiorcy wspominali także o niekompetentnej 

7 Dotrzeć do każdego, Fundusze Europejskie w Polsce, „Biuletyn Informacyjny 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego” 2012, nr 26; Informacje dostępne na stronie Najwyższej 
Izby Kontroli, www.nik.gov.pl; J. Skrzypek, Jak korzystać z Funduszy Strukturalnych UE. 
Programy operacyjne dla przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Wydawnictwo Twigger, 
Warszawa 2004; M. Lejcyk, R. Poździk, Fundusze unijne: zasady finansowania projektów ze 
środków unijnych w Polsce w latach 2007–2013, Wydawnictwo Verba, Lublin 2010.

8 Chaos informacyjny, „Fundusze Europejskie” 2009, nr 3, s. 11.
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i nieżyczliwej obsłudze, co wyrażali słowami: „Idąc do urzędnika, właściwej 
instytucji, która się danym programem zajmuje, z gotowym wnioskiem oraz 
załącznikami, oczekiwałam/em, że urzędnik zajmie się rzetelnie moją sprawą, 
doradzi, sprawdzi czy wszystkie załączniki są dostarczone. On natomiast 
pobieżnie przejrzał dokumenty i stwierdził, że wszystko jest w porządku. 
Tymczasem czytając listę rankingową dowiedziałam/em się, że nie przeszłam/
przeszedłem do następnego etapu z przyczyn formalnych”. Wynika z tego, 
że w praktyce, zarówno na etapie przyjmowania wniosków, ich oceny, jak 
i przyznawania dofinansowania, system informacji budzi duże zastrzeżenia. 

W trakcie badania przeprowadzonego w Głównym Punkcie Informacyjnym 
w Szczecinie, urzędnik zapytany o konkretny program operacyjny odpowie-
dział: „Wszystko jest napisane w serwisie beneficjenta. Do każdego programu 
operacyjnego są odrębne strony internetowe”. Tu nasuwa się pytanie: Kim jest 
beneficjent? A jeżeli do instytucji informacyjnej przychodzi osoba, która nie ma 
żadnej wiedzy o Programach Operacyjnych? Co zrobić, jeśli przedsiębiorca nie 
ma dostępu do internetu lub komputera? Wówczas pozostaje jedynie przedsta-
wienie zapytania w formie pisemnej, czekanie na odpowiedź konsultanta i wia-
ra, iż będzie ona wyczerpująca i zrozumiała. Widząc bezduszność w podejściu 
do klienta, przedsiębiorca czuje się jak intruz i zniechęca się do urzędnika oraz 
urzędów, w tym przypadku do Punktów Informacyjnych. Oprócz opieszałości 
urzędników razi ich niepełna wiedza, wskutek czego przedsiębiorcy często nie 
uzyskują wyczerpującej odpowiedzi na zadawane pytania. Na przykład trudno 
dowiedzieć się, gdzie w Szczecinie można uzyskać informacje dotyczące krajo-
wych Programów Operacyjnych i kogo można o to zapytać? W tym przypadku 
system nie spełnia swej podstawowej funkcji. 

W 2012 roku zostało przeprowadzone badanie w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy w Szczecinie. Pani P.D. Wieczorowska obrała formę wywiadu – roz-
mowy, wcieliła się w rolę przedsiębiorcy, który chce uzyskać informacje 
na temat Programów Operacyjnych oraz instytucji zajmujących się nimi. 
Pracownik Urzędu Pracy instytucji nie wiedział, gdzie znajdują się instytucje, 
w których można uzyskać informacje dotyczące poszczególnych Programów 
Operacyjnych oraz kto nimi administruje.

Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z przedsiębiorcami należy 
stwierdzić, że są oni zbulwersowani postawą wielu urzędników, których nie-
umiejętność porozumiewania się z drugim człowiekiem oraz zbyt mała wiedza 



298 Jolanta Zieziula, Anna Grabowska-Pieśla, Patrycja D. Wieczorowska

na temat funduszy unijnych bądź jej brak, zdumiewają. Zdarzało się, że urzędnicy 
w Punktach Informacyjnych stosowali tzw. „spychologię”, czyli albo odsyłali za-
interesowanych do innej instytucji, albo nie udzielali natychmiastowej odpowiedzi 
twierdząc, że mają na nią 3 dni w przypadku złożenia zapytania w formie pisem-
nej. Niektórzy konsultanci tłumaczyli się, że informacji o Programach Unijnych 
jest zbyt dużo, aby udzielić natychmiastowej odpowiedzi. Jeżeli urzędnikowi po-
zyskanie wiedzy pozwalającej na odpowiedź zajmuje aż 3 dni, to ile czasu zajmie 
zebranie należytej informacji przedsiębiorcy? Ta świadomość może deprymować 
przyszłych beneficjentów i odwieść od podejmowania starań o dofinansowanie 
z funduszy unijnych. Samodzielne pozyskanie pełnej informacji dotyczącej pro-
gramów unijnych nie jest proste, ponieważ informacje te są rozproszone i trzeba je 
„zdobywać” w różnych instytucjach. Z badań wynika, iż dotarcie do podstawowej 
wiedzy o funduszach unijnych, zajmuje zainteresowanemu około 30 dni, a to zde-
cydowanie zbyt długo. Przedsiębiorca może zniechęcić się do dalszych działań, 
chyba że jest bardzo uparty w dążeniu do celu. 

3. Zakończenie – propozycje usprawnienia systemu

Z uwagi na kończący się okres 2007–2013, propozycje usprawnień Systemu 
Informacji o Funduszach Unijnych mogą być wykorzystane dopiero w kolejnym 
okresie wykorzystywania funduszy. Z pewnością jednak, warto pochylić się nad 
wymienionymi niżej postulatami. Propozycje usprawnień należałoby rozpocząć 
od przejrzenia obecnych miejsc lokalizacji Punktów Informacyjnych. Nie ulega 
wątpliwości, że powinny one znajdować się jak najbliżej instytucji, do których 
najczęściej udają się przedsiębiorcy (np. urzędy miast). Jeśli jest to niemożliwe, 
choćby z przyczyn lokalowych, to w najbardziej intensywnie uczęszczanych 
miejscach powinny być umieszczone, widoczne, zwracające uwagę informacje 
o funduszach unijnych wraz z dokładnymi adresami Punktów Informacyjnych 
(w tym internetowymi). Ponadto, w widocznych i dostępnych miejscach powinny 
znajdować się broszury i ulotki informacyjne na temat funduszy unijnych, przy-
gotowane starannie, w formie zachęcającej do sięgnięcia po nie. Zastrzeżenia 
budzi niekompletna reklama w mediach (także na bilbordach) informująca, 
gdzie znajdują się Punkty Informacyjne (w tym szkoleniowe). Pozytywnym 
jawi się przedstawianie na bilbordach zrealizowanych już inwestycji np. dla 
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danego miasta, gdyż społeczeństwo ma prawo wiedzieć, co się dzieje w mieście 
i jak wpływają fundusze unijne na jego rozwój. Niemniej jednak takie działania 
są niewystarczające w kontekście docierania do przedsiębiorcy, który pragnie 
pozyskać takie dofinansowanie, ale nie wie gdzie się ma udać.

Następnym krokiem powinno być usprawnienia funkcjonowania Punktów 
Informacyjnych. Rekrutację pracowników na stanowiska konsultantów należy 
prowadzić niezwykle starannie, pod względem merytorycznym i formalnym. 
Konsultanci muszą posiadać pełną wiedzę na temat funduszy unijnych oraz 
funkcjonowania całej sieci systemu informacyjnego. Z pewnością muszą też 
umieć znaleźć odpowiedź na każde szczegółowe zapytanie przedsiębiorcy 
zainteresowanego funduszami unijnymi. Należy przy tym pamiętać, że to 
Punkty Informacyjne i konsultanci pełnią funkcję służebną wobec klientów, 
a nie na odwrót. Dlatego też, pracownicy urzędów powinni zostać przeszkoleni 
w zakresie rozmowy z interesantami tak, aby przebiegała ona w formie przyja-
znej, komunikatywnej (za pomocą prostego, popularnonaukowego języka, bez 
zwrotów obcojęzycznych) i bez wyczuwalnego zniecierpliwienia urzędnika.

Bardzo ważna jest koordynacja dostępnych działań w ramach Systemu 
Informacji o Funduszach Europejskich tak, aby zapewnić jak największą jego 
sprawność. Jest to możliwe tylko wtedy, jeśli wszystkie ogniwa systemu będą 
dbały o właściwy i szybki obieg informacji oraz dokumentów, od ogłoszenia 
i naboru wniosków do konkursu, aż po podanie ich wyników. Z punktu wi-
dzenia aplikujących o środki unijne, idealnym rozwiązaniem byłoby scentrali-
zowanie poszczególnych ww. etapów w jednej placówce. Pisemna informacja 
i niezbędna dokumentacja powinny być przy tym napisane zrozumiałym dla 
przeciętnego przedsiębiorcy językiem.
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INFORMATION SYSTEM ON EU FUNDS IN POLAND FOR 2007–2013

Summary

This article presents the Information System on the European Union Funds 
in Poland, a trial of its evaluation and proposals of improvement. In the first part of 
the paper the Information System on the European Funds is presented. Informing 
institutions, broad scope of information and information procedures in the System 
were briefly described. In the second part of the paper the Information System on 
the European funds is evaluated, mostly by businessmen. In the third part of the 
paper possibilities of the Information System improvements are proposed. The most 
important seems to locate Information Points close to places the most often visited 
by entrepreneurs. Information on the EU Funds (also detailed) should be delivered 
by consultants in a very clear way and in a friendly manner. The Information System 
on EU Funds should be clear, more consistent and effective. 

Translated by Jolanta Zieziula

prof. zw. dr hab. Jolanta Zieziula – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, Katedra Gospodarki światowej i Transportu Morskiego, Zakład Międzynarodowych 
Stosunków Gospodarczych, tel. 91 444 31 94, e-mail: jolanta.zieziula@wzieu.pl

dr Anna Grabowska-Pieśla – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, Katedra Gospodarki światowej i Transportu Morskiego, Zakład Międzynarodowych 
Stosunków Gospodarczych, tel. 91 444 31 96, e-mail: apiesla@interia.pl

mgr Patrycja D. Wieczorowska – absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, 
Uniwersytet Szczeciński


