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Wstęp

Prezentujemy Państwu piąty numer Zeszytu Naukowego „Współczesne Problemy 
Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”. Poruszana w poprzednich czterech 
numerach tematyka, obejmująca zagadnienia makroekonomiczne, mikroekonomiczne, 
etyczne, strukturalne i narzędziowe, spotkała się z dużym zainteresowaniem naukow-
ców, studentów oraz praktyków gospodarczych. Inspiruje to i zachęca do kontynuowa-
nia podjętego przedsięwzięcia naukowego.

Autorzy tekstów umieszczonych w piątym numerze „Współczesnych Problemów 
Ekonomicznych. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka” dołożyli wielu starań, aby studium 
to odnosiło się do empirii i rzeczywistości współczesnej gospodarki. W efekcie tych 
starań powstało opracowanie charakteryzujące się wysokim poziomem merytorycznym 
oraz dużą aktualnością omawianej problematyki. Podobnie jak w poprzednich nume-
rach, teksty dotyczą zagadnień związanych z szeroko pojętymi procesami globalizacyj-
nymi, liberalizacyjnymi oraz etycznymi działaniami i zachowaniami podmiotów gospo-
darczych we współczesnej gospodarce. Zachowano podział treści na trzy części.

W części pierwszej umieszczono tekst omawiający procesy globalizacyjne. W dru-
giej znajdują się artykuły nawiązujące do procesów liberalizacji w ujęciu teoretycznym 
i praktycznym. Z kolei relacje między etyką a ekonomią, a także miejsce komponentu 
moralnego w działalności gospodarczej ujmuje trzecia, ostatnia część niniejszego opra-
cowania naukowego. 

Mamy nadzieję, że teksty zawarte w piątym numerze Zeszytu Naukowego „Współ-
czesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka” spotkają się również 
z dużym zainteresowaniem pracowników naukowych, teoretyków, praktyków, studen-
tów studiów ekonomicznych i innych kierunków. Żywimy przekonanie, że będą impul-
sem do dalszych naukowych rozważań.

Przekazując tę publikację do rąk Czytelników, przede wszystkim pragniemy po-
dziękować Autorom, ufając, że nasza współpraca będzie kontynuowana.

redaktorzy naukowi
prof. nadzw. dr hab. Grażyna Wolska

dr Jolanta Kondratowicz-Pozorska
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Wprowadzenie

Artykuł ma na celu przybliżenie memetyki jako zjawiska, które w nowatorski spo-
sób opisuje podstawową cechę globalizacji – rozprzestrzenianie się idei. Ukazuje pod-
stawowe cechy memetyki i jej możliwości wyjaśniające w procesie rozchodzenia się 
informacji. Spojrzenie na ideę jako jednostkę wartościową samą w sobie umożliwia 
stworzenie kanałów przekazywania informacji oraz pozwala na przewidywanie nadcho-
dzących zmian w trendach i zachowaniach mas ludzkich. Narzędzia, jakie oferuje ten 
ogląd, są często pomijane i zapominane, podczas gdy ich skuteczne wykorzystanie pro-
wadzi do świeżego spojrzenia na problemy trawiące świat.

Narodziny memetyki

Memetyka w swojej istocie redefiniuje poglądy na kopiowanie zachowań. Ta młoda 
teoria proponuje spojrzenie na zachowania, obrzędy, decyzje czy chociażby język 
z punktu widzenia jednostki informacji kulturowej. Jednostka ta staje się podstawowym 

*  Magister Bartosz Musiał jest doktorantem na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Bankowości i Finansów Porównawczych) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: bartosz-musial@
tlen.pl.
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budulcem tworzącym bardziej skomplikowane wiązania kulturowo-cywilizacyjne na 
zasadzie takiej, jak atom budujący złożone konstrukcje chemiczne czy gen definiujący 
fizyczne cechy istot żywych. W celu zrozumienia memetyki i wszystkiego, co jest z nią 
związane, należy przytoczyć podstawowe zasady decydujące o dziedziczności i ewolu-
cji, gdyż właśnie przede wszystkim na poglądach Darwina oraz innych ewolucjonistów 
memetyka buduje swoje podstawowe założenia, teorie i definicje.

W najprostszym ujęciu ewolucja oznacza zmianę – głównie formy, ale także zacho-
wania organizmów – następującą między pokoleniami. Formy organizmów na wszyst-
kich poziomach, od sekwencji DNA do makroskopijnych morfologii i zachowań spo-
łecznych, poprzez ewolucję mogą ulegać modyfikacji w stosunku do występujących 
bądź przejawianych u przodków. Nie wszystkie jednak zmiany rozwojowe w trakcie 
życia danego organizmu są ewolucją w dokładnym znaczeniu tego słowa i definicji ro-
zumianej jako zmiany następującej między pokoleniami. Już Darwin definiował ewolu-
cję jako przejście do następnego pokolenia z wystąpieniem modyfikacji�. Ewolucję rozu-
mianą jako transformację gatunku, w której znaczenie jest w logicznej opozycji do 
kreacjonizmu, należy odróżnić od ewolucji rozumianej jako rozwój poprzez zmianę 
ewolucyjną. Z powodu etycznych implikacji terminu „rozwój” lepszym sformułowa-
niem – w sensie naukowym – może okazać się słowo „postęp”. Sugeruje ono bowiem, iż 
w teorii bardziej złożone, wewnętrznie zróżnicowane i efektywnie przystosowane for-
my pojawiają się w późniejszych stadiach zmiany ewolucyjnej. Etyczny osąd o tym, że 
to zjawisko zachodzi i jest pozytywne, może być nazwane doktryną postępu. Najbar-
dziej oczywistym krokiem milowym w utworzeniu teorii ewolucji, któremu Darwin po-
święcił szczególną uwagę, a który ze względu na swoją prawdopodobność był podstawo-
wym czynnikiem sukcesu tej teorii, jest oczywiście dobór naturalny. Tak jak Darwin to 
wielokrotnie podkreśla, potomkowie danej formy życia, ze względu na działanie doboru 
naturalnego, są najprawdopodobniej lepiej przystosowani i bardziej efektywni niż ich 
przodkowie. Pojawia się więc wniosek, że ten ruch naturalnej selekcji prowadzi ku nie-
uchronnemu usprawnieniu w linii danego gatunku�. Darwin zaproponował ponadto, iż 
podobieństwa obserwowane pomiędzy różnymi gatunkami wskazują na ich wspólne po-
chodzenie, które za sprawą zmian od wspólnego przodka doprowadziło do podziału na 
różne gatunki. Im dokładniejsze te podobieństwa, tym później nastąpiło rozdzielenie się 
linii�.

� M. Ridley, Evolution, Blackwell Publishing, Malden, USA, 2004, s. 4.
� R.A. Manners, D. Kaplan, Theory in Anthropology, Routledge & Kegan Paul Limited, London 

1968, s. 262.
� D.J. Merrel, The Adaptive Seascape, The Mechanism of Evolution, University of Minnesota 

Press, Minneapolis 1994, s. 16.
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Jednostkami informacji umożliwiającymi zaistnienie ewolucji są geny. Ich istnienie 
oraz fakt, iż determinują biologiczne właściwości organizmu, sugerowane były już w roku 
1865. Grzegorz Mendel, autor tego odkrycia, zdał sobie sprawę z tego, że geny (on nazy-
wał je elementami biologicznego dziedziczenia) występują w różnych odmianach 
(np. geny określające kształt nasiona lub jego kolor), jednak nie starał się wyjaśnić po-
chodzenia tych różnic. Teraz faktem jest to, że geny istnieją nie tylko w roślinach, ale 
także w ludziach, co tłumaczy nasze zróżnicowanie4.

Wysiłek naukowców, którzy właściwie już od roku 1859 (czasów Darwina) usiłowa-
li połączyć te dyscypliny, zaowocował powstaniem nowej nauki, zwanej memetyką. Jej 
podstawą jest pojęcie ewolucji; darwinowska teoria ewolucji gatunków na drodze dobo-
ru naturalnego zreformowała całą biologię. Wykorzystując najnowsze zdobycze teorii 
ewolucji, naukowcy badają funkcjonowanie umysłu, procesy uczenia się i wychowywa-
nia człowieka oraz rozwój kultury. Specjaliści od memetyki przekształcają więc psycho-
logię, tak jak wcześniej Darwin zmienił biologię�.

Ewolucja myśli

W celu zrozumienia pełnego obrazu składającego się na proces ewolucji współczes-
nego człowieka niezbędne jest odrzucenie genu jako jedynego i podstawowego czynnika 
pojmowania ewolucji. Wyjątkowość genu w jego istocie sprowadza się do tego, iż jest on 
replikatorem. Powszechnie uważa się, że prawa fizyki są jednakowe w całym dostęp-
nym naszym obserwacjom wszechświecie, jednak czy taka uniwersalna stosowalność 
istnieje także w biologii? Czy istnieje prawda właściwa każdemu życiu, bez względu na 
to, gdzie zostanie ono znalezione i jakie będą jego chemiczne podstawy? Richard Daw-
kins, postawiony przed tymi pytaniami, założył, iż istnieje jedna zasada, niezmienna dla 
każdej formy życia. Jest nią prawo głoszące, że wszelkie życie ewoluuje na drodze zróż-
nicowanej przeżywalności replikujących się bytów. Tylko dzięki przypadkowi dominu-
jącym bytem na Ziemi stał się gen, cząsteczka DNA, ale pewne jest, iż mogą istnieć inne 
jednostki, które – o ile spełnione zostaną pewne warunki – staną się podstawą procesów 
ewolucyjnych. 

Dawkins założył, iż człowiek ma okazję na co dzień spotykać się twarzą w twarz 
z innym rodzajem replikatora, który mimo iż wciąż unosi się w swoim pierwotnym bu-
lionie, to pod względem osiąganego tempa przemian ewolucyjnych zostawia geny dale-
ko w tyle. Nowym bulionem (prazupą) staje się więc bulion ludzkiej kultury. 

4 L. Stone, P.F. Lurquin, L.L. Cavalli-Sforza, Genes, Culture, and Human Evolution, A Synthesis, 
Blackwell Publishing, Malden, USA, 2007, s. 1–2.

� R. Brodie, Wirus umysłu, TeTa Publishing, Warszawa 1997, s. 5.
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Dla replikatora w niej występującego Dawkins potrzebował jednak nowej nazwy. Wy-
chodząc od mimesis (po grecku – naśladownictwo), przeszedł do prostszego, jednosyla-
bowego i wywołującego skojarzenia z genem słowa – mem. 

Przykładami memów są melodie, idee, obiegowe zwroty, fasony ubrań, sposoby le-
pienia garnków lub budowania łuków. Tak jak geny rozprzestrzeniają się w puli geno-
wej, przeskakując z ciała do ciała za pośrednictwem plemników lub jaj, tak memy pro-
pagują się w puli memów, przeskakując z jednego mózgu do drugiego w procesie 
szeroko rozumianego naśladownictwa. Jeśli naukowiec przeczyta lub usłyszy o jakimś 
dobrym pomyśle, przekazuje go kolegom i studentom. Wspomina o nim w artykułach 
i na wykładach. O propagowaniu się nośnej idei można powiedzieć wtedy, gdy przenosi 
się ona z mózgu do mózgu. Wprowadzenie do umysłu płodnego memu jest jak umiesz-
czenie w nim pasożyta wykorzystującego mózg jako narzędzie do rozprzestrzeniania 
memu w dokładnie taki sam sposób, w jaki wirus podporządkowuje sobie aparat gene-
tyczny komórki gospodarza. I nie jest to tylko kwestia sformułowań. Przyjmijmy, że 
mem na „wiarę w życie po śmierci” jest fizycznie urzeczywistniany po wielokroć jako 
struktura w układach nerwowych ludzi na całym świecie�.

Przez ponad trzy miliardy lat istniał w świecie tylko jeden liczący się replikator – 
DNA. Nie oznacza to jednak, że utrzyma on swój monopol przez cały czas. Gdy tylko 
zaistnieją warunki do powstawania kopii nowego rodzaju replikatorów, one z kolei znaj-
dą się u władzy i zapoczątkują nową, własną i niezależną ewolucję. Rozpoczęta ewolucja 
w żadnej mierze nie musi być podporządkowana starej. Stara ewolucja, oparta na dobo-
rze genowym, tworząc mózgi, doprowadziła tym samym do pojawienia się bulionu, 
w którym powstały pierwsze memy. W momencie pojawienia się memów zdolnych do 
samokopiowania wystartowała ich własna, znacznie szybsza ewolucja. Idea ewolucji ge-
netycznej wrosła biologom tak głęboko w umysły, że skłonni są zapominać, iż jest to 
tylko jeden z wielu możliwych jej typów.

Replikacja jako sposób przekazywania informacji

Replikacja memów zachodzi na drodze szeroko rozumianego naśladownictwa. Nie-
którym memom z puli replikacja udaje się lepiej niż innym, podobnie jak nie wszystkie 
zdolne do replikacji geny są pod tym względem jednakowo skuteczne. Istnieje więc coś 
w rodzaju doboru naturalnego. Memy mają pewne konkretne własności, które nadają im 
wysoką zdolność przetrwania, wszystkie jednak sprowadzają się do własności wszyst-
kich replikatorów: długowieczności, płodności i wierności kopiowania. Długowieczność 
dowolnej pojedynczej kopii memu jest zapewne stosunkowo mało istotna, podobnie jak 

� R. Dawkins, Samolubny gen, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, s. 140–141.
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długowieczność jednej kopii genu. Kopia pieśni Auld Lang Syne istniejąca w danym 
mózgu trwać będzie tylko do końca życia posiadacza mózgu. Niewiele dłużej przetrwa 
zapewne jej kopia wydrukowana w egzemplarzu czasopisma muzycznego. Należy się 
jednak spodziewać, że kopie tej melodii przetrwają na papierze i w umysłach ludzkich 
jeszcze przez wiele stuleci. Tak jak w przypadku genów, od trwałości poszczególnych 
kopii memu znacznie ważniejsza jest jego płodność. Jeśli mem jest ideą naukową, jego 
rozprzestrzenianie się będzie zależało od tego, w jakim stopniu może być ona zaakcep-
towana przez populację naukowców. Przybliżoną miarę jej współczynnika przetrwania 
uzyskuje się, podliczając, ile razy w kolejnych latach była cytowana w czasopismach 
naukowych. Jeśli jest to popularna melodia, jej rozpowszechnienie w puli memów moż-
na oszacować na podstawie liczby osób pogwizdujących ją na ulicy. Jeśli jest to fason 
damskich butów, memetyk populacyjny może posłużyć się statystykami sprzedaży ze 
sklepów z obuwiem. Niektóre memy, tak jak pewne geny, osiągają krótkotrwałe olśnie-
wające sukcesy: błyskawicznie się rozprzestrzeniają, równie jednak szybko znikają 
z puli memów. Przykładami są tu popularne melodie albo buty na szpilkach. Inne zaś, 
jak choćby prawa religii żydowskiej, mogą trwać niezmienione przez tysiące lat, naj-
częściej dzięki temu, że słowo pisane potrafi w sprzyjających warunkach przetrwać bar-
dzo długo7.

Sprowadzając mem do postaci prostej definicji, musimy spojrzeć na niego z punktu 
widzenia zarówno biologii, jak i psychologii. Biologiczna definicja memu (według Daw-
kinsa) brzmi: Mem jest podstawową jednostką transmisji kulturowej, czyli imitacji. 
Zgodnie z tą definicją wszystko, co nazywane jest kulturą, składa się z memów, niczym 
materia z atomów. Konkurujące ze sobą memy przenoszą się od jednego umysłu do 
drugiego tak samo, jak geny przekazywane są do jaj i plemników. To właśnie zwycięskie 
memy – te, które przeniknęły do największej liczby umysłów – są odpowiedzialne za 
kształt dzisiejszej kultury�.

Należy przy tym wspomnieć o nosicielu memu, którym w świetle definicji memu 
będzie umysł danego człowieka bądź – dla uproszczenia – sam człowiek�.

Mem nie jest przy tym tylko słowem określającym gen kulturowy – on brzmi podob-
nie do genu, a co za tym idzie, może stać się substytutem w rodzinie zwrotów biologicz-
nych, które bazują na genach i genetyce, co ilustruje tabela 110.

7 Tamże, s. 142–143.
� R. Brodie, Wirus umysłu…, s. 13.
� S. Sinjin, Meme, 2005, s. 338.

10 T. Tyler, Memetics, Memes and the Science of Cultural Evolution, Mersenne Publishing, 2011, 
s. 42.
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Tabela 1. Mem substytutem genu w nomenklaturze

Memetyka Genetyka Memetyka Genetyka

Mem(y) Gen(y) Ewolucja memetyczna Ewolucja genetyczna
Memetyk(a) Genetyk(a) Program memetyczny Program genetyczny
Memetyczny Genetyczny Memetyczny autostop Genetyczny autostop

Ekspresja memu Ekspresja genu Powiązania memetyczne Powiązania genetyczne
Regulacja memowa Regulacja genowa Popęd memetyczny Popęd genetyczny
Przepływ memów Przepływ genów Widok z punktu widzenia memu Widok z punktu widzenia genu

Pula memowa Pula genowa Algorytmy memowe Algorytmy genowe
Terapia memowa Terapia genowa Ładunek memetyczny Ładunek genetyczny

Memealogia Genealogia Testy memetyczne Testy genetyczne
Dryft memetyczny Dryft genetyczny Zanieczyszczenia memetyczne Zanieczyszczenia genetyczne

Memesis Genesis Przejęcie memetyczne Przejęcie genetyczne
Memotyp Genotyp Inżynieria memetyczna Inżynieria genetyczna
Memom Genom Memetyka populacyjna Genetyka populacyjna

Filomemeza Filogeneza
Horyzontalny transfer memowy Horyzontalny transfer genowy

Epimemeza Epigeneza
Źródło:  T. Tyler, Memetics…, s. �2.

Psycholog Henry Plotkin proponuje rozwinięcie definicji memów, sugerując, iż 
trzymanie się definicji Dawkinsa prowadzi do uproszczenia złożonego kompleksu, ja-
kim są memy. Przedstawia on cztery powody (błędy rozumowania), dla których należy 
to uczynić:

1. Błąd uproszczenia: jeżeli patrzeć na memy jako na jednostki przekazu podlegają-
ce jedynie imitacji, to na dalszy plan zostają odsunięte wszystkie rozwinięte 
i skomplikowane kulturowe zjawiska opisywane przez psychologię.

2. Błąd mechanizmu: drugi błąd pojawia się, kiedy świadomość potrzeby zachowa-
nia złożoności kulturowej zjawiska prowadzi do twierdzenia, że każde tego typu 
nauczanie (które poprzez bycie częścią kultury jest również kulturową transmi-
sją) wymaga co najmniej zdolności do powtarzania. Jeżeli odnosi się do mecha-
nizmu psychologicznego, to wychodzi poza jego ramy znaczeniowe. Może to być 
błąd związany z przedstawieniem mechanizmów jako bazujących na procesach 
neutralnych substratowo w przeciwieństwie do wyjaśnienia bazującego na zwy-
kłych mechanizmach. Trafniejszym sformułowaniem wydaje się więc „obecność 
procesu kopiowania” niż „zdolność do imitowania”.

3. Błąd założenia niezawodności: trzeci błąd wynika z założenia, że imitacja pro-
wadzi do mniejszej ilości błędów i jest szybsza niż inne formy transmisji infor-
macji.
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4. Błąd wierności: czwarty błąd wynika z przeświadczenia, że uniwersalny darwi-
nizm zawsze wymaga dużego stopnia wierności kopiowania, tak jak wymaga 
tego kopiowanie biologiczne��.

Sugeruje się, iż memetycy winni są nauce albo przedstawienia dowodu na istnienie 
memów, albo wyjścia z przewidywaniami popartymi teorią memów. Susan Blackmore 
twierdzi jednak, że żaden dowód nie jest potrzebny, i lepiej skupić się na tym, czy teoria 
memów niesie za sobą jakąkolwiek wartość naukową. Brak potrzeby poparcia teorii 
dowodami wynika z samej definicji memu. Kiedy Dawkins w 1976 roku stworzył ter-
min „mem”, potrzebny był mu replikator inny od genu. Dawkins bazował na greckim 
terminie mimeme, oznaczającym to, co jest imitowane. Zależało mu na rozumieniu imi-
tacji w szerokim zakresie, jednakże podstawowe znaczenie zawierało istotę tego, co 
poprzez powtarzanie zachowań między ludźmi rozprzestrzenia się w kulturze.  
Blackmore sugeruje więc, aby trzymać się definicji, która pojawia się w Oxford English 
Dictionary: Element kultury, który uważany jest za przekazywany przez nie-genetyczne 
medium, szczególnie: imitację��. 

Odejście od monolitycznej pozycji imitacji jako podstawowego mechanizmu meme-
tyki i przyzwolenie na istnienie innych rodzajów memów bazujących na innych mecha-
nizmach, z których imitacja byłaby tylko jednym, pozwala na skategoryzowanie różnych 
systemów memowych, charakteryzujących się innym czasem trwania, wiernością i płod-
nością��.

John Bonner twierdzi, że memy są nierozerwalnie związane z genami, jednakże 
geny mogą istnieć i zmieniać się od memów niezależnie. Memy wytwarzane są poprzez 
wzory zachowań organizmów żywych, które rozprzestrzeniają się przez reprodukcję 
dzięki udanym cyklom życiowym, kontrolowanym przez geny. Memy istnieją tylko w tym 
kontekście i są produktem ubocznym genów. Umysł produkujący memy wydaje się – 
w sensie biologicznym – tylko pasożytem funkcjonującym w wyprodukowanym przez 
geny fizycznym ciele; nie może on istnieć bez tego ciała. Istnieje symbioza pomiędzy 
tworzącym memy umysłem i produkującymi geny strukturami cielesnymi. Istnienie 
memów, a raczej ludzka zdolność do ich produkcji, wyrosło ze względu na ich pozytyw-
ny wpływ na genom14. 

�� H. Plotkin, Culture and psychological mechanisms, w: Darwinizing Culture, the status of me-
metics as a science, red. R. Augner, Oxford University Press, Oxford, 2000, s. 76–77.

�� S. Blackmore, The meme’s eye view, w: Darwinizing Culture…, s. 25.
�� H. Plotkin, Culture and psychological…, s. 77.
14 J.T. Bonner, The evolution of culture in animals, Princeton University Press, New Jersey 1980, 

s. 19. 
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Wzory w zmianach kulturowych

Oczywiste jest, iż istnieją wzory w zmianach kulturowych – ewolucja w sensie na-
turalnym – i każda teoria warta uwagi w tym zakresie musi być darwinistyczna w cha-
rakterze. Wynika to z przeświadczenia zgodności z teorią ewolucji i naturalnej selekcji. 
Wychodząc z tego założenia, należy oddzielić wartość informacyjną niesioną przez 
mem od jego siły. Zaistnienie idei w społeczeństwie, jej sukces w replikacji w populacji 
umysłów, wartość, poprawność naukowa lub polityczna doskonałość – są tylko częścio-
wo powiązane. Dobre pomysły mogą szybko wymrzeć, a złe idee – zainfekować całe 
społeczeństwa��.

Istnieje wiele przykładów na koewolucję memo-genową, jednakże dowody naukowe 
potwierdzające te tezy nie są bardzo oczywiste:

1. Chodzenie w pozycji wyprostowanej – prawdopodobnie ta cecha pierwotnie 
transmitowana była w kolejnych pokoleniach jako cecha kulturowa. Wciąż istnie-
je duże znaczenie kulturowe w nauce tego zachowania. Liczne są przykłady dzie-
ci, „wychowywanych” przez zwierzęta, które nigdy nie nauczyły się tej cechy.

2. Mowa – zapoczątkowana jako wyuczone, transmitowane kulturowo zjawisko, 
jednak geny i język ewoluowały wspólnie, doprowadzając do dzisiejszych nie-
mowlaków, które mają zaczątki języka zakodowane w DNA.

3. Powiększona czaszka – wielkość czaszki dzisiejszego człowieka, w stosunku do 
ludzkich przodków, może okazać się najbardziej dramatycznym przejawem ge-
nów i memów oraz ich wspólnej ewolucji. Memy zabierają przestrzeń umysłową 
– i zwykle jest to pozytywne dla nosiciela. Mózgi uległy powiększeniu, aby lepiej 
przystosować się do wielkości gniazd memowych, które mnożą się wewnątrz 
nich.

4. Społeczność – ludzie są istotami niezwykle społecznymi. Wydaje się prawdopo-
dobne to, że sprawiła to koewolucja z memami. Memy są prospołeczne, ponieważ 
od interakcji pomiędzy ludźmi zależy ich własna reprodukcja. 

5. Ogień – mistrzostwo w zapanowaniu nad żywiołem, jakim jest ogień, przekazy-
wane z pokolenia na pokolenie, spowodowało zmiany genetyczne, które dokonały 
zmian w systemie pokarmowym człowieka, przystosowując go do spożywania 
przegotowanego pożywienia��.

Podstawową funkcją memetyki jest definiowanie kultury jako zespołu właściwości, 
zasad i kierunków rozwoju danej społeczności. Podczas gdy prymitywne społeczeństwa 
określają memy religii, nowoczesne społeczeństwa definiowane są przez memy rządów, 
a przede wszystkim – praw i zachowań komercyjnych. Społeczeństwa kreowane są przez 

�� D. Dennet, Foreword, w: Darwinizing Culture…, s. VII–IX.
�� T. Tyler, Memetics…, s. 50.
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memy tworzące środowiska kooperacji, które umożliwiają memom technologicznym 
rozwój. Memy kulturowe w podstawowym znaczeniu definiują, czym jest i jak funkcjo-
nuje dane społeczeństwo. Memy technologiczne definiują, do czego dane społeczeństwo 
jest zdolne. Wynika z tego, iż społeczeństwa definiowane są przez swoje memy, a feno-
typy genów są jedynie jednostkami wspomagającymi ich działanie17.

Funkcje memów nie ograniczają się tylko do wpływania na zachowanie w celu pro-
mowania replikacji. Większość z najbardziej skutecznych memów ma inne efekty ubocz-
ne (np. zdolność do przywoływania konkretnych emocji lub promowania swojej replika-
cji poprzez bycie użytecznymi albo poprzez inne funkcje) jak pasożytowanie na innych 
memach (np. parodie i imitacje). Używając analogii biologicznych, można powiedzieć, 
że memy symbiotyczne rozprzestrzeniają się głównie za sprawą swej użyteczności, pod-
czas gdy memy pasożytnicze wymuszają na nosicielu ich rozprzestrzenianie. Wymusze-
nie może być mniej lub bardziej subtelne, przejawia się między innymi formami takimi, 
jak rozkaz w łańcuchach listowych (Wyślij dziesięć kopii tego listu do znajomych), ukry-
te przesłanie odwołujące się do postaw takich, jak: Ratuj walenie.

Dosyć często memy są mylone z ideami i myślami. Wszystkie stanowią konstrukcje 
kognitywne, ale idea nie jest obiektem samoreplikującym i jest przekazywana pasyw-
nie, jeżeli w ogóle wychodzi poza umysł swojego nosiciela. Różnicę czasem trudno wy-
chwycić, ale idea taka, jak: Czy nie czas coś zjeść?, może szybko rozprzestrzenić się 
w małej grupie, tyle że jej zasięg będzie niewielki, a sama idea szybko umrze, jak tylko 
grupie uda się odpowiedzieć na pytanie, podczas gdy mem ma zdolność do niemalże 
nieograniczonego rozprzestrzeniania się i dużo dłuższy czas życia��.

Mem musi mieć zdolność do replikacji, aby mógł być uznawany za mem. Ta zdol-
ność jest też jego podstawową funkcją. Jednakże, aby mem mógł zostać uznany za repli-
kator, musi podtrzymywać ewolucyjny algorytm bazujący na wariacji, selekcji i zachowa-
niu (lub dziedziczności). Memy bez wątpienia występują w formie wariacji – opowieści 
rzadko kiedy powtarzane są w ten sam sposób dwa razy, tak jak żadne dwa budynki nie 
są całkowicie identyczne, a każda rozmowa jest unikatowa – a kiedy memy przekazywa-
ne są od nosiciela do nosiciela, kopie nie zawsze są perfekcyjne. Tak jak przedstawił to 
psycholog sir Frederic Barlett w 1930 roku, historia w trakcie przekazywania zostaje 
nieco zmieniona, a detale – zapomniane. Istnieje memetyczna selekcja – niektóre memy 
przyciągają uwagę, są wiernie zapamiętywane i przekazywane dalej, podczas gdy inne 
nie są przekazywane wcale. Podczas gdy memy są przekazywane, pojawia się również 

17 E.L. Sheehan, The Mocking Memes: A Basis for Automated Intelligence, Author House, Bloom-
ington 2006, s. 220.

�� The Lifecycle of Memes, www.aleph.se/Trans/Cultural/Memetics/memecycle.html, 26.07.2012.
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zdolność do zachowania (zapamiętywania). Mem idealnie pasuje więc do definicji re-
pliaktora��.

Co dzieje się z memem, który dostaje się do nosiciela? Mem wkracza do umysłu jako 
odczucie, wzór zachowania, ekscytacji na nerwach sensorycznych. Te wzory podlegają 
procesowi percepcji, która zakłada znaczące ilości filtrowania. Odfiltrowywane są nie-
znaczące stymulanty (ocenia to mózg). Poprzez proces przyzwyczajania nawet silne sty-
mulanty mogą stracić znaczenie i zacząć być ignorowane. Stymulanty, które aktywują 
konkretne znaczenie, tzn. takie, które stymulują obwody neuronowe połączone z kon-
kretnymi, już istniejącymi memami, mają znacznie większą szansę na to, aby być zapa-
miętane i rozpoznane. Co za tym idzie, nowe stymulanty mogą wzmocnić istniejące 
memy lub zainfekować je, wprowadzić modyfikacje i stać się ich pasożytami.

Należy przy tym zaznaczyć, iż w procesie ewaluacji memów wykorzystywane jest 
wzmocnienie lub multiplikacja memów związanych z rozumowaniem i logiką, a także 
memów poprzednich doświadczeń i nauki. To wzmocnienie następuje w skupiskach 
neuronów, które zawierają memy budzące uwagę, a co za tym idzie – wartość20.
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Streszczenie

Artykuł opisuje powstanie i rozwój memetyki, jej podstawowe cechy i właściwości. Procesy zachodzące w glo-
balizacji opierają się przede wszystkim na wymianie informacji. Globalizacja zaistniała, kiedy zwiększyły się możliwości 
ludzi do szybkiej podróży i niemal natychmiastowej komunikacji, niezależnie od miejsca, w którym znajdują się roz-
mówcy. Memetyka w innowacyjny sposób opisuje przemieszczanie się informacji z miejsca na miejsca, ingerując tym 
samym w procesy cywilizacyjne i kulturowe społeczeństw. Stąd naturalne wydaje się rozważenie możliwości, jakie 
oferuje w opisie tych zjawisk.

Memetics as science describing social behavior  
– globalization from the thoughts point of view

The aim of this paper is to portray memetics as a phenomena that in innovative way describes Basic feature 
of globalization – spread of information. It shows basic features of memetics, its scientific possibilities in the process 
of information spread.
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Wprowadzenie

Rozwój nauki i technologii oraz postępujące procesy globalizacyjne stały się ele-
mentami wspierającymi nowatorskie rozwiązania, zwłaszcza te sprzyjające tworzeniu 
i rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i nowoczesnej gospodarki opartej na wie-
dzy. Nie ulega wątpliwości, że procesy innowacyjne mają bezpośredni wpływ na efek-
tywność funkcjonowania i rozwój gospodarki, dlatego też powinny się koncentrować na 
tworzeniu warunków reorganizacji i modernizacji wszystkich obszarów działalności. 
Innymi słowy innowacje stanowią podstawę utrzymywania się na rynku, poprawę kon-
kurencyjności oraz efektywnej obsługi klienta�. Istotnym elementem transformacji go-
spodarczej był rozwój nowoczesnych koncepcji zarządzania w administracji publicznej, 
która – jak wiadomo – charakteryzuje się odmienną specyfiką działania, obsługując 
klienta – odbiorcę dóbr publicznych. Misją sektora publicznego jest zatem służba pub-
liczna, a sektora prywatnego zysk ekonomiczny (w największym uproszczeniu) (…). 
Rola, jaką odgrywa sektor publiczny w gospodarce i społecznym podziale pracy, w spo-

* Magister Barbara Bobińska jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Ka-
tedra Finansów Publicznych) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: barbara.bobinska@wzieu.pl.

� M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, s. 17.
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sób istotny determinuje konieczność utrzymywania wysokiej efektywności i racjonalne-
go działania�.

Nowoczesne społeczeństwo i współczesna gospodarka, dzięki odpowiednio zbudo-
wanej strukturze otwartej na innowacje, wymagają wprowadzenia mechanizmów admi-
nistracji przyjaznej, nowoczesnej i efektywnej. Proces ten stanowi wyzwanie (dla zarzą-
dzających) do poszukiwania nowych rozwiązań i wdrażania zmian w funkcjonowaniu 
sektora publicznego, z uwagi na dostarczanie specyficznych usług dla społeczeństwa. 
Doceniając znaczenie inicjatywy i innowacyjności w administracji publicznej, zwłasz-
cza gdy traktujemy urzędy i związane z nimi jednostki organizacyjne jako podmioty 
świadczące usługi publiczne, trzeba pamiętać o tym, że mają one do spełnienia również 
wiele zadań o charakterze bardziej rutynowym, stanowiącym osnowę procesu admini-
strowania sensu stricto w przypisanym sobie zakresie, wynikającym z przepisów prawa 
i zadań statutowych administracji�.

Ustawa o urzędzie ministra finansów oraz urzędach i izbach skarbowych zapocząt-
kowała tworzenie nowego systemu podatkowego. Utworzono izby skarbowe, a następnie 
urzędy skarbowe, które przejęły rolę organów podatkowych4. Podstawowym celem 
urzędów skarbowych jest nie tylko wspieranie polityki wzrostu gospodarczego (poprzez 
profesjonalne zarządzanie finansami publicznymi), ale przede wszystkim skuteczna 
i zgodna z prawem realizacja zadań statutowych (mając na uwadze: służebną rolę wobec 
podatnika, budowanie pozytywnego wizerunku administracji podatkowej oraz rozu-
mienie i akceptowanie systemu podatkowego).

Administracja skarbowa� nie wypełnia misji� wobec społeczeństwa, działa bowiem 
„dla rządu”, a podstawą jest zbieranie odpowiedniej ilości środków na wypełnienie misji 
społecznej przez inne służby. Efektywna administracja skarbowa – to administracja 
skarbowa efektywna ekonomicznie, efektywna prakseologicznie i efektywna społecz-
nie7. Priorytetowy cel administracji skarbowej stanowi zapewnienie dochodów dla bu-
dżetu państwa przy jednoczesnym świadczeniu usług dobrej jakości i zaspokojeniu po-

� A. Szewczuk, M. Zioło, Zarys ekonomiki sektora publicznego, Uniwersytet Szczeciński, Szcze-
cin 2008, s. 141.

� J. Hausner, Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 159.
4 Organami podatkowymi pierwszej instancji są naczelnicy urzędów skarbowych i celnych, wój-

towie, burmistrzowie (prezydenci miast), starostowie lub marszałkowie województwa.
� Administracja skarbowa to organy podatkowe i celne, które realizują zadania w systemie finan-

sów publicznych (urzędy i izby: skarbowe i celne, oraz urząd kontroli skarbowej).
� Misja urzędów skarbowych jest tożsama z misją polskiej administracji podatkowej, tj.: pozyski-

wanie dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującym prawem przy zapewnieniu wysokiej jako-
ści usług uwzględniających potrzeby budżetu państwa, oczekiwania klientów oraz rosnącą świado-
mość prawno-podatkową obywateli.

7 Z. Gilowska, P. Pogonowski, I. Sobczak, Przyjazna administracja skarbowa, Ministerstwo Fi-
nansów, Warszawa 2007, s. 11 i 12.
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trzeb obywateli. Społeczeństwo oczekuje z jednej strony przejrzystości procedur, 
z drugiej zaś – kompetencji i profesjonalizmu.

Uzasadniona jest więc teza, że sprawna realizacja misji publicznej przez urzędy 
skarbowe odzwierciedla skuteczność podejmowanych działań i wpływa na optymaliza-
cję dochodów budżetowych dzięki wdrażanym innowacjom w administracji skarbowej, 
które są instrumentem poprawy jakości i zarządzania finansami publicznymi.

Innowacje elementem nowej jakości funkcjonowania administracji skarbowej

Innowacje są efektem wdrażania nowych rozwiązań i rozwoju wiedzy. Powinny one 
spełniać nowe potrzeby, oczekiwania, preferencje klientów (indywidualnych, instytucjo-
nalnych) lub spełniać je w odmienny sposób od dotychczasowego, oferując dodatkowe 
wartości�. Według W. Kotarby� innowacyjność stanowi ważny czynnik kreujący postęp 
(zapewniający przetrwanie i rozwój) oraz jest potwierdzeniem istnienia odpowiedniego 
poziomu wiedzy, zdolności do jej przyswajania i wykorzystywania, gdyż innowacje to 
nie tylko efekty zmian wiedzy technicznej, lecz także efekty zmian wiedzy metodycznej 
w zakresie: struktur, procedur, norm; doskonalenia kompetencji, stylów kierowania 
i motywowania, otoczenia organizacji.

Wdrażanie innowacji w administracji skarbowej jest nieodłącznym elementem do-
stosowania urzędów do zmieniających się warunków i modernizacji finansów publicz-
nych. Ważnym krokiem w kierunku innowacyjności jest podejmowanie reform, dosko-
nalenie systemu podatkowego (poprzez dostosowanie do aktualnych potrzeb 
gospodarczych i oczekiwań społecznych) oraz oferowanie lepszych rozwiązań zoriento-
wanych na klienta/podatnika. W rozwiniętych gospodarczo krajach UE panuje po-
wszechna zgoda, że reformy podatku dochodowego powinny się przyczyniać do popra-
wy jego efektywności, uproszczenia, sprawiedliwości i przejrzystości10. Zarządzanie 
skierowane na osiąganie wyników wymaga zastosowania nowych rozwiązań (na rzecz 
społeczeństwa) oraz poprawy efektywności i skuteczności działania. Innowacyjność 
jest więc szansą dla aktywności, inicjatyw, standaryzacji usług, a w konsekwencji – po-
prawy jakości prowadzonej polityki i podejmowanych decyzji. Sprawne funkcjonowanie 
administracji skarbowej wymaga przede wszystkim szybkiego przepływu informacji 

� M. Dolińska, Innowacje w gospodarce…, s. 8 i 13. 
� W. Kotarba, Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, PWE, Warszawa 2006, s. 22.

10 A. Krajewska, Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2010, s. 81.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 5 (2012)

26

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

i dostępu do niej��. Jak zauważa Hryniewicz��, globalizacja opiera się o postindustria-
lizm – zatem o społeczeństwo, w którym informacja i wiedza są podstawą rozwoju.

Rys. 1.  Korzyści dla podatnika i administracji skarbowej

Źródło:  opracowanie własne na podstawie projektu „e-Deklaracje”, Materiały informacyjne,  
Ministerstwo Finansów, styczeń 2006, www.gov.pl, s. 13, 12.07.2012.

Analizując stopień innowacyjności polskiej administracji, należy wskazać na do-
stępność wszelkiego rodzaju usług on-line, które od kilku lat stają się standardem, po-

�� System Poltax, obsługujący urzędy skarbowe, obejmuje wiele podsystemów, które stanowią nie-
zbędne narzędzie informatyczne wspierające w realizacji strategicznych celów, jakimi są: poprawa 
efektywności i sprawności poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz dystry-
bucji, planowania, a także kontroli podatników.

�� J. Hryniewicz, Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Scholar, Warszawa 
2004, s. 264. 
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nieważ jednym z głównych celów działania administracji skarbowej są efektywność 
i szybkość obsługi podatników. Obszar ten, dzięki informatyzacji i realizacji programu 
e-Podatki��, pozwala na kompleksową obsługę podatnika, a tym samym wyznacza nowe 
perspektywy i możliwości w zakresie elektronicznej wymiany informacji (rysunek 1).

Program e-Podatki – nowoczesny system informatyczny – jest wypełnieniem umo-
wy dotyczącej realizacji projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne – Bu-
dowa elektronicznej administracji: e-Deklaracje, e-Podatki, e-Rejestracja. Portal podat-
kowy e-Deklaracje pełni funkcję bezpośredniego kontaktu podatnika z systemem po-
przez realizację funkcji rejestracji usługobiorcy na platformie, autoryzację, możliwość 
pobieranie wzorów dokumentów elektronicznych, wypełnianie i ich przesyłanie. Apli-
kacja e-Podatki realizuje usługi elektroniczne inicjowane przez portal e-Deklaracje jako 
nowoczesny kanał komunikacji umożliwiający złożenie wymaganych przepisami prawa 
deklaracji podatkowych oraz podań do administracji skarbowej za pośrednictwem sieci 
Internet (rysunek 2).

Rys. 2.  e-Deklaracje składane w urzędach skarbowych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, projekt „e-Deklaracje 2”,  
Ponad milion e-deklaracji w miesiąc, www.e-Deklaracje.gov.pl, 31.01.2012.

W styczniu 2008 roku, gdy po raz pierwszy uruchomiono system, na tę formę rozli-
czenia zdecydowało się tylko 470 osób, jednak kolejne lata14 (styczeń 2012 roku:  

�� Zasadniczym powodem podjęcia programu e-Podatki, w ramach którego realizowane są projek-
ty: „e-Rejestracja”, „e-Deklaracje 2”, była konieczność unowocześnienia administracji podatkowej, 
które stanowi również jeden ze składników realizacji Strategii lizbońskiej. Wdrożenie usług objętych 
programem jest traktowane również jako jedno z priorytetowych zadań, ujętych w Strategii rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013.

14 W kwietniu 2009 r. w ramach projektu „e-Deklaracje 2” Ministerstwo Finansów uruchomiło 
usługę składania zeznań drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym (weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu). Nowa usługa była skierowa-
na do podatników rozliczających się wspólnie z małżonkiem – składających PIT-37 za 2008 r. 
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1 100 692 dokumenty) przynoszą sukcesywny wzrost liczby deklaracji złożonych elek-
tronicznie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów/podatników/płatników i za-
spokajając jednocześnie ich potrzeby, wdrożono wiele dodatkowych udogodnień (ulep-
szeń), np.:

−	 Krajową Informację Podatkową (KIP – jednolita informacja podatkowa; zob. ry-
sunek 3);

−	 ePUAP�� (aplikacja umożliwiająca osobom potwierdzającym zatwierdzanie za-
ufanych profili użytkowników i zarządzanie nimi) – zaufany profil elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej, na którym obywatele/podatnicy mogą 
załatwić urzędowe sprawy, wykorzystując Internet;

−	 pocztę e-mail (możliwość komunikowania się podatnika z właściwymi organami 
administracji publicznej);

−	 strony WWW (możliwość zapoznania się z przepisami prawa, interpretacjami, 
zmianami w przepisach prawa, jak również informacjami niezbędnymi dla zała-
twienia spraw, np. godziny otwarcia urzędów, numery kont bankowych, telefony 
kontaktowe itp.);

−	 wydawnictwa fachowe, biuletyny czy informatory;
−	 e-learning (możliwość przekazywania wiedzy poprzez wykorzystanie wszelkich 

dostępnych mediów elektronicznych);
−	 spoty reklamowe (np. kampania podatkowa – rozliczenia roczne PIT).

Rys. 3.  Rozkład natężenia pytań skierowanych do Krajowej Informacji Podatkowej  
w okresie od stycznia 2010 do czerwca 2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, Raporty KIP, www.mf.gov.pl, 10.08.2012.

�� Aplikacja umożliwiająca osobom potwierdzającym zatwierdzanie zaufanych profili użytkowni-
ków i zarządzanie nimi.
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Ogólnokrajowa infolinia podatkowa jest formą łatwego, szybkiego, rzetelnego i wia-
rygodnego sposobu otrzymania informacji��. Zatrudnia najwyższej klasy ekspertów, 
dzięki czemu zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Oceniana jest jako instytu-
cja przyjazna podatnikom i przedsiębiorcom.

Budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach przyczynia 
się do tworzenia podstaw dla przyszłego rozwoju. Innowacyjna i efektywna gospodar-
ka17 to gospodarka wysoce konkurencyjna, oparta na wiedzy i współpracy, zapewniają-
ca szybki wzrost gospodarczy i poprawę warunków życia społeczeństwa. Celami strate-
gicznymi rządu, ujętymi w Strategicznych wyzwaniach rozwojowych Polski, są m.in.��: 
innowacyjność (promowanie nowych sposobów działania, nowych rozwiązań organiza-
cyjnych, elastyczności), sprawne państwo (profesjonalizacja zasad funkcjonowania ad-
ministracji publicznej), walka z biurokracją (efektywność działań zamiast formalizmu 
i bierności, uproszczenie procedur), informatyzacja, e-Państwo – stworzenie systemu 
wspierającego używanie tych narzędzi na wszystkich poziomach decyzyjnych, uprosz-
czenie procedur administracyjnych oraz równy dostęp do usług publicznych (służebna 
rola administracji, nastawienie na dobrą obsługę klienta, ułatwianie i upraszczanie pro-
cedur).

Jakość i zarządzanie warunkiem ciągłego doskonalenia świadczonych usług

Istotną cechą współczesnych organizacji�� jest ich sformalizowanie poprzez stwo-
rzenie odpowiednich przepisów (wewnętrznych procedur), opisujących obowiązujące 
struktury, przyjęte cele, zasady funkcjonowania oraz zakres odpowiedzialności za po-
dejmowane decyzje i realizowane zadania. Z uwagi na dostarczanie specyficznych usług 
dla społeczeństwa koniecznością dla administracji publicznej/skarbowej jest zarządza-
nie20 oparte na odpowiedzialności (za konkretne wyniki), gwarantujące jednocześnie 
przestrzeganie zasad racjonalizacji i celowości wydatków publicznych. Wymaga to nie 

�� Największe zainteresowanie i natężenie pytań kierowanych do KIP, jak wynika z rys. 3, 
występuje w okresie składania zeznań rocznych.

17 Otwarta i ekspansywna gospodarka, oferująca nowe miejsca pracy, oparta na wzajemnym zaufa-
niu i kooperacji uczestników życia gospodarczego, stabilnie rosnąca dzięki innowacjom i wysokiej 
efektywności zasobów, która zapewni wzrost standardów życia społeczeństwa oraz konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej do 2020 r. – Wizja Ministerstwa Gospodarki, Zało-
żenia do strategii innowacyjności i efektywności gospodarki, Warszawa, 6 sierpnia 2010 r., s. 1. 

�� Założenia do programu (wersja 2.03), e-Podatki, Ministerstwo Finansów, Departament Admini-
stracji Podatkowej, www.mofnet.gov.pl, s. 4–5, 14.07.2012.

�� Termin „organizacja” pochodzi od greckiego słowa organizo, co oznacza tworzenie uporządko-
wanej, harmonijnej całości. Etymologicznie sięga starożytności, w czasach nowożytnych zaś pojawia 
się dopiero w XV wieku w Anglii.

20 Zarządzanie – w prakseologii działanie polegające na spowodowaniu funkcjonowania rzeczy, 
organizacji lub osób podległych zarządzającemu zgodnie z wytyczonym przez niego celem.
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tylko dobrego pomiaru uzyskiwanych wyników, ale przede wszystkim czytelnie zdefi-
niowanych celów działania i prawidłowo określonych zasobów niezbędnych do ich 
osiągnięcia.

Jakość rozumiana jako innowacje to – obok marketingu – jeden z najważniejszych 
elementów zarządzania, istotny dla ścisłego kierownictwa (menedżera), które dzięki 
wprowadzaniu ciągłych ulepszeń gwarantują: zdolność do zaspokajania potrzeb/wyma-
gań klienta, podniesienie efektywności zarządzania, uzyskiwanie efektywnych ekono-
micznie i społecznie wyników, zwiększenie gospodarności i skuteczności działania, 
poprawę jakości oferowanych usług publicznych oraz lepsze ich dostosowanie do zmie-
niających się i zróżnicowanych potrzeb społecznych.

Pojęciem jakości�� określa się istotne cechy przedmiotu wyróżniające go spośród 
innych. Ciekawą definicję jakości zaprezentował F. Price, który określił ją jako stopień 
zgodności między oczekiwaniem a realizacją. K. Zimniewicz natomiast wskazuje, że 
jakość zarządzania różni się od zarządzania jakością, na jakość zarządzania trzeba bo-
wiem patrzeć z punktu widzenia różnych aspektów i przyjąć odpowiednie kryteria oce-
ny. Z kolei zarządzanie jakością dotyczy zarządzania procesami analizy i oceny różnic 
między stanem faktycznym a pożądanym (normą) oraz doskonalenia jakości��. J. Łańcu-
cki�� na podstawie analiz definicji jakości (m.in. J. Jurana, M. Gryna, J. Oaklanda 
i A. Feigenbauma) pisze, że we wszystkich definicjach powtarza się jedna zasadnicza 
myśl – jakość oznacza spełnienie wymagań klienta.

Od roku 2003 rozpoczął się proces wdrażania systemu zarządzania jakością zgodne-
go z normą ISO24 9001 oraz Wspólnej Metody Oceny (CAF��). W roku 2004 w niektó-
rych urzędach skarbowych wdrożono również Model Doskonałości Europejskiej Funda-
cji Zarządzania Jakością (EFQM). Ideą tych przedsięwzięć było podjęcie autentycznych 
działań na rzecz przemian i stworzenie nowoczesnej administracji podatkowej w służbie 
obywateli i przedsiębiorców. Skłoniły one Ministerstwo Finansów do podjęcia w 2005 
roku projektu wdrożenia we wszystkich urzędach i izbach skarbowych jednolitego sy-

�� „Jakość” (greckie poiotes) – po raz pierwszy zdefiniowana przez Platona jako „pewien stopień 
doskonałości”. 

�� K. Zimniewicz, Współczesne problemy organizacji i zarządzania, AE, Poznań 2006, s. 114.
�� J. Łańcucki, Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, AE, Poznań 2001, s. 11; 

J. Kisielnicki, Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa 2008, s. 235–236.
24 ISO system zarządzania jakością zgodny z europejską wizją jakości oparty na innowacyjności, 

kreatywności i konkurencyjności.
�� CAF (Common Assesment Framework) – Wspólna Metoda Oceny; narzędzie przeznaczone 

do usprawnienia funkcjonowania instytucji publicznych poprzez samoocenę i identyfikację obsza-
rów do doskonalenia oraz wprowadzania wymaganych usprawnień zarządczych. Jest instrumentem 
kompleksowego zarządzania jakością, zorientowanego głównie na klienta i osiągane wyniki oraz 
ciągłe doskonalenie i wprowadzanie innowacji.



Barbara Bobińska 
Innowacje w administracji skarbowej instrumentem poprawy jakości i zarządzania finansami publicznymi

31

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

stemu zarządzania jakością, zmierzającego do poprawy��: wydajności wybranych komó-
rek organizacyjnych poprzez zwiększenie wiedzy pracowników administracji podatko-
wej, standardów operacyjnych oraz przepływu informacji w ramach komórek 
organizacyjnych i jednostek administracji podatkowej oraz pomiędzy nimi.

Urzędy skarbowe (jako elementy administracji publicznej) muszą koncentrować się 
na percepcji i doświadczeniach klientów oraz dążyć do wzrostu ich zadowolenia. Bardzo 
istotne jest, aby umieć identyfikować potrzeby i oczekiwania różnych zainteresowanych 
stron. Zadania ministra finansów w zakresie realizacji polityki finansowej państwa oraz 
wyniki badań zadowolenia podatników z obsługi odzwierciedlają oczekiwany poziom 
jakości wobec administracji podatkowej (w zakresie przekazywania i odbioru jakości – 
rysunek 4). 

Rys. 4.  Przekazywanie i odbiór jakości

Źródło:  Podręcznik jakości „System zarządzania jakością w administracji podatkowej”, Projekt Transition Facility 2005, Warszawa 
2008, s. 26, 12.07.2012.

System zarządzania jakością jest podejściem umożliwiającym zarządzanie wzajem-
nie powiązanymi procesami poprzez odpowiednie wykorzystanie posiadanych zasobów 
i ukierunkowanie realizowanych zadań zgodnie z przepisami w celu zapewnienia przej-
rzystości procedur, terminowości, efektywności i skuteczności. Jakość w administracji 
skarbowej dotyczy głównie obszarów: świadczenia usług klientom/podatnikom, pracy 
urzędu i pracownika. Należy podkreślić, iż w ramach realizowanej polityki jakości27 
trzeba opracować procedury badania potrzeb i oczekiwań klientów, gdyż jedną z naj-
ważniejszych zasad zarządzania jakością jest koncentracja na kliencie. Głównym za-
daniem kierownictwa urzędu jest ciągłe doskonalenie procesów oraz konsekwentne 
i systematyczne wdrażanie zaplanowanych działań (innowacji), które umożliwią osiąg-

�� Studium wykonalności projektu „e-Podatki”, Innowacyjna Gospodarka, Ministerstwo Finansów 
(wersja 3.1), Warszawa, październik 2010, www.epodatki.mf.gov.pl, s. 26–27, 12.06.2012.

27 Polityka jakości jest dokumentem określającym kierunki będące podstawą i punktem odniesie-
nia dla ustanowienia celów: jakości, poszczególnych procesów i strategicznych. Prawidłowe określe-
niu celów pozwala na bieżące monitorowanie, ocenę i kontrolę realizacji zadań urzędu. 
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nięcie zamierzonych rezultatów poprzez efektywny system monitorowania i oceny, op-
arty na badaniu jakości i skuteczności działania urzędu oraz poziomu zadowolenia 
klientów. W.E. Deming�� propagował zarządzanie jakością oparte na statystycznej kon-
troli procesów, a następnie filozofię zarządzania opartą na 14 zasadach postępowania, 
adresowanych głównie do kadry kierowniczej. Dynamiczne podejście do zarządzania 
jakością nazywano Cyklem Shewharta lub Kołem Deminga. Koncepcja ta, określana 
najczęściej Cyklem PDCA�� (od ang. słów Plan – Do – Check – Act), jest logicznie upo-
rządkowanym ciągiem działań:

P  →  Planuj,  D  →  Wykonaj,  C  →  Sprawdź, A  →  Działaj.

Jakość systemu podatkowego określić można jako stopień realizacji funkcji fiskal-
nych i pozafiskalnych w zakresie dochodów i wydatków budżetu państwa, przy uwzględ-
nieniu postulatów: taniości funkcjonowania, jakości organizacji i kontroli aparatu skar-
bowego oraz sądownictwa administracyjnego i gospodarczego, jakości tworzonego 
prawa podatkowego, administracyjnego, ochrony źródeł opodatkowania, dogodności, 
sprawiedliwości i równego traktowania stron30. Skuteczne i efektywne zarządzanie sta-
je się niezbędnym elementem rozwoju dzięki systemowi zarządzania jakością, który 
daje możliwość uporządkowania i przejrzystości procesów, poprzez usprawnianie orga-
nizacji pracy, obsługi podatnika, poprawę komunikacji oraz doskonalenie procesów mo-
nitorowania i wprowadzenia zmian.

Kontrola zarządcza i budżet zadaniowy skutecznym narzędziem  
efektywnego zarządzania

Niewątpliwie jednym z podstawowych celów administracji skarbowej jest dążenie 
do wprowadzenia mechanizmów administracji przyjaznej, nowoczesnej i efektywnej. 
Poprzez zidentyfikowanie, zrozumienie oraz aktywne zarządzanie wzajemnie powiąza-
nymi procesami administracja skarbowa przyczynia się do zwiększenia skuteczności 
działania oraz świadczenia usług wysokiej jakości. Element nowoczesności to z kolei 
między innymi wprowadzenie udogodnień technologicznych (e-Government), organiza-
cyjnych (jako zapowiadane jedno okienko), kadrowych (dobrze wykształceni urzędnicy) 

�� W.E. Deming jest od wielu lat uważany za „guru jakości”. Uważał bowiem, iż większość proble-
mów z jakością wynika ze złego zarządzania – z niedoskonałości procesów, zaś fundamentalnym 
celem każdego przedsiębiorstwa powinno być ciągłe doskonalenie jakości produktów.

�� Model ciągłego doskonalenia oparty na cyklu PDCA, jako narzędziu analitycznym, jest szeroko 
wykorzystywany przy prowadzeniu działań doskonalonych, planowaniu procesów oraz zarządzaniu 
projektami.

30 L. Dorozik, J. Stanielewicz, B. Walczak, System podatkowy Polski, Uniwersytet Szczeciński, 
PWSZ w Wałczu, Szczecin 2008, s. 42.
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itp.�� Realizacja strategicznych celów urzędu jest możliwa dzięki skutecznemu systemo-
wi kierowania jednostką, opartemu na procesach zarządzania ryzykiem (rysunek 5). 
Spełnienie standardów określonych przez ministra finansów wymaga wdrożenia jedno-
litego systemu zarządzania, którego głównym celem jest zapewnienie dochodów dla 
budżetu państwa, zwiększenie efektywności zarządzania środkami publicznymi oraz 
sprawna realizacja obsługi podatnika. Kluczem do sukcesu jest wydajny proces pomiaru 
i oceny rezultatów pracy urzędu oraz wyników osiąganych zarówno przez poszczególne 
komórki organizacyjne, jak i pracowników��. 

Rys. 5.  Graficzny schemat cyklu zarządzania ryzykiem wewnętrznym w powiązaniu z celami  
i misją organizacji

Źródło:  A. Kumpiałowska, Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym,  
C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 30.

Przy formowaniu celów należy kierować się zasadą S.M.A.R.T.�� (zbiorem pięciu 
postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie okre-
ślony cel – rysunek 6), ważne jest bowiem, aby były spójne z celami wynikającymi 
z dokumentów o charakterze strategicznym.

Kontrola zarządcza to rozwiązanie uwypuklające znaczenie jasno i przejrzyście 
wyartykułowanych celów dla złożonego procesu zarządzania organizacją. Kontrola za-
rządcza wskazuje, iż dobrze zarządzana organizacja (czyli, mówiąc językiem ustawy, 
taka, w której zapewniono funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 

�� Z. Gilowska, P. Pogonowski, I. Sobczak, Przyjazna administracja…, s. 29 i 35.
�� H. Hoszowska, Rezultaty i strategiczne cele jednostki, Departament Służby Cywilnej KPRM, 

„Przegląd Służby Cywilnej” , styczeń–luty 2012, nr 1 (16).
�� Koncepcja S.M.A.R.T. pomaga w prawidłowym wyznaczaniu celów, co z kolei zwiększa szansę 

na ich osiągnięcie.
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zarządczej) to organizacja, która między innymi osiąga postawione przed nią cele, wy-
konuje swoje zadania w sposób wydajny i efektywny, zgodnie z obowiązującymi regula-
cjami, a jej sprawozdania odpowiadają stanowi rzeczywistemu. Obok orientacji na rea-
lizację celów i zadań rysem charakterystycznym kontroli zarządczej jest akcentowanie 
indywidualnej odpowiedzialności kierownika (rozliczalności publicznej)34. Biorąc pod 
uwagę definicję kontroli zarządczej, zawartą w przepisach Ustawy o finansach publicz-
nych��, za najistotniejszy element II poziomu kontroli (rysunek 7) uznano system wyzna-
czania celów i zadań oraz system monitorowania realizacji wyznaczonych celów 
i zadań.

Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (zgodnie z między-
narodowymi standardami) określił w formie komunikatu (nr 23��) minister finansów. 
Stanowią one wskazówki dotyczące zasad budowania systemów kontroli zarządczej 

34 Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie, 
Kompendium wiedzy (wersja 1.0), Ministerstwo Finansów – Departament Audytu Sektora Finansów 
Publicznych, Warszawa, luty 2012, s. 18, www.mofnet.gov.pl, 11.07.2012.

�� DzU 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
�� Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84 z 16 grudnia 2009 r.

Rys. 6.  Zasada S.M.A.R.T

Źródło: opracowanie własne.
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(obszary wraz z opisem) w podziale na pięć grup standardów: środowisko wewnętrzne, 
cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja oraz mo-
nitorowanie i ocena.

Rys. 7.  II poziom kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej

Źródło:  A. Mazurek, K. Knedler, Kontrola zarządcza. Ujęcie praktyczne, Wydawnictwo Handikap,  
Warszawa 2010, s. 47. 

Efektywne funkcjonowanie kontroli zarządczej wymaga aktywnego działania kie-
rownika jednostki i ścisłego kierownictwa, obejmuje bowiem szerszy zakres działalno-
ści (prawidłowość gospodarki finansowej i gospodarowania majątkiem jednostki oraz 
efektywność działalności). Kontrola zarządcza jest ściśle powiązana z budżetem w ukła-
dzie zadaniowym, z uwagi na zadania, podzadania oraz mierniki określające stopień 
realizacji celu. Zdaniem T. Lubińskiej37 budżet zadaniowy wpisuje się w nurt prac ba-
dawczych i wdrożeniowych określonych w literaturze światowej jako nowe zarządzanie 
publiczne. 

Silne powiązanie budżetowania zadaniowego z zasadą transparentności jest szcze-
gólnie istotne w odniesieniu do imperatywu dobrego rządzenia. Sprecyzowane oczeki-
wania dotyczące wyników związanych z poziomem wydatków powodują, iż filozofia 
budżetu zadaniowego zaczyna docierać do organizacji rządowych (ministerstw i agen-
cji), czyniąc monitorowanie i raportowanie ważnym aspektem zarządzania. Jasno zako-
munikowane oczekiwanie przejrzystości oraz możliwość wykazania skuteczności 

37 T. Lubińska, Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010, s. 131–132.
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i efektywności działań mogą okazać się skutecznym narzędziem budowy kultury admi-
nistracyjnej zorientowanej na wyniki��. Nie jest możliwe wdrożenie w sektorze publicz-
nym i szczególnie w urzędach obsługujących organy zarządzania ogólnego zasad sekto-
ra prywatnego, ale możliwe jest wdrożenie innowacji polegających na porównywaniu 
w latach i modyfikowaniu relacji między wielkością zasobów finansowych i uzyskiwa-
nymi efektami – a zatem poszukiwaniu relacji między misją a celami��. Budżet zadanio-
wy stanowi doskonały materiał służący do przeprowadzania wszechstronnych analiz 
i sporządzania różnorodnych raportów, gdyż zapisane mierniki i ich monitorowanie 
w czasie sprzyjają sporządzaniu analiz i wyznaczaniu kierunków zarządzania daną jed-
nostką. Można bowiem dokonywać porównań, z jakim skutkiem poszczególne zadania 
przyczyniają się do osiągania celu głównego czy jaka jest efektywność wydatkowania 
środków publicznych. Układ zadaniowy jest więc zdecydowanie lepszym materiałem 
służącym do dokonywania analiz niż tradycyjny budżet w układzie klasyfikacji budże-
towej40.

Głównym celem wdrożenia budżetu zadaniowego jest zapewnienie przejrzystości 
procedur zarządzania środkami publicznymi oraz wprowadzanie działań, które w przy-
szłości przyniosą efekty w zakresie dokonywanych wydatków z wyraźnie sprecyzowa-
nymi celami. Budżet zadaniowy wymaga nie tylko większej dyscypliny niż budżet tra-
dycyjny, ale jednocześnie stanowi ograniczenie swobody dysponowania środkami 
publicznymi. Ponadto jest traktowany jako element efektywnego zarządzania w nowo-
czesnej administracji skarbowej, pozwalającego – poprzez odpowiednią motywację – na 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i doskonalenie organizacji. Ideą budżetu zadanio-
wego jest efektywne zarządzanie, które poprzez układ zadaniowy (strukturę) wydatków 
odzwierciedla realizację konkretnych zadań i działań, przypisanych do określonych 
funkcji. Budżetowanie zadaniowe, skupiając się na określeniu szczegółowym zadania, 
które ma być realizowane, opiera się przede wszystkim na miarach, które umożliwiają 
skwantyfikowanie efektów, które ma przynieść realizacja danego zadania41.

Podstawą prawidłowego funkcjonowania urzędów skarbowych jest wdrażanie inno-
wacyjnych rozwiązań, dobre relacje między pracownikami a klientami (zapewnienie 
dobrej atmosfery) oraz osiąganie zamierzonych celów (mierników efektywności). Odpo-
wiednie mierniki statystyczne pozwalają bowiem wysnuwać wnioski na przyszłość 

�� Ł. Hardt, M. de Jong, Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia w Polsce, 
Warszawa 2011, www.sprawnepanstwo.pl, s. 15, 12.06.2012.

�� A.J. Kozłowski, Modernizacja finansów lokalnych, diagnoza stanu, ABC nr 123856, http://ab-
conline-04.abc.com.pl, s. 4, 14.04.2012.

40 Por. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Metody analityczne w działalności 
jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa 2010, s. 170–171.

41 M. Dylewski, B. Filipiak, P. Szczypała, Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, 
finansowe i zarządcze, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 18.
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w zakresie poprawy efektywności wdrażanych i realizowanych działań, które na bazie 
osiągniętych wyników i prowadzonych symulacji mogą być pomocne służbom zarzą-
dzającym każdą jednostką administracji publicznej. Obsługa nowego rozwiązania wy-
magała od poszczególnych dysponentów przygotowania systemu finansowo-księgowe-
go, zmian w polityce rachunkowości i planie kont od 1 stycznia 2012 roku, ponieważ 
ewidencja księgowa musi zapewniać sporządzenie sprawozdania budżetowego zarówno 
w układzie tradycyjnym, jak i zadaniowym42 (przeniesienie środków z budżetu trady-
cyjnego do budżetu zadaniowego odbywa się na poziomie działania). Na poziomie urzę-
dów skarbowych system powinien wspierać realizację dodatkowego zadania (definiowa-
nie struktury, analityki konta z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej) oraz 
umożliwiać łatwe i szybkie księgowanie w ujęciu zadaniowym.

Podsumowanie

Nowoczesne systemy zarządzania, wykorzystujące nowe technologie informatycz-
ne, służą do poprawy skuteczności i efektywności działania administracji skarbowej.  
Poprzez wdrażanie działań w zakresie systemu zarządzania jakością efektywniej jest 
realizowana misja skarbowości i jej służebna rola w stosunku do klienta (obywatela – 
podatnika). Poprzez ustalenie (skrócenie) odpowiednich procedur oraz elastyczność rea-
lizowanych usprawnień, dostosowanych do oczekiwań klienta, urzędy skarbowe  
gwarantują poprawę efektywności poboru podatków i wysoką jakość obsługi klienta/
podatnika. Wdrażany od kilku lat w jednostkach administracji publicznej system zarzą-
dzania jakością (ISO, CAF) ma na celu między innymi: wzrost jakości, skuteczności 
i efektywności świadczonych usług publicznych, orientację na klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego, wprowadzanie nowoczesnych metod i technik zarządzania kapitałem 
ludzkim.

Ważnym obszarem związanym z rozwojem i stabilizacją systemu podatkowego jest 
rozpoczęty proces cyfryzacji, który ma przyczynić się do obniżenia kosztów oraz uła-
twiać podatnikom/płatnikom wypełnianie obowiązku składania deklaracji drogą elek-
troniczną oraz przekazywanie należności podatkowych. Niezmiernie istotna dla społe-
czeństwa informacyjnego (globalnego) jest wymiana wiedzy i prawidłowo udzielonej 
informacji. Wprowadzenie na rynek wielu narzędzi komunikacji, dzięki którym dostęp 
do informacji jest szybki i prosty, zapewnia z jednej strony standard obsługi klienta 
(sprostanie oczekiwaniom klientów), z drugiej – łatwość pozyskiwania informacji, szyb-
kość realizacji oraz dostępność do przepisów i wykładni prawa. Trzeba pamiętać, że 

42 Obowiązek sporządzania sprawozdań w układzie zadaniowym wynika z Rozporządzenia Mini-
stra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. (DzU nr 298, poz. 1766).
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współczesny klient oczekuje nowoczesnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji oraz 
wygodnej i szybkiej obsługi, zapewniającej jednocześnie dobrej jakości usługi. Sprawna 
realizacja misji publicznej przez urzędy skarbowe odzwierciedla skuteczność podejmo-
wanych działań i wpływa na optymalizację dochodów budżetowych dzięki wdrażanym 
innowacjom w administracji skarbowej, które są instrumentem poprawy jakości finan-
sów publicznych i zarządzania nimi. Zwiększanie poziomu jakości usług kształtuje 
przyjazne relacje w obszarze urzędnik – podatnik, tym samym wpływając w bezpośred-
ni sposób na dobrowolność wypełniania obowiązków podatkowych i wielkość docho-
dów budżetowych.
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Streszczenie

Innowacyjność w administracji skarbowej rozumiana jest jako ciągłe wprowadzanie ulepszeń, podnoszenie 
profesjonalności, rzetelności i skuteczności wykonywanych zadań, wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów, 
zaspokajając jednocześnie ich potrzeby. Kluczem dla sprawnej realizacji misji administracji skarbowej jest pełna ak-
ceptacja i zrozumienie istoty zachodzących zmian, dzięki czemu łatwiej jest wdrażać nowe pomysły i udoskonalać 
istniejące procesy. 

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które są instrumentem poprawy jakości i zarządzania finansami publicz-
nymi, jest nieodłącznym elementem dostosowania administracji skarbowej do zmieniających się warunków gospodarki 
rynkowej i modernizacji finansów publicznych, gdyż skutecznie funkcjonujące państwo to sektor publiczny, który dys-
ponuje odpowiednimi środkami pieniężnymi i sprawnym systemem podatkowym.

Innovations in Tax Administration as an Instrument  
for Improvement in Quality and Public Finance Management

Innovation in tax administration is meant to be a continuous implementation of improvements, bolstering of pro-
fessionalism, integrity and efficiency in performing tasks, meeting clients’ expectations and satisfying their needs at the 
same time. The key component to the efficient execution of the tax administration’s mission is full approval and under-
standing of the nature of occurring changes, owing to which it is easier to introduce new ideas and perfect the pending 
processes.

Implementing innovative solutions, which are an instrument for improvement in quality and public finance man-
agement is an inextricable element for adjusting the tax administration to the changing conditions in the market econ-
omy and modernization of public finances, as the efficiently functioning state is the public sector which has proper fi-
nancial measures and efficacious fiscal system at its disposal.

Translated by Marcin Michalczak
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Wprowadzenie

Wzrastająca złożoność oraz zmienność otoczenia powodują, że przedsiębiorstwa – 
by efektywniej zarządzać – muszą wprowadzać w swojej działalności nowe rozwiąza-
nia. Dlatego też coraz bardziej na znaczeniu zyskuje technika zarządzania przez inno-
wacje, której najważniejszą cechę stanowi trudność skopiowania. Przedsiębiorstwa, 
chcąc zachować swoją konkurencyjność i pozycję na rynku, muszą sprawnie zarządzać 
organizacją zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Zarządzanie przez 
innowacje wymusza na przedsiębiorcach inwestowanie w rozwój pracowników oraz 
przedsiębiorstwo.

Duże przedsiębiorstwa zatrudniają ekspertów i specjalistów, których zadaniem jest 
reagowanie i podejmowanie odpowiednich decyzji w sytuacjach kryzysowych, oraz in-
westują w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Z kolei małe i średnie przedsiębior-
stwa poszukują innych, alternatywnych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie zarządzania 

∗ Magister inżynier Dominika Król-Směták jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekono-
miki Usług (Katedra Efektywności Innowacji) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: dominika.
krolsmetak@gmail.com.
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operacyjnego, mających na celu poprawę ich konkurencyjności na rynku. Do takich  
rozwiązań należą systemy eksperckie, mogące z powodzeniem zastąpić niejednego 
eksperta.

Dobrze opracowany inteligentny system wspomagania decyzji przyczynia się do 
właściwego podejmowania decyzji nie tylko w oparciu o intuicję i doświadczenie, ale 
również – o naukowe podstawy oraz analizy, których przygotowanie w sposób tradycyj-
ny jest długotrwałe.

Zarządzanie przez innowacje

Zarządzanie to proces złożony, dlatego konieczne jest sformułowanie definicji 
umożliwiającej uchwycenie istoty tej złożoności i płynących z niej wyzwań. Możliwe, 
że najszerzej proces zarządzania opisuje teoria systemów, zgodnie z którą wszelkie or-
ganizacje wykorzystują cztery podstawowe rodzaje zasobów: ludzi, pieniądze, rzeczy i in-
formacje. Kadra zarządzająca łączy i koordynuje różne typy zasobów, wykonując cztery 
podstawowe funkcje: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodze-
nie ludziom albo kierowanie nimi oraz kontrolowanie. Z tego względu szeroko rozumia-
ne zarządzanie można zdefiniować jako zestaw działań (planowanie i podejmowanie 
decyzji, organizowanie, przewodzenie ludziom albo kierowanie nimi, kontrolowanie) 
skierowanych na nakłady organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wy-
konywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny�.

Przedsiębiorstwo produkcyjne rozumie się jako jednostkę organizacyjno-gospodar-
czą, która poprzez wytwarzanie dóbr nastawiona jest na zaspokajanie cudzych potrzeb 
oraz dąży m.in. do osiągnięcia korzyści materialnych, wysokiej produktywności 
i zmniejszenia kosztów własnych. Przedsiębiorstwem produkcyjnym nazywa się organi-
zację gospodarczą produkującą wyroby. Przedsiębiorstwo produkcyjne stanowi całość, 
wyodrębnioną i rozważaną w następujących płaszczyznach: społecznej, organizacyjnej, 
technicznej, ekonomicznej, prawnej, terytorialnej�. Aspekt techniczny wskazuje na pro-
fil działalności przedsiębiorstwa, obejmuje również strefę wytwarzania wyrobów i kie-
rowania. Przedsiębiorstwa produkcyjne możemy podzielić na: wydobywcze, przetwór-
cze, obróbkowe i montażowe.

W dobie gwałtownych zmian technologicznych i społecznych, wzrastającej global-
nej konkurencji, wysokich oczekiwań klientów, presji wzrostu produkcji i usług przy 
ograniczonych i często rzadkich zasobach, załamania się archaicznych systemów i tech-

� R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1998, s. 36.

� A. Hamrol, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1998, s. 121.
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nik wytwarzania – zarządzanie innowacyjne jest niezbędne do skutecznego i efektyw-
nego uzyskania konkurencyjnych korzyści przez przedsiębiorstwa, będących skutkiem 
pozytywnego odróżniania się od konkurentów. Najcenniejszą cechę zarządzania inno-
wacyjnego stanowi trudność jego skopiowania oraz unikatowość podejść i rozwiązań 
systemów procesów innowacji. Wiele koncepcji organizacji jest redefiniowanych. Orga-
nizacyjne granice są trudne do określenia i łatwe do przekraczania, umożliwiając dra-
styczne zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw�. Spośród różnych metod zarządza-
nia najczęściej wybiera się te szczególnie przydatne w obecnie panujących warunkach 
gospodarczych.

Jednym ze sposobów zarządzania innowacyjnego jest kultura informacyjna, która 
staje się coraz ważniejszym źródłem korzyści konkurencyjnych dla przedsiębiorstw, 
a także narzędziem synchronizacji i koordynacji działań innowacyjnych. Kultura infor-
macyjna opiera się na zasadzie 4I, czyli: instantaneity (natychmiastowość), interactivity 
(wzajemność oddziaływania), informality (nieformalność), intangibility (nieuchwyt-
ność). Kultura informacyjna stanowi pewnego rodzaju mieszankę własności pozyskiwa-
nej, gromadzonej i wykorzystywanej informacji niezbędnej do efektywnego zarządza-
nia innowacyjnego. Realizację celów zarządzania innowacyjnego przez wzrost kultury 
informacyjnej ułatwiają: płaska struktura władzy, otwarta komunikacja, uczenie się or-
ganizacji, technostruktura i elastyczność4.

Jedną z technik zarządzania, coraz bardziej zyskującą na znaczeniu ze względu na 
ofensywny charakter i skuteczność w burzliwym, konkurencyjnym otoczeniu, jest za-
rządzanie przez innowacje (zpi). Autor tej techniki – Joseph Juran – po raz pierwszy 
zaprezentował swój pomysł na kursie dla kierowników działów planowania i kontroli 
zorganizowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Zarządzania. Zarzą-
dzanie przez innowacje polega na rozwoju przedsiębiorstwa przez wprowadzenie szero-
ko pojętych innowacji (zmian, usprawnień, udoskonaleń) przede wszystkim w kluczo-
wych obszarach działalności danego podmiotu. W funkcjonowaniu przedsiębiorstw 
obserwuje się dwie opcje rozwojowe: 1) opcja preferująca postawę zachowawczą, pole-
gająca na uporze zachowania dotychczasowej strategii rozwoju i funkcjonowania przed-
siębiorstwa; 2) opcja zakładająca zwiększenie efektywności działania firmy, przede 
wszystkim w sferach produkcji, technologii, marketingu i personelu. Warto podkreślić, 
że aby zarządzanie przez innowacje było skuteczne, zarząd firmy powinien uważać in-
nowacje za niezbędne do osiągnięcia sukcesu na rynku i wspierać twórcze postawy pra-
cowników, a także prezentować postawę otwartą na zmiany technologiczne i pobudzać 
organizację do zmian. H. Bieniok przedstawił procedurę zpi w następujących etapach: 

� J. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010, 
s. 93.

4 Tamże, s. 94.
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uświadomienie pracownikom, że tylko ofensywny sposób działania w każdym obszarze 
zapewnia rozwój przedsiębiorstwa; wprowadzenie ekspansji technologicznej, asorty-
mentowej, jakościowej, marketingowej, organizacyjnej i finansowej; przeprowadzenie 
analizy strategicznej SWOT przedsiębiorstwa; zestawienie problemów do rozwiązania; 
opracowanie planów przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, koniecznych do wdro-
żenia w celu osiągnięcia wyższego poziomu efektywności; stworzenie bilansu ekono-
micznej i społecznej opłacalności przewidywanych innowacji; przeprowadzenie zmian; 
wzmocnienie motywacji kadry kierowniczej do nowych, koniecznych do podjęcia za-
dań; identyfikacja możliwych do wystąpienia oporów i konfliktów, które mogą się poja-
wić w związku ze zmianami; umiarkowane wdrażanie zmian wraz z budową systemu 
wczesnego monitorowania wewnętrznego procesu wdrożeniowego i reakcji konkuren-
tów/klientów; kontrola efektywności i ewentualna korekta wprowadzonych innowacji.

Mówiąc o zaletach i wadach zarządzania przez innowacje, trzeba zaznaczyć, iż zpi 
przede wszystkim wymusza postęp, co skutkuje rozwojem przedsiębiorstwa. W zarzą-
dzaniu przez innowacje rozwój przedsiębiorstwa to główny cel, wokół którego skupiają 
się wszyscy zaktywizowani członkowie organizacji. Dodatkowym atutem omawianej 
techniki zarządzania jest nieustanne doskonalenie zawodowe pracowników oraz podno-
szenie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zarządzanie przez innowacje zapewnia 
również zwiększenie walorów i zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez sta-
ły monitoring działalności konkurentów i reakcji klientów. Zarząd posługujący się tech-
niką zarządzania przez innowacje z całą pewnością dostrzega potrzebę permanentnego 
wdrażania nowości oraz pokonywania problemów związanych z przełamywaniem tra-
dycjonalizmu w sposobie działania pracowników, co czyni całą organizację zdolną, by 
dostosować się do zmiennej sytuacji rynkowej. Do głównych zagrożeń towarzyszących 
zpi można zaliczyć: ryzyko niepowodzenia często występujące przy wdrażaniu wszel-
kich nowości i innowacji oraz niepewność autorów innowacji i decydentów w czasie 
oczekiwania na efekty ich działań. Dodatkową trudnością, jak już zostało to wcześniej 
wspomniane, jest fakt, iż technika zarządzania przez innowacje wymaga wspomagania 
jej dodatkowo innymi technikami zarządzania, przede wszystkim technikami motywa-
cyjnymi, co może skutkować dodatkowymi kosztami dla przedsiębiorstwa�.

Systemy eksperckie – wspomaganie produkcji

Konkurencja rynku światowego jest tak duża, że wymusza na przedsiębiorstwach 
produkcyjnych maksymalne skrócenie czasu procesu produkcyjnego. Głównym celem 
przygotowania produkcji jest optymalizacja problemów związanych ze strukturą procesu 

� H. Bieniok, Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 1999, s. 198–202.
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produkcyjnego. Typowym zadaniem jest rozwiązanie następującego zagadnienia: jakie 
operacje, w jakiej kolejności i za pomocą jakich metod i środków technologicznych na-
leży wykonać, aby utrzymać wyrób spełniający warunki dotyczące dokładności wymia-
rowo-kształtowej, jakości powierzchni oraz minimalizacji kosztów produkcji�. Systemy 
eksperckie (ekspertowe) znajdują swoje zastosowanie w przypadkach, gdy duża ilość 
danych nie jest dostępna, a zachodzi konieczność automatyzacji takich procesów, jak: 
sterowanie urządzeniem, diagnostyka, doradzanie. Systemy eksperckie stanowią jedną 
z gałęzi stosowanej sztucznej inteligencji. 

Idea systemu eksperckiego bazuje na możliwości rozwiązywania problemu dzięki 
wiedzy i doświadczeniu specjalistów konkretnego zakładu produkcyjnego. Pod poję-
ciem systemu eksperckiego rozumie się program, który przedstawia rozumowanie wraz 
z wiedzą na temat wąsko zdefiniowanej dziedziny, stworzony z myślą o rozwiązywaniu 
problemów. Podstawową ideą systemu ekspertowego jest przeniesienie wiedzy eksper-
ckiej do programu komputerowego, wyposażonego w bazę wiedzy (reguły wnioskowa-
nia oraz język komunikacji z użytkownikiem) lub interfejs graficzny, przez który odby-
wa się komunikacja7.

Punkt wyjścia w opracowaniu systemu eksperckiego stanowi analiza procesu przy-
gotowania produkcji w danym przedsiębiorstwie. Dzięki temu możliwe jest określenie 
problemów decyzyjnych, które mogą być rozwiązywane przez system ekspercki. Pod-
stawowa rola systemu polega na tym, że użytkownikowi systemu są przedstawiane wa-
rianty rozwiązań problemów decyzyjnych. Użytkownik może te warianty przyjąć do 
realizacji bądź, odrzucając je, zażądać innego rozwiązania. Należy zauważyć, że gene-
rowane warianty rozwiązań najlepiej spełniają wymagania dotyczące optymalizacji pro-
cesów technologicznych w danym zakładzie produkcyjnym, ponieważ zostały one opra-
cowane na podstawie wiedzy pozyskanej od technologów-ekspertów tego zakładu�. 
W przypadku, gdy pojawia się kilka wariantów rozwiązania problemu, użytkownik po-
rządkuje warianty według hierarchii ważności, która uprzednio musi być ustalona przez 
ekspertów. Ogólną strukturę systemu ekspertowego przedstawia rysunek 1.

Cechą charakterystyczną struktury systemu eksperckiego jest wyróżnienie repre-
zentacji wiedzy o dziedzinie, której dotyczy system, oraz mechanizmu rozumowania na 
podstawie zasobów wiedzy z tej dziedziny�. Dzięki zawartym w nim elementom system 

� R. Konsola, Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji, Wydawnictwo 
Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002, s. 1. 

7 S. Kościów, Środowisko systemów ekspertowych, w: Elementy systemów ekspertowych. Część I. 
Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe, red. M.L. Owoc, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 65.

� R. Konsola, Zastosowanie metod…, s. 2. 
� Tamże, s. 4.
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ekspercki może działać w sposób porównywalny z najlepszymi ekspertami, czyli ma 
zdolność do10:

−	 zadawania pytań w celu uzyskania odpowiednich informacji od użytkownika,
−	 wyjaśniania sposobu rozumowania na żądanie użytkownika,
−	 uzasadniania otrzymanych konkluzji,
−	 modyfikowania sposobu wykonywania działań. 
Ważną cechą systemu jest możliwość rozwiązywania szerokiej gamy problemów  

o różnym stopniu trudności. Oznacza to, że system nie może być zbudowany na podsta-
wie sztywnych rozwiązań, lecz powinien wykorzystywać dużą liczbę reguł.

Przykładowe zastosowanie systemu eksperckiego w zarządzaniu produkcją

Zaspokojenie różnorodnych potrzeb społeczeństwa jest możliwe dzięki dostosowa-
niu działań przedsiębiorstwa do indywidualnych wymagań klientów. W XIX wieku po-
tęgami były państwa kolonialne, takie jak Wielka Brytania czy Francja, które dyspono-
wały zasobami naturalnymi. Wiek XX pokazał, że potęgą przemysłową jest państwo, 
które potrafi skumulować kapitał – Stany Zjednoczone. W XXI wieku bogactwo znaj-
dzie się po stronie tych, którzy wykażą odpowiednie zdolności umysłowe, siłę wyobraź-
ni oraz stworzą nowe technologie i rozwiązania stające się istotnym czynnikiem rozwo-
ju państwa��. Najważniejszy cel przedsiębiorstw produkcyjnych to osiągnięcie zysków 

10 Tamże.
�� E. Pająk, Zarządzanie produkcją, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 9.

Rys. 1.  Ogólna struktura systemów eksperckich

Źródło:  opracowanie własne na podstawie R. Konsola, Zastosowanie metod…, s. 5.
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poprzez zbyt produktów lub usług. Osiągnięcie tego celu możliwe jest dzięki inwesty-
cjom zakładów w nowe parki maszynowe oraz innowacyjne rozwiązania w sterowaniu 
produkcją.

Zarządzanie produkcją stanowi szereg decyzji podejmowanych przed wytwarza-
niem wyrobu oraz podczas tego procesu. Planowanie taktyczne, zwane również krótko-
okresowym planowaniem produkcji, polega na wyznaczeniu partii produkcyjnych,  
obciążeniu maszyn. Występowanie problemów słabo strukturalizowanych lub nie-
strukturalizowanych w zarządzaniu produkcją dość poważanie utrudnia zastosowanie 
tradycyjnego wspomagania komputerowego i jednoczenie uzasadnia stosowanie metod 
sztucznej inteligencji, zwłaszcza systemów eksperckich��. Główny cel przygotowania 
produkcji stanowi optymalne rozwiązanie problemów związanych z projektowaniem 
struktury procesu produkcyjnego, uwzględniające założone kryteria. Typowym zada-
niem jest rozwiązanie następującego zagadnienia: jakie operacje, w jakiej kolejności 
oraz za pomocą jakich metod i środków technologicznych należy wykonać, aby otrzy-
mać wyrób spełniający warunki dotyczące dokładności wymiarowo-kształtowej, jako-
ści powierzchni oraz minimalizacji kosztów produkcji��. Przedstawiony poniżej system 
ekspercki wspomaga planowanie produkcji na szczeblu taktycznym.

Jednym z systemów jest system G2 firmy Gensym, charakteryzujący się prostotą 
oprogramowania oraz możliwością szybkiej rozbudowy i integracją z innymi systema-
mi. G2 umożliwia tworzenie i użytkowanie aplikacji opartych na bazie wiedzy. Swoje 
zastosowanie znajduje nie tylko w przemyśle wytwórczym, ale również w telekomuni-
kacji, górnictwie czy w agencjach i instytucjach rządowych. Aplikacje G2 są stosowane 
na wszystkich szczeblach zarządzania, od podejmowania decyzji strategicznych (jak 
określenie rentowności, asortymentu produkcji, zysków, wydajności), poprzez rozwią-
zywanie problemów taktycznych (np. wyznaczanie partii produkcyjnych, rozdział ope-
racji na stanowiska) aż po realizację zadań operacyjnych przez konkretne wdrażanie 
planów taktycznych14. Narzędzie to stosowane jest przez takie światowe koncerny, jak: 
Konica Minolta, Toyota, Continental Temic czy ABB.

Strukturę systemu ekspertowego, wykorzystującą środowisko systemu G2, przed-
stawiono na rysunku 2.

Moduł generowania harmonogramu służy do wyznaczania harmonogramu cyklu 
produkcyjnego poprzez wykres Gantta, bazuje na wcześniej ustalonych terminach reali-
zacji poszczególnych zadań. Z kolei moduł wnioskowania obejmuje zdefiniowane me-
chanizmy przetwarzania wiedzy. Bazę wiedzy tworzą rozwiązania problemów na okre-
ślonych etapach organizacji cyklu produkcyjnego. Można ją rozbudować w celu 

�� R. Konsola, Zastosowanie metod…, s. 100.
�� Tamże, s. 1. 
14 Tamże, s. 102.
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powiększenia liczby rozwiązań problemów decyzyjnych. Ostatnim elementem jest baza 
danych o zleceniu produkcyjnym. Stanowi ona informacje dotyczące zlecenia produk-
cyjnego. W przypadku pojawienia się problemu w trakcie cyklu produkcyjnego dialog 
użytkownika z systemem w celu jego rozwiązania przebiega, jak przedstawiono na ry-
sunku 3.

Rys. 2.  Struktura systemu eksperckiego przy wykorzystaniu systemu G2

Źródło:  opracowanie własne na podstawie R. Konsola, Zastosowanie metod…, s. 106.

Rys. 3.  Przykładowy dialog podczas rozwiązywania konfliktów

Źródło:  opracowanie własne.

Po zakończonym dialogu i rozwiązaniu problemów system tworzy wykres Gantta 
w celu przedstawienia planowanych obciążeń systemu produkcyjnego. Zadaniem przed-
stawionego dialogu jest wydawanie kompetentnej i pełnej ekspertyzy. Teoretycznie 
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każdy proces decyzyjny można przedstawić w postaci systemu ekspertowego. Pojawiają 
się jednak problemy, które są nie do końca rozpoznawalne lub są zbyt złożone.

Podsumowanie

W wielu sytuacjach do podjęcia właściwej decyzji potrzebna jest wiedza ekspercka, 
będąca często dobrem rzadkim i kosztownym. Dlatego też informatyka próbuje wspo-
móc procesy decyzyjne dzięki technologii systemów ekspertowych. System ten, po po-
zyskaniu wiedzy ekspertów, stanie się narzędziem wspomagającym działania pracowni-
ków bez obecności fachowca. Sprawnie podejmowane decyzji i reagowanie na 
pojawiające się problemy są koniecznością.

Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania systemów ekspertowych – jed-
nej z gałęzi sztucznej inteligencji. Podstawową ideę systemu eksperckiego stanowi 
przeniesienie wiedzy eksperta do bazy danych w systemie komputerowym oraz stwo-
rzenie konkretnych reguł wnioskowania, które umożliwią komunikację z użytkowni-
kiem. Jednym z takich systemów jest system G2 firmy Gensym. Ze względu na swoją 
prostotę w obsłudze oraz możliwość integracji z innymi programami bywa dość po-
wszechnie wykorzystywany w przemyśle, telekomunikacji, górnictwie i instytucjach 
rządowych.

Oczywiście takie systemy nie są wolne od wad. Przede wszystkim należy pamiętać, 
że jeżeli nie ma eksperta, który potrafiłby rozwiązać dany problem, to nie ma możliwo-
ści zaprojektowania systemu ekspertowego. Ponadto niekiedy istnieje bardzo duży zbiór 
możliwych rozwiązań, a pracownik może mieć problem z ustaleniem ich hierarchii. Nie-
wątpliwą zaletą jest natomiast możliwość rozwiązywania problemów przez wielu użyt-
kowników, dla których system został zaprojektowany.

Niepodważalnie proces projektowania i realizacji systemu jest najważniejszy, ale 
wymaga ciężkiej pracy analitycznej przy zbieraniu i systematyzowaniu wiedzy. To właś-
nie na tym etapie ważą się losy powodzenia całego projektu.
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Streszczenie

Artykuł wskazuje na istotę zastosowań systemów eksperckich w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a jego celem 
jest wskazanie zalet wynikających z wprowadzenia zarządzania przez innowacje. Omówiono działanie systemów ek-
spertowych, a także wynikających z tego korzyści. Przedmiotem artykułu jest również przedstawienie przykładowego 
zastosowania systemu eksperckiego w zarządzaniu produkcją.

Expert systems as management tools in the production company

This article points the essence of expert systems applications in manufacturing companies and its aim is to 
show the advantages resulting from the implementation the management by the innovation. It is a technique 
which, due to its effectiveness in a competitive environment is becoming increasingly important. In the article the 
effect of expert systems are discussed, as well as its benefits. This paper also present an example of an expert 
system applications in production management.
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Wprowadzenie

W dobie globalizacji nieodzownym staje się, aby priorytetem działania sektorów 
publicznego oraz prywatnego było wdrażanie zmian poprzez innowacje. Ponadto ko-
niecznym wydaje się, aby władze publiczne uświadomiły sobie, jaki potencjał niesie za 
sobą innowacyjność, a następnie odzwierciedlały to w swoim działaniu.

W literaturze przedmiotu podkreśla się powszechnie, że zamówienia publiczne są 
narzędziem oraz instrumentem polityki państwa w sferze społecznej oraz środowisko-
wej. Optymalny system zamówień publicznych może przyczynić się do zrównoważone-
go rozwoju przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich, oraz tworzenia nowych 
miejsc pracy. Z danych opublikowanych przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
wynika, że w 2011 roku wartość polskiego rynku zamówień publicznych wyniosła 
144,1 mld zł, co stanowi około 9,5% wartości produktu krajowego brutto.

Celem opracowania jest ukazanie roli zamówień publicznych we wspieraniu inno-
wacyjności. W systemie zamówień publicznych istnieje możliwość promowania rozwią-
zań innowacyjnych, nowoczesnych technologii oraz badań. Państwo jako konsument 
może kreować popyt na innowacje, wykorzystując do tego zamówienia publiczne. Efek-

∗ Magister Katarzyna Kozłowska jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(Katedra Efektywności Innowacji) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: katarzyna.kozlowska@
wzieu.pl.
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tywne funkcjonowanie systemu promującego innowacyjne zamówienia publiczne prze-
kłada się na poprawę jakości życia społeczeństwa.

Scharakteryzowano kluczowe terminy, takie jak: innowacja, zamówienia publiczne 
oraz innowacyjne zamówienia publiczne. Opisano instytucję zamawiającego, występu-
jącego w roli „inteligentnego klienta”, ze szczególnym uwzględnieniem działania stano-
wiącego wzór postępowania sprzyjającego innowacyjności w zamówieniach publicz-
nych. Ponadto przedstawiono instrumenty zamówień publicznych oddziałujące na 
innowacyjność przedsiębiorstw.

Charakterystyka terminu „innowacyjne zamówienia publiczne”

Zdefiniowanie kategorii innowacyjnych zamówień publicznych stanowi duże wy-
zwanie. Znaczne trudności wynikają z braku zdecydowanego sformułowania tego poję-
cia w literaturze przedmiotu.

Istnieją spore trudności interpretacyjne w pojmowaniu innowacyjnych zamówień 
publicznych, a ponadto podmioty zobligowane do stosowania przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych� podkreślają brak zrozumienia istoty problemu.

Jak pokazują dane przedstawione na rysunku 1, osoby odpowiedzialne za realizację 
zamówień publicznych w instytucji zamawiającego najczęściej nie potrafiły odpowie-
dzieć, co rozumieją przez pojęcie „innowacyjne zamówienie publiczne”.

Rys. 1.  Rozumienie znaczenia „innowacyjnego zamówienia publicznego”  
przez pracowników zamawiającego

* Badanie ilościowe zamawiających, N = 802, operat bazy Urzędu Zamówień Publicznych, jednostka próby – instytucje zamawiają-
cego, respondenci – osoby odpowiedziane za realizację zamówień publicznych.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: J. Szut, Nowe podejście do zamówień publicznych – projekt badawczy,  
Warszawa 2012, PARP, s. 23.

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, DzU 2010, nr 113, poz. 759 
ze zm. (dalej: ustawa pzp).
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Nieodzownym wydaje się, aby za punkt wyjścia przyjąć zdefiniowanie kluczowych 
pojęć: innowacja oraz zamówienia publiczne.

Kierując się celem niniejszego opracowania, pożądane jest pojmowanie innowacji 
jako nowego rozwiązania, którego wdrożenie wiąże się z osiągnięciem pozytywnych 
korzyści ekonomicznych, w szczególności poprzez lepsze zaspokojenie potrzeb oraz lep-
sze wykorzystanie zasobów. Innowacja może opierać się na wiedzy istniejącej, która 
wcześniej nie została wykorzystana, jak również na odkryciu informacji dotychczas nie-
znanej lub połączeniu jednostek istniejącej wiedzy nigdy ze sobą niezestawionej�. Ina-
czej rzecz ujmując, innowacyjność wiąże się z wprowadzeniem czegoś nowego, nowa-
torstwem, reformą, ulepszeniem. Może dotyczyć wszelkich dziedzin i sfer oddziaływań 
w różnych kierunkach. Tym samym innowacyjnymi będą zarówno wszystkie ulepszenia 
urządzeń, reformy systemów, jak i tworzenie zupełnie nowych rzeczy, zjawisk lub war-
tości. Innowacje mogą dotyczyć i najwyższych technologii, i elementów życia codzien-
nego�.

Ustawa pzp mianem zamówień publicznych określa umowy odpłatne, zawierane 
między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub ro-
boty budowlane4. Ponadto zamówienia publiczne, jako kluczowy sektor gospodarki, 
mają służyć efektywnemu wydatkowaniu środków finansowych poprzez regulowanie 
sposobu udzielania zamówienia, tak by zapobiegać niepotrzebnym wydatkom�.

Analiza przytoczonych definicji: innowacji oraz zamówień publicznych, pozwala 
wywnioskować, że innowacyjne zamówienia publiczne to umowy odpłatne zawierane 
między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem mogą być innowacyjne 
usługi, innowacyjne dostawy lub innowacyjne roboty budowlane�. Istotę innowacyjnych 
zamówień publicznych przedstawiono na rysunku 2.

� P. Niedzielski, K. Rychlik, Kreatywność a rozwój technologii informacyjnej, nowe obszary in-
nowacyjności, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” 2007, 1, s. 23.

� A. Kurowska, Promowanie innowacji w zamówieniach publicznych – przegląd instrumentów 
prawnych dyrektywy 2004/18/WE, w: Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia pub-
liczne jako instrument zwiększania innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Do-
świadczenia polskie i zagraniczne, część II, referaty na IV konferencję naukową 20–21.06.2011 r. 
Kazimierz Dolny, red. J. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek, Urząd Zamówień Publicznych, War-
szawa 2011, s. 45.

4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. pzp...
� W. Starzyńska, System zamówień publicznych a innowacyjność przedsiębiorstw, w: Finanse 

publiczne i międzynarodowe, red. B. Bernaś, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu” nr 99, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, 
s. 351.

� I. Skubiszak-Kalinowska, Pojęcie innowacyjnego i przedkomercjnego zamówienia publicznego, 
w: Innowacyjne zamówienia publiczne w Polsce – ekspertyza, red. I. Skubiszak-Kalinowska, M. Ku-
lesza, PARP, Warszawa 2011, s. 22.
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Rys. 2. Istota innowacyjnych zamówień publicznych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: A. Kurowska, Promowanie innowacji…, s. 45; W. Starzyńska, System zamówień 
publicznych…, s. 351; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych…

Analogicznie – innowacyjne zamówienia publiczne to te, które obejmują zakup jesz-
cze niedostępnych dóbr i usług lub wymagają pozyskania nowych zdolności, czyli prze-
prowadzenia badań lub rozwinięcia zdolności innowacyjnych w celu ich wytworzenia7.

Instytucja zamawiającego w roli „inteligentnego klienta”

Duży wpływ na zdolność tworzenia i wykorzystania innowacji ma inteligencja or-
ganizacji. Determinuje ona umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji oraz two-
rzenie i wprowadzanie koncepcji zgodnie z oczekiwaniami otoczenia. Inteligencja orga-
nizacji przejawia się w następujących obszarach�:

−	 inteligencja informacyjna: sprawne pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, 
a następnie przekazywanie ich odpowiednim szczeblom zarządzania,

−	 inteligencja technologiczna: umiejętność tworzenia, nabywania i wykorzystywa-
nia właściwych technologii,

−	 inteligencja innowacyjna: stałe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań,
−	 inteligencja finansowa: racjonalne gospodarowanie finansami,
−	 inteligencja organizacyjna: zdolność przystosowania się organizacji do zmienia-

nych zadań,

7 M. Sadowska, Rola władz publicznych we wspieraniu innowacyjności, Raport demosEuropa – 
Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 7.

� A. Kurowska, Promowanie innowacji…, s. 51.
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−	 inteligencja ekologiczna: ograniczenie szkodliwych dla środowiska emisji i dzia-
łań, troska o ochronę składników środowiska.

Perspektywa zrealizowania zamówienia publicznego, ukierunkowanego na pozy-
skanie innowacyjnych rozwiązań, wymaga od instytucji zamawiającego odpowied- 
niego przygotowania: zarówno samego procesu, jak i osób odpowiedzialnych za jego 
realizację.

W literaturze przedmiotu mianem „inteligentnego klienta” określa się zamawiające-
go, który rozwija inteligencję organizacji, co w konsekwencji przekłada się na wzrost 
innowacji. M. Sadowska terminem „inteligentny klient”� określa taką kombinację wie-
dzy, zaplecza organizacyjnego i struktury wewnętrznej, która zapewnia skuteczną 
i sprawną realizację określonego projektu. Zamawiający, jako „inteligentny klient”, po-
winien obserwować oraz przewidywać rozwój światowych tendencji w wielu sektorach 
gospodarki. Ponadto jego działania wymagają wiedzy merytorycznej oraz zdolności 
kształtowania i utrzymania optymalnych relacji ze środowiskiem zewnętrznym. W ta-
beli 1 przedstawione zostały zasady działania, którymi powinien kierować się zamawia-
jący będący „inteligentnym klientem”.

Tabela 1.  Zasady działania „inteligentnego klienta”

Zasada Charakterystyka

Stałe poszukiwanie innowacyjnych 
rozwiązań

– otwartość na innowacje
− uznanie innowacji za część składową strategii rozwoju organizacji

Tworzenie bazy informacyjnej  
o innowacjach

− gromadzenie informacji o innowacjach zarówno ze źródeł zewnętrznych, 
jak i wewnętrznych

Stwarzanie struktur organizacyjnych 
sprzyjających innowacyjności

− pożądane są proste i elastyczne struktury, sprzyjające szybszemu  
i skuteczniejszemu działaniu

− droga przepływu informacji powinna być jak najkrótsza
Angażowanie pracowników  
w proces zmian

− aktywne uczestnictwo pracowników wspomaga prawidłowe realizowanie 
przedsięwzięć innowacyjnych

− osoby odpowiedzialne za realizację zamówień publicznych powinny poczuwać 
się do odpowiedzialności za przebieg i efekty powierzonych im zadań

Doskonalenie umiejętności 
kierowania

− styl kierowania, który sprzyja innowacjom, może zapewnić jedynie kadra 
o szerokich horyzontach myślowych

− osoby kierujące strukturami odpowiedzialnymi za realizację zamówień 
publicznych powinny mieć wysokie kwalifikacje zawodowe oraz być otwarte 
na wszelkiego rodzaju zmiany

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: A. Kurowska, Promowanie innowacji…, s. 51.

Brak stosowania przez zamawiającego wyżej określonych zasad oraz niezrozumie-
nie istoty tematyki charakteryzowanej w niniejszym opracowaniu przekreślają możli-
wości kreowania innowacyjnych zamówień publicznych. Inaczej rzecz ujmując, to 

� M. Sadowska, Rola władz publicznych…, s. 7–8.
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zamawiający swoją postawą i organizacją działania powinien zainicjować i stworzyć 
podstawy, perspektywy i szansę dla innowacyjnych zamówień publicznych. Na rysunku 
3 przedstawiono działanie „inteligentnego klienta”, będące wzorem postępowania sprzy-
jającego innowacyjności w zamówieniach publicznych.

Rys. 3.  Działanie „inteligentnego klienta”, będące wzorem postępowania sprzyjającego innowacyjności 
w zamówieniach publicznych

Źródło:  opracowanie własne.

Mając powyższe na uwadze, koniecznym staje się, aby postawa, a tym samym dzia-
łania podmiotów zobligowanych do stosowania ustawy pzp ukierunkowane były na 
wspieranie innowacyjności.

Instrumenty zamówień publicznych oddziałujące na innowacyjność przedsiębiorstw

Zamówienia publiczne wykorzystują szereg instrumentów, by oddziaływać na inno-
wacyjność przedsiębiorstw. W celu lepszego scharakteryzowania istoty problemu należy 
zauważyć, iż udzielenie zamówienia publicznego, w tym o charakterze innowacyjnym, 
następuje po etapie przygotowania, a następnie przeprowadzenia postępowania. Z punktu 
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widzenia opisywanej problematyki najistotniejszy jest etap przygotowania postępowa-
nia. Umożliwia on odpowiednie określenie przedmiotu zamówienia – przede wszystkim 
funkcjonalnych rozwiązań poprzez zastosowanie innowacji. Ponadto właściwemu przy-
gotowaniu postępowania służy odpowiednia analiza rynku, czego konsekwencją jest 
ustalenie optymalnych kryteriów oceny ofert.

W tabeli 2 przedstawiono instrumenty zamówień publicznych mające wpływ na 
innowacyjność przedsiębiorstw.

Tabela 2.  Instrumenty zamówień publicznych mające wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw 

Instrument Charakterystyka

„Inteligentne zakupy” − odzwierciedlone są w klarownej i jasnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
− zamawiający, nie narzucając konkretnych rozwiązań, umożliwia wykonawcom 

zaproponowanie innowacyjnych koncepcji
− zamawiający określa swoje potrzeby, rozumiane jako potrzeby sektora publicznego, 

poprzez przyjmowanie różnych wariantów ofert i odniesienie do wymogów 
funkcjonalnych

Dialog techniczny − możliwość omówienia oraz wymiany poglądów na temat opisu przedmiotu 
zamówienia z potencjalnymi wykonawcami przed wszczęciem postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

− forma specjalistycznej wiedzy uzyskanej od ewentualnych wykonawców, ekspertów, 
praktyków, naukowców

Dialog konkurencyjny − tryb udzielenia zamówienia, mający zastosowanie do zamówień niestandardowych, 
złożonych, przy których istotne jest uwzględnienie różnych okoliczności

− zamawiający omawia z wykonawcami wszelkie aspekty zamówienia, w tym warunki 
przyszłej umowy, aż do momentu określenia rozwiązania optymalnego

Negocjacje z ogłoszeniem − tryb udzielenia zamówienia
− podobnie jak dialog konkurencyjny, charakteryzuje się on możliwością ograniczenia 

liczby wykonawców biorących udział w postępowaniu tylko do tych, którzy 
w najwyższym stopniu spełniają wymagania zamawiającego

Kryterium oferty najkorzystniej-
szej ekonomicznie

− ustalając kryteria oceny ofert, bierze się pod uwagę kombinację takich kryteriów,  
jak jakość, funkcjonalność, specyfikacja techniczna, aspekty ekologiczne, estetyka, 
gwarancja, termin realizacji zamówienia

Możliwość składania ofert 
wariantowych

− dopuszczenie do oceny ofert tych wykonawców, którzy oferują alternatywne 
rozwiązania wykonania przedmiotu zamówienia publicznego

Zamówienia przedkomercyjne − poprzedzają komercyjne zamówienia na badania naukowe oraz prace rozwojowe, 
które stanowią etap poprzedzający komercjalizację

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: I. Skubiszak-Kalinowska, Pojęcie innowacyjnego…, s. 28; J. Wiktorowicz,  
Zamówienia przedkomercyjne jako instrument innowacyjności przedsiębiorstw, w: Ekonomiczne i prawne zagadnienia 
zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej (monografia naukowa). Międzynarodowa konferencja naukowa  
21–22.06.2010 r. w Łodzi, red. A. Borowicz, M. Królikowska-Olczak, J. Sadowy, W. Starzyńska, Urząd Zamówień 
Publicznych, Warszawa 2010, s. 180; R. Jędrzejewski, Innowacyjność w zamówieniach publicznych, www.pi.gov.pl, 
13.08.2012.

Praktyczne wykorzystanie instrumentów mogących kreować innowacyjność przed-
siębiorstw stanowi duże wyzwanie oraz wymaga przygotowania i wprowadzenia odpo-
wiednich działań ze strony zamawiającego.
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Podsumowanie

Za promowaniem innowacyjności w zamówieniach publicznych przemawiają takie 
argumenty, jak poprawienie jakości i efektywności usług publicznych oraz obniżanie ich 
kosztów. Nie można również pominąć faktu, iż innowacyjne zamówienia publiczne dają 
szansę rozwoju małym i średnim przedsiębiorstwom. Ponadto widoczny jest też pozy-
tywny wpływ innowacyjnych zamówień publicznych na rozwój nauki, gdzie możliwość 
zastosowania efektów działalności badawczej i rozwojowej w praktyce stymuluje dzia-
łalność sfery publicznej. W dobie globalizacji rola innowacyjnych zamówień publicz-
nych jest nie do przecenienia w procesach wpierających budowanie zrównoważonej 
i konkurencyjnej gospodarki.

Należy podkreślić, iż koniecznością jest, aby podmioty zobligowane do stosowania 
ustawy Prawo zamówień publicznych prawidłowo definiowały istotę innowacyjnego za-
mówienia publicznego oraz widziały potrzebę promowania innowacyjnych rozwiązań. 
Niewątpliwie postawa taka stanowi fundament wszelkich działań w charakteryzowa-
nym obszarze.

Doniosłą rolę we wspieraniu innowacyjności w zamówieniach publicznych odgrywa 
instytucja zamawiającego, który działając zgodnie z zasadami „inteligentnego klienta”, 
kreuje popyt na innowacyjne: dostawy, usługi lub roboty budowlane. Zamawiający swo-
ją postawą i organizacją funkcjonowania tworzy perspektywy dla innowacyjnych zamó-
wień publicznych. Jego działanie powinno stać się wzorem postępowania sprzyjającego 
innowacyjności w zamówieniach publicznych.

Nieodzowne jest wykorzystywanie takich instrumentów, jak: „inteligentne zakupy”, 
dialog techniczny, dialog konkurencyjny, negocjacje z ogłoszeniem, kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomiczne, możliwość składania oferty wariantowej oraz zamó-
wień przedkomercyjnych. Ponadto konieczne jest zachowanie równowagi pomiędzy za-
potrzebowaniem krótkoterminowym na innowacyjne zamówienia publiczne a perspek-
tywą ich rozwoju w dłuższym okresie.
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Streszczenie

W systemie zamówień publicznych istnieje możliwość promowania rozwiązań innowacyjnych, nowoczesnych 
technologii oraz badań. Celem opracowania jest ukazanie roli zamówień publicznych we wspieraniu innowacyjności. 
Optymalny system zamówień publicznych może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorców, 
w szczególności małych i średnich, oraz do tworzenia nowych miejsc pracy. Opisano instytucję zamawiającego wystę-
pującego w roli „inteligentnego klienta”. Ponadto przedstawiono instrumenty zamówień publicznych oddziałujące na 
innowacyjność przedsiębiorstw.

The role of public procurement in support of innovation

The public procurement system is able to promote innovative solutions, technology and research. The purpose of 
this paper is to present the role of public procurement in support of innovation. The optimal system of public procure-
ment can contribute to the sustainable development of enterprises, in particular small and medium-sized, and to create 
new jobs. Describes the institution of the contracting authority, in the role of “intelligent customer”. Moreover, the pre-
sented instruments of public procurement for innovation affecting businesses.
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Wprowadzenie

Autorzy poniższego artykułu postanowili przedstawić źródła finansowania innowa-
cyjnej gospodarki na przykładzie Polski i Niemiec, zawężając swoje rozpatrywania do 
województwa zachodniopomorskiego oraz sąsiedniego landu Meklemburgia-Pomorze 
Przednie. Analiza systemu polskiego oraz niemieckiego na podstawie zestawienia da-
nych z regionu przygranicznego – tj. województwa zachodniopomorskiego i Meklem-
burgii-Pomorza Przedniego – pozwoli wykazać, czy oba systemy są ze sobą porówny-
walne oraz czy poziom i liczba źródeł finansowania innowacyjnej gospodarki w obu 
regionach są zbliżone.
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Przed rozpoczęciem analizy należy wspomnieć, iż we wschodnich landach Republi-
ki Federalnej Niemiec w ciągu ostatnich dwóch dekad odbył się rozległy proces moder-
nizacji gospodarki. W tym okresie regionalna gospodarka Meklemburgii była intensyw-
nie dotowana zarówno ze źródeł krajowych w ramach pakietu solidarnościowego�, jak 
również unijnych (po upadku muru berlińskiego zjednoczone Niemcy dostosowują za-
sady swojego członkostwa do zwiększonej o wschodnie landy liczby mieszkańców). 
Na pierwszy zatem rzut oka, porównując dwa regiony, stwierdzić można pewne podo-
bieństwa, które powinny rzutować na podobne doświadczenia w procesie modernizacji 
gospodarek. Land Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz województwo zachodniopo-
morskie charakteryzują się niemal identyczną strukturą osadniczą. Powierzchnia Me-
klemburgii wynosi 23 179 km² � i jest jedynie o około 270 km� większa od powierzchni 
województwa zachodniopomorskiego, wynoszącej 22 900 km² �. Gęstość zaludnienia 
obszaru wsparcia jest w porównaniu z innymi obszarami niska i osiąga przeciętną war-
tość 74 mieszkańców na 1 km². Natomiast rozpatrując poziom finansowania gospodarek 
w ramach udzielonej pomocy publicznej, zauważyć można już pewne różnice – np. sy-
stem wsparcia rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjnej gospodarki w Polsce ma 
charakter bardziej scentralizowany niż w Niemczech. O tym będzie mowa w dalszej 
części artykułu.

W unijnym prawodawstwie opisano pewne kategorie pomocy publicznej, zgodne 
z regułami wspólnego rynku. Traktat przewiduje wystąpienie sytuacji, w których pomi-
mo naruszenia wymiany handlowej pomiędzy krajami członkowskimi, a także zakłóce-
nia konkurencji lub powstania groźby jej zakłócenia negatywne następstwa udzielania 
pomocy publicznej rekompensowane są przeważającymi efektami pozytywnymi4. Ustę-
py 2 i 3 artykułu 87 TWE przewidują możliwość udzielenia z mocy prawa pomocy 
zgodnej z zasadami wspólnego rynku oraz na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, 
która może być uznana za zgodną z zasadami wspólnego rynku. Z punktu widzenia 
udzielania pomocy publicznej małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP) najważniej-
sze znaczenie ma artykuł 87, ustęp 3, litery a oraz c TWE. Treść owego artykułu w ustę-
pie 3 � przewiduje następujące rodzaje pomocy publicznej dla MSP, pozostające w zgo-
dzie ze wspólnym rynkiem:

� Bundesministeriums der Justiz, Solidaritätszuschlaggesetz 1995 (SolzG 1995) SolzG 1995, Ber-
lin 23.06.1993.

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

� www.stat.gov.pl/urzedy/szczec/index.htm, 31.08.2012.
4 A. Jankowska, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Za-

sady i ograniczenia udzielania, PARP, Warszawa 2005, s. 6.
� Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, art. 87 ust. 3, tekst skonsolidowany (uwzględnia-

jący zmiany wprowadzone traktatem z Nicei, Dz. Urz. UE C 235 z 24 grudnia 2002 r.).
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−	 pomoc przeznaczoną na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w któ-
rych poziom życia jest nienormalnie niski, lub regionów, w których istnieje po-
ważny stan niedostatecznego zatrudnienia;

−	 pomoc przeznaczoną na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych 
lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany 
handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem.

Istnieją trzy kategorie pomocy publicznej udzielanej na podstawie wyżej wymienio-
nych przepisów�: regionalna, horyzontalna oraz sektorowa. O uznaniu danej pomocy 
publicznej dla MSP za regionalną decyduje miejsce prowadzenia przez nie działalności 
gospodarczej. Pomoc taką mogą otrzymać wyłącznie te przedsiębiorstwa, które prowa-
dzą swoją działalność na obszarze charakteryzującym się niskim poziomem rozwoju 
gospodarczego w stosunku do sytuacji występującej w całej Unii Europejskiej. O tym, 
czy dany obszar kwalifikuje się do przyznania pomocy regionalnej, decyduje przepis 
artykułu 87 TWE, ustęp 3, litera a. Ma on zastosowanie do pomocy regionalnej, udzie-
lanej pewnym regionom Unii Europejskiej, których PKB jest niższy niż 75% średniego 
PKB UE7.

Z kolei pomoc horyzontalna ma charakter międzysektorowy i jest kierowana do 
wszystkich przedsiębiorców (bez względu na to, z jakiego sektora pochodzą lub gdzie 
prowadzą działalność gospodarczą), którzy dzięki temu wsparciu będą przyczyniali się 
do realizacji określonych celów przyświecających określonym typom pomocy horyzon-
talnej�. Podstawą prawną dla udzielania pomocy horyzontalnej w latach 2007–2013 są 
Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa i kapitału podwyższonego ryzyka 
dla MSP z sierpnia 2006 roku. Trzecią kategorią jest pomoc sektorowa, określana na 
podstawie przynależności danego przedsiębiorstwa do sektora, do którego pomoc ta jest 
adresowana. W ramach wyżej wymienionych kategorii pomoc publiczna dopuszczalna 
jest na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o krajowej mapie pomocy regionalnej, na 
podstawie rozporządzenia o wyłączeniach blokowych, jako pomoc de minimis, notyfi-
kowana lub udzielana na podstawie postanowienia Komisji Europejskiej w stosunku do 
poszczególnych sektorów przemysłowych objętych pomocą sektorową�.

Rząd RFN świadomie finansuje od wielu lat rozwój innowacyjnej gospodarki na 
terenie wschodnioniemieckich krajów związkowych. Firmy niemieckie, by móc inwe-
stować i rozwijać się, potrzebują większego dostępu do kapitału. Prowadzona przez 

� Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki, Warsza-
wa, lipiec 2007, s. 8.

7 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, tekst skonsolidowany…
� W dokumencie rządowym „Krajowy Program Reform na lata 2005–2008” na rzecz realizacji 

Strategii lizbońskiej, przyjętym przez Radę Ministrów 27 grudnia 2005 r., jednym z działań wskaza-
nych do realizacji jest ukierunkowanie pomocy publicznej na cele horyzontalne.

� A. Jankowska, Pomoc publiczna…, s. 15.
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Niemcy polityka wspierania rozwoju innowacyjnej gospodarki oferuje rodzimym fir-
mom wsparcie przez dodatki inwestycyjne oraz dofinansowywanie kredytów i poży-
czek. W ten sposób ułatwia się dostęp do kapitału i obniża koszty jego korzystania. Po-
lityka ta ma duże znaczenie w ramach pozyskiwania nowych zagranicznych i krajowych 
inwestorów, a jej rolą jest wzmocnienie konkurencyjności dotychczas funkcjonujących 
przedsiębiorstw. W tym celu wprowadzono między innymi ulgi podatkowe10, np. ulgi 
inwestycyjne czy w zakresie odpisów amortyzacyjnych, jak również pełną rezygnację 
z nakładania niektórych typów podatków (np. podatku od majątku) oraz korzystne progi 
i stawki podatkowe.

Następnym instrumentem wsparcia gospodarki są specjalne odpisy amortyzacyjne 
– tzw. Sonderabschreibungen. Są one dodatkową, oprócz zwykłych linearnych albo de-
gresywnych odpisów, metodą wspierania MSP i mogą wynieść do 20% kosztów inwe-
stycyjnych poniesionych w danym roku. Jednym z instrumentów wsparcia są tzw. bez-
pośrednie udziały w firmach – Beteiligungen. Jest to stosunkowo rzadko stosowana 
metoda bezpośredniego udziału państwa w kapitale własnym MSP. Instytucjami, które 
zajmują się tego typu działalnością, są towarzystwa udziałów kapitałowych Kapitalbete-
iligungsgesellschaften, należące zazwyczaj do poszczególnych landów. Najważniejszym 
i najbardziej wymiernym instrumentem pomocy dla MSP są udzielane specjalne nisko-
oprocentowane kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębior-
ców i osób zakładających działalność gospodarczą. Kredyty te charakteryzują się ni-
skim oprocentowaniem, korzystnymi warunkami spłaty oraz łagodnymi wymaganiami 
dotyczącymi zabezpieczeń. Środki na udzielanie tych kredytów pochodzą w Niemczech 
głównie ze środków tzw. Europejskiego Programu Odbudowy�� i są udzielane przez dwa 

10 L. von Schuttenbach, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Republice Federalnej Nie-
miec, PARP, Warszawa 2000, s. 58–60.

�� European Recovery Program (Europejski Pogram Odbudowy) – początki tego programu sięgają 
1948 r. 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 równowartość w markach na specjalnie 
w tym celu utworzone konto w banku centralnym. Pieniądze te były własnością państwa amerykań-
skiego. W 1949 r. władze amerykańskie zdecydowały, że gromadzone na tym specjalnym koncie 
pieniądze mogą być przeznaczane na kredyty dla nowo powstających przedsiębiorstw niemieckich. 
W 1950 r. konto zostało nazwane „ERP-Sondernvermögen”. Trzy lata później rząd amerykański zre-
dukował dług niemiecki do zaledwie 1 mld dolarów i przekazał konto ERP z jego ówczesnym mająt-
kiem w wysokości 6 mld DEM niemieckim władzom. Poczynił jednak wówczas zastrzeżenie, że 
środki te mają służyć wyłącznie do wspierania działalności gospodarczej. Do dnia dzisiejszego status 
ERP jest w Niemczech statusem wyjątkowym. Konto to jest odłączone od innych kont państwa i nie 
może służyć do finansowania innej działalności. Środkami ERP administruje Ministerstwo Gospo-
darki, natomiast bankami operującymi funduszami i udzielającymi kredytów z tych środków są 
Deutsche Ausgleichsbank oraz Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).



Kamil Lis, Michał Zdanowski 
Analiza polskich i niemieckich źródeł finansowania rozwoju innowacyjnej gospodarki...

65

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

banki: Instytucję Kredytowania Odbudowy (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW) 
oraz Niemiecki Bank Kompensacyjny (Deutsche Ausgleichsbank)��.

Należy w tym miejscu wspomnieć o poręczeniach kredytowych udzielanych mikro-
, małym i średnim przedsiębiorstwom. Jako instrument wsparcia są one niezwykle waż-
ne dla MSP, ponieważ pozwalają „przeskoczyć” stawianą przez banki barierę zabezpie-
czeń kredytowych. Poszczególne kraje związkowe tworzą banki i towarzystwa 
zabezpieczeń kredytowych, Bürgschaftsbanken und Kreditgarantiegemeinschaften, 
które zajmują się wystawianiem gwarancji kredytowych dla MSP z siedzibą na terenie 
danego landu. Również dopłaty inwestycyjne – Investitionszuschüsse – należą do dość 
rozpowszechnionej metody wspierania MSP. W ramach tych dopłat przedsiębiorstwa 
otrzymują dodatek do poniesionych kosztów inwestycyjnych na określone, popierane 
przez państwo typy inwestycji (np. redukujące emisję szkodliwych substancji). Środki 
na udzielanie dodatków inwestycyjnych pochodzą głównie ze specjalnego połączonego 
funduszu: federalnego oraz krajów związkowych – Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der regionelen Wirtschaftsstruktur”. O rozdziale środków w ramach tego progra-
mu wsparcia decydują poszczególne landy.

Kolejnym z ważniejszych instrumentów wsparcia w ramach regionalnej polityki 
wsparcia rozwoju MSP są ulgi i dodatki inwestycyjne, Investitionszulagen, przyznawa-
ne tylko na terenie nowych landów i wschodniej części Berlina��. Dodatki te małe i śred-
nie przedsiębiorstwa otrzymują od urzędu skarbowego w wysokości od 10% do 20% 
wartości dokonanych inwestycji. Inwestycją może być zakup maszyn i urządzeń, reno-
wacja zabudowań gospodarczych i budynków pod wynajem, wyposażenie małych firm 
rzemieślniczych i handlowych w centrach miast. Ostatnia z wymienionych pozycji ma 
na celu m.in. zahamowanie „ucieczki” firm z centrów miast. Dodatek inwestycyjny wy-
płacany na terenie nowych landów koncentruje się na regionalnej pomocy dla przemysłu 
przetwórczego, usług otoczenia produkcyjnego oraz odnosi się do działalności tury-
stycznej powiązanej z rozbudową bazy noclegowej. Roczny rozmiar wsparcia będzie 
wynosił około 580 mln euro. Ustawa o dodatku inwestycyjnym 2007 jest ważnym ele-
mentem dalszej gospodarczej odbudowy Meklemburgii i w dużym stopniu wpływa na 
rozwój innowacyjnej gospodarki. Również dzięki niej powinny wyrównać się szanse 
wspieranych regionów w konkurencji o przyciąganie przedsiębiorców.

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim przez ostatnie dwie dekady dokonano ogrom-
nych nakładów finansowych na zwiększenie konkurencyjności gospodarki. Niestety na 
terenie tego landu ciągle jeszcze problemem jest duże bezrobocie, co ostatecznie powo-
duje migrację zarobkową do landów bogatszych. Z tego też powodu bardzo ważną rolę 

�� Dokładne informacje o warunkach udzielania kredytów oraz aktualnych ofertach można zna-
leźć na stronach internetowych obu instytucji finansowych.

�� L. von Schuttenbach, Sektor małych i średnich…
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odgrywa obecnie (i prawdopodobnie będzie tak w przyszłości) wspieranie rozwoju in-
nowacyjnej gospodarki w tym regionie. Wszelkie działania mające na celu pobudzenie 
i zwiększenie poziomu inwestycji w Meklemburgii opierają się w znacznym stopniu na 
programie wsparcia Gemeinschaftsaufgabe. Do innych metod wsparcia inwestycji zali-
czyć można też dodatki inwestycyjne, kredyty oprocentowane na korzystnych warun-
kach czy środki z europejskich funduszy strukturalnych.

Przechodząc do analizy źródeł finansowania innowacyjnej gospodarki w Polsce 
oraz skupiając się na województwie zachodniopomorskim w ramach obecnej perspekty-
wy programowania 2007–2013, można wywnioskować, iż region oferuje szerokie spek-
trum możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego służącego do rozwoju inno-
wacyjnej gospodarki. Głównym źródłem służącym do wspierania innowacyjnej 
gospodarki na Pomorzu Zachodnim jest Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 finansowany z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, będącego największym funduszem strukturalnym Unii Europej-
skiej. Celem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest udzielanie pomocy 
regionom, a dokładniej – wyrównywanie różnic w stosunku do regionów bogatszych 
i lepiej rozwiniętych. EFRR finansuje wszystkie programy unijne wspierające te działa-
nia14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2007–2013 zawiera 8 osi priorytetowych zidentyfikowanych jako kluczowe, których 
wsparcie przyczyni się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności województwa 
zachodniopomorskiego. Skupiając się wyłącznie na przedsiębiorstwach z sektora MSP, 
Regionalny Program Operacyjny ma dedykowaną temu sektorowi I oś priorytetową – 
Gospodarka–Innowacje–Technologie. W ramach tej osi mikro-, małe oraz średnie 
przedsiębiorstwa są wspierane bezpośrednie poprzez instrumenty bezzwrotne – dotacje 
na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym w zakresie działania 1.1. Wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje.

Intensywność wsparcia inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa z sektora 
MSP na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 określa roz-
porządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 roku w sprawie ustalenia 
mapy pomocy regionalnej (DzU z dnia 19 października 2006 r.). Zgodnie z zapisami 
artykułu 3 rozporządzenia maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyj-
nej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do 
objęcia tą pomocą w przypadku województwa zachodniopomorskiego wynosi 40%. 
Zgodnie z artykułem 5 przedmiotowego rozporządzenia maksymalną intensywność  
regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, 

14 www.funduszeeuropejskie.gov.pl, 12.09.2012.
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z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyż-
sza się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych 
przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przed-
siębiorców w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych 
obszarów zgodnie z § 3��.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na wspieranie in-
westycji realizowanych w ramach działania 1.1. przeznaczyła 217 369 282 zł, co ozna-
cza, iż jest to najbardziej wspierane działanie w ramach I osi priorytetowej, na realizację 
którego przeznaczono 459 998 112 zł��. 

Biorąc pod uwagę zróżnicowane możliwości finansowe mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw, jak również ich potencjał do absorpcji innowacyjnych rozwiązań o cha-
rakterze technologicznym, produktowym oraz procesowym, w ramach działania 1.1 
wyodrębniono 3 poddziałania.

Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa, w ramach którego wspar-
ciu podlegają przedsięwzięcia podnoszące konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw po-
przez zwiększanie ich potencjału i zdolności inwestycyjnej, z zastrzeżeniem, iż wszyst-
kie projekty zgłaszane przez wnioskodawców powinny dotyczyć wprowadzanej przez 
nich innowacji produktowej lub procesowej. W ramach podziałania 1.1.1 wyodrębniono 
2 schematy wsparcia, uzależnione od całkowitej wartości inwestycji:

a) schemat A, w ramach którego całkowita wartość inwestycji wynosi przynajmniej 
200 000,01 zł;

b) schemat B MAŁE DOTACJE, w ramach którego wspierane są inwestycje o cał-
kowitej wartości wynoszącej maksymalnie 200 000,00 zł. 

Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach pod-
działania realizowane będą przedsięwzięcia podnoszące konkurencyjność oraz zdolność 
inwestycyjną małych i średnich przedsiębiorstw (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw) 
poprzez wprowadzanie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej. 
Priorytetowo traktowane będą projekty, w wyniku których powstaną nowe miejsca pra-
cy, a także projekty zlokalizowane na obszarach o szczególnie niekorzystnej sytuacji 
społeczno-ekonomicznej17. 

Poddziałanie 1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie, w ramach którego wspiera-
ne będą innowacyjne projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa za-
chodniopomorskiego, podnoszące konkurencyjność oraz innowacyjność mikro-, małych 

�� Por. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy 
pomocy regionalnej (DzU z dnia 19 października 2006 r.).

�� Szerzej na ten temat: Załącznik nr 1 do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 wersja 6.3.

17 Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie-
go na lata 2007–2013 wersja 6.3, s. 44.
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i średnich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie w przedsiębiorstwie nowych technologii 
rozumianych jako wiedza technologiczna w postaci środków trwałych, wartości niema-
terialnych i prawnych, wyników badań naukowych, a także technologii w postaci prawa 
własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej (w rozumieniu PKWiU), któ-
ra umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub 
usług, nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej) i jest potwierdzona 
opinią niezależnego od wnioskodawcy podmiotu. Ponadto w ramach poddziałania 1.1.3 
priorytetowo traktowane będą projekty, w wyniku których powstaną nowe miejsca pra-
cy, a także projekty zlokalizowane na obszarach o szczególnie niekorzystnej sytuacji 
społeczno-ekonomicznej��.

Województwo zachodniopomorskie jako jedno z 5 województw na terenie Polski 
(obok pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego) wdraża również poza-
dotacyjne formy wspierania rozwoju innowacyjnej gospodarki poprzez inicjatywę 
wspólnotową JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enter-
prises). To nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia mikro-, małych i średnich przed-
siębiorstw, nastawiona na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowa-
nia oraz elastycznym podejściu do indywidualnych potrzeb. Beneficjentami inicjatywy 
są przede wszystkim przedsiębiorstwa znajdujące się w początkowej fazie rozwoju, któ-
re ze względu na brak historii kredytowej czy niewystarczającą ilość zabezpieczeń mają 
problemy z uzyskaniem wsparcia przez instytucje komercyjne��. Ideą inicjatywy 
JEREMIE jest ułatwienie mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do fi-
nansowania poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów inżynierii finan-
sowej. Instrumenty inżynierii finansowej to nic innego, jak najbardziej potrzebne na 
rynku i nieskomplikowane produkty finansowe: pożyczki, kredyty i poręczenia. 
JEREMIE ma na celu przede wszystkim pomóc w kreowaniu aktywności gospodarczej 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – również tych znajdujących się w początko-
wej fazie działalności (start-upy). Produkty te pojawiają się tam, gdzie dotychczasowe 
instytucje finansowe nie są w stanie finansować rozwoju przedsiębiorców z sektora 
MSP lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków20.

Inicjatywa JEREMIE jest adresowana do przedsiębiorstw z sektora MSP, tj. takich, 
które zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników, ich roczny obrót nie przekracza 
50 mln euro, a suma bilansowa – 43 mln euro. Ponadto obligatoryjnie przedsiębiorstwa 
te muszą posiadać siedzibę lub prowadzić swoją działalność gospodarczą w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, a ponadto nie posiadać wystarczających środków finanso-

�� Tamże, s. 52
�� www.jeremie.com.pl, 12.09.2012.
20 Tamże.
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wych na realizację projektu oraz zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Kredyty, po-
życzki i poręczenia w ramach inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na 
finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerza-
nia działalności gospodarczej, w tym w szczególności na:

−	 realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych roz-
wiązań technicznych lub technologicznych,

−	 unowocześnienie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszy-
ny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio 
związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

−	 budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
−	 informatyzację,
−	 dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych oray unijnych,
−	 tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
−	 inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa��.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż system wsparcia rozwoju przedsiębiorczości 

oraz innowacyjnej gospodarki w Polsce ma charakter bardziej scentralizowany niż po 
stronie niemieckiej. W opinii autorów jest on obecnie również w o wiele większym stop-
niu niż w Niemczech zależny od funduszów strukturalnych Unii Europejskiej. Scentra-
lizowany system wspierania przedsiębiorczości w Polsce wynika po części z formy or-
ganizacyjnej państwa polskiego, które ma charakter centralistyczny, podczas gdy 
Niemcy mają charakter federalny. System wsparcia rozwoju przedsiębiorczości jest 
strukturą zaangażowaną we wdrażanie programów służących do wzmocnienia sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, obejmującą zarówno sieci i struktury orga-
nizacyjne oraz instytucjonalne, jak i instrumenty wsparcia skierowane do małych i śred-
nich przedsiębiorstw. System wsparcia MSP w Polsce funkcjonuje na trzech poziomach: 
centralnym, regionalnym oraz bezpośrednich usługodawców. Na poziomie centralnym 
funkcjonuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). PARP powstała 
w 2001 roku jako agencja rządowa w wyniku przekształcenia Polskiej Fundacji Promo-
cji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, działającej w latach 1996–2000. 
W połowie 2002 roku, w ramach realizacji rządowego pakietu programowego „Przede 
wszystkim przedsiębiorczość”, PARP przejęła zadania i obowiązki Agencji Techniki 
i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dzięki konsolidacji trzech 
agencji powstała jedna instytucja, podległa ministrowi właściwemu do spraw gospodar-
ki, która jest odpowiedzialna za wdrażanie programów pomocowych na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości, pochodzących z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. Pozwala to 
na większą skuteczność w realizacji programów i bardziej efektywną kontrolę wykorzy-

�� Tamże.
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stania funduszy��. Na poziomie wojewódzkim funkcjonują Regionalne Instytucje Finan-
sujące (RIF), działające jako wojewódzkie instytucje zarządzające realizacją progra-
mów regionalnych skierowanych do sektora MSP i współpracujące z Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości przy realizacji programów krajowych. Regionalne Instytu-
cje Finansujące są partnerem PARP, współpracującym przy wdrażaniu polityki sektoro-
wej adresowanej do MSP w regionie oraz pełnią analogiczną rolę wobec samorządo-
wych władz regionalnych we wdrażaniu działań wynikających z realizacji strategii 
rozwoju regionu w obszarze dotyczącym MSP��. RIF zarządzają regionalnymi progra-
mami rozwoju przedsiębiorczości oraz administrują w imieniu PARP sektorowymi in-
strumentami wsparcia MSP w regionie. Ponadto świadczą bezpłatne usługi informacyj-
ne dla MSP w ramach utworzonego regionalnego punktu konsultacyjnego oraz 
nadzorują i koordynują sieć punktów konsultacyjnych na poziomie województwa oraz 
monitorują ich działalność.

Niemiecki system wspierania rozwoju gospodarczego opiera się głównie na federal-
nym programie Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionelen Wirtschaftsstruk-
tur”, który wspiera działalność inwestycyjną przedsiębiorstw oraz inwestycje w infra-
strukturę okołobiznesową (powiązaną z rozwojem przedsiębiorstw)24. Głównym celem 
programu wsparcia Gemeinschaftsaufgabe jest stworzenie długotrwale konkurencyj-
nych miejsc pracy na terenie wschodnioniemieckich landów. W związku z realizacją 
tego celu zostały zagwarantowane środki pomocowe na przeprowadzenie inwestycji, 
finansowane w połowie z budżetu centralnego, a w połowie ze środków landu, na tere-
nie którego dana inwestycja ma miejsce. Przykładowo tylko w 2006 roku w budżecie 
centralnym na wsparcie dla landów wschodnich i Berlina przewidziano łącznie w ra-
mach tego programu środki w wysokości 587 mln euro��. Bundestag, zapewniając środ-
ki na realizację programu Gemeinschaftsaufgabe, zobowiązuje poszczególne landy do 
finansowania z własnych środków 50% wartości wszystkich inwestycji przeprowadzo-
nych w ramach tego programu. Poza tym krajom związkowym RFN przysługuje prawo 
do ubiegania się o środki pomocowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
które mogą skierować na wzmocnienie działań inwestycyjnych. Program Gemeinschaft-
saufgabe tworzy ramy prawne i finansowe dla wsparcia rozwoju regionalnego i innowa-
cyjnej gospodarki w Niemczech. Intensywność wsparcia dla przedsiębiorstw zależna 
jest od ich wielkości oraz od obszaru wsparcia.

�� www.parp.gov.pl, 31.08.2012.
�� www.zarr.com.pl/start.html, 31.08.2012.
24 Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007–2013, Amtsblatt der Europa-

eischen Union (2006/C 54/08).
�� Jaresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2006; Bundesministerium 

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, wrzesień 2006, s. 53.
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Na terenie niemieckich landów wschodnich ciągle jeszcze panuje duże bezrobocie, 
co ostatecznie powoduje migrację zarobkową do landów bogatszych. Z tego powodu nie-
mieckie władze wspierają rozwój inwestycji na terenie wschodnich landów. Omawiana 
w artykule Meklemburgia-Pomorze Przednie należy do jednego z biedniejszych krajów 
związkowych Niemiec, borykających się w dalszym ciągu z wieloma problemami gos-
podarczymi. Wsparcie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na tym terenie bazuje 
przede wszystkim na omawianym programie Gemeinschaftsaufgabe, ale istnieją rów-
nież inne programy wsparcia, realizowane m.in. przez Instytut Wsparcia na terenie 
Landu M-V (Landesförderinstitut��) z siedzibą w Schwerinie, Urząd Spraw Socjalnych 
i Ochrony Zdrowia (Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpom-
mern27), Federalny Urząd Pracy (Bundesagentur für Arbeit��) oraz Bank KfW Kredy-
towania Odbudowy (Kreditanstalt für Wiederaufbau��). Dodatkowym źródłem wspar-
cia są środki pochodzące z Funduszy Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego) na lata 2007–
201330. 

Na zakończenie należy stwierdzić, że obecny poziom finansowania rozwoju inno-
wacyjnej gospodarki w Polsce i Niemczech wiąże się z tworzeniem nowych i utrzyma-
niem wielu istniejących miejsc pracy, poprawą ich jakości mierzonej produktywnością 
i poziomem płac oraz zwiększaniem wartości kapitału ludzkiego. Celem działań obu 
państw jest utrzymanie wzrostu gospodarczego. Po akcesji Polski do UE zwiększyły się 
poziom i nakłady finansowe na rozwój innowacyjnej gospodarki, podczas gdy w Niem-
czech program ten realizowany jest od ponad dwudziestu lat. Niemieckie środki finan-
sowe na rozwój innowacyjnej gospodarki są również wielokrotnie wyższe niż w Polsce. 
Na podstawie przedstawionych programów wsparcia autorzy wnioskują, iż zarówno 
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, jak i w województwie zachodniopomorskim rea-
lizowane są obecnie liczne programy wspierające wzrost konkurencyjności obu gospo-
darek i podnoszące poziom ich innowacyjności.
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Streszczenie

Rozwój innowacyjnej gospodarki w krajach członkowskich Unii Europejskiej uwarunkowany jest zarówno 
dostępem do finansowania zewnętrznego o charakterze zwrotnym oraz bezzwrotnym, jak również ulg podatkowych 
zachęcających przedsiębiorców do realizowania inwestycji na danym obszarze. Polska, jako nowy kraj członkowski 
Unii Europejskiej, ma dostęp do licznych źródeł finansowania pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europej-
skiej, z kolei Niemcy dysponują licznymi formami wsparcia finansowanymi z budżetu krajowego. W rezultacie 
występujące różnice w źródłach finansowania polegają przede wszystkim na ich charakterze: w przeważającej części 
bezzwrotnym w przypadku Polski oraz zwrotnym w przypadku Niemiec.

Analisys of polish and german sources of financial innovative economy  
on the example of West Pomeranian Voivodship  
and Mecklenburg-Western Pomerania Region

The mail goal of the article is to compare financial sources of innovative economy in West-pomeranian Voivodship 
and Mecklenburg-Western Pomerania Region. Authors focused on returnable and non-returnable sources of financing 
innovative economy available in Poland and Germany considering similarities and differences between those two re-
gions.
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Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach wiedza staje się kluczowym zasobem wykorzystywanym 
przez organizacje do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Oczywiście wszystkie chcą 
zmaksymalizować stopień wykorzystania posiadanej przez nich wiedzy. W tym celu 
muszą zaaplikować system zarządzania wiedzą, opracować pewne zasady i mechani-
zmy, które wspomogą ludzi pracujących w przedsiębiorstwach. Istotną kwestią w tym 
procesie jest korzystanie z wiedzy wszystkich zatrudnionych osób, tak by wiedza pra-
cowników systematycznie przekształcała się w wiedzę całej organizacji. Poniżej w arty-
kule zaprezentowane są wyniki badań, przeprowadzonych w latach 2001, 2004 i 2010 
w Polsce, dotyczących świadomości kadry zarządzającej w kwestiach związanych z za-
rządzaniem wiedzą w swoich przedsiębiorstwach w Polsce.

∗ Magister Magdalena Ławicka jest doktorantką zatrudnioną na Wydziale Zarządzania i Ekono-
miki Usług (Katedra Organizacji i Zarządzania) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: magda.la-
wicka@wzieu.pl.
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Wiedza jako jeden z głównych zasobów przedsiębiorstwa

Aby osiągnąć cele organizacyjne, przedsiębiorstwa korzystają z różnorakich zaso-
bów, które następnie wykorzystywane są w procesie planowania, organizowania, prze-
wodzenia oraz kontrolowania. Jednym z takich zasobów, posiadanych przez każdą orga-
nizację, jest wiedza, czyli suma wszystkiego, co pracownicy wiedzą o produktach, 
klientach, usługach, konkurentach i oczywiście o swojej wiedzy�. Liczącym się w dzi-
siejszym społeczeństwie czynnikiem wytwórczym nie jest praca, kapitał czy surowce, 
ale wiedza pracowników przedsiębiorstwa. Jedyną rzeczą, której znaczenie w gospodar-
ce narodowej i międzynarodowej będzie wciąż rosło, jest postęp zarządzania w uczynie-
niu wiedzy produktywną�. Jest to zasób szczególny ze względu na swoją ulotność i trud-
ność zdefiniowania. Nosicielami wiedzy są ludzie swobodnie przemieszczający się 
między przedsiębiorstwami, więc trudno określić prawa własności do niej�.

Wiedza ma pewne wyróżniające ją od innych zasobów właściwości. Jest nieuchwyt-
na i jej pomiar jest dosyć trudny. Ponadto jest niestabilna, czyli w każdej chwili może 
zniknąć. W większości przypadków tkwi w umysłach pracowników mających wolną 
wolę. Nie jest zużywana, wręcz odwrotnie – zwiększa się w trakcie jej wykorzystywa-
nia. Ponadto wiedza ma szeroki zasięg wpływów w organizacji (wiedza to władza). Nie 
może być kupiona w każdej chwili i bardzo często charakteryzuje się długim czasem 
gromadzenia. Może być używana do różnych procesów w tym samym czasie4.

Istotną cechę wiedzy, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, stanowi fakt, że 
jest zasobem, który może sam w sobie stanowić produkt i jednocześnie być elementem 
integrującym pozostałe zasoby. Działając na podstawie wiedzy, wykorzystujemy pozo-
stałe zasoby przedsiębiorstwa. Wiedza jest czynnikiem powodującym optymalizację ich 
wykorzystania�. Przedsiębiorstwa, niestety, często nie wykorzystują w pełni potencjału 
tego zasobu. To oznacza, że nie zarządzają gromadzoną w firmach wiedzą ani nawet nie 
znają jej rodzajów.

Ze względu na miejsce występowania i dostępność wiedzę dzielimy na: formalną 
(inaczej zwaną jawną), a więc jasno sprecyzowaną i usystematyzowaną, którą można 
przedstawić w sposób formalny za pomocą słów, liczb, znaków i symboli – stanowią ją 
głównie dokumenty, bazy danych i inne rodzaje zapisanych informacji, którą można 

� T. Sankowski, Wiedza o wiedzy, „Global Business” 2000, nr 9 (78), s. 1.
� P.F. Drucker, Post Capitalist Society, Harper Business, New York 1993, s. 176.
� R. Hall, A Framework for intangible resources and capabilities to sustainable competitive ad-

vantage, „Strategic Management Journal” 1993, Vol. 14, s. 35.
4 W. Karwowski, Zarządzanie wiedzą, „Bezpieczeństwo Pracy” 2004, nr 11, s. 13.
� A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007, 

s. 32.
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szczegółowo wyartykułować, skodyfikować, uznać za trwałą i upowszechniać�; oraz 
cichą (inaczej zwaną ukrytą), z której istnienia zdajemy sobie sprawę i którą wykorzy-
stujemy w codziennym działaniu, ale nie potrafimy jej do końca określić, a przez to jej 
formalizacja i przekazywanie innym osobom są bardzo utrudnione. Jest to ten rodzaj 
wiedzy, który gromadzi się wraz z doświadczeniem w każdym człowieku, a mimo to nie 
potrafimy go jasno sprecyzować ani wyjaśnić7. W tabeli 1 przedstawiono najważniejsze 
cechy różnicujące oba rodzaje wiedzy.

Tabela 1. Wiedza formalna (jawna) i wiedza ukryta (cicha)

Wiedza formalna  
(udokumentowana)

Wiedza ukryta  
(know-how tkwiący w ludziach)

Cechy − kodyfikowalna
− przechowywana
− przekazywana
− łatwo formułowana

− osobista
− specyficzna dla kontekstu
− trudna do sformułowania
− trudna do uchwycenia i przekazania

Źródło − instrukcje
− strategie i procedury
− bazy danych i raporty

− nieformalna komunikacja i procesy w biznesie
− rozumienie historyczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Karwowski, Zarządzanie wiedzą…, s. 12.

Jak widać w tabeli 1, wiedzę formalną można skodyfikować, czyli trwale zapisać 
w postaci dokumentów, raportów czy baz danych. Natomiast wiedza ukryta jest niezwy-
kle trudna do uchwycenia, przez co niełatwo przekazać ją innym.

W niektórych organizacjach pracownicy spisują swoje doświadczenia w dokumen-
tach, które trafiają do papierowego bądź elektronicznego archiwum – w takich przedsię-
biorstwach prowadzone są bazy wiedzy. Następnie ci pracownicy mogą dotrzeć do wie-
dzy, gdy może być ona przydatna w ich pracy. Spisana wiedza pozostaje własnością 
organizacji i podlega ochronie – staje się niezależna od pracownika i nie będzie utracona 
nawet wtedy, kiedy ten odejdzie z organizacji. Takie podejście wymaga jednak stworze-
nia archiwum, bazy wiedzy lub – inaczej nazywanej – formy pamięci organizacyjnej, 
czyli miejsca przechowywania i udostępniania wiedzy wraz z odpowiednimi systemami 
i procedurami gromadzenia i ochrony tych zasobów�. Wiedza w organizacji jest niezwy-
kle ważnym zasobem, wspomagającym jej dalszy rozwój, należy jednak wiedzieć, jak 
nią prawidłowo zarządzać.

� M.W. Grudzewski, I.K. Hejduk, Systemy zarządzania wiedzą – nowy paradygmat czy wyzwa-
nie?, w: Przedsiębiorstwo przyszłości: fikcja i rzeczywistość, red. I.K. Hejduk, Instytut Organizacji 
i Zarządzania w Przemyśle, Difin, Warszawa 2004, s. 23.

7 M. Polanyi, The Tacit Dimension, Doubleday Anchor, Garden City, 1967, s. 91.
� K. Klincewicz, Systemy i struktury gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy, w: Zarządzanie 

wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 176.
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Podejmując wszelkie decyzje organizacyjne, trzeba odpowiednio zidentyfikować 
i – w dalszej kolejności – wykorzystać wiedzę uzewnętrznioną. Oznacza to właściwe 
pozyskiwanie wiedzy, a następnie jej gromadzenie i wykorzystywanie. Dla przedsię-
biorstw jest to po prostu odpowiednie zarządzanie wiedzą w organizacji, które pozwala 
na usprawnienie organizacyjnej skuteczności podejmowania decyzji i rozwiązywania 
zadań. 

Zarządzanie wiedzą można traktować jako zespół działań nadających odpowiednią 
formę i kierunek procesom zachodzącym w zasobach wiedzy organizacji. W obszarze 
tego zarządzania wyodrębnia się kluczowe procesy, takie jak: lokalizowanie, pozyski-
wanie, rozwijanie, rozpowszechnianie, wykorzystanie i zachowywanie wiedzy�. 

Według koncernu Ernst & Young zarządzanie wiedzą to system pomagający przed-
siębiorstwu w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu wiedzy w celu szybszego 
podejmowania mądrzejszych decyzji dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej10. Cele 
zarządzania wiedzą pełnią dwie funkcje: są wpisane w bieżącą strategię i określają, czy 
można ją stosować przy istniejących zasobach wiedzy organizacji. Ponadto są formuło-
wane niezależnie od strategii i wpływają na powstanie nowych, nieistniejących dotych-
czas możliwości strategicznych. W pierwszym przypadku to strategia determinuje za-
rządzanie wiedzą, w drugim – zarządzanie wiedzą determinuje przyszłą strategię��.

Analiza wyników badań przeprowadzonych w 2001 roku  
dotyczących zarządzania wiedzą w największych firmach w Polsce12

W roku 2001 zespół studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kie-
runkiem kierownika Katedry Teorii Zarządzania prof. Piotra Płoszajskiego przeprowa-
dził badania dotyczące zarządzania kapitałem intelektualnym w firmach w Polsce. 
Przeprowadzono ankietę Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej. Celem ankiety 
była próba dowiedzenia się, na ile polscy menedżerowie są przekonani co do wagi zarzą-
dzania wiedzą i jakie inicjatywy związane z podnoszeniem efektywności procesu zarzą-
dzania wiedzą podejmowane są w firmach. Ankietę skierowano do 500 największych 
firm w Polsce, ale odpowiedziały na nią tylko 64 firmy. Według autorów badań próba ta 
z pewnością nie była reprezentatywna dla ogółu polskich przedsiębiorstw, pozwoliła 
jednak na zarysowanie pewnych trendów. Ankieta została skierowana głównie do preze-

� A. Paszek, Opracowanie systemu zarządzania wiedzą wspomagającego technologiczne przygo-
towanie produkcji, część VIII, Zarządzanie wiedzą, systemy wspomagania podejmowania decyzji, 
konferencja „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji”, Zakopane 2012, s. 57.

10 A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą…, s. 44.
�� A. Paszek, Opracowanie systemu…, s. 57.
�� M. Fryczyńska i in., Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej, red. P. Płoszajski, Szkoła 

Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2001.
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sów oraz dyrektorów generalnych, gdyż zawierała pytania dotyczące strategicznych 
aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednak w wielu przypadkach ankietę wy-
pełnili pracownicy działów: personalnych, organizacji i rozwoju, a także sprzedaży 
i marketingu.

Ponad jedna trzecia respondentów przyznała, że ich firmy ponoszą znaczące straty 
z powodu niepotrzebnego powtarzania tych samych czynności, utraty wiedzy po odej-
ściu pracownika, niewykorzystania pomysłów pracowników i klientów oraz powtarza-
nia tych samych błędów przez pracowników firmy��. Często dochodzi do sytuacji, kiedy 
firmę opuszczają pracownicy, którzy wcześniej nie podzielili się swoją wiedzą i do-
świadczeniem z innymi pracownikami. Wówczas zabierają ze sobą cenne doświadcze-
nie i wiedzę o klientach, zamiast przekazać je swoim następcom, aby mogli efektywniej 
pracować na rzecz danej organizacji.

Wyniki ankiety wskazały, że aż 20% firm biorących udział w ankiecie nie bada sa-
tysfakcji swoich klientów, a 13% – nie kontroluje jakości swoich produktów i usług. Po-
nadto w ponad połowie badanych firm nie monitoruje się satysfakcji swoich pracowni-
ków z pracy. Z przeprowadzonych badań wynika natomiast, że większość firm 
wykorzystuje relacje z klientami jako cenne źródło wiedzy. Ścisła współpraca z klien-
tem umożliwia pozyskanie i wykorzystanie wiedzy o potrzebach odbiorców w procesie 
projektowania produktów i usług14.

Swoistym problemem w firmach jest dostęp do wiedzy cichej, czyli tej zgromadzo-
nej w umysłach pracowników. Wiele firm powołuje w tym celu zespoły robocze, które 
wspomagają przepływ wiedzy pomiędzy pracownikami, czyli usprawniają komunika-
cję wewnątrzkorporacyjną. Z tego rozwiązania skorzystało 90% badanych firm. Ponad-
to w wielu przedsiębiorstwach zachęca się pracowników do dzielenia się swoją wiedzą 
i doświadczeniem z innymi. Jednak aż prawie połowa ankietowanych wyznała, że pra-
cownicy ich przedsiębiorstw boją się przyznać do własnych błędów, a następnie przeka-
zać te wyznania dalej. Dobrym rozwiązaniem byłoby więc na przykład organizowanie 
spotkań, które zachęcałyby pracowników do zwierzeń – nawet tych dotyczących ich 
pomyłek zawodowych. Z czasem w takiej firmie pracownicy, ucząc się na błędach swo-
ich oraz swoich kolegów i koleżanek z pracy, popełnialiby coraz mniej pomyłek. To z ko-
lei oznaczałoby coraz niższe straty – koszty dla firmy.

Wyniki badań pokazują, że jedną z głównych barier w dzieleniu się wiedzą przez 
pracowników stanowi kultura organizacyjna. Respondenci jako potencjalne przeszkody 
wymienili głównie konkurencję między pracownikami (62% ankietowanych), niedosta-

�� Tamże, s. 8.
14 Tamże, s. 10.
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teczną świadomość korzyści (57%), konkurencję między działami w organizacji (55%), 
brak motywacji do dzielenia się wiedzą (57%), a także brak czasu (50%).

Warto zauważyć, że proces zarządzania wiedzą, składający się z kilku etapów, jest 
uwarunkowany kulturą organizacyjną. Wartości kulturowe odgrywają różnorodną rolę 
na poszczególnych etapach zarządzania wiedzą. Mogą pomagać w intensyfikowaniu za-
rządzania wiedzą lub przeciwnie – stanowić dla niego barierę��. Wielkim wyzwaniem 
dla wielu polskich przedsiębiorstw, planujących wdrożenie zarządzania wiedzą, może 
być więc zmiana kultury organizacyjnej.

Ważnym narzędziem wspomagającym komunikację między pracownikami, trans-
fer wiedzy cichej oraz umożliwiającym przechowywanie i powtórne wykorzystanie tych 
zasobów wiedzy, które zostały spisane, jest odpowiednio zaprojektowana infrastruktura 
informatyczna. Poziom zaawansowania stosowanych przez badane firmy narzędzi in-
formatycznych nie jest jednak wysoki. Wydaje się więc, że potencjał, jaki mogą one 
dawać, nie jest w pełni wykorzystany��.

Analiza wyników badań przeprowadzonych w 2004 roku  
dotyczących zarządzania wiedzą w największych firmach w Polsce17

W roku 2004 firma KPMG zleciła badania dotyczące zarządzania wiedzą w naj-
większych przedsiębiorstwach działających w Polsce. Badania zostały przeprowadzone 
przez instytut SMG/KRC Milward Brown Company w lipcu 2004 roku na reprezenta-
tywnej próbie 121 dużych firm oraz organizacji działających w Polsce z przychodami 
powyżej 40 mln euro rocznie i zatrudniających co najmniej 250 osób. Respondentami 
byli członkowie najwyższego szczebla kierownictwa. W tych badaniach wzięły udział 
przedsiębiorstwa reprezentujące najważniejsze branże i sektory gospodarki, a także or-
ganizacje z sektora publicznego. Przez pojęcie „zarządzanie wiedzą” rozumiano w tych 
badaniach systematyczne i zorganizowane wykorzystanie zasobów wiedzy do uspraw-
nienia funkcjonowania organizacji. Z kolei zasoby wiedzy obejmują wiedzę o klientach, 
produktach, procesach, konkurentach w postaci formalnej oraz nieskodyfikowanej. 

Na pytanie: „Czy Państwa organizacja posiada strategię zarządzania wiedzą?”, 54% 
badanych firm odpowiedziało: nie/nie wiem, a pozostałe 46% odpowiedziało twierdzą-
co. Na rysunku 1 ukazano stopień wdrażania systemu zarządzania wiedzą w przedsię-
biorstwach w Polsce.

�� D. Chmielewska-Muciek, Kultura organizacyjna zorientowana na wiedzę, w: Organizacja i za-
rządzanie, „Kwartalnik Naukowy” 2008, nr 4, s. 111.

�� M. Fryczyńska i in., Wiedza jako źródło…, s. 12.
17 Raport badawczy Zarządzanie wiedzą w Polsce 2004, przeprowadzony na zlecenie KPMG, kie-

rownik projektu M. Strojny.
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Rys. 1.  Poziom implementacji zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportu badawczego przeprowadzonego przez KPMG  

pod kierownictwem M. Strojnego, Zarządzanie...

Z rysunku 1 wynika, że tylko 15% badanych firm zadeklarowało wdrożenie progra-
mu zarządzania wiedzą, jednocześnie aż 26% stwierdziło, że nie ma takiego programu i 
nie rozpatrywało potrzeby jego wdrożenia. Prawie jedna trzecia badanych organizacji 
była w trakcie wdrażania lub rozpatrywała możliwość wdrożenia zarządzania wiedzą. 
Ponadto badania ukazują, że w prawie połowie ankietowanych firm (42%) to zarząd 
najmocniej nalegał na wdrożenie zarządzania wiedzą, a w 21% odpowiedzialny jest za 
to wyższy szczebel zarządzania. Działy również odpowiedzialne za zarządzanie wiedzą 
to głównie dział personalny (44%) bądź kilka działów łącznie (25% wskazań). Firmy, 
spytane o rolę efektywnego zarządzania wiedzą w organizacjach, jako główne aspekty 
podały rozwój pracowników, poprawę innowacyjności oraz wzrost zysków i większą 
koncentrację na potrzebach klientów. 

Rysunek 2 przedstawia największe bariery stojące na drodze skutecznego zarządza-
nia wiedzą w organizacjach. Za największe problemy związane z zarządzaniem wiedzą, 
doświadczane przez badane organizacje, uznano brak czasu na dzielenie się wiedzą 
(64% wskazań) oraz natłok informacji (57% respondentów uznało to za problem). Zgod-
nie z wynikami przeprowadzonych badań zdecydowana większość firm w Polsce korzy-
sta z Internetu – 98% respondentów, z intranetu korzysta 79%, a 75% badanych organi-
zacji używa portali jako narzędzi do komunikacji pomiędzy współpracownikami. Przy 
czym zdecydowana większość firm wskazuje intranet, Internet oraz Systemy Obiegu 
Dokumentów za najbardziej skuteczne technologie z punktu widzenia zarządzania zaso-
bami informacyjnymi organizacji.
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Rys. 2.  Problemy związane z zarządzaniem wiedzą w firmach

Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, dlatego podawane wartości nie sumują się do 100%. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportu badawczego przeprowadzonego przez KPMG  
pod kierownictwem M. Strojnego, Zarządzanie…

Większość badanych organizacji jest w trakcie doskonalenia procesów zarządzania 
wiedzą (łącznie 56% przebadanych firm), stosuje program dzielenia się „dobrymi prak-
tykami” (69% firm), ustanawia formalne procedury zarządzania wiedzą (49%), opraco-
wuje strategię zarządzania wiedzą (52%).

Ostatnim elementem badań, przeprowadzonych na zlecenie firmy KPMG, była oce-
na poziomu zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Przyjęto metodologię 
KPMG Knowledge Management Journey, obejmującą pięć etapów rozwoju organizacyj-
nego – od chaosu do systemu. W tabeli 2 ujęto etapy rozwoju przedsiębiorstw z perspek-
tywy zarządzania wiedzą.

Tabela 2.  Etapy zarządzania wiedzą w organizacji (KPMG, Knowledge Management Journey)

Kolejność etapów Opis etapu

1. Etap chaosu Nie występuje powiązanie zarządzania wiedzą z celami organizacji, a wykorzystanie wiedzy  
w praktyce ma charakter przypadkowy i nieformalny

2. Etap świadomości Prowadzenie pilotażowych projektów z zarządzania wiedzą, świadomość co do potrzeby 
intensywniejszego wykorzystania wiedzy w prowadzonej działalności

3. Etap ukierunkowania Związek pomiędzy procedurami i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu wiedzą 
a korzyściami, jakie ma z tego organizacja

4. Etap zarządzania Organizacja dysponuje wdrożonymi procedurami i narzędziami zarządzania wiedzą,  
ale wciąż napotyka problemy technologiczne lub kulturowe

5. Etap systemowego 
zintegrowania

Zarządzanie wiedzą jest integralną częścią procesów operacyjnych, a zasoby wiedzy znajdują 
odzwierciedlenie w wartości organizacji

Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportu badawczego przeprowadzonego przez KPMG  
pod kierownictwem M. Strojnego, Zarządzanie… 
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Respondenci zostali poproszeni o wybranie zdania, które najlepiej zobrazuje aktual-
ny stan ich organizacji. Poniżej w formie wykresu pokazane są ich odpowiedzi za pomo-
cą procentowych wskaźników.

Rys. 3.  Poziom rozwoju badanych organizacji z perspektywy zarządzania wiedzą – samoocena

Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportu badawczego przeprowadzonego przez KPMG  
pod kierownictwem M. Strojnego, Zarządzanie… 

Ponad jedna czwarta przebadanych dużych firm w Polsce jest na etapie ukierunko-
wania, co oznacza, że organizacje stosują metody i narzędzia do zarządzania wiedzą, 
a także widzą korzyści z tego płynące. Łącznie 34% organizacji jest na poziomie naj-
wyższym (etap systemowego zintegrowania) bądź prawie najwyższym (etap zarządza-
nia).

Mniej niż jedna czwarta respondentów jest świadoma istoty zarządzania wiedzą 
i prowadzi pilotażowe projekty mające na celu intensywniejsze wykorzystanie wiedzy 
w prowadzonej działalności. Natomiast 13% badanych organizacji nie przywiązuje du-
żej wagi do zarządzania wiedzą. W takich firmach nie występuje powiązanie zarządza-
nia wiedzą z celami organizacji. Pozostają one, według przyjętej metodologii, na pozio-
mie chaosu organizacyjnego.
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Analiza wyników badań przeprowadzonych w 2010 roku  
dotyczących zarządzania wiedzą w największych firmach w Polsce18

W roku 2010 przeprowadzono projekt badawczy współfinansowany z Europejskie-
go Funduszu Społecznego Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencja-
mi pracowników. Do badań wyłoniono 153 podmioty – małe, średnie i duże przedsię-
biorstwa, istniejące na rynku polskim od co najmniej 2004 roku. Co ważne, w tych 
badaniach wzięły udział przedsiębiorstwa mające sformalizowaną strategię rozwoju, 
w tym strategię zarządzania wiedzą.

W badanych przedsiębiorstwach zarządzanie wiedzą stanowi najczęściej element 
polityki zarządzania zasobami ludzkimi, gdyż rozwój przedsiębiorstwa jest utożsamia-
ny z rozwojem jego kapitału ludzkiego. W badanych firmach bardzo często występuje 
tak zwany system sztafetowy, czyli rekrutacja nowego pracownika przed zakończeniem 
pracy przez odchodzącą osobę i wspólna praca aż do okresu jej odejścia. Przedsiębiorcy 
wskazywali również na użyteczność i funkcjonalność narzędzi informatycznych dla sy-
stemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. Większość badanych wskazała intra-
net jako narzędzie służące efektywnemu zarządzaniu zasobami informacyjnymi w or-
ganizacjach.

Przeprowadzone badania jakościowe przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce ukaza-
ły niski poziom wdrożenia rozwiązań służących skutecznemu zarządzaniu wiedzą.

Zakres metodyki zarządzania wiedzą obejmuje cztery główne obszary; są to rozwią-
zania z zakresu: strategii zarządzania wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarzą-
dzanie relacjami zewnętrznymi oraz rozwiązania informatyczno-telekomunikacyjne. 
Według ankietowanych najważniejszymi dla rozwoju przedsiębiorstwa rodzajami wie-
dzy są: znajomość konkurencji, wiedza o obecnych i przyszłych potrzebach klientów 
oraz nowe technologie.

Uzyskane wyniki wskazują na silniejsze ukierunkowanie technologiczne organiza-
cji i ich lepsze dostosowanie do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, gdzie szybkość 
dostępu do wiedzy i możliwość jej wykorzystania stanowią kluczowy czynnik konku-
rencyjności.

W tym opracowaniu zdefiniowano tak zwaną organizację inteligentną, czyli speł-
niającą łącznie cztery warunki. Ma ona: sformalizowaną (spisaną) strategię rozwoju, 
w której określono długoterminowe cele rozwojowe oraz sposoby ich osiągnięcia; sfor-
malizowaną (spisaną) politykę zarządzania kadrami (w tym rekrutacji, wynagradzania 
i rozwoju kadr); stronę internetową i wewnętrzną sieć komputerową oraz wykorzystuje 

�� P. Kordel i in., Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
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specjalistyczne programy informatyczne, a także – oprócz wymiany informacji podczas 
zakupów lub sprzedaży – w inny sposób wymienia wiedzę z otoczeniem.

Zbadano usytuowanie odpowiedzialności za gromadzenie, przetwarzanie i wyko-
rzystywanie informacji w organizacjach inteligentnych. Okazało się, że w organizacjach 
inteligentnych za gromadzenie informacji najczęściej odpowiedzialny jest kierownik 
działu do spraw marketingu (34% wskazań), następnie zarząd (30%), kierownik działu 
do spraw sprzedaży (26%) i kierownik do spraw zarządzania zasobami ludzkimi (24%). 
W tych organizacjach odpowiedzialność za przetwarzanie informacji spoczywa najczęś-
ciej na kierowniku ds. marketingu (30% wskazań), kierowniku do spraw zarządzania 
zasobami ludzkimi (28%) lub zarządzie (26%). Odpowiedzialność za wykorzystanie 
wiedzy najczęściej przypada zarządowi (48% wskazań), kierownikowi do spraw marke-
tingu (37%) lub kierownikowi do spraw zarządzania zasobami ludzkimi (32%).

Wymiana informacji w realiach, w jakich działają polskie przedsiębiorstwa, najczęś-
ciej zachodzi z klientami, dostawcami oraz firmami o podobnym profilu działalności 
niestanowiącymi konkurencji.

Prawie wszystkie organizacje inteligentne (około 90%) potrafią określić swoją lukę 
wiedzy, podczas gdy tę lukę określiła jedynie co druga organizacja z kategorii pozosta-
łych (czyli organizacji niebędących określonymi w tym opracowaniu jako organizacje 
inteligentne). Można więc wywnioskować, że wiele organizacji wciąż nie ma jasno okre-
ślonego systemu zarządzania wiedzą.

Podsumowanie

Wyniki badań przeprowadzonych w Polsce w latach 2001, 2004 i 2010 ukazują, iż 
przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać istotę zarządzania wiedzą w swoich organizacjach, 
ale niestety wciąż nie wszyscy wdrażają systemy, by właściwie nią zarządzać. Ponad 
10% przedsiębiorstw badanych w 2004 roku w ogóle nie zarządza swoją wiedzą organi-
zacyjną. Jako główne przyczyny w procesie dzielenia się wiedzą wskazują brak czasu 
oraz zbyt duży natłok informacji. W organizacjach, które nie potrafią nad tym zapano-
wać, występuje tak zwany chaos organizacyjny, a wykorzystanie wiedzy w praktyce jest 
tu zjawiskiem przypadkowym. U ponad połowy ankietowanych program zarządzania 
wiedzą jest w trakcie wdrażania bądź taka potrzeba jest dopiero przez te firmy rozpatry-
wana. Jedynie u 15% badanych firm taki program został już wdrożony.

W większości firm to właśnie najwyższy szczebel zarządzania, ze względu na naj-
bardziej twórczy charakter pracy, decyzyjność oraz największe zapotrzebowanie na 
wiedzę, najmocniej nalega na wdrożenie systemu zarządzania wiedzą.

Firmy zaczynają postrzegać efektywne zarządzanie wiedzą w organizacjach jako 
element w ogniwie działań organizacyjnych, który przyczynia się do poprawy innowa-
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cyjności, wzajemnego rozwoju swoich pracowników, wzrostu zysków i większej kon-
centracji na potrzebach swoich klientów. Liczne artykuły i badania poświęcone zarzą-
dzaniu wiedzą w organizacjach świadczą o coraz większym zainteresowaniu tą 
tematyką nie tylko ze strony naukowców, ale i przedsiębiorców. Organizacje zaczynają 
zdawać sobie sprawę, iż wiedza jest cennym zasobem, który – odpowiednio wykorzy-
stany – umożliwi im osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Pozyskiwanie wie-
dzy z zewnątrz, na przykład poprzez współpracę z klientami czy dostawcami, powinno 
być stałą praktyką wśród pracowników. Następnie wszyscy pracownicy, poprzez dziele-
nie się z pozostałymi swoim doświadczeniem zawodowym, powinni przyczyniać się do 
przemiany wiedzy cichej w wiedzę jawną, czyli ogólnodostępną każdemu członkowi 
organizacji. Sporym wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest zrozumienie konieczności po-
zyskiwania wiedzy również z wewnątrz przedsiębiorstwa, czyli od swoich pracowni-
ków. W większości badanych przedsiębiorstw intranet został wskazany jako główne 
narzędzie służące do efektywnego zarządzania zasobami informacyjnymi w organiza-
cjach. Wspólne dyskusje i fora umożliwiają wymianę myśli wśród pracowników. Ma to 
służyć efektywniejszemu procesowi podejmowania przez nich decyzji, co z kolei przy-
czyni się do osiągania lepszych wyników pracy i będzie skutkowało rozwojem organi-
zacji – zarówno pod względem kształtowania kultury wiedzy w przedsiębiorstwie, jak 
i osiągania wyższych przychodów.

Reasumując, polscy przedsiębiorcy dostrzegają korzyści, jakie dostaje ich firma 
w wyniku efektywnego zarządzania wiedzą, i coraz uważniej pozyskują informacje, 
odpowiednio je przetwarzają, a następnie – skutecznie wykorzystują. Oznacza to, że 
coraz większa liczba organizacji stosuje systemy zarządzania wiedzą, które powoli stają 
się integralną częścią procesów operacyjnych występujących w każdym przedsiębior-
stwie.
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Streszczenie

Zarządzanie wiedzą stało się poważnym wyzwaniem dla naukowców i przedsiębiorców. Jest ono postrzegane 
jako system, który poprawia i doskonali kompetencje danej organizacji i zasobów wiedzy na drodze osiągania celów 
organizacyjnych. W polskich przedsiębiorstwach systemy zarządzania wiedzą nie są powszechnie używane. Według 
badania rynku, przeprowadzonego kilka lat temu w Polsce, istnieją organizacje, które w ogóle nie zarządzają swoją 
wiedzą. Istnieją również i takie firmy, które już wdrożyły procedury i techniki oparte na zaawansowanych systemach 
informacyjnych, bardzo przydatne do zbierania, gromadzenia i wykorzystania wiedzy w organizacji. Wiedza osób pra-
cujących w firmie powinna być konwertowana w łatwo dostępną wiedzę formalną, z której będą mogli powszechnie 
korzystać pracownicy w ramach organizacji.

Knowledge management in enterprises in Poland  
– according to the market research conducted in 2001, 2004 and 2010

Knowledge management has recently become an important issue for scientists and entrepreneurs. It has been 
perceived as a system which improves and refines an organization’s competences and knowledge assets to meet or-
ganizational goals and targets. In enterprises in Poland, knowledge management is not so commonly used. According 
to the market research carried out a few years ago in Poland, there are some organizations which do not manage their 
knowledge, but there are some which have already implemented procedures and techniques, computer-based applica-
tions. All of these are really helpful for gathering, accumulating and using knowledge within an organisation. The know-
ledge of individuals working at a company should be converted into an easily accessible formal knowledge that can be 
widely applied within an organisation.
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Wprowadzenie

Istotną rolę w procesach gospodarczych zachodzących na terenie Polski odgrywa 
między innymi działalność samorządów województw. Według ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie województwa do najważniejszych zadań administracji tego 
szczebla zalicza się m.in.: pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu 
konkurencyjności i innowacji gospodarki województwa, kształtowanie i utrzymanie 
ładu przestrzennego oraz tworzenie warunków rozwoju gospodarczego�. W realizacji 
powyższych celów istotne jest tworzenie przez samorządy przyjaznych warunków do 
prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dla przedsiębiorstw z udziałem kapitału 
zagranicznego, które poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) mogą odgry-
wać znaczącą rolę w procesach rozwoju gospodarczego w regionie.

W dobie postępujących procesów globalizacyjnych bezpośrednie inwestycje zagra-
niczne stanowią ważny element gospodarki otwartej. Procesy intensywnego wzrostu 
i rozwoju gospodarczego oraz otwieranie się gospodarki po przełomowym 1989 roku 

∗ Magister Arkadiusz Marchewka jest doktorantem na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: kon-
takt@arkadiuszmarchewka.pl.

� Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998, nr 91, poz. 576.
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sprawiają, iż Polska staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem do lokowania inwestycji. 
Co istotne, na poziom atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów składa się szereg 
czynników determinujących decyzję inwestorów o wyborze danych lokalizacji pod in-
westycje. Zalicza się do nich: dostępność transportową, zasoby pracy, chłonność rynku, 
infrastrukturę gospodarczą, infrastrukturę społeczną, poziom rozwoju gospodarczego, 
stan środowiska, poziom bezpieczeństwa powszechnego oraz aktywność województw 
wobec inwestorów�.

Szczególnie istotną funkcję w procesie napływu bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych do danego regionu pełni aktywność województw wobec inwestorów, która ro-
zumiana jest jako zdolność do kreowania wizerunku regionu, jego popularyzacji, a tak-
że stworzenia przez władze samorządowe dobrego klimatu do inwestycji�.

Znaczącym czynnikiem w procesie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych do województwa zachodniopomorskiego jest działalność samorządu wojewódz-
twa, który poprzez działalność Urzędu Marszałkowskiego i funkcjonujące w jego struk-
turach Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów wpływa na poziom atrakcyjności 
inwestycyjnej regionu.

Zadaniem artykułu jest przedstawienie działalności Centrum Obsługi Inwestorów 
i Eksporterów oraz ukazanie jego znaczenia dla napływu bezpośrednich inwestycji za-
granicznych do województwa zachodniopomorskiego (regionu). Wykorzystano takie 
metody badawcze, jak: krytyczna analiza literatury przedmiotu i materiałów Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, metoda induk-
cji i dedukcji oraz analiza przyczynowo-skutkowa.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w czterech częściach artykułu. Część pierw-
sza zawiera teoretyczne ujęcie znaczenia BIZ dla wybranych elementów gospodarki re-
gionu. Kolejne części dotyczą funkcjonowania samorządu województwa zachodniopo-
morskiego w procesie napływu BIZ oraz charakterystyki działalności Centrum Obsługi 
Inwestorów i Eksporterów w zakresie działań i inicjatyw służących wzmacnianiu atrak-
cyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego. W podsumowaniu przed-
stawiono wnioski z analizy prezentowanego zagadnienia.

� Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011, red. M. Nowicki, Instytut 
Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011, s. 15–18.

� Tamże, s. 18.
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Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla wybranych elementów 
gospodarki regionu

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią jedną z form międzynarodowego 
przepływu kapitału, w wyniku którego dane przedsiębiorstwo tworzy lub powiększa 
swoją filię w innym kraju4. BIZ pobudzają wzrost i efektywność gospodarczą, przyczy-
niają się do restrukturalizacji sektorów i przedsiębiorstw, aktywizują konkurencję i lo-
kalną przedsiębiorczość oraz transmitują nowe metody i wzorce gospodarowania�. 
Wzrost nakładów inwestycyjnych w krajach goszczących, dzięki napływowi BIZ i pobu-
dzeniu komplementarnych inwestycji krajowych, zwiększa majątek produkcyjny, za-
trudnienie czynników produkcji i wytwarzaną produkcję, a w konsekwencji – aktywi-
zuje wzrost gospodarczy�.

Szczególnie ważnym obszarem oddziaływania BIZ na gospodarkę przyjmującą jest 
rynek pracy. Z jednej strony firmy zagraniczne mogą tworzyć nowe miejsca pracy, 
z drugiej – z powodu konkurowania z podmiotami lokalnymi – przyczyniać się do ogra-
niczenia możliwości zatrudnienia w dotychczasowych miejscach pracy7. 

Pozytywne skutki oddziaływania BIZ na zatrudnienie w kraju przyjmującym mogą 
dotyczyć�:

−	 bezpośredniego tworzenia nowych miejsc pracy,
−	 powstawania nowych miejsc pracy w otoczeniu przedsiębiorstw bezpośredniego 

inwestowania,
−	 powstawania nowych miejsc pracy u dostawców półfabrykatów, surowców i ma-

teriałów. 
Do negatywnych skutków oddziaływania BIZ na wielkość zatrudnienia w kraju 

przyjmującym można natomiast zaliczyć�:
−	 zmniejszenie zatrudnienia w przedsiębiorstwach krajowych wypieranych przez 

zagraniczny kapitał,

4 P. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka – t. I, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 237.

� J. Bednarz, Podmioty gospodarki światowej, w: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce 
światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012, s. 48.

� A. Zorska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 
2007, s. 286.

7 A. Kłysik-Uryszek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i prak-
tyka, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 83.

� G. Górniewicz, Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki świato-
wej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 
Bydgoszcz 2007, s. 106.

� Tamże, s. 6.
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−	 tzw. efekt domina, polegający na redukcji zatrudnienia w jednostkach kooperują-
cych,

−	 redukcję zatrudnienia w przejmowanych przedsiębiorstwach krajowych.
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych wiąże się też z transferem techno-

logii do krajów i regionów goszczących, który może stanowić potencjalnie źródło ma-
kro- i mikroekonomicznych korzyści. Napływ procesów technologicznych z zagranicy 
ma istotne znaczenie dla uruchomienia lub przyspieszenia procesów rozwoju ekono-
micznego i społecznego w krajach o mniej rozwiniętych: gospodarce, nauce i technice10. 
Do podstawowych efektów transferu technologii towarzyszących przepływowi kapitału 
w formie BIZ należą m.in.: wzrost produkcji i możliwe zmiany w gałęziowej strukturze 
gospodarki, podnoszenie produktywności i aktywizowanie wzrostu gospodarki, lepsze 
zaspokajanie potrzeb nabywców rynku na rynku krajowym oraz wsparcie rozwoju zdol-
ności technologicznych w powiązanych branżach��.

Powszechnie dominuje przekonanie, iż dzięki przewadze konkurencyjnej i innowa-
cyjności przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego mogą odgrywać istotną 
rolę w korzystnych zmianach strukturalnych oraz pozytywnie oddziaływać na całą gos-
podarkę przyjmującą. Jednak pozytywne skutki napływu BIZ nie są oczywiste ani na 
gruncie teorii, ani – wyników badań empirycznych��.

Samorząd województwa zachodniopomorskiego w procesie napływu 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wszelkie działania rozwojowe oraz sposoby prowadzenia polityki regionalnej, także 
w aspekcie rozwoju gospodarczego związanego z napływem bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, zostały przedstawione w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopo-
morskiego, w którą wpisano sześć następujących celów strategicznych��: 

1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania. 
2. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
3. Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu.
4. Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zaso- 

bami. 
5. Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności.
6. Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu. 

10 A. Zorska, Korporacje transnarodowe…, s. 291.
�� Tamże, s. 293.
�� A. Kłysik-Uryszek, Bezpośrednie inwestycje…, s. 7.
�� Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego, Szczecin, czerwiec 2010, s. 108–109.
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Wedle Strategii znaczące dla ograniczania dysproporcji rozwojowych wewnątrz wo-
jewództwa i tworzenia nowych, stałych miejsc pracy jest wspieranie procesu tworzenia 
obszarów intensywnego inwestowania i lokowania nowych inwestycji, które wpływają 
na tempo rozwoju i konkurencyjność regionu. Istotne znaczenie dla działalności samo-
rządu województwa w aspekcie stymulowania napływu bezpośrednich inwestycji za-
granicznych ma cel nr 2 SRWZ – wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 
według którego działania samorządu nakierowane są na podnoszenie i wzmacnianie 
atrakcyjności inwestycyjnej w powiązaniu z rozwojem narzędzi wsparcia biznesu oraz 
tworzeniem i rozwojem stref aktywności inwestycyjnej14.

Istotnym aspektem działalności samorządu województwa w procesach zmierzają-
cych do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu jest funkcjonowanie instytucji 
sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, takich jak: agencje rozwoju lokalnego i regio-
nalnego, centra wspierania inwestora lub centra rozwoju przedsiębiorczości, inkubatory 
przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe��.

W procesie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu rolę waż-
nego partnera dla samorządu województwa zachodniopomorskiego odgrywa Polska 
Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA (PAIiIZ), która świadczy pomoc in-
westorom zagranicznym zainteresowanym wejściem na polski rynek, a także zajmuje 
się promocją polskich produktów i kreowaniem pozytywnego wizerunku Polski na 
świecie. Poprzez swoje departamenty PAIiIZ umożliwia kontakt inwestora zagraniczne-
go z potencjalnie najodpowiedniejszym regionem Polski dla wybranego rodzaju działal-
ności gospodarczej (inwestor jest kierowany do samodzielnej obsługi przez regionalne 
Centrum Obsługi Inwestora lub obsługiwany wspólnie z PAIiIZ).

W styczniu 2005 roku, w wyniku podpisania listu intencyjnego pomiędzy przedsta-
wicielami PAIiIZ a władzami samorządowymi, zostało powołane do życia Centrum Ob-
sługi Inwestora działające przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopo-
morskiego. Sygnatariusze porozumienia uznali wzrost bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w województwie zachodniopomorskim za jeden z ważnych czynników 
sprzyjających zmniejszeniu skali bezrobocia��. Dokument przedstawiał zadania stojące 
przed COI, do których należało m.in.: tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych 
ofert inwestycyjnych, gromadzenie podstawowych informacji o przedsiębiorstwach 

14 Tamże, s. 108.
�� B. Słomińska, Wspieranie rozwoju inwestycji zagranicznych przez samorządy terytorialne 

a rozwój rynków lokalnych, w: Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych, red. U. Kło-
siewicz-Górecka, PWE, Warszawa 2007, s. 45.

�� List intencyjny z dnia 10 stycznia 2005 r. podpisany przez przedstawicieli Samorządu Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, materiał ze 
zbiorów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Centrum Obsługi Inwe-
storów i Eksporterów.
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państwowych, spółkach skarbu państw lub spółkach komunalnych na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego (szukających inwestora strategicznego), gromadzenie da-
nych statystycznych o województwie obrazujących stan i dynamikę lokalnej gospodarki 
oraz obsługa inwestorów zagranicznych zainteresowanych podjęciem działalności gos-
podarczej w regionie17.

W roku 2009, w ramach poddziałania pn. Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi In-
westorów i Eksporterów (COIE) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
na lata 2007–2013��, COI rozszerzyło swoją działalność. Wychodząc naprzeciw potrze-
bom środowiska eksporterów, wynikających z braku dostępu do kompleksowych usług 
informacyjnych w zakresie eksportu oraz prowadzenia inwestycji poza granicami kraju, 
COI przekształciło się w Centrum Inwestorów i Eksporterów (COIE), rozszerzając swo-
ją dotychczasową działalność o wspieranie zachodniopomorskich przedsiębiorstw w za-
kresie eksportu.

Działalność zachodniopomorskiego COIE dzieli się na trzy zasadnicze obszary��: 
1. Obsługa projektów inwestycyjnych.
2. Promoca potencjału inwestycyjnego regionu.
3. Poprawa oferty inwestycyjnej województwa. 
Działania podejmowane w ramach obszaru 1., związanego z obsługą projektów in-

westycyjnych, dotyczą udzielania zainteresowanym podmiotom informacji w zakresie 
uwarunkowań prawnych i gospodarczych w procesach inwestycyjnych, w tym doradz-
twa inwestycyjnego, oraz wsparcia i doradztwa w procesie pozyskiwania optymalnej 
lokalizacji inwestycyjnej. Ponadto do grupy powyższych zadań kwalifikuje się współ-
praca z inwestorem już pozyskanym, polegająca na kompleksowej pomocy doradczej 
w ramach prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozbudowy projektów inwesty-
cyjnych (tzw. aftercare)20.

Do obszaru 2. zalicza się między innymi organizowanie i współorganizowanie 
przedsięwzięć promocyjnych, takich jak targi, giełdy nieruchomości, seminaria, konfe-
rencje itp., oraz uczestnictwo w nich. Działania podejmowane w ramach powyższego 
obszaru dotyczą także aktywnego poszukiwania inwestorów, inicjowania i wspierania 
działań proinwestycyjnych oraz uczestnictwa w inicjatywach i programach mających na 
celu promocję walorów inwestycyjnych województwa zachodniopomorskiego. Niezwy-
kle istotną rolę w tym obszarze odgrywają inicjatywy nakierowane na współpracę z za-
interesowanymi podmiotami i organizacjami w zakresie działań proinwestycyjnych, 

17 Tamże, s. 2.
�� Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013 jest rozwój polskiej gos-

podarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Informacja za: www.poig.gov.pl, 30.08.2012.
�� Informacje za: www.coi.wzp.pl, 21.08.2012.
20 Informacje za: tamże.
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w tym z placówkami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polskiej za granicą i obcych 
państw w Polsce, regionami partnerskimi oraz samorządami gospodarczymi��.

Ostatni z obszarów działalności COI, związany z poprawą oferty inwestycyjnej wo-
jewództwa, dotyczy szeregu działań, takich jak tworzenie i obsługa bazy danych ofert 
inwestycyjnych oraz administrowanie nią, analiza potencjału inwestycyjnego, w tym 
bieżące dokonywanie analiz w zakresie pozycji konkurencyjnej i atrakcyjności inwesty-
cyjnej województwa zachodniopomorskiego. W obszarze 3. znaczącą rolę odgrywają: 
doradztwo, organizacja szkoleń w zakresie systemów wspierania oraz dostępnych in-
strumentów finansowych skierowanych do inwestorów i samorządów terytorialnych 
w zakresie korzyści z inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych, parkach 
przemysłowych lub wolnych obszarach celnych, a także korzyści oferowanych przez 
samorządy lokalne (gminy, powiaty) w formie zwolnień podatkowych, ulg, oraz możli-
wości partycypacji w programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej��.

Działalność Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów na rzecz podniesienia 
atrakcyjności inwestycyjnej regionu

Funkcjonowanie COIE związane jest z podejmowaniem szeregu działań dotyczą-
cych trzech obszarów będących w sferze jego zainteresowania, które zostały przedsta-
wione w poprzedniej części artykułu. Poniżej scharakteryzowano działania Centrum 
podjęte w trzech przedstawionych obszarach w latach 2010–2011. Przyjęty przez autora 
okres badawczy wiąże się rozszerzeniem w grudniu 2009 roku działalności COI o wspie-
ranie przedsiębiorstw w zakresie eksportu, co mogło wpłynąć na zmianę jego dotych-
czasowego funkcjonowania w powyższych obszarach. W związku z tym za zasadne 
przyjęto przeprowadzenie badań w oparciu o jednolity zakres działalności COIE.

W badanym okresie Centrum w ramach obszaru 1. prowadziło 187 projektów inwe-
stycyjnych, w tym 58 przekazanych przez PAIiIZ (50 do wspólnej obsługi, 8 do samo-
dzielnej obsługi), oraz 119, w których Agencja nie brała udziału��. Liczbę projektów re-
alizowanych w latach 2010–2011 przez COIE przedstawia tabela 1.

�� Informacje za: tamże.
�� Informacje za: tamże.
�� Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010, Urząd 

Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, marzec 2011, s. 4–5 i Informacja 
na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2011, Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, marzec 2012, s. 4–5. Dokumenty ze zbiorów Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Centrum Obsługi Inwestorów i Eks-
porterów.
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Tabela 1. Liczba projektów inwestycyjnych realizowanych przez COIE w latach 2010–2011

Liczba projektów 2010 2011

Projekty przekazane przez PAIiIZ do wspólnej obsługi 1� 31
Projekty przekazane przez PAIiIZ do samodzielnej obsługi   �   �
Projekty realizowane bez udziału PAIiIZ �7 82
Suma 70 117
Razem 187

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów 
w 2010…, s. 4–5 i Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2011…, s. 4–5.

Należy wskazać, iż powyższe projekty inwestycyjne były związane z 21 krajami 
potencjalnego pochodzenia kapitału24. Zdecydowana ich większość (154, stanowiących 
82,5%) dotyczyła krajów europejskich, takich jak: Dania (40), Niemcy (35), Francja (15). 
Pozostałe projekty (33, stanowiące 17,5%) obejmowały kraje azjatyckie (24) oraz USA (9). 
Liczba projektów inwestycyjnych w podziale na kraje potencjalnego pochodzenia kapi-
tału została przedstawiona na rysunku 1.

Rys. 1.  Liczba projektów inwestycyjnych realizowanych przez COIE w latach 2010–2011  
według kraju pochodzenia kapitału

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów 
w 2010…, s. 5 i Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2011…, s. 5.

Ze 187 projektów inwestycyjnych, prowadzonych przez COIE w badanym okresie, 
22 zostały zakończone podjęciem decyzji o realizacji inwestycji na terenie województwa 
zachodniopomorskiego (7 w 2010 r. i 15 w 2011 r.).

24 Tamże, s. 5.
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Istotnym obszarem bieżącej działalności COIE jest promocja potencjału inwestycyj-
nego regionu, w ramach której Centrum podejmuje szereg działań zmierzających do 
wypromowania województwa zachodniopomorskiego jako atrakcyjnego miejsca do pro-
wadzenia działalności gospodarczej dla inwestorów zagranicznych. Do przedsięwzięć 
realizowanych w obszarze 2., samodzielnie przez COIE oraz we współpracy z podmio-
tami zewnętrznymi, zalicza się organizowanie seminariów inwestycyjnych w kraju oraz 
za granicą (lub uczestnictwo w nich), podczas których prezentowana jest oferta inwesty-
cyjna regionu. W okresie badanych dwóch lat zorganizowanych zostało piętnaście tego 
typu wydarzeń, skierowanych do inwestorów zagranicznych i przedstawicieli mediów, 
które odbyły się zarówno w Polsce (Goleniów, Karlino, Koszalin, Stargard Szczeciński, 
Szczecin), jak i w innych krajach (Belgii, Danii, Irlandii, Japonii, Korei Południowej). 
Ponadto do działań podejmowanych w ramach obszaru 2. zalicza się również organiza-
cję konferencji tematycznych i naukowych (lub uczestnictwo w nich) związanych z za-
gadnieniami bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz specjalnych stref ekonomicz-
nych��.

Centrum podejmuje również działania w ramach obszaru 3. W badanych latach do 
najważniejszych zadań w tym zakresie należało organizowanie szkoleń dla jednostek 
samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Celem przedsięwzięć 
zrealizowanych w obszarze 3. było przekazanie przedstawicielom lokalnych samorzą-
dów wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie skutecznego pozyskiwania 
i profesjonalnej obsługi inwestorów. Należy podkreślić, iż pod względem liczby wszyst-
kich zadań wykonywanych przez COIE w latach 2010–2011 w obszarze 3. zrealizowano 

ich najmniej��.

Podsumowanie

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią ważny czynnik rozwoju gospodar-
czego dla krajów przyjmujących. Inwestycje te pobudzają wzrost i efektywność gospo-
darki, przyczyniają się do restrukturalizacji sektorów i przedsiębiorstw, aktywizują 
konkurencję i lokalną przedsiębiorczość, transmitują nowe metody i wzorce gospodaro-
wania.

�� Tamże, s. 20–26. COIE w latach 2010–2011 uczestniczyło w organizacji następujących konferen-
cji: Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju zachodniopomorskich przed-
siębiorstw (Karlino, 15.04.2010 r.), Baltic Business Forum (Świnoujście 28–29.04.2010 r. i 28–
29.04.2011 r.), I Polsko-Chińskie Forum Naukowo-Gospodarcze (11.06.2010 r.), Outsorcing and 
Nearshoring of Business Services to Poland – Opportunities for Danish Companies (Kopenhaga, 
25.10.2011 r.).

�� Tamże, s. 26–28.
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Jednym z czynników decydujących o napływie BIZ do polskich regionów jest ak-
tywność województw wobec inwestorów, którą wiąże się ze zdolnością do kreowania 
wizerunku regionu, jego popularyzacji, a także stworzenia przez władze samorządowe 
dobrego klimatu do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Funkcjonujące w ramach Urzędu Marszałkowskiego Centrum Obsługi Inwestorów 
i Eksporterów podejmuje szereg działań mających znaczenie dla poziomu atrakcyjności 
inwestycyjnej regionu. Działalność COIE dotyczy trzech zasadniczych obszarów, do 
których zalicza się: obsługę projektów inwestycyjnych, promocję potencjału inwestycyj-
nego regionu, poprawę oferty inwestycyjnej województwa. 

Analiza działalności COIE w badanym okresie wskazuje, iż Centrum stanowi silny 
czynnik atrakcyjności inwestycyjnej regionu, co z kolei ma istotne znaczenie dla napły-
wu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa zachodniopomorskiego.
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Streszczenie

W postępującej erze globalizacji bezpośrednie inwestycje zagraniczne są ważnym elementem gospodarki 
otwartej. W krajach przyjmujących istotne dla napływu BIZ jest stworzenie korzystnych warunków do prowadze-
nia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, które mogą odegrać 
ważną rolę w rozwoju gospodarczym regionu. Działające w ramach zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkow-
skiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów podejmuje szereg działań, by w istotny sposób wpływać na 
poziom atrakcyjności inwestycyjnej regionu, co jest ważne dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych.

The importance of functioning of the local government for FDI  
inflow to the Westpomeranian Region

In the progressive era of globalization, foreign direct investments are an important element of the open economy. 
In host countries, significant for FDI inflow is to create favorable conditions to conduct business by enterprises with 
foreign capital, which may play an important role in the economic development of the region. Operating within the 
Marshal’s Office of the Westpomeranian Region Investor Assistance Center takes a number of actions, significant for 
the level of investment attractiveness of the region, what is important for the inflow of foreign direct investments.
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Wprowadzenie

Rynek turystyczny odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym – 
w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym oraz globalnym. 
Sprawnie rozwijająca się turystyka przyczynia się do wzrostu konkurencyjności danego 
obszaru recepcji turystycznej, ograniczenia bezrobocia i – tym samym – wzrostu docho-
du ludności, rozwoju inwestycyjnego oraz rozbudowy infrastruktury.

W turystyce (oraz we wszystkich innych branżach wolnorynkowych) do kluczo-
wych czynników konkurencyjności bezsprzecznie należą innowacje, a ich jak najszyb-
sze wdrażanie stanowi key success factor przedsiębiorstw turystycznych. Ponieważ 
w sektorze usługowym trudno jest uzyskać licencje lub patenty na stworzone innowacje, 
a konkurencja może relatywnie łatwo imitować wdrożone nowości, jednorazowe zmiany 
w usługach, organizacji i procesach nie przynoszą trwałych efektów dla przedsiębiorstw 
na konkurencyjnym rynku. Według P. Kellera w branżach o wysokim poziomie konku-
rencyjności – takich jak branża turystyczna – zastój w czynnościach innowacyjnych 
prowadzi do spadku międzynarodowej, a nawet globalnej konkurencyjności�.

∗ Magister Sylwia Mursch jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Zarządzania Turystyką) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: sylwia.mursch@yahoo.com.

� P. Keller, Innovationen und Tourismus, w: Unternehmen im Tourismus: Führen mir Erneuerun-
gen, red. K. Weimar, K. Peters, H. Pechlaner, Wydawnictwo Erich Schmidt, Berlin 2004, s. 203–
216.
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Przykładem przedsiębiorstwa usługowego, które ze względu na konkurencyjną sy-
tuację w swoim sektorze wdraża coraz więcej innowacji, jest EuroMed GmbH. Jako or-
ganizator turystyki uzdrowiskowej w Niemczech sprzedaje rocznie tysiącom kuracjuszy 
swoje usługi do dziewięciu krajów europejskich. Ta niemiecka spółka rozpoczęła dzia-
łalność w 1990 roku i bardzo szybko stała się liderem swojej branży ze względu na 
wzrastający popyt na kuracje zdrowotne i brak konkurencyjnych organizatorów tego 
typu imprez turystycznych. Współcześnie rynek niemieckich organizatorów i biur po-
dróży specjalizujących się w turystyce zdrowotnej oraz uzdrowiskowej charakteryzuje 
się coraz większą podażą i skłania przedsiębiorstwa do działań innowacyjnych w celu 
zachowania lub podniesienia swojej pozycji konkurencyjnej.

W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną rodzaje innowacji, problemy wyni-
kające z ich wdrażania oraz wybrane przykłady innowacji wprowadzonych do przedsię-
biorstwa EuroMed GmbH.

Rodzaje innowacji na rynku turystycznym

Współcześnie w literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji innowacji. Ety-
mologia tego pojęcia wskazuje na dwa łacińskie słowa: novus (nowy) oraz innovatio 
(odnowienie). Innowacja według OECD to: wdrażanie nowych lub znacznie ulepszonych 
produktów (dóbr lub usług), procesów, instrumentów marketingowych lub sposobu or-
ganizacji. Za nadal aktualną definicję można uznać klasyczne przedstawienie innowacji 
przez J.A. Schumpetera: Innowacją jest nowa kombinacja różnorodnych czynników wy-
twórczych, która doprowadza do realnego postępu ekonomicznego�. Powyższą definicję 
można przełożyć na następujące rozumienie pojęcia innowacji w turystyce�:

−	 wprowadzenie na rynek turystyczny nowoczesnych i konkurencyjnych dóbr 
i usług, z którymi konsumenci jak dotąd się nie zetknęli,

−	 stosowanie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w przed-
siębiorstwach turystycznych,

−	 wprowadzenie na rynek turystyczny marketingu relacji, nowych rozwiązań orga-
nizacyjnych i nowych metod zarządzania.

� P. Cichy, Diffusion durch Innovation – wie die Marktdiffusion innovativer Produkte durch inno-
vative Geschäftsmodelle unterstützt werden kann: Diffusion by innovating – how can innovative 
products be supported by innovative business models, Wydawnictwo Grin, Monachium 2012, s. 2.

� D. Dryglas, Kształtowanie obiektu SPA jako innowacyjnego uzdrowiskowego produktu tury-
stycznego w Polsce, w: Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, red. A. Szromek, 
Proksenia, Kraków 2010, s. 163.
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Literatura przedmiotu wskazuje wiele korzyści na poziomie mikroekonomicznym 
wynikających z wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Do najważniejszych z nich, 
z punktu widzenia przedsiębiorstw turystycznych, należą4:

−	 pozyskanie zarówno nowych, jak i stałych klientów dzięki: tańszym i/lub lep-
szym jakościowo dobrom i usługom turystycznym (np. poprzez implementację 
strategii hybrydowych), sprawniejszej obsłudze ruchu turystycznego (optymali-
zacji procesów back office),

−	 wzmocnienie pozycji konkurencyjnej: pozyskanie nowych dostawców lub wyko-
rzystanie zasobów siły roboczej w miejscach percepcji turystycznej,

−	 wzrost obrotu uzyskany poprzez np. upgrading, rozszerzenie oferty, wydłużenie 
sezonów wysokich lub stosowanie metod cross selling i up-selling�,

−	 wzrost zysku, osiągany np. poprzez metody yield-managementu lub stosowania 
dyskryminacji cenowej,

−	 rozszerzenie rynku docelowego poprzez pozyskanie nowych kanałów dystrybu-
cyjnych.

Innowacje w sektorze turystyki można podzielić na pięć podstawowych grup. 
Pierwszą z nich stanowią innowacje produktu turystycznego, czyli dobra lub usługi tu-
rystyczne, które są nowe w stosunku do oferty przedsiębiorstwa, konkurentów lub do-
stawców. Druga grupa innowacji to innowacje procesowe, obejmujące nowe technologie 
lub zmiany w strukturze procesów usługowych, usprawniające świadczenie usług tury-
stycznych. Trzecią grupą innowacji są zmiany dotyczące zarządzania przedsiębior-
stwem, jego hierarchii i tworzenia nowych stanowisk pracy związanych z innowacyjny-
mi projektami produktów turystycznych lub technologii. Pojęcie innowacji logistycznych 
– czwarta grupa – obejmuje wszelkie ulepszenia w komunikacji, zawierania transakcji 
i udzielaniu informacji, zarówno na poziomie B2B, jak i B2C. Ostatnia grupa to innowa-
cje instytucjonalne, traktujące o reformach polityczno-gospodarczych w sektorze pub-
licznym, które wpływają pośrednio lub bezpośrednio na sektor usług turystycznych. 
Na rysunku 1 przedstawiono wybrane przykłady wyżej wymienionych rodzajów inno-
wacji w turystyce�.

4 W. Pompl, C. Buer, Notwendigkeit, Probleme und Besonderheiten von Innovationen bei touristi-
schen Dienstleistungen, w: Innovationen im Tourismus. Wettbewerbsvorteile durch neue Ideen und 
Angebote, red. B. Pikkemaat, M. Peters, Wydawnictwo Erich Schmidt, Berlin 2006, s. 23.

� Cross selling polega na oferowaniu klientom dóbr komplementarnych, uzupełniających jego za-
mówiony lub kupiony produkt, a up-selling jest metodą, według której sprzedawca nakłania klienta 
do zakupu usługi lub dobra droższego od wybranego przez klienta. 

� B. Pikkemaat, M. Peters, Zur Relevanz von Innovationen im Tourismus: eine Einführung, w: In-
novationen im Tourismus..., s. 3–4.
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Biura podróży oferujące uzdrowiskowe i zdrowotne produkty turystyczne to naj-
częściej touroperatorzy, agencje turystyczne i pośrednicy specjalizujący się w ofertach 
turystyki zdrowotnej, w tym uzdrowiskowej. Touroperatorzy, czyli organizatorzy im-
prez turystycznych, przygotowują, oferują i realizują imprezę turystyczną, składającą 
się co najmniej z dwóch usług turystycznych. Wśród touroperatorów oferujących zdro-
wotne imprezy turystyczne są specjaliści zajmujący się wyłącznie tym rodzajem tury-
styki (np. fitReisen, Jawa-Reisen, Polster & Pohl, EuroMed, Medikur) oraz organizato-
rzy, których oferty zdrowotno-uzdrowiskowe należą tylko do części pełnej gamy ofert 
(np. „Care” Neckermann, „Perfect Days” airtours TUI, „Vital” Tui, „Wellness & Care” 
Thomas Cook).

Tabela 1. Rodzaje innowacji wdrożonych w przedsiębiorstwie EuroMed GmbH

Lata �0. XX wieku Lata 2010–2012

In
no

wa
cje

 pr
od

uk
tu 

tu
ry

sty
cz

ne
go

− programy lojalnościowe dla stałych klientów 
(rabaty, powitalne kosze owoców itp.)

− organizowanie eventów 
z lekarzami uzdrowiskowymi w biurach 
podróży

− stosowanie overbookingu

− organizowanie tzw. Schnupperkur, czyli jedno- lub dwudnio-
wych wycieczek dla potencjalnych kuracjuszy do uzdrowisk 
w celu zachęcenia do wykupu kuracji kilkutygodniowych

− podjęcie współpracy z firmą MSC Kreuzfahrten i rozszerze-
nie w związku z tym oferty o luksusowe, specjalistyczne 
rejsy promami z całodobową opieką lekarską

− wyposażenie biur podróży w ekrany plazmowe, na których 
wyświetlana jest oferta touroperatora

− rozszerzenie sieci sprzedaży o nowe kanały dystrybucji 
(o około 800 agentów i pośredników turystycznych)

In
no

wa
cje

 pr
oc

es
ow

e 

– stworzenie własnego rezerwacyjnego 
programu komputerowego i odejście 
od rezerwacji wyłącznie telefonicznych

– całodobowa możliwość komunikacji 
z klientami poprzez utworzenie call-center 

– zakup profesjonalnego, kompatybilnego systemu 
rezerwacyjnego dla touroperatorów WBS Blank i organizacja 
intensywnych szkoleń dla pracowników w celu sprawnej 
obsługi nowego programu

– stworzenie wirtualnego biura podróży i sprzedaż drogą 
internetową

– komunikacja z klientami poprzez portale społecznościowe: 
założenie stron firmowych na Facebooku i Twitterze

– zakup intranetu w celu sprawnej komunikacji interdziałowej 
przedsiębiorstwa i regularne szkolenia pracowników 
dotyczące obsługi intranetu

In
no

wa
cje

 
w 

za
rz

ąd
za

niu

organizowanie dla pracowników szkoleń 
i wyjazdów typu study tour do najważniejszych 
destynacji turystycznych klientów EuroMedu

– empowerment: decentralizacja uprawnień decyzyjnych 
w firmie; podejmowanie decyzji – szczególnie dotyczących 
celów operatywnych – odbywa się również na niższych 
szczeblach zarządzania

– outsourcing usług rachunkowości podatkowo-finansowej
– wprowadzenie elementów yield management  

(m.in. wdrożenie nestingu oraz prognozowanie popytu) 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wywiadu z pracownikami działu marketingu i działu zarządzania produktem firmy 

EuroMed GmbH.

Działy produktu i marketingu u specjalistycznego touroperatora EuroMed GmbH 
zajmują się m.in. permanentną obserwacją otaczającego rynku i na podstawie bench-
markingowych instrumentów wdrażają różne typy innowacji. W tabeli 1 przedstawiono 
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powyższe grupy innowacji na przykładzie EuroMedu, zestawiające innowacje, których 
dokonano w latach 90. oraz 2010–2012. Należy zauważyć, iż niektóre przedsięwzięcia 
stanowią jedynie tzw. innowacje wewnętrzne, stanowiące nowość dla biura podróży, 
a nie dla jego otoczenia. Przykładem takiej innowacji są nowe produkty wdrożone do 
oferty biura, np. ekskluzywne rejsy promowe po Morzu Karaibskim. Rejsy promowe 
oferowane są w innych biurach podróży od wielu lat, jednak dla przedsiębiorstwa Euro-
Med rozszerzenie oferty o ten rodzaj produktu stanowi innowacyjne przedsięwzięcie.

Innowacyjne powiązania sieciowe na rynku turystycznym

Coraz większą rolę w podnoszeniu konkurencyjności danej gospodarki turystycznej 
przypisuje się powstawaniu klastrów, czyli zintegrowanych sieci powiązań podmiotów 
gospodarczych i organizacji wymieniających się wiedzą i informacją. Szczególnie małe 
i średnie przedsiębiorstwa lokalnych i regionalnych gospodarek powinny ze sobą nie 
tylko konkurować, ale i kooperować, aby zidentyfikować potencjał turystyczny całości 
produktów turystycznych i zapewnić coraz wyższy standard obsługi turystów. Zapew-
nienie jednolitego, rozpoznawalnego przez klientów standardu obsługi w danym obsza-
rze recepcji turystycznej jest możliwe poprzez wspólne przedsięwzięcia marketingowe, 
prowadzenie wspólnych badań w celu uzyskania informacji o ruchu turystycznym 
i identyfikacji czynników kształtujących regionalne i lokalne funkcjonowanie podmio-
tów turystycznych7.

J. Staszewska proponuje podział funkcjonowania klastrów turystycznych na cztery 
fazy�:

1.  Inicjacja powstania klastra przez podmioty polityki turystycznej oraz przedsię-
biorców turystycznych (poprzez stworzenie projektów współpracy i wybór in-
strumentów promowania klastra).

2.  Przedsięwzięcia mające na celu pozyskanie uczestników klastra poprzez promo-
cję tego rodzaju kooperacji.

3.  Podpisanie umów dotyczących szczegółów współpracy, utworzenie organizacji 
reprezentującej klaster z uwzględnieniem inicjatyw oddolnych.

4. Budowanie nowych kanałów komunikacyjnych pomiędzy uczestnikami i dalsze 
wspieranie idei sieci. 

7 P. Niedzielski, A. Dołowy, D. Milewski, D. Szostak, Innowacyjność i struktury klastrowe w wo-
jewództwie zachodniopomorskim. Turystyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go, Szczecin 2008, s. 108–111.

� J. Staszewska, Innowacyjne aspekty w powiązaniach sieciowych – możliwości wykorzystania 
w działalności uzdrowiskowej, w: Uzdrowiska i ich znaczenie..., s. 247.
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Powstawanie klastrów turystycznych w Polsce jest zjawiskiem stosunkowo nowym, 
inicjowanym i wspieranym przeważnie przez podmioty promujące klastering w turysty-
ce, tj. izby turystyki oraz agencje lub instytuty rozwoju regionalnego. Nadal najczęściej 
spotykanym rodzajem współpracy są tradycyjne sieci oparte na aliansach i sojuszach, 
mimo że powiązania sieciowe mogą przyjmować wiele różnych form.

Przedsiębiorstwo EuroMed GmbH nie jest wprawdzie członkiem klastrów tury-
stycznych, jednak istnienie klastrów bądź partnerskich grup turystycznych wśród hote-
larzy i przewoźników, z którymi EuroMed GmbH współpracuje, jest dla touroperatora 
znacznym udogodnieniem pracy na szczeblu zadań operatywnych i strategicznych. 
Przykładem takiej współpracy jest Polskie Centrum Spa w Kołobrzegu, które zrzesza 
hotele i sanatoria z ofertą typu „wellness & spa” w Kołobrzegu. Celem tej organizacji są 
wspólne działania promocyjne na rzecz wysokiej jakości produktu turystycznego. 
EuroMed współpracuje z sześcioma hotelami należącymi do powyższej organizacji (ho-
tel Aquarius Spa, ośrodek sanatoryjno-wypoczynkowy Olymp II, hotel zdrojowy Pro-
Vita, sanatorium SAN, sanatorium Jantar Spa i hotel Diva Spa). Korzyści dla tego orga-
nizatora imprez turystycznych wynikają ze współpracy wewnątrz klastra dotyczącej 
problemów związanych z overbookingiem, wspólnej promocji na targach turystyki zdro-
wotnej, wellness i spa oraz braniu udziału w imprezach promocyjnych, minitargach 
i konkursach dla turystów, organizowanych przez EuroMed GmbH.

Problemy wynikające z wdrażania innowacji na rynku turystycznym

Pomimo wielu pozytywnych aspektów, jakie wynikają z wdrożenia innowacji, in-
westycje na tym obszarze są obciążone stosunkowo wysokim ryzykiem – pomiędzy 
30% a 70%, a wzrost tego ryzyka jest wprost proporcjonalny do wolumenu inwestycyj-
nego�. Do głównych przyczyn skazujących innowacje na niepowodzenie należą: bariery 
wprowadzenia na rynek, brak akceptacji ze strony klientów oraz imitacje. Szczególnie 
łatwo jest skopiować innowacje dotyczące części front office, powyżej tzw. line of visi-
bility, w której turysta bierze udział10. Wyjątek stanowią innowacje wymagające wyso-
kich nakładów finansowych (wybudowanie ekskluzywnego obiektu spa, umowy czarte-
rowe z luksusowymi liniami lotniczymi itp.) lub innowacje tworzone w warunkach 
monopolu naturalnego (na obszarze o wyjątkowym klimacie, rodzaju gleby, wód termal-
nych itp.). 

Innowacje w turystyce narażone są na szybką, tanią i łatwą imitację ze strony kon-
kurencji ze względu na stosunkowo niską kompleksowość nowych dóbr i usług tury-

� K. Brockoff, Produktpolitik, Fischer, Stuttgart 1993, s. 3.
10 R. Klinger, Schutz von Dienstleistungen gegen Imitation, Frankfurt a. Main 2003, s. 122.
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stycznych. Proces wytworzenia danej usługi i dobra oraz ich komponenty trudno jest 
utrzymać w tajemnicy przed konkurentami, którzy mogą sprawdzić zmiany, stosując np. 
metodę tajemniczego klienta (dokonując zakupu testowego przez tzw. secret shopper). 
W tabeli 2 zestawiono – na przykładzie EuroMed GmbH – korzyści, koszty i ryzyko, 
które wiązały się ze zmianą systemu rezerwacji w przedsiębiorstwie. Do roku 2010 
w przedsiębiorstwie EuroMed korzystano z oprogramowania EMSQL, stworzonego 
przez informatyków EuroMedu w 1996 roku i systematycznie aktualizowanego. W roku 
2010 podjęto decyzję o zastąpieniu EMSQL oprogramowaniem WBS Blank, które 
wspiera touroperatorów w osiąganiu celów operatywnych i strategicznych.

Tabela 2.  Zestawienie kosztów i korzyści wynikających z wprowadzenia innowacji procesowych 
w przedsiębiorstwie EuroMed GmbH (zmiana oprogramowania i systemu rezerwacji)

Korzyści Koszty Ryzyko

Pr
ze

d w
dr

oż
en

iem
 i p

o w
dr

oż
en

iu 
inn

ow
ac

ji kompatybilność nowego 
oprogramowania umożliwia 
znalezienie efektywnych 
rozwiązań w innych działach 
firmy i tym samym daje szanse 
na równoległe wprowadzenie 
innych innowacji (np. szybkie 
przekazywanie danych  
do działu księgowości  
lub aktualizowanie oferty 
na stronie internetowej)

– poświęcenie czasu na znalezienie 
najkorzystniejszej oferty wśród 
szerokiego wyboru oprogramowań 
dla touroperatorów

– zasięgnięcie opinii ekspertów przed 
dokonaniem wyboru

– koszty zakupu nowego oprogramowania
– utrata korzyści z wiedzy i umiejętności 

pracowników odnośnie do używania 
poprzedniego oprogramowania

– intensywne szkolenia pracowników 
w celu sprawnej obsługi nowego 
systemu

– szkolenia dla pracowników współpracu-
jących hoteli

– nie każdy pracownik jest 
w stanie zrozumieć sposób 
obsługi nowego programu

– ryzyko utraty danych 
z istniejącego systemu podczas 
wdrażania nowego oprogramo-
wania

Po
 w

dr
oż

en
iu 

inn
ow

ac
ji

– sprawniejszy system 
rezerwacji

– bardziej czytelne vouchery 
dla klientów biur podróży

– szerokie możliwości 
kreowania oferty touropera-
tora (dzięki łatwemu 
pielęgnowaniu danych 
i wprowadzaniu ofert 
specjalnych last minute, 
bonusów, rabatów 
dla seniorów, stałych 
klientów itp.)

– możliwość rozszerzania 
funkcjonalności oprogramo-
wania poprzez zakupienie 
dodatkowych modułów 

– kosztowne błędy pracowników i hoteli 
współpracujących z firmą EuroMed 
podczas tzw. learning by doing przez 
wiele miesięcy po dokonaniu zmiany 
systemu

– comiesięczne opłaty licencyjne oraz 
opłaty za aktualizację oprogramowania

– przedsiębiorstwo jest 
w wysokim stopniu uzależnione 
od producenta oprogramowania

– firma WBS Blank może 
splajtować, powodując m.in. 
zaprzestanie aktualizacji 
programu

– każda awaria w firmie WBS 
Blank powoduje przerwę 
w pracy EuroMedu

– program może okazać się 
nieprzystosowanym do dyna-
micznie zmieniających się 
potrzeb touroperatora

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wywiadu z pracownikami działu marketingu i działu zarządzania produktem firmy 
EuroMed GmbH.
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Wszystkie trzy kolumny tabeli 2 wypełnione są przykładami, które mogły wpłynąć 
na podjęcie decyzji o implementacji nowego systemu. Są to przykłady przemawiające 
zarówno za wdrożeniem (pierwsza kolumna), jak i przeciw niemu (druga i trzecia ko-
lumna). Warto zauważyć, iż w związku z powyższym podjęcie takiej decyzji często 
stanowi kompleksowy i długi proces rozstrzygający.

Podsumowanie

Podsumowując omawiane zagadnienia, należy zwrócić uwagę na istotne znaczenie 
innowacji w budowaniu pozycji konkurencyjnej sektora dóbr i usług turystycznych. 
Wiele korzyści z wdrażania innowacji na poziomie zarówno mikro-, mezo-, jak i makro-
ekonomicznym napotyka bariery ze strony kosztów i ryzyka, które muszą być poniesio-
ne przez innowatorów.

Permanentne podnoszenie jakości dóbr i usług, nowoczesne technologie, współpra-
ca w ramach powiązań sieciowych oraz wdrażanie innowacji – to dynamiczne zmiany 
zachodzące współcześnie w konkurencyjnych strukturach gospodarczych, w tym na 
rynku turystycznym. Powyższe elementy, w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem 
gospodarczym i koopetycją jednostek gospodarczych, powinny być postrzegane jako 
klucz do międzynarodowej konkurencyjności turystyki państw i regionów. Należy bo-
wiem pamiętać, iż sprawnie rozwijająca się turystyka przyczynia się do wzrostu konku-
rencyjności danego obszaru recepcji turystycznej, ograniczenia bezrobocia i – tym sa-
mym – wzrostu dochodu ludności, rozwoju inwestycyjnego oraz rozbudowy 
infrastruktury. Konsumpcyjny charakter turystyki powoduje wzrost podaży dóbr i usług 
nie tylko turystycznych i paraturystycznych, ale i tych niezwiązanych z turystyką, za-
równo na obszarach recepcji, jak i emisji turystycznej. Silna ekonomicznie i innowacyj-
na turystyka ma duży wpływ na innowacyjność i konkurencyjność całej gospodarki, 
w związku z tym polityka państwa powinna mieć na celu tworzenie sprawnie funkcjo-
nującego sektora usług turystycznych.
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Streszczenie

Innowacje mają kluczowe znaczenie w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw wolnorynkowych, 
w tym turystycznych. Wiele korzyści wynikających z wdrażania innowacji napotyka bariery ze strony kosztów i ryzyka, 
które muszą być poniesione przez innowatorów. Innowacje w sektorze turystyki można podzielić na pięć podstawo-
wych grup, czyli innowacje: produktu turystycznego, procesowe, logistyczne, instytucjonalne oraz zmiany dotyczące 
zarządzania przedsiębiorstwem. W artykule przedstawiono rodzaje wdrożonych innowacji w niemieckim biurze podró-
ży EuroMed GmbH oraz zaprezentowano korzyści i problemy (koszty i ryzyko) związane ze zmianą systemu rezerwa-
cji w przedsiębiorstwie.

Innovation in Tourism – Case Study

Providing innovations is in the tourism management, as well as in other branches of the free market economy, one 
of the main determinants of competitiveness. On the one hand, the permanent implementation of new solutions plays 
a key role for tourism companies, but on the other hand, research on the execution of new innovations strategies is both 
labour intensive and rare.

As the obtaining of a patent for an idea or a product encounters, in this sector, several difficulties, one-off chang-
es are not sufficiently effective. Despite several positive aspects related to the implementation of new projects and 
ideas, investments in this area are relatively risky, and besides, they might be very expensive. 

In this article both positive and negative aspects of tourism management will be analyzed and some practical 
examples will be exposed. To be more precise, some examples of innovation implementation carried out by the Ger-
man tour operator EuroMed GmbH will be presented.
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Wprowadzenie

Administrację rządową czy też samorządową obecnie ocenia się przez weryfikację 
jej sprawności, skuteczności i efektywności funkcjonowania. Postępująca globalizacja 
sprawia, iż większość zaproponowanych niegdyś przez ekonomistów i polityków mode-
li działania administracji państwowej współcześnie jest już nieaktualna i wymaga wpro-
wadzenia modyfikacji w taki sposób, aby obrane rozwiązania przynosiły wymierne 
korzyści. Staje się to możliwe chociażby poprzez absorpcję do sektora publicznego nie-
których mechanizmów rynkowych szeroko wykorzystywanych w sektorze prywatnym. 
Takie działanie umożliwia bez wątpienia NPM (New Public Management), które jest 
jednym z ważniejszych kierunków ewolucji administracji publicznej. Celem niniejszego 
artykułu jest zatem przedstawienie istoty i roli nowego zarządzania publicznego oraz 
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ukazanie, jak ważne staje się przeprowadzanie reform zgodnie z NPM w sektorze pub-
licznym. Ponadto w artykule przedstawiono krótką historię ewolucji tradycyjnego za-
rządzania finansami publicznymi w kierunku NPM, a także korzyści i wady, jakie mogą 
się pojawić w procesie implementacji tego współczesnego narzędzia zarządzania pub-
licznego.

Finanse publiczne jako przedmiot zarządzania w sektorze publicznym

Pojęcie finansów publicznych od dawna jest przedmiotem licznych dyskusji i analiz 
budzących nierzadko kontrowersje. Wynika to m.in. z faktu, iż coraz częściej zauważa 
się obniżoną efektywność w wydatkowaniu środków publicznych, a także problem zwią-
zany z marnotrawieniem funduszy publicznych wydatkowanych bez względu na rezul-
taty. Ponadto finanse publiczne stanowią przedmiot zainteresowania szeroko rozumianej 
opinii publicznej, do której zaliczyć należy nie tylko środki masowego przekazu, ale 
również zwykłych obywateli. Należy jednak zaznaczyć, iż poziom wiedzy obywateli 
dotyczący tejże dyscypliny naukowej jest zróżnicowany, a takie pojęcia, jak np. podatki 
czy wydatki budżetowe, które bezpośrednio ich dotyczą, nie zawsze są utożsamiane 
z finansami publicznymi. Dlatego też nieodzownym staje się przedstawienie definicji 
uwzględniającej kryterium własności: przedmiotem nauki o finansach publicznych są 
zjawiska oraz procesy związane z powstawaniem i rozdysponowywaniem pieniężnych 
środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego�. Innymi 
słowy nowoczesna nauka o finansach publicznych nie tylko bada gospodarkę związaną 
z tworzeniem funduszy publicznych, tj. budżet państwa, budżety samorządów, fundusze 
ubezpieczeń społecznych czy inne, ale również koncentruje się na związkach przyczy-
nowo-skutkowych zachodzących między gromadzeniem środków publicznych a proce-
sami: gospodarowania, społecznymi i politycznymi�.

W tym miejscu szczególną uwagę należy zwrócić na określenie gromadzenia środ-
ków publicznych, a także roli państwa w tejże kwestii. Państwo jako podmiot może wy-
stępować jedynie w relacjach z innymi państwami, nigdy w relacjach ze społeczeństwem, 
które stanowi integralną jego część. Zachodzą natomiast relacje pomiędzy społeczeń-
stwem a władzą państwową zarówno w związku z kreowaniem tej władzy, jak i realizo-
waniem nałożonych przez nią zadań�. Dalsze rozwinięcie cytowanej definicji wskazuje, 
iż realizacja wspomnianych zadań wymaga wydatkowania środków pieniężnych, a tym 
samym wcześniejszego ich gromadzenia, za które odpowiedzialna jest władza centralna, 

� S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2004, s. 19.

� Tamże, s. 21.
� A. Wernik, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2007, s. 12.
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w związku z czym finanse publiczne określić można jako system finansowania zadań 
władzy centralnej4. Należy jednak zaznaczyć, iż w każdym państwie ilość czy też wiel-
kość zgromadzonych środków publicznych jest zróżnicowana, albowiem wiąże się to 
bezpośrednio z modelem państwa, a tym samym – różną potrzebą wydatkowania tychże 
środków. Przykładowo, analizując modele państw pod względem doktryny politycznej 
(tj. liberalny, motywacyjny czy redystrybucyjny), zauważyć można: W modelu liberal-
nym państwo ogranicza swoją pomoc na rzecz obywateli, a jego aktywność koncentruje 
się na walce z ubóstwem. W drugim modelu postuluje się podejmowanie działań równo-
ważących stosunki społeczne oraz akcentuje się umacnianie postaw do pracy. W ostat-
nim modelu dąży się do wyrównania szans obywateli, co rodzi konieczność szerokiej 
dystrybucji dochodów�. Kryteriów, pod względem których można rozpatrywać poszcze-
gólne modele państw, jest bardzo wiele, jednakże niezależnie od tego można zauważyć, 
iż finanse publiczne w każdym państwie są koniecznością. Ważne jest jednak, aby za-
chodzące procesy (jak np. zakres, gromadzenie czy wydatkowanie środków publicz-
nych) podlegały racjonalnej gospodarce, w której zarządzanie przebiega w sposób od-
górnie (na szczeblu państwa) zaplanowany, a nie spontaniczny� czy amatorsko-impro- 
wizacyjny.

Tradycyjne zarządzanie finansami publicznymi

W literaturze przedmiotu zarządzanie publiczne jest długookresowym procesem 
przemian złożonym z wielu działań o podłożu teoretycznym i praktycznym, których ob-
szar działania dotyczy przedmiotów (organizacji) umiejscowionych w sektorze publicz-
nym7. Teoretyczne podłoże zarządzania publicznego upatruje swe początki w teorii or-
ganizacji i zarządzania oraz zarządzaniu zmianami organizacyjnymi (a także politologii 
i ekonomii), dlatego też nie dziwi fakt, iż w zarządzaniu publicznym znajdują zastoso-
wanie zasady i prawidłowości zarządzania ogólnego (odnoszenie ich do organizacji pub-
licznych wymaga oczywiście uwzględnienia ich specyfiki)�. 

Pierwsze znamiona tradycyjnego zarządzania publicznego zaobserwować można 
było już w amerykańskich dziewiętnastowiecznych reformach służby cywilnej. Impul-
sem do wdrożenia (nowego wówczas) menedżerskiego podejścia do organizacji służby 
publicznej stał się fakt, iż powoływani politycy niemalże na wszystkich szczeblach 

4 Tamże.
� A. Szewczuk, M. Zioło, Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-

sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 313.
� K. Piotrowska-Marczak, T. Uryszek, Zarządzanie finansami publicznymi, Difin, Warszawa 

2009, s. 29.
7 A. Szewczuk, M. Zioło, Zarys ekonomiki…, s. 355.
� O zarządzaniu publicznym, www.ue.katowice.pl/?contentid=819, 18.04.2012.
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administracji publicznej dążyli do zaspokajania jedynie potrzeb własnych, a nie społe-
czeństwa. W rezultacie takie postępowanie prowadziło do nieudolności, nieefektywno-
ści i szerzącej się korupcji. Reformatorzy zaproponowali więc, aby nominacje w admi-
nistracji publicznej odbywały się w akcie wyborczym na podstawie posiadanych 
kwalifikacji i kompetencji, a nie – przynależności politycznej. Takie założenia miały 
prowadzić do eliminacji polityki, a tym samym maksymalizacji efektywności, skutecz-
ności i ekonomiczności działania.

Ponadto tradycyjne publiczne zarządzanie w dążeniu do optymalizacji przyjętych 
wartości za podstawę przyjmowało biurokratyczną strukturę organizacyjną (za ojca mo-
delu idealnej biurokracji uznaje się Maxa Webera�). Co prawda obecnie budzić to może 
zdziwienie, ponieważ biurokracja kojarzy się formalistyczną, urzędniczą pracą, a zatem 
z czymś zupełnie przeciwnym efektywności, jednakże wówczas celem jej zastosowania 
było zaakcentowanie ciągłości pracy, a także potrzeba jej podziału. Takie podejście mia-
ło umożliwić pracownikom specjalizację w realizacji przypisanych im zadań, a tym sa-
mym pozostanie ekspertem w obszarze wykonywanych czynności. Należy jednak za-
znaczyć, iż biurokracja była i jest bezpośrednio związana z hierarchią władzy, 
w związku z czym zadania i obowiązki poszczególnych stanowisk i jednostek organiza-
cyjnych są jednoznacznie określone, a ich kontrolą zajmują się urzędy zwierzchnie.

Dodatkowo warto podkreślić, iż w tradycyjnym zarządzaniu publicznym jednostka 
była traktowana podrzędnie, bezosobowo, niezależnie od roli, jaką pełniła (pracownik 
czy petent), a społeczeństwo w żadnym razie nie było traktowane jako klient czy konsu-
ment. W literaturze przedmiotu nierzadko taka depersonalizacja jest uznawana za zaletę 
biurokracji, albowiem cechy osobowościowe i uczucia chociażby pracowników w żaden 
sposób nie wywierają wpływu na przebieg i wyniki pracy. Ponadto reformatorzy twier-
dzili, że to pracownicy powinni podporządkowywać się mechanicznym środkom pro-
dukcji, a nie odwrotnie, maszyny bowiem nie były konstruowane z myślą o indywidual-
nych właściwościach człowieka.

Orientacja tradycyjnego zarządzania publicznego na biurokratyczną strukturę pracy 
oraz jej podział i postrzeganie organów administracyjnych raczej w kategoriach forma-
listyczno-strukturalnych bez wątpienia ujmują roli indywidualnego pracownika10. Nie 
dziwi zatem fakt, iż takie podejście powodowało brak akceptacji społecznej oraz utratę 
zaufania obywateli do państwa, a tym samym kryzys władzy. Warto jednak zaznaczyć, 
iż czynna postawa obywateli wobec nieudolnego systemu państwa implikowała zmiany 
w krajach z nadmiernie rozbudowanym sektorem publicznym, stając się tym samym 

� Szerzej na ten temat w: M. Zawicki, Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa 2011, s. 19–
22.

10 J. Supernat, Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, s. 2–7, www.
supernat.pl, 19.04.2012.
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impulsem do modyfikacji i powstania zupełnie nowego, menedżerskiego podejścia do 
administracji publicznej zwanego nowym zarządzaniem publicznym.

Charakterystyka nowego zarządzania publicznego

Odchodzenie od tradycyjnego modelu zarządzania publicznego na rzecz nowego za-
rządzania publicznego rozpoczęło się w latach 80. i 90. ubiegłego wieku w Wielkiej 
Brytanii i USA, a następnie Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie. Radykalne reformy 
sektora publicznego za sprawą organizacji międzynarodowych, takich jak Międzynaro-
dowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, objęły również kraje rozwijające się oraz 
kraje Europy Środkowo-Wschodniej��. Do głównych przesłanek powstania owych re-
form zaliczyć należy m.in. chęć poprawy osiągnięcia efektów ekonomicznych i społecz-
nych przy ograniczonym nastawieniu na nakłady��, poprawę jakości świadczonych usług 
publicznych czy też powszechną krytykę sprawności i efektywności administracji pub-
licznej działającej na zasadach biurokratycznych. Krytyce poddano model biurokra-
tyczny jako niedostosowany do warunków współczesności. Argumentowano, że był on 
właściwy w warunkach gospodarek przemysłowych z pierwszej połowy XX w. Doszedł 
jednak do kresu i nie odpowiada już wymogom czasów, których symbolem jest rozwój 
technologii komunikacyjnych i rozwój gospodarki opartej na wymianie informacji, a nie 
produkcji przemysłowej��. Te i wiele innych postulatów sprawiło, iż od administracji 
publicznej zaczęto wymagać zupełnie nowego podejścia (tj. NPM), znacznie odbiegają-
cego od tradycyjnego „nieaktualnego” już we współczesnej gospodarce modelu. W tabe-
li 1 zaprezentowano podstawowe różnice, jakie występują pomiędzy wspomnianymi 
modelami.

Ponadto w literaturze przedmiotu, zgodnie z koncepcją Ch. Hooda, nowe zarządza-
nie publiczne składa się z siedmiu następujących elementów14:

−	 wprowadzenie profesjonalnego (menedżerskiego) zarządzania w sektorze pub-
licznym,

−	 jasno określone mierniki i standardy działania,
−	 większy nacisk na kontrolę wyników działalności,

�� Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, w: Nowe zarządzanie 
publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa 2007, s. 26.

�� L. Kowalczyk, Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian w podejściu do 
administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsię-
biorczości nr 1, Wałbrzych 2008.

�� J. Bełdowski, D. Sześciło, W stronę nowego zarządzania publicznego, www.nawokandzie.
ms.gov.pl, 19.04.2012.

14 Ch. Hood, A Public Management for All Seasons?, „Public Administratin” 1991, Vol. 69 (1), 
s. 4–5. Przytacza również A. Zalewski w: Reformy sektora…, s. 27.
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−	 nastawienie na dezagregację jednostek sektora publicznego (podział instytucji, 
niezależność),

−	 wprowadzenie konkurencji do sektora publicznego,
−	 nacisk na wykorzystanie w sektorze publicznym metod i technik zarządzania sto-

sowanych w sektorze prywatnym (menedżeryzm),
−	 nacisk na większą dyscyplinę i oszczędność wykorzystania zasobów.
Elementy te są wymieniane praktycznie w każdym opracowaniu poświęconym 

NPM i stanowią swego rodzaju „bazę” nowego zarządzania publicznego, toteż w tym 
miejscu warto pokrótce scharakteryzować każdy z nich, aby z łatwością zrozumieć isto-
tę i sens funkcjonowania organizacji publicznych zgodnie z tą koncepcją. 

Tabela 1. Porównanie tradycyjnego zarządzania publicznego z NPM

Element wyróżniający Zarządzanie tradycyjne  
w sektorze publicznym

Nowe zarządzanie (NPM)  
w sektorze publicznym

1 Struktura organizacyjna Scentralizowane Podzielone pomiędzy jednostki zorganizo-
wane wokół poszczególnych usług

2 Relacje pomiędzy jednostkami 
administracji i wewnątrz nich

Nieokreślone, bezterminowe Bazujące na kontraktach

3 Sposób działania Nacisk na etykę rządzenia, bez zmian 
organizacyjnych

Adaptacja sposobów zarządzania 
z sektora prywatnego

� Sposób finansowania Stały lub rosnący budżet Cięcia w używaniu zasobów
5 Styl zarządzania Ważna rola umiejętności politycznych 

i znajomość przepisów
Przejrzyste zarządzanie

6 Orientacja na wyniki Używanie domniemanych i niejawnych 
standardów

Potrzeba jasno określonych celów

7 Sposób kontroli Kontrolowanie tylko procedur i reguł 
związanych z wydawaniem pieniędzy

Kontrola wyników 
i rezultatów

Źródło:  K. Opolski, P. Modzelewski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDeWu, Warszawa 2004, s. 35.

Przede wszystkim NPM zaleca wprowadzenie profesjonalnego zarządzania, oparte-
go na swobodzie podejmowania decyzji przez menedżerów dzięki przekazaniu im odpo-
wiednich uprawnień (decentralizacja władzy w organizacji publicznej), a także odpo-
wiedzialności, jaką powinni ponosić za osiągane rezultaty. Nie jest to zadanie łatwe, 
dlatego też wytyczone i realizowane cele, zgodnie z filozofią nowego zarządzania pub-
licznego, powinny być na bieżąco monitorowane za pomocą jasno określonych mierni-
ków i standardów oceny efektów podejmowanych działań – zarówno przez organizację, 
menedżerów, jak i poszczególnych pracowników. Dodatkowo NPM kładzie nacisk na 
kontrolę wyników realizowanych zadań, co też bardzo często wymaga zmiany: zasad 
finansowania, metod planowania długookresowego, zarządzania strategicznego, rekru-
tacji pracowników czy też chociażby sposobu ich zatrudniania (na kontrakty).
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New Public Management to model, w którym można zaobserwować podział dużych 
organizacji publicznych na mniejsze jednostki organizacyjne według funkcji czy też 
rodzajów usług. Jednostki te, dzięki odrębności finansowej, a także specjalizacji wyko-
nywanych zadań, znacznie prężniej się rozwijają, są bardziej operatywne i przede 
wszystkim atrakcyjne wobec potencjalnych klientów. Jest to niezwykle ważne, albo-
wiem NPM to model rynkowy, który oprócz istnienia jednostek organizacyjnych uznaje 
również niezależne i równorzędne podmioty. Oznacza to zatem wprowadzenie konku-
rencji do sektora publicznego, co znacznie sprzyja obniżce cen i poprawie jakości ofero-
wanych usług�� zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami społeczeństwa. 

Kolejnym postulatem odróżniającym nowe zarządzanie publiczne od tradycyjnego 
modelu zarządzania jest tzw. menedżeryzm, który zakłada m.in. przenoszenie i wdraża-
nie w administracji publicznej profesjonalnych metod i technik zarządzania sprawdzają-
cych się w sektorze prywatnym. Tego typu podejście sprawia, iż od instytucji sektora 
publicznego oczekuje się reorganizacji nie tylko struktury, ale również zasobów (kadro-
wych, materiałowych, informacyjnych), co w znacznym stopniu powinno przyczynić się 
do większej skuteczności, a tym samym: elastyczności działania, ekonomicznej wydaj-
ności, a także orientacji na osiągane wyniki��. Ponadto NPM zwraca uwagę na ograni-
czoność zasobów finansowych, zgodnie z czym sugeruje obniżkę kosztów bezpośred-
nich, jak i kosztów pośrednich, zwiększenie dyscypliny pracy i ograniczenie żądań 
związków zawodowych17.

Odnosząc się do wyżej omówionych postulatów, warto dodać, iż wiedza i umiejęt-
ności kadry menedżerskiej, a także sprawny przepływ informacji zdecydowanie wpły-
wają na jakość realizowanych założeń opartych na potrzebach i oczekiwaniach klientów. 
Nowe zarządzanie publiczne w przeciwieństwie do tradycyjnego zwraca uwagę na jed-
nostkę, jaką jest obywatel – klient, w związku z czym zadowolenie klienta jest mierzone 
za pomocą (wspomnianych wcześniej) mierników oraz określonych instrumentów. NPM 
w zarządzaniu finansami, a w szczególności funduszami publicznymi, opiera się w szcze-
gólności na zadaniowym kształtowaniu wydatków publicznych przez budżet zadaniowy. 
Pozostałymi ważnymi instrumentami są: 

1) plan wieloletni i metody planowania wieloletniego,
2) ocena ryzyka i metody jego ograniczania,
3) kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny,

�� Reformy sektora….
�� J. Bełdowski, D. Sześciło, W stronę nowego…
17 Nowe zarządzanie publiczne…, s. 28.
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4) instrumentarium służące mierzeniu efektów podejmowanych działań (realizacja 
zadań), skorelowane z oceną stopnia osiągania satysfakcji przez obywateli z do-
starczonych dóbr i usług przez samorząd (lub inny podmiot publiczny)��.

Koncepcje i instrumenty stosowane w nowym zarządzaniu publicznym

Jak już wspomniano wcześniej, od sektora publicznego – zgodnie z modelem New 
Public Management – oczekuje się m.in. wdrażania nowych koncepcji zarządzania. Wy-
nika to z zauważenia faktu, iż wiele współczesnych przedsiębiorstw prywatnych, dzia-
łających w dynamicznie rozwijającej się światowej gospodarce, swoją pozycję na rynku 
zawdzięcza właśnie świadomej decyzji wdrożenia odpowiedniej metody czy koncepcji 
zarządzania. Zauważono również, iż zamknięcie na trendy współczesnych systemów 
zarządzania, nieumiejętne posługiwanie się narzędziami koncepcji lub zastosowanie 
nieodpowiednich parametrów pogrążyło dużą ilość konserwatywnych przedsiębiorców, 
tym samym zmuszając ich do zamknięcia działalności gospodarczej. Ucząc się na do-
świadczeniach sektora prywatnego, spostrzeżono, iż nieodzownym staje się zastosowa-
nie odpowiednich koncepcji, które również w sektorze publicznym mają szansę powo-
dzenia. Do najczęściej proponowanych koncepcji zarządzania w NPM zaliczyć należy 
między innymi:

1. Lean management – to koncepcja zarządzania, która jest typowym przedsięwzię-
ciem restrukturyzacyjnym stosowanym w przedsiębiorstwach. W języku polskim nie 
ma dosłownego tłumaczenia tego wyrażenia, dlatego też w literaturze fachowej lean 
management oznacza „odchudzone” lub inaczej „wyszczuplone” zarządzanie. Istotą tej 
koncepcji jest tworzenie prostych i zarazem przejrzystych struktur, a także dążenie do 
uzyskania wysokiej produktywności pracy i produkcji, co w rezultacie przyczynia się 
do zwiększenia jakości produkcji i usług. Osiąga się to przez integrację celów, zadań 
i funkcji przedsiębiorstwa. Celem jest natomiast dostosowanie przedsiębiorstwa do ak-
tualnych, rynkowych warunków gospodarowania w drodze gruntownych przekształceń 
organizacji, zarządzania i funkcjonowania��. W odniesieniu do sektora publicznego owo 
odchudzanie polega na prywatyzacji usług lub też prywatyzacji na zasadzie kontrakto-

�� B. Filipiak, Efektywność w zarządzaniu finansami samorządowymi. Skutek kryzysu czy obiek-
tywna konieczność?, Zeszyty Naukowe nr 10, PTE, Kraków 2011, s. 224–225, www.pte.pl/1202_ze-
szyty_naukowe.html, 24.04.2012.

�� Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 1999, s. 201. Szerzej na temat koncepcji lean management w: K. Zimniewicz, Współ-
czesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999, s. 59–70.
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wania usług (na podstawie przetargów). Polega to zatem na ścisłej współpracy obu sek-
torów, co określa się mianem partnerstwa publiczno-prywatnego20.

2. Reengineering – oznacza radykalną zmianę koncepcji procesów przedsiębior-
stwa zmierzającą do zdecydowanej poprawy jego efektywności. U podstawy tego podej-
ścia leży założenie, że przedsiębiorstwo należy traktować jako całość procesów zorien-
towanych na satysfakcjonowanie potrzeb klienta, mówiąc dokładniej, na tworzenie 
wartości dla klienta��. Koncepcja ta zakłada, iż opierając się na możliwościach, jakie 
stwarzają nowe technologie informatyczne, można wymyślić nowy sposób działania, 
który przynajmniej częściowo zastąpiłby zarządzanie oparte na funkcjach i specjalnoś-
ciach zawodowych (produkcja, sprzedaż itp.) zarządzaniem procesowym.

3. Benchmarking – polega na uczeniu się od najlepszych przez porównywanie się 
z najlepszymi, poszukiwaniu najefektywniejszych metod dla danej działalności, pozwa-
lających osiągnąć przewagę konkurencyjną, porównywanie procesów, produktów 
i usług z ich odpowiednikami u najlepszych konkurentów itp.�� Ta koncepcja umożliwia 
nie tylko prywatnym przedsiębiorstwom, ale również sektorowi publicznemu zrobienie 
wielkiego kroku naprzód. Jest to bowiem proces, w wyniku którego stale poszukuje się 
coraz to efektywniejszych metod dla danej działalności, a tym samym – jak stwierdza 
E.E. Sprow: Już sama wiedza, gdzie właśnie się znajdujemy, jest dla wielu przedsię-
biorstw znaczącym usprawnieniem (…). Benchmarking ma pomóc ustalić priorytety 
i wskazać wyraźny kierunek��.

4. Controlling – w kompleksowym ujęciu określa się jako system wzajemnie powią-
zanych przedsięwzięć, zasad, metod i technik służących wewnętrznemu systemowi stero-
wania i kontroli, zorientowanemu na osiągnięcie planowanego wyniku24. Jest to narzę-
dzie wykorzystywane do spełniania różnych funkcji i zadań, które występują między 
innymi w takich obszarach, jak planowanie, kontrola, rachunkowość finansowa, rachun-
kowość zarządcza, analiza finansowa czy rachunek ekonomiczny��. Controlling można 
zatem odnieść zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego, jest on bowiem dosko-
nałym narzędziem umożliwiającym zwiększenie sprawności i efektywności zarządza-
nia. Wspomaga on planowanie, pozwala kontrolować koszty i przychody przedsiębior-
stwa, dostarcza informacji o bieżącej sytuacji oraz koordynuje działania ośrodków 
odpowiedzialności.

20 H. Krynicka, Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management), 
Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Sulechów 2006, s. 199, www.bibliotekacyfrowa.pl/
Content/34636/014.pdf, 25.04.2012.

�� J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 271.
�� Z. Martyniak, Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996, s. 303–304.
�� E.E. Sprow, Problemy jakości, „Benchmarking: Sposób na nasze czasy?” 1995, nr 5, s. 5.
24 S. Marciniak, Controlling. Filozofia, projektowanie, Difin, Warszawa 2001, s. 12.
�� Tamże, s. 16.
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Konkludując, warto zauważyć, iż współczesne przedsiębiorstwa od dawna dysponu-
ją wspomnianymi (wybranymi) koncepcjami. Sektor publiczny, chcąc dorównać tejże 
konkurencji, bez wątpienia musi reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu rynko-
wym, być bardziej elastyczny i gotowy na wprowadzanie niekiedy rewolucyjnych zmian 
w systemie zarządzania, a NPM to model, który w dużym stopniu mu to umożliwia.

Korzyści i wady New Public Management

Nowe zarządzanie publiczne, pomimo wielu pozytywnych postulatów, wywołuje 
również negatywne efekty. W tabeli 2 przedstawiono syntetyczne zestawienie porównu-
jące korzyści i wady, jakie niesie ze sobą NPM.

Tabela 2. Zalety i wady New Public Management

Korzyści NPM Wady NPM

− lepsza alokacja dysponowanymi zasobami
− mniejsza liczba procedur biurokratycznych
− większa skuteczność podejmowanych działań i decyzji
− wzrost jakości świadczonych usług dzięki zastosowaniu 

nowoczesnych i innowacyjnych technologii
− lepsza i skuteczniejsza komunikacja ze społeczeń-

stwem
− szybszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania
− zarządzanie oparte na efektach i procesach, 

ale służące nadal społeczeństwu

− fragmentacja usług na skutek kontraktowania i niektórych 
instytucji publicznych poprzez ich podział na agencje 
prowadzi do osiągania celów jednostkowych, ale nie celu 
głównego

− rywalizacja między podmiotami o kontrakty na usługi 
ogranicza i eliminuje współpracę między nimi, która 
na przykład w edukacji i ochronie zdrowia byłaby 
korzystna i pożądana

− kontraktowanie usług pociąga za sobą wysokie koszty 
transakcyjne będące efektem zwiększenia kontroli 
i inspekcji

− rozdzielenie funkcji nabywcy i producenta usług, 
prywatyzacja i zlecenie wykonywania usług na zewnątrz 
pozbawia sektor publiczny specjalistycznych kompetencji

− pogarszające się warunki pracy i płacy powodują 
zwiększenie się dysproporcji płacowych i zmniejszenie się 
stabilizacji zatrudnienia

Źródło:  R. Fedan, Zarządzanie publiczne w procesie kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Nierówności społeczne a 
wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, Zeszyt nr 20, Rzeszów 2011, 
s. 214, www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/zeszyty/Zeszyt20/16.pdf, 27.04.2012.

Ocena funkcjonowania administracji publicznej w różnych krajach, pomimo wspól-
nych założeń przeprowadzonych reform, kształtuje się różnorodnie. Obecnie nawet 
w krajach najbardziej zaawansowanych we wdrożeniu NPM – jak np. Nowa Zelandia, 
Australia czy Wielka Brytania – nie występuje zupełnie „czysty” model nowego zarzą-
dzania publicznego. We wszystkich tych krajach można jednak zauważyć pomieszanie 
modelu administracyjnego z profesjonalnym, menedżerskim zarządzaniem. Wiele 
państw w zależności od potrzeb wybiera (w przeciwieństwie do założeń reformatorów) 
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tylko te techniki, właściwości czy też założenia NPM, które są dla nich optymalne. 
Nie jest to zjawisko zaskakujące, albowiem każdy kraj jest zróżnicowany politycznie, 
społecznie, gospodarczo i kulturowo, co znacznie wpływa na postrzeganie rozwiązań 
stawianych przez NPM��. Warto również podkreślić, iż NPM nie uwzględnia w swej 
teorii wspomnianych różnic. Niemniej jednak nowe zarządzanie publiczne z pewnością 
wytyka wady sektora publicznego, skłania do refleksji, a także budzi chęć ulepszenia 
i wprowadzenia zdecydowanych zmian.

Podsumowanie

Sektory – zarówno publiczny, jak i prywatny – we współczesnej gospodarce stale 
poszukują i wdrażają innowacyjne rozwiązania w celu poprawy efektywności ich funk-
cjonowania. Wybory zastosowanych technologii determinuje chęć utrzymania pozycji 
na rynku charakteryzującym się wysoką konkurencyjnością. Globalizacja, która staje 
się faktem, wymusza podejmowanie nowych strategii, nieodłącznie wiążących się z wy-
borem odpowiednich technologii informacyjnych. Metody i koncepcje stanowią uzupeł-
nienie sprawnie działającego systemu zarządzania, a wybór poszczególnych rozwiązań 
zależy przede wszystkim od aktualnego stanu i obranej drogi rozwoju danego przedsię-
biorstwa czy też kraju. Biorąc po uwagę czynniki mające wpływ na ich funkcjonowanie 
w danym środowisku, należy stwierdzić, że nie wszystkie rozwiązania będą stanowić 
optymalne korzyści, dlatego też New Public Management koncentruje w sobie szereg 
cech istotnych z punktu widzenia menedżerskiego zarządzania. Wiele założeń ściśle 
związanych jest z procesem uczenia się, a zatem ich wprowadzenie w życie warunkuje 
ciągły rozwój i chęć doskonalenia się. Ponadto podjęcie nowoczesnych koncepcji wyma-
ga pokory oraz krytycznego spojrzenia na system poprzez sklasyfikowanie wad i niedo-
skonałości. NPM ukazuje, że tylko poprzez niezbędne zaangażowanie w każdym z wy-
mienionych sektorów możliwa jest likwidacja bierności oraz otwarcie na zmiany.
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Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty i roli nowego zarządzania publicznego oraz ukazanie, jak 
ważne staje się przeprowadzanie reform zgodnie z NPM w sektorze publicznym. Ponadto w artykule przedstawiono 
krótką historię ewolucji tradycyjnego zarządzania finansami publicznymi w kierunku NPM, a także korzyści i wady, ja-
kie mogą się pojawić w procesie implementacji tego współczesnego narzędzia zarządzania publicznego.

New Public Management (NPM) as an instrument of public finance management

Assessments of both government and self-government administrations are currently held by verification of their 
efficiency and functions effectiveness. Increasing globalization causes majority of accepted economical and political 
models of government administration functions to lose their actuality and creates need of modifications in such a way, 
that chosen solutions bring quantitative benefits. It becomes possible by absorption of some market mechanisms that 
are being widely used in private sector. Such activity is enabled by NPM (New Public Management), which is one of the 
most important direction of public administration evolution. The aim of this paper is therefore to show an essence and 
the role of new public management as well as to show, how essential it is to conduct reforms with accordance to NPM 
in public sector. Moreover the article shows short story, pros and cons, that can appear in the process of implementa-
tion of this modern tool of public management. 
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Wprowadzenie

Rok 2012 obfitował w procesy konsolidacyjne na polskim rynku ubezpieczeń. 
Do najważniejszych wydarzeń z tej kategorii zaliczyć można przede wszystkim: przeję-
cie Proamy przez Generali, nabycie Warty przez Talanx, przejęcie przez Vienna In-
surance Group Polisy-Życie, a także połączenie InterRisk i PZM TU. Wszystkie te wy-
darzenia zasługują na miano ważnych, ponieważ coraz częściej mają charakter 
ponadnarodowy, co oznacza, że wywierają wpływ na całą gospodarkę światową.

Fuzje i przejęcia nie są nowym zjawiskiem, jednakże dopiero od niedawna stały się 
przedmiotem badań. Takie działania zawsze uważa się za punkt zwrotny w historii or-
ganizacji, powodujący zmiany we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Powodze-
nie uwarunkowane jest wieloma czynnikami – zaangażowaniem pracowników, komuni-
kacją wewnątrz firmy, dobrym planowaniem oraz umiejętnością zarządzania. Dzięki 
procesom M&A firmy ubezpieczeniowe zwiększają swoje udziały w rynku, eliminują 
konkurencję oraz zyskują niezbędne know-how.

W pierwszym rozdziale omówiono istotę fuzji i przejęć, zwrócono uwagę na różnice 
semantyczne, a także opisano cele i motywy tych transakcji. Drugi rozdział przedstawia 
stan polskiego sektora ubezpieczeń w I kwartale 2012 roku. Trzecia, ostatnia część, po-
święcona została trzem wybranym procesom konsolidacyjnym. W tej części omówiono 

∗ Magister Anna Karolina Owczarzak jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: anna.owczarzak@wp.pl.
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przede wszystkim najważniejsze etapy i motywy tych transakcji oraz wskazano na moż-
liwe ich konsekwencje.

1. Istota i motywy fuzji i przejęć na rynku ubezpieczeń

Postępująca globalizacja i liberalizacja rynków, zanikanie barier pomiędzy poszcze-
gólnymi typami instytucji finansowych, rozwój technologii informatycznych oraz ko-
nieczność wdrażania innowacji technologicznych i produktowych – to tylko niektóre 
czynniki determinujące towarzystwa ubezpieczeń do podejmowania działań ukierunko-
wanych na rozwój. Może on odbywać się w oparciu o własne zasoby (wzrost wewnętrz-
ny) lub poprzez fuzje i przejęcia oraz alianse strategiczne (wzrost zewnętrzny). 

W potocznym rozumieniu fuzje i przejęcia to procesy łączenia firm i przejmowania 
kontroli nad nimi. W literaturze nie ma jednak jednolitego nazewnictwa, autorzy bardzo 
często przyjmują odmienne punkty widzenia, stąd tak ogromna różnorodność w syste-
matyce tych pojęć. Najczęściej fuzja definiowana jest jako proces łączenia się dwóch 
(lub więcej) autonomicznych przedsiębiorstw w celu stworzenia nowego przedsiębior-
stwa. Za przejęcie uważa się zdobycie kontroli przez jedną firmę (najczęściej silniejszą 
ekonomicznie) nad inną firmą przez nabycie jej akcji (udziałów) w liczbie wystarczają-
cej do kontroli i zarządzania�.

Bardzo często zdarza się i tak, że proces, który początkowo uznawany był za prze-
jęcie, przybiera formę fuzja, i odwrotnie. Podział na fuzje i przejęcia jest więc w pewnej 
mierze umowny. Warto przy tym zauważyć, iż oddzielanie od siebie fuzji i przejęć nie 
zawsze jest konieczne. Transakcje te mają ze sobą tak wiele wspólnego, że przynajmniej 
z perspektywy rynkowej uzasadnione jest traktowanie ich jako jednego (choć nie jedno-
rodnego) typu zjawiska�. W literaturze regułą staje się używanie obu pojęć wymiennie 
lub używanie terminu łącznego (ang. mergers and acquisitions, M&A).

Towarzystwa ubezpieczeń łączą się z wielu powodów (rysunek 1). Do głównych 
motywów połączeń na rynku ubezpieczeń można zaliczyć: chęć uzyskania przewagi 
konkurencyjnej i zwiększenia udziałów w rynku, osiągnięcia synergii operacyjnej (po-
przez korzyści skali, racjonalizację procesów, transfer wiedzy), wyeliminowania konku-
rencji czy dywersyfikację ryzyka działalności. Fuzje i przejęcia mogą przynieść także 
oszczędności (zwłaszcza tam, gdzie tworzenie od podstaw nowych linii produktów czy 
kanałów dystrybucji jest zbyt kosztowne), zwiększyć przychody (poprzez zwiększenie 
sieci i skali sprzedaży) oraz przynieść wymierne korzyści podatkowe. Warto także 

� Fuzje i przejęcia, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 2009, s. 24.
� B. Rozwadowska, Fuzje i przejęcia. Dlaczego kończą się (nie)powodzeniem, Studio EMKA, 

Warszawa 2012, s. 13–16.
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zwrócić uwagę na osobiste aspiracje menedżerów. Fuzje i przejęcia mogą być sposobem 
osiągania osobistych celów (wzrost wynagrodzenia, z reguły powiązanego z poziomem 
zysku i obrotami firmy) i zaspokajania ambicji kierownictwa, związanych np. z zarzą-
dzaniem większą liczbą podwładnych lub dysponowaniem większym budżetem�.

Rys. 1. Motywy fuzji i przejęć

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Fuzje i przejęcia…, s. 32–47.

Jednak wzrost zewnętrzny nie powinien całkowicie zastępować wzrostu we-
wnętrznego. Na te procesy powinno się spoglądać bardziej z punktu widzenia przepro-
wadzenia korzystnych zmian i otwarcia się na nowe możliwości. Warto podkreślić, że 
czasem od fuzji i przejęć korzystniejsze są inne formy współpracy (np. joint venture, 
alianse strategiczne, udziały mniejszościowe itp.). Jednocześnie należy pamiętać, że fu-
zje i przejęcia nie są celem samym w sobie, lecz drogą do osiągnięcia celu, jakim jest 
rozwój przedsiębiorstwa.

2. Stan polskiego sektora ubezpieczeń

Na koniec I kwartału 2012 roku zezwolenie na prowadzenie działalności miały 62 
krajowe zakłady ubezpieczeń. Wśród nich: 28 zakładów ubezpieczeń na życie, 33 zakła-
dy pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych (w tym jeden zakład reasekura-
cji) oraz jeden zakład ubezpieczeń znajdujący się w dobrowolnej likwidacji (Universum- 
-Życie TU SA)4.

Przychody zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2012 roku wyniosły 21,46 mld zł. 
W strukturze przychodów dominują składki przypisane brutto (76,77%) oraz niezreali-

� Fuzje i przejęcia…, s. 32–44.
4 Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2012 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finanso-

wego, Warszawa, 5 lipca 2012, s. 7.
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zowane zyski z lokat, które wraz z przychodami z lokat stanowią 17,77% przychodów 
ogółem. 

W ubezpieczeniach na życie możemy mówić o umiarkowanym poziomie koncentra-
cji rynku. W dziale I ubezpieczeń nastąpił wzrost udziału 5 największych zakładów 
ubezpieczeń o prawie 3 pkt proc. (tabela 1). Warto zwrócić uwagę na wyniki trzech za-
kładów ubezpieczeń: 

−	 TU Allianz Życie Polska SA – wzrost udziału w rynku o 4,37 pkt proc. w stosun-
ku rocznym i awans na 2 pozycję z pozycji 6,

−	 Open Life TU Życie SA – wzrost udziału w rynku o 7,34 pkt proc. w stosunku 
rocznym i awans o 26 pozycji na pozycję 3,

−	 TUnŻ Europa SA – zmniejszenie udziału w rynku o 5,45 pkt proc. i spadek z po-
zycji 2 na pozycję 7.

Tabela 1.  Zakłady ubezpieczeń działu I o największych udziałach w rynku  
(mierzonych wielkością składki przypisanej brutto) w I kwartałach 2011 roku i 2012 roku

Lp.
Dział I

Zakład ubezpieczeń 03.2011 
(%) Zakład ubezpieczeń 03.2012 

(%)
1 PZU ŻYCIE SA 26,75 PZU ŻYCIE SA 30,04
2 TUnŻ EUROPA SA 10,18 TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA SA 9,65
3 ING TUnŻ SA 6,89 OPEN LIFE TU ŻYCIE SA 7,34
� TUnŻ WARTA Życie SA 6,76 TUnŻ WARTA Życie SA 6,35
5 AVIVA TUnŻ SA 6,25 ING TUnŻ SA 6,21

Razem 56,81 Razem 59,58
Źródło: Raport o stanie sektora…, s. �.

Tabela 2.  Zakłady ubezpieczeń działu II o największych udziałach w rynku  
(mierzonych wielkością składki przypisanej brutto) w I kwartałach 2011 roku i 2012 roku

Lp.
Dział II

Zakład ubezpieczeń 03.2011 
(%) Zakład ubezpieczeń 03.2012 

(%)
1 PZU SA 35,39 PZU SA 34,65
2 STU ERGO HESTIA SA 9,21 STU ERGO HESTIA SA 9,39
3 TUiR WARTA SA 8,82 TUiR WARTA SA 9,21
� TU ALLIANZ POLSKA SA 6,91 TU ALLIANZ POLSKA SA 6,53
5 INTERRISK SA Vienna 

Insurance Group
4,62 UNIQA TU SA 4,85

Razem 64,95 Razem 64,64
Źródło: Raport o stanie sektora…, s. 12.

W dziale II, począwszy od II kwartału 2002 roku do końca rozpatrywanego okresu, 
trwa trend spadkowy koncentracji rynku. W I kwartale 2012 roku zaobserwowano nie-
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znaczny spadek udziału 5 największych zakładów ubezpieczeń w rynku o 0,31 pkt proc. 
w porównaniu z poprzednim rokiem (tabela 2).

3. Najważniejsze zmiany na polskim rynku ubezpieczeń

3.1. Debiut Proamy i jej przejęcie przez Generali

Wraz z początkiem 2012 roku na polskim rynku ubezpieczeń zadebiutowała Groupa-
ma, francuskie towarzystwo ubezpieczeń, jedno z największych towarzystw ubezpie-
czeniowych w Europie. Znane jest przede wszystkim z ubezpieczeń: rolnych, zdrowot-
nych, dla władz lokalnych, ochrony prawnej, morskich, a także ubezpieczeń pojazdów 
i mieszkań. Obecnie Groupama świadczy swoje usługi ponad 16 mln klientów na terenie 
15 krajów. Ekspansja Groupamy trwa nieprzerwanie od 2005 roku i polega na przejmo-
waniu spółek w kolejnych krajach lub uruchamianiu zagranicznych oddziałów. Działa-
nia te pozwoliły francuskiemu ubezpieczycielowi podwoić przychody z działalności 
międzynarodowej z około 2 mld euro w 2005 roku do około 4 mld euro w 2010 roku.

W Polsce Groupama weszła na rynek pod nazwą Proama�. Swoją działalność rozpo-
częła 29 stycznia od sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, głównie przez telefon, 
Internet oraz multiagencje. W ofercie firmy znajdują się pakiety AC i OC obudowane 
w wachlarz produktów dodatkowych: Super Assistance, NNW Komunikacyjne, NNW 
Domowe, Ubezpieczenie od Utraty Pracy oraz Ubezpieczenie Ochrony Prawnej. Proa-
ma wyróżniła się na rynku, proponując klientom Osobistego Doradcę (zamiast tradycyj-
nej infolinii klient może bezpośrednio skontaktować się ze swoim doradcą) oraz zniżkę 
bonus-malus w wysokości 70% dla bezpiecznych i bezszkodowych kierowców (dotych-
czas na rynku stosowano zniżkę do 60%).

Proama szybko zyskała w Polsce popularność, o czym świadczy 100 tys. sprzeda-
nych polis zaledwie w sześć miesięcy, a także otrzymane Godło Promocyjne: Laur Kon-
sumenta – Odkrycie Roku 2012�.

Ze względu na kłopoty francuskiej Groupamy, która mocno ucierpiała wskutek kry-
zysu finansowego Grecji, Proama została wystawiona na sprzedaż. Chętnych do kupie-
nia Proamy było pięć firm, a wśród nich: zagraniczne duże firmy zainteresowane pol-
skim rynkiem, lokalni ubezpieczyciele, którzy chcą mieć w Polsce drugą spółkę 
ubezpieczeniową działającą pod inną marką, oraz fundusze private equity, specjalizują-

� Zmiana nazwy wynika z przeprowadzonych badań, w wyniku których okazało się, że Polacy 
kojarzyli firmę Groupama z Grouponem, a także mieli trudności z przeczytaniem nazwy Groupa-
ma.

� Bogumił Perzyna, dyrektor sprzedaży Proamy, jeszcze na początku roku wspominał, że Proama 
chce do końca roku sprzedać 100 tys. polis. 
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ce się w inwestowaniu w spółki finansowe7. W połowie lipca Groupama i Generali PPF 
Holding (właściciel Grupy Generali w Polsce) podpisały umowę, w wyniku której GPH 
stanie się właścicielem Proamy. Nabycie wymaga jeszcze zgody odpowiednich organów 
regulacyjnych. Głównym motywem nabycia Proamy przez Generali PPF Holding jest 
chęć rozszerzenia działalności GPH w Europie Środkowo-Wschodniej, głównie w Pol-
sce. Ladislav Bartoniček, prezes Generali PPF Holding, powiedział: Kupujemy spółkę 
o bardzo dobrej strategii, o doskonałych umiejętnościach jej wdrażania przez kadrę 
zarządzającą, która udowodniła swoją zdolność do reagowania na potrzeby rynku. 
Osiągane wyniki sprzedaży dowodzą, że strategia dystrybucji Proamy to udany pomysł. 
Planujemy rozwijać ten model dystrybucji, aby zmaksymalizować naszą obecność na 
rynku�. GPH planuje prowadzić swoją działalność w ramach dwóch oddzielnych pod-
miotów (Generali i Proama), które działać będą w oparciu o dwa różne modele bizneso-
we. Transakcja nie wpłynie na istniejące umowy ubezpieczenia oraz poziom świadczo-
nych usług, nie zmienią się także zasady współpracy z partnerami Proamy.

3.2. Talanx drugim graczem w Polsce

Warta jest jednym z największych i najbardziej znanych ubezpieczycieli w kraju. 
Z jej usług korzysta ponad 1,5 mln klientów. Spółka zatrudnia ponad 2700 pracowni-
ków, posiada sieć dystrybucji, w skład której wchodzi 8 tys. agentów wyłącznych i mul-
tiagentów, dostępnych za pośrednictwem 4 tys. agencji, a także około 240 placówek. 
W roku 2000 nowym udziałowcem Warty została belgijska grupa KBC (40% udziałów), 
która w 2006 roku wykupiła 100% jej akcji.

W roku 2011 Grupa Warta (TUiR Warta i TUnŻ Warta) zanotowała przypis składki 
na poziomie 4,8 mld zł (1,15 mld euro). W ubezpieczeniach na życie było to 2,5 mld zł 
(603 mln euro), a w ubezpieczeniach majątkowych – 2,3 mld zł (552 mln euro). Wynik 
finansowy wyniósł prawie 139 mln zł według PSR (42 mln euro według MSR)�.

W roku 2008 KBC, podobnie jak wiele innych instytucji finansowych, zmuszony 
został do skorzystania z rządowych pożyczek. KBC otrzymał w czasie kryzysu 3,5 mld 
euro od rządu Belgii oraz 3,5 mld euro od regionalnego rządu Flandrii. Konsekwencją 
przyjęcia rządowego wsparcia była konieczność „odchudzenia” banku zgodnie z wymo-
gami Komisji Europejskiej. KBC zobligował się pozyskać środki na spłatę długu m.in. 
przez sprzedaż na giełdzie mniejszościowych udziałów w czeskim banku CSOB oraz 
węgierskim K&H Zrt. Jednak niekorzystne warunki rynkowe uniemożliwiły wejście 

7 Proama idzie pod młotek po miesiącu działalności, http://wyborcza.biz/finanse/1,105684,11316306, 
Proama_idzie_pod_mlotek_po_miesiacu_dzialalnosci.html, 9.03.2012.

� Proama w rękach Generali, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2012, nr 32, s. 7.
� Warta nie połączy się z HDI, www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id

=43815:tytu-warta-nie-poczy-si-z-hdi&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106, 2.07.2012.



Anna Karolina Owczarzak 
Fuzje i przejęcia w sektorze ubezpieczeń

127

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

CSOB na giełdę i tym samym realizację transakcji. W lipcu 2011 roku grupa KBC zwró-
ciła się do Komisji Europejskiej o zgodę na włączenie do sprzedaży większościowych 
pakietów akcji Kredyt Banku i Warty do planu naprawczego w zamian za zgodę na re-
zygnację m.in. z pierwotnej oferty publicznej CSOB i K&H Zrt.10 Kilka dni później 
Komisja Europejska przychyliła się do prośby KBC, zezwalając na sprzedaż obu pol-
skich spółek. Prezes Grupy KBC Jan Vanhevel skomentował sprzedaż WARTY nastę-
pująco: Decyzja o sprzedaży Warty była bardzo trudna, szczególnie w świetle rentowne-
go wzrostu spółki w ostatnich latach. Całkowicie wierzymy w potencjał Warty, 
w profesjonalizm jej pracowników i agentów, jak również w ponadprzeciętne usługi, 
jakie spółka ta świadczy swoim klientom. Jednakże czasami trzeba podejmować trudne 
decyzje (…)��.

Analitycy oszacowali cenę Warty na około 1–1,5 mld zł. Zainteresowanie Wartą 
wyraziło ponad 10 firm. Jednym z możliwych kupców był Zurich, który rozważał po-
wrót do Polski, ale wymieniano też francuską Axę, austriacką Vienna Insurance Group 
i włoskie Generali. Ostatecznie 20 stycznia 2012 roku Grupa KBC podpisała porozumie-
nie z firmą Talanx International AG�� (występującą wspólnie z japońskim Meiji Yasuda 
Life Insurance, który przejmie 30% akcji) w sprawie sprzedaży 100% akcji Warty za 
całkowitą kwotę 770 mln euro.

Sprzedaż Warty została sfinalizowana przez Talanx International AG 1 lipca 2012 
roku. Warta dzięki tej transakcji została członkiem grupy Talanx, do której w Polsce 
należą już HDI Asekuracja TU SA i HDI-Gerling Życie TU SA. Talanx wraz z Meiji 
Yasuda ogłosiły także przejęcie większości udziałów Grupy Europa. W wyniku tych 
transakcji Talanx stał się drugą największą grupą ubezpieczeniową w Polsce��.

Poprzez wykup kolejnej polskiej spółki Talanx Internatinal AG kontynuuje realiza-
cję swojej strategii zakładającej zwiększenie zagranicznego udziału przypisu składki 
z podstawowych linii ubezpieczeń (korporacyjne i indywidualne) do połowy całkowite-
go przypisu składki brutto z podstawowych ubezpieczeń. Rynkiem docelowym Talanxu 
jest Europa Centralna i Wschodnia oraz Ameryka Łacińska.

10 KBC chce sprzedać Kredyt Bank i TUiR Warta w ramach planu uzgadnianego z KE, www.ban-
kier.pl/wiadomosc/KBC-chce-sprzedac-Kredyt-Bank-i-TUiR-Warta-w-ramach-planu-uzgadniane-
go-z-KE-2373884.html, 3.08.2012. 

�� Warta i KBC osiągnęły porozumienie w sprawie zakupu należącej do KBC spółki zależnej War-
ta, http://media.warta.pl/pr/202298/porozumienie-pomiedzy-grupa-talanx-i-kbc, 20.01.2012.

�� Talanx International AG zarządza międzynarodowymi liniami ubezpieczeń dla klientów indy-
widualnych i korporacyjnych Grupy Talanx. Talanx International jest obecny w 15 krajach i posiada 
około 8 mln klientów. Przypis składki w 2011 r. wyniósł około 2,5 mld euro. W ofercie firmy znajdują 
się ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowe, morskie i na życie.

�� Warta jest już częścią grupy Talanx, http://media.warta.pl/pr/217061/warta-jest-juz-czescia-gru-
py-talanx, 2.07.2012.
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Oczekuje się, że transakcja uwolni prawie 0,7 mld euro kapitału dla KBC, co skut-
kować będzie wzrostem współczynnika adekwatności podstawowych kapitałów włas-
nych KBC o niecałe 0,7%. Transakcja będzie miała także pozytywny wpływ (w wyso-
kości ok. 0,3 mld euro) na wynik finansowy KBC na czas zamknięcia transakcji.

Kolejnym pozytywnym skutkiem przejęcia Warty przez Talanx jest podniesienie 
przez Standard&Poor’s jej ratingu z „BBB+” do „A” z perspektywą stabilną. Zgodnie ze 
swoją metodologią agencja oceniła Wartę jako strategicznie ważną dla Grupy Talanx 
i podkreśliła znaczenie ostatniego przejęcia14.

Ciekawostką i jednocześnie szansą dla polskiego rynku ubezpieczeń, szczególnie 
życiowych, jest przejęcie 30% akcji przez drugiego pod względem wysokości dochodu 
ze składek ubezpieczyciela w Japonii. Meiji Yasuda proponuje bogatą ofertę indywidu-
alnych ubezpieczeń na życie i rent, grupowych ubezpieczeń na życie i emerytur oraz 
produktów inwestycyjnych. Nie zaskakuje więc, że szef obu spółek Warty Jarosław Par-
kot wiąże duże nadzieje w związku z przejęciem części akcji przez Meiji Yasuda: To dla 
nas szansa na pozyskanie unikalnego know-how, bo to pierwszy przypadek wejścia ja-
pońskiego ubezpieczyciela, z tak znaczącym udziałem, na polski rynek��.

Zdecydowano także, że obie spółki: Warta i HDI, będą działały pod odrębnymi 
markami i z własnymi sieciami sprzedaży.

3.3. Vienna Insurance Group i Polisa-Życie

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polisa-Życie zostało założone w 1995 roku. 
Portfel produktów koncentruje się na ubezpieczeniach grupowych. W roku 2011 zatrud-
niająca ponad 120 pracowników Polisa-Życie zebrała składki w wysokości około 27 mln 
euro. Różnorodny system dystrybucji tej spółki obejmuje ogólnokrajową sieć agentów, 
16 biur regionalnych i 30 przedstawicielstw��.

Na początku września 2011 roku Zygmunt Solorz-Żak ogłosił że zamierza oddać 
kontrolę nad aktywami ubezpieczeniowymi i OFE. Powodem sprzedaży Polisy-Życie 
oraz PTE Polsat była chęć ukierunkowania działań Solorz-Żaka na media i komunika-
cję.

Spekulowano, iż kupnem spółki może być zainteresowana firma nieobecna w Pol-
sce. Wśród kandydatów na właścicieli wymieniano: szwajcarski Zurich, brytyjski Pru-
dential, francuską Groupamę, a także Dom Maklerski IDMSA. Według analityków war-
tość Polisy-Życie wynosi tyle, co koszty związane z uzyskaniem licencji. Przyjmując 

14 Standard&Poor’s przyznał Warcie wyższy rating, http://media.warta.pl/pr/217733/standard-
poor-s-przyznal-warcie-wyzszy-rating, 11.07.2012.

�� Warta nie połączy się z HDI, www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id
=43815:tytu-warta-nie-poczy-si-z-hdi&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106, 2.07.2012.

�� www.polisa-zycie.pl, 10.08.2012.
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wskaźnik cena do zysku podobny jak w przypadku PZU, można jego wartość oszaco-
wać na około 70 mln zł17.

Pod koniec listopada 2011 roku Vienna Insurance Group kupiła od Zygmunta Solo-
rza-Żaka 75% plus jedną akcję udziałów w Polisie-Życie. Według VIG to przejęcie po-
dyktowane jest chęcią rozszerzenia działalności spółki na szybko rosnącym polskim 
rynku ubezpieczeń na życie. Według zapowiedzi szefa VIG Polska ambicją firmy jest 
znalezienie się co najmniej w pierwszej piątce firm ubezpieczeń na życie (obecnie jej 
udział wynosi ok. 5%). Jakakolwiek akwizycja pozwoli osiągnąć ten cel szybciej. 
By przesunąć się na piątą pozycję, powinniśmy zwiększyć nasz biznes życiowy o 30–
40%��.

Kolejno 12 marca i 4 czerwca 2012 roku Vienna Insurance Group AG otrzymała 
zgodę na przejęcie kontroli nad Polisą-Życie od UOKiK oraz od KNF. Ostatecznie grupa 
ubezpieczeniowa VIG przejęła 92% akcji towarzystwa życiowego Polisa-Życie.

Przejęcie Polisy-Życie nie wywarło znaczącego wpływu na udział VIG w rynku. 
Nie podano także do publicznej wiadomości wartości transakcji.

Podsumowanie

Konsolidacja podmiotów jest stałym elementem przemian rynku ubezpieczeniowe-
go. Istotnym wydarzeniem w I kwartale 2012 roku było zamknięcie czterech ważnych 
procesów konsolidacyjnych w sektorze. Generali przejęło nowego ubezpieczyciela na 
polskim rynku – Proamę, Talanx przejął Wartę, stając się drugim największym podmio-
tem ubezpieczeniowym w kraju, Vienna Insurance Group przejęła Polisę-Życie, a Inter-
Risk połączył się z PZM TU. Niedawne procesy fuzji i przejęć ze względu na swoje 
znaczenie dla rozwoju polskiego sektora ubezpieczeń zasługują na wyróżnienie.

Największą uwagę rynku skupiło na sobie przejęcie Warty przez Talanx. Transakcji 
tej towarzyszyło wiele niewiadomych. Jednocześnie zwracano uwagę na to, że Talanx 
po zakończeniu wszystkich procesów M&A stanie się drugim największym podmiotem 
ubezpieczeniowym w kraju.

Dwa spośród omawianych procesów wynikały z konieczności odsprzedaży udzia-
łów przez ich właścicieli w związku z problemami spowodowanymi kryzysem finanso-
wym. Do głównych motywów nabywczych, jakimi kierowali się przyszli właściciele 
udziałów Proamy, Warty i Polisy-Życie, należy zaliczyć: chęć rozszerzenia dotychczaso-

17 K. Ostrowska, Jedna firma ma wyłączność na kupno Polisy-Życie, www.ekonomia24.pl/arty-
kul/713821.html, 8.09.2011.

�� Tejże, Vienna Insurance Group kupiła Polisę, www.ekonomia24.pl/artykul/762251-Vienna-In-
surance-Group-kupila-Polise.html, 30.11.2011.
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wej działalności na rynek Europy Środkowo-Wschodniej, zdywersyfikowanie portfela 
oferowanych produktów i zwiększenie udziału w polskim rynku ubezpieczeń na życie.

Eksperci są zdania, że konsekwencją przejęć na polskim rynku ubezpieczeń nie bę-
dzie wojna cenowa. Przejęte firmy prawdopodobnie będą dalej działać pod swoimi mar-
kami. Dzięki doświadczeniu i wiedzy nowych właścicieli spółek bez wątpienia pojawią 
się nowe produkty ubezpieczeniowe (szczególnie życiowe) i nowe pomysły na wykorzy-
stanie istniejących zasobów (także wiedzy).

Analitycy szacują, że wkrótce na rynku ubezpieczeń może dojść do kolejnych fuzji 
i przejęć.
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Streszczenie

W wyniku ostatnich procesów fuzji i przejęć w polskim sektorze ubezpieczeń zaszło wiele zmian. Najważniejsze 
wydarzenia to: przejęcie Proamy przez Generali, Warty przez Talanx, Polisy-Życie przez Vienna Insurance Group oraz 
połączenie InterRisk i PZM TU. Zmiany właścicielskie polskich towarzystw ubezpieczeniowych pociągają za sobą 
wiele pytań, m.in. o dalsze funkcjonowanie przejmowanych spółek czy zmiany w strukturze zatrudnienia. Artykuł wpro-
wadza w tematykę fuzji i przejęć oraz prezentuje najnowsze dane o polskim sektorze ubezpieczeń. Ponadto przedsta-
wia i omawia najważniejsze procesy konsolidacyjne, które zaszły w I kwartale 2012 roku. 

Mergers and acquisitions in the polish insurance sector

As a result of recent M&A processes there have been many changes in the polish insurance sector. The most 
important transactions include the acquisition of Proama by Generali, Warta by Talanx, Polisa-Życie by Vienna Insur-
ance Group and PZM TU by InterRisk. Those transactions entail many questions, for example about further functioning 
of the companies or changes in the employment structure. The article introduces the issue of M&A and presents recent 
data about the polish insurance sector. In addition, it shows and discusses the most important consolidation processes, 
which have been finalised in the first quarter of 2012.
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Wprowadzenie

O tym, jak szczególne miejsce w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa 
zachodniopomorskiego zajmuje transport, mówią kolejne części artykułu. Jego rola 
w codziennym życiu mieszkańców województwa jest niezmiernie ważna, bo to właśnie 
całokształt infrastruktury transportowej przyczynia się do komfortu ich życia, atrakcyj-
ności oraz dostępności regionu, co z kolei bezpośrednio przekłada się na gospodarkę 
i współpracę regionalną. 

Część pierwsza artykułu dotyczy strategii rozwoju województwa zachodniopomor-
skiego. W pierwszej kolejności zdefiniowano misję, wizję i cele rozwoju województwa, 
pojęcie transportu zrównoważonego, określono podziały i powiązania polityki regional-
nej. Kończy ją wprowadzenie do Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskie-
go do 2020 roku.

Druga część artykułu została w całości poświęcona roli i miejscu transportu w roz-
woju regionu. Rozpoczyna się od określenia celów i funkcji transportu, wynikających 
z określonych potrzeb transportowych. Opisano podstawowy cel transportu i przybliżo-

∗ Magister Agata Stachurska jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Ka-
tedra Bankowości i Finansów Porównawczych) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: agatastach@
gmail.com.
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no jego uwarunkowania w podziale na uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne (które 
dzielą się odpowiednio na międzynarodowe i krajowe) oraz potencjał społeczno-gospo-
darczy regionu.

Aspekty finansowania rozwoju infrastruktury transportowej omówiono w części 
trzeciej artykułu. Wymieniono cele finansowania transportu w ramach polityki ekono-
micznej, wskazano źródła finansowania transportu oraz uwarunkowania dla możliwości 
inwestycyjnych w województwie zachodniopomorskim. Wymieniono i scharakteryzo-
wano trzy osie priorytetowe, dotyczące transportu w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 

Przyszły, pożądany stan infrastruktury transportu województwa zachodniopomor-
skiego, czyli perspektywy rozwoju transportu, opisano w ostatniej – czwartej części 
artykułu. Zdefiniowano w niej cele rozwoju infrastruktury transportu w kształtowaniu 
polityki regionalnej oraz scharakteryzowano strategię rozwoju sektora transportu woje-
wództwa zachodniopomorskiego do 2020 roku.

Wszystkie cztery części kolejno przybliżają, porządkują i definiują najważniejsze 
aspekty związane z rolą i miejscem transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym wo-
jewództwa zachodniopomorskiego.

Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego

Misja to wyobrażenie przyszłego stanu, intencja przekształcenia danego obszaru 
w ten o określonych cechach. Wizja to nic innego jak określenie kierunków działania, 
wskazanie ich zakresu, natężenia oraz docelowych efektów. Cele dzielą się na strategicz-
ne, kierunkowe i szczegółowe, przy czym�:

−	 cel strategiczny to cel najwyższego rzędu, określający stan, jaki chcemy osiąg-
nąć,

−	 cel kierunkowy jest podporządkowany celowi strategicznemu i wskazuje na kie-
runkowe działania lub stany docelowe,

−	 cel szczegółowy określa wycinek strategii rozwoju i jest kojarzony z konkretnymi 
programami realizacyjnymi.

Aby misja, wizja i cele były realne, trzeba zdefiniować potencjały i zasoby regionu, 
a także określić główne bariery rozwojowe.

Misją województwa zachodniopomorskiego jest stworzenie warunków do stabilne-
go i zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego, opartego na kon-
kurencyjnej gospodarce i przedsiębiorczości mieszkańców oraz aktywności społecznej, 

� Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, Sejmik Województwa 
Zachodniopomorskiego, Szczecin 2005, s. 85.
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przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów�. Jednym z przykładów misji 
w województwie zachodniopomorskim jest dążenie do osiągnięcia przez Szczecin pozy-
cji ponadregionalnego centrum południowego Bałtyku. Misję można realizować przez 
osiąganie wskazanych celów strategicznych: powszechnej dostępności dóbr, usług i in-
formacji, poprawy konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego.

Rozwój powinien być zrównoważony i zintegrowany, tj. taki, który spełnia wymogi 
ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa�. Jedna z definicji rozwoju zrówno-
ważonego i zintegrowanego mówi o rozwoju mieszkańców i tkanki miasta wraz z całą 
jego infrastrukturą, który odbywa się w sposób harmonizujący rozwój gospodarczy 
z uwzględnieniem potrzeb w sferze społecznej oraz przy zachowaniu i ochronie sfery 
ekologiczno-przestrzennej, czyli bez szkodzenia środowisku naturalnemu4.

Z definicji wynika, iż strategia rozwoju dotyczy rozwoju w ujęciu zrównoważonym, 
którego pierwotną postacią był rozwój klasyczny. Relację rozwoju zrównoważonego do 
rozwoju klasycznego przedstawia rysunek 1. 

Rys. 1.  Rozwój w ujęciu klasycznym i rozwój zrównoważony

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: W. Andrzejczak, Model zrównoważonego ruchu drogowego w regionie, „Transport 
Miejski i Regionalny” 2007, nr 7–8, s. 44.

Rozwój zrównoważony zakłada szersze spektrum oddziaływania, jest nowoczesny, 
zorientowany na społeczeństwo i środowisko. 

Za dziedzinę polityki publicznej, która zajmuje się problemami społeczno-gospo-
darczymi zróżnicowanymi terytorialnie, uznawana jest polityka regionalna. Polityka 
regionalna jest ściśle związana z innymi politykami, co przedstawiono na rysunku 2.

� Tamże, s. 83.
� Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, Za-

rząd Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2008, s. 8.
4 Tamże.
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Rys. 2.  Planowanie polityki rozwojowej

Polityka regionalna państwa

Polityka rozwoju regionalnego  
województw

Polityki sektorowe  
i horyzontalne

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: B. Liberadzki, L. Mindur, Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, 
Wydawnictwo PIB, Radom 2006, s. 105.

Zgodnie z definicją polityka regionalna to oddziaływanie państwa oraz występują-
cych w jego imieniu władz centralnych i regionalnych na proces rozwoju oraz zagospo-
darowania przestrzennego regionów�.

Istotne uwarunkowania dla prowadzenia polityki regionalnej w Polsce wynikają 
z realizacji przyjętej przez Radę Europejską Strategii lizbońskiej, która jest najważniej-
szym programem społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, wyznaczającym kierun-
ki jej rozwoju. 

Do głównych elementów strategii rozwoju województwa należą cele i priorytety, 
w ramach których wyszczególnia się pojedyncze zadania. Wszystko to wdrażane jest 
przez władze samorządowe na podstawie cyklicznie opracowywanych przez rząd pań-
stwowej rangi dokumentów. Aby wszystkie elementy strategii były spójne, aby wprowa-
dzanie poszczególnych zadań cząstkowych było efektywne i aby móc osiągać znaczną 
większość zamierzonych celów, a tym samym w sposób praktyczny odpowiedzieć na 
mnogie potrzeby, jakie stoją przed regionem, należy zastanowić się nad mocnymi stro-
nami województwa, jego atutami, czynnikami kształtującymi jego rozwój i jednocześ-
nie wpływającymi na jego niepowtarzalność.

Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020 diagnozuje 
stan istniejący, czyli ogólnie charakteryzuje województwo pod względem: sfery spo-
łecznej, infrastruktury technicznej, środowiska przyrodniczego i kulturowego, gospo-
darki, współpracy międzynarodowej. Następnie określa uwarunkowania zewnętrzne 
i wewnętrzne rozwoju województwa, wskazuje trendy globalne i wyzwania przyszłości 
oraz scenariusze rozwoju otoczenia. Dokument porusza także aspekt misji, wizji i celów 
województwa oraz zasady ich realizacji, odnoszące się do wdrażania, finansowania 
i monitorowania samej realizacji strategii oraz promocji regionu. 

� Polityka regionalna i innowacje w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa zachodnio-
pomorskiego, Uniwersytet Szczeciński WZiEU, Szczecin 2006, s. 5.
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Rola i miejsce transportu w rozwoju regionu

Znaczenie transportu, jego cele i funkcje, które pełni, wynikają z wielostronnych 
powiązań transportu z wszelkimi formami ludzkiej działalności. Te powiązania kreują 
potrzeby, nazywane potrzebami transportowymi, które zaspokoić może wyłącznie 
transport�. Czynniki najczęściej generujące potrzeby transportowe przedstawiono na ry-
sunku 3. 

Rys. 3.  Źródła potrzeb transportowych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: B. Liberadzki, L. Mindur, Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego…, s. 77.

Jeden z podziałów celów transportu, a dokładnej celów regionalnej polityki trans-
portowej państwa, przewiduje dwie kategorie celów7:

−	 cele przesądzone przez unijną politykę transportową, 
−	 cele ustanawiane autonomicznie przez państwo.
Celem podstawowym polityki transportowej jest jakość systemu transportowego, 

który jest kluczowym czynnikiem decydującym o warunkach życia mieszkańców 
i o rozwoju gospodarczym regionu.

W zakresie polityki transportowej UE dotychczas ukazało się kilka obszernych do-
kumentów szczegółowo opisujących także polską politykę transportową. Dokumenty te 
to tzw. Białe księgi (I edycja – 1985 rok, II edycja – 1992 rok, III edycja – 1993 rok, 
IV edycja – 1998 rok). Opisują one cele w ramach polityki transportowej, obejmują kon-

� B. Liberadzki, L. Mindur, Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego…, s. 77.
7 Tamże, s. 571.
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kretne działania i opierają się na szeregu wskazówek, które dotyczą m.in.�: ożywienia 
kolei, poprawy jakości w sektorze transportu drogowego, promocji transportu morskie-
go i żeglugi śródlądowej, zachowania równowagi między wzrostem w transporcie lotni-
czym a środowiskiem naturalnym, budowania TEN-T (ang. Trans European Networks), 
poprawy bezpieczeństwa na drogach, skutecznej polityki pobierania opłat za transport, 
rozwijania wysokiej jakości transportu miejskiego, radzenia sobie ze skutkami globali-
zacji, łączenia gałęzi transportu, opracowania średnio- i długofalowych celów środowi-
skowych systemu zrównoważonego transportu. Biała księga jest punktem wyjścia dla 
obecnych i przyszłych działań na szczeblach krajowych.

Rosnące potrzeby transportowe prowadzą do określonych celów, jakie stoją przed 
zrównoważonym rozwojem infrastruktury transportowej, przede wszystkim jednak kła-
dą nacisk na uświadomienie pogarszającego się stanu środowiska.

Głównym celem transportu w rozwoju regionu jest uwzględnianie aspektów gospo-
darczych, społecznych, przestrzennych i ekologicznych w całym procesie tworzenia 
i udoskonalania regionalnej infrastruktury transportowej. Tylko zrównoważone podej-
ście gwarantuje solidne podstawy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. W konse-
kwencji spełnione zostaną funkcje transportu, polegające na jego dostępności, bezpie-
czeństwie i neutralności względem środowiska naturalnego. Spełnione funkcje 
gwarantują poprawne funkcjonowanie regionu zarówno w odniesieniu do jego miesz-
kańców, jak i odwiedzających oraz sprzyjają wymianie usługowo-towarowej.

Uwarunkowania rozwoju transportu dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne. 
Te pierwsze dzielimy na:

−	 międzynarodowe,
−	 krajowe.
Do zewnętrznych międzynarodowych możemy zaliczyć m.in.: ustawodawstwo unij-

ne, fundusze unijne, współpracę przygraniczną. Do krajowych natomiast włączamy po-
litykę transportową państwa, regulacje prawne, programy krajowe.

Przez czynniki wewnętrzne rozumie się:
−	 potencjał społeczno-gospodarczy regionu,
−	 stan infrastruktury transportowej regionu.
W zakresie potencjału społeczno-gospodarczego jako pierwszy nasuwa się aspekt 

związany z położeniem województwa, czyli z endogeniczną cechą regionu. Region leży 
na Pobrzeżach Południowobałtyckich: Szczecińskim i Koszalińskim, oraz na Pojezierzu 
Pomorskim (części Pojezierzy Południowobałtyckich), graniczy na zachodzie z Niemca-
mi (landami: Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia)�. Położenie wojewódz-

� Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji, Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 21–31.

� Ł. Korol, Województwo zachodniopomorskie, www.pl.wikipedia.org, 10.07.2012. 
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twa zachodniopomorskiego w północno-zachodniej części Polski jest ważnym czynni-
kiem kształtującym jego rozwój. To piąty pod względem powierzchni region, zajmujący 
22 900 km�, z czego 40% stanowią lasy, wśród których kryją się liczne jeziora. Od pół-
nocy naturalną granicę województwa stanowi Morze Bałtyckie (184,9 km)10.

Bliskość granic oznacza, że region leży na trasie szlaków transportowych o znacze-
niu międzynarodowym: ze Skandynawii do Europy Południowej i Południowo-Wschod-
niej oraz z Zachodu na Wschód. Tutaj następuje tranzyt towarów z Włoch, Chorwacji, 
Czech i Słowacji do krajów basenu Morza Bałtyckiego. Tak więc transport stanowi duży 
potencjał wzrostu gospodarczego Pomorza Zachodniego. Z uwagi na silne powiązania 
gospodarcze i handlowe Zachodniopomorskiego z Niemcami, a także z rosyjskim obwo-
dem kaliningradzkim niezwykle ważne jest włączenie linii kolejowej Berlin – Szczecin 
– Koszalin – Gdańsk do europejskiej sieci linii kolejowych.

Zachodniopomorskie ma także przemysł, w tym kilka dużych zakładów o znacze-
niu ogólnopolskim, np. Zakłady Chemiczne „Police” i Zespół Elektrowni „Dolna Odra”. 
Potencjał przemysłowy województwa stanowią przemysły: chemiczny, energetyczny, 
drzewny oraz przetwórstwo rolno-spożywcze.

Ważnym działem gospodarki województwa zachodniopomorskiego jest turystyka, 
która ma szansę stać się jedną z dominujących gałęzi gospodarki regionu. Możliwości 
wypoczynku i rekreacji są olbrzymie i nadal niewykorzystane��.

Finansowanie rozwoju infrastruktury transportu

Infrastruktura transportowa pobudza wydajność gospodarki, tym samym przyczy-
niając się do zwiększania możliwości rozwojowych regionów poprzez ułatwienia w prze-
mieszczaniu się ludzi i towarów. Kształtując cele finansowania rozwoju lokalnego i re-
gionalnego transportu w Polsce, opartego na wspólnotowej polityce transportowej, 
należy��: precyzyjnie określić rolę administracji rządowej i samorządowej w kształtowa-
niu tego rozwoju, przyjąć politykę otwartego rynku z konkurencją regulowaną, w więk-
szym stopniu poddać regulacji funkcjonowanie transportu lokalnego niż regionalnego, 
zapewnić określony zakres usług. 

10 Zachodniopomorskie, www.wydawnictwo-unitex.com.pl, 11.07.2012. 
�� Nowa koncepcja polityki regionalnej – raport podsumowujący wyniki ankiet resortowych, Mi-

nisterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 21.
�� O. Wyszomirski, Kształtowanie rozwoju lokalnego i regionalnego transportu publicznego 

w Polsce w świetle polityki transportowej UE, „Transport Miejski i Regionalny” 2008, nr 2, s. 6.
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Główne cele finansowania infrastruktury transportu w regionie obejmują��:
−	 poprawę stanu połączeń z sieciami europejskimi, 
−	 poprawę stanu infrastruktury transportowej,
−	 poprawę stanu infrastruktury, 
−	 rozwój transportu morskiego na krótkich dystansach. 
Możliwości finansowania infrastruktury transportu są w największym uproszcze-

niu dwie. Mowa tu o środkach krajowych lub zagranicznych, przy czym w obydwu 
przypadkach możemy mieć do czynienia z pomocą z sektora prywatnego lub publicz- 
nego. 

Uszczegóławiając, źródła finansowania transportu dzielimy następująco: 
−	 budżet państwa i budżety samorządów,
−	 budżet UE w ramach Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych,
−	 przychody na wydzielonych funduszach, przeznaczonych na cele transportowe,
−	 kredyty i pożyczki z międzynarodowych instytucji finansowych,
−	 kapitały prywatne zaangażowane w przedsięwzięcia realizowane w ramach poli-

tyki transportowej.
Należy jednak pamiętać o warunkach koniecznych, umożliwiających skuteczne in-

westowanie. Pierwszym jest respektowanie przez polityków i związanych z nimi lobby 
istnienia długofalowego programu polityki transportowej państwa, niepodlegającego 
próbom negacji lub radykalnych zmian w wyniku dojścia do władzy nowej orientacji 
politycznej14. Drugim warunkiem zapewnienia stabilności finansowania infrastruktury 
transportowej jest istnienie systemu, w którym wpływy z obciążeń fiskalnych i opłat 
transportowych byłyby przeznaczane wyłącznie na cele transportowe. Trzecim warun-
kiem jest istnienie skutecznego czynnika psychologicznego, polegającego na kształto-
waniu świadomości decydentów politycznych i inwestorów o efektach ekonomicznych 
i społecznych, generowanych w wyniku podjętych lub odrzuconych przez nich decyzji, 
dotyczących inwestycji w infrastrukturę transportu.

Odwołując się do ciągle trwającego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko, przewidzianego na lata 2007–2013, transportu dotyczą trzy spośród piętnastu 
osi priorytetowych programu��:

−	 oś priorytetowa 6: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T: FS (Fundusz Spójności), w ra-
mach osi przewiduje się poprawę dostępności komunikacyjnej wszystkich regio-

�� R. Janecki, S. Krawiec, Stymulowanie rozwoju transportu w polskich regionach przez środki 
finansowe UE w nowym okresie programowania 2007–2013, „Transport Miejski i Regionalny” 2007, 
nr 9, s. 23. 

14 A. Grzelakowski, Formy i metody finansowania infrastruktury transportu w Polsce: problemy 
optymalizacji systemu finansowania infrastruktury transportu, Akademia Morska, Gdynia 2005, 
s. 119.

�� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, www.ec.europa.eu, 30.06.2012.
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nów Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowej i lotniczej 
sieci TEN-T; poprawę połączeń komunikacyjnych głównych miast województw 
wschodniej Polski z pozostałą częścią kraju poprzez rozwój sieci drogowej na te-
renie tych województw. Ponadto zakłada się budowę odcinków autostrad i dróg 
ekspresowych pomiędzy największymi aglomeracjami, budowę obwodnic oraz 
przebudowę odcinków innych dróg krajowych znajdujących się w sieci TEN-T;

−	 oś priorytetowa 7: Transport przyjazny środowisku: FS (Fundusz Spójności), 
w ramach osi przewiduje się zwiększenie udziału alternatywnych gałęzi trans-
portu w stosunku do transportu drogowego w przewozie ładunków i osób (trans-
port kolejowy, morski, transport publiczny w obszarach metropolitalnych, trans-
port intermodalny, wodny śródlądowy), co będzie prowadzić do lepszego 
zrównoważenia systemu transportowego, zmniejszenia negatywnego oddziały-
wania transportu na środowisko oraz do redukcji zatłoczenia motoryzacyjnego;

−	 oś priorytetowa 8: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe: 
EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), w ramach osi przewiduje się 
poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach, co obejmuje z jednej strony moderni-
zację infrastruktury dróg krajowych (dla zwiększenia ich przepustowości) lub 
poprawę ich wyposażenia w urządzenia zwiększające bezpieczeństwo ruchu, 
z drugiej zaś – planuje się przedsięwzięcia mające na celu zmianę postaw i zacho-
wań wszystkich uczestników ruchu drogowego. Rozwijane będą inteligentne sy-
stemy transportowe. Planuje się również budowę i modernizację kanałów mor-
skich i rzecznych wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury śródlądowych dróg 
wodnych.

Z danych przedstawionych w rozmaitych raportach wynika, iż udział środków fi-
nansowych, przeznaczonych na projekty z dziedziny transportu w funduszach unijnych 
w perspektywie finansowej 2007–2013, wynosi ponad 30% w czterech województwach: 
mazowieckim, pomorskim, podlaskim i zachodniopomorskim. Przy czym największy 
udział środków – 32,3% – dotyczy województwa zachodniopomorskiego.

Perspektywy rozwoju infrastruktury transportu

Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa jest fundamentem społeczno-gospo-
darczego wzrostu regionu. Wpływa na konkurencyjność województwa na poziomie kra-
jowym i międzynarodowym. Ponadto stanowi istotny element oceny atrakcyjności re-
gionu dokonywanej przez potencjalnych inwestorów. Celem głównym polityki 
regionalnej jest przede wszystkim rozwój społeczno-gospodarczy województwa poprzez 
poprawę stanu infrastruktury transportowej i technicznej, w ramach której cząstkowy-
mi celami szczegółowymi będą kolejno:
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−	 wzrost dostępności komunikacyjnej regionu,
−	 rozwój i podniesienie jakości transportu publicznego,
−	 wzrost dostępności do infrastruktury elektrycznej i gazowej na obszarach deficy-

towych.
Dokument Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomor-

skiego do roku 2020 jest gotowym projektem i określa��:
−	 zasadnicze kierunki rozwoju oraz metody działania pozwalające na zwiększenie 

tempa rozwoju województwa zachodniopomorskiego,
−	 politykę rozwoju regionalnego oraz działania na rzecz społeczności wojewódz-

twa zachodniopomorskiego.
Nadrzędnym celem strategii rozwoju sektora transportu województwa zachodnio-

pomorskiego do roku 2020 jest stworzenie zrównoważonego, dostępnego i zintegrowa-
nego systemu transportowego w województwie17:

−	 zrównoważonego – czyli spełniającego wymogi ochrony środowiska naturalnego 
i bezpieczeństwa,

−	 dostępnego – dla ludzi i ładunków,
−	 zintegrowanego: z krajowym i międzynarodowym systemem transportowym oraz 

w intermodalnych transportowych łańcuchach lądowych i morsko-lądowych.
Oprócz RPO Województwa Zachodniopomorskiego istnieją także inne równie waż-

ne krajowej rangi dokumenty, które obowiązują, uzupełniają się i są ze sobą ściśle po-
wiązane. Do takich dokumentów zaliczyć można m.in.: Strategię Rozwoju Województwa 
Zachodniopomorskiego do roku 2020, Krajowy Program Reform, Strategiczne Wytycz-
ne Wspólnoty i Narodową Strategię Spójności. Powiązanie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007–2013 w zakresie drugiej osi 
priorytetowej, traktującej o transporcie, z ww. dokumentami przedstawia tabela 1.

Z tabeli wynika, że cele poszczególnych dokumentów są zbieżne i wszystkie zmie-
rzają do ogólnej poprawy infrastruktury transportowej. Wielość dokumentów podnosi 
rangę całego przedsięwzięcia i jego znaczenie w gospodarce, zarówno w ujęciu lokal-
nym, jak i globalnym, w myśl zasady: Działaj lokalnie, myśl globalnie.

Celem rozwoju infrastruktury transportu w kształtowaniu polityki regionalnej jest 
podnoszenie atrakcyjności regionu, kreowanie wizerunku, optymalizacja dostępności 
transportowej względem innych regionów oraz budowanie pozytywnych relacji z oto-
czeniem.

�� Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, Za-
rząd Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2007, s. 11.

17 Tamże, s. 8. 
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Tabela 1.  Powiązanie RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2007–2013 ze Strategią Rozwoju 
Województwa Zachodniopomorskiego, Krajowym Programem Reform, Strategicznymi 
Wytycznymi Wspólnoty i Narodową Strategią Spójności

Priorytety projektów 
RPO 2007–2013 Dokumenty

Oś priorytetowa  
2. Rozwój infrastruktury 

transportowej 
i energetycznej

Strategia Rozwoju 
Województwa Zachodnio- 
pomorskiego do roku 2020

Krajowy Program 
Reform

Narodowa Strategia 
Spójności

Strategiczne 
Wytyczne 
Wspólnoty

Cel główny: 
poprawa stanu 
infrastruktury 
transportowej 
i technicznej, 
sprzyjającej rozwojowi 
społeczno-gospodar-
czemu
Cele szczegółowe:
1. wzrost dostępności 
komunikacyjnej regionu
2. rozwój i podniesienie 
jakości transportu 
publicznego
3. wzrost dostępności 
do infrastruktury 
elektrycznej i gazowej 
na obszarach 
deficytowych

Cel strategiczny: 
1. zwiększenie przestrzen-
nej konkurencyjności 
regionu
2. zachowanie i ochrona 
wartości przyrodniczych
3. racjonalna gospodarka 
zasobami

3.�. Ułatwienie 
wykorzystania 
ekotechnologii, 
wspieranie efektywno-
ści energetycznej 
oraz kogeneracji
�.1. Tworzenie 
nowoczesnej sieci 
transportowej (drogi, 
lokalny transport 
publiczny, koleje, porty 
lotnicze, porty 
morskie)
�.3. Wsparcie budowy 
i modernizacji 
infrastruktury 
energetycznej
�.�. Wspomaganie 
rozwoju odnawialnych 
źródeł energii
�.7. Wprowadzenie 
konkurencyjnego 
rynku energii i gazu 
ziemnego
1.8. Liberalizacja 
transportu kolejowego

1. budowa 
i modernizacja 
infrastruktury 
technicznej, mającej 
podstawowe 
znaczenie dla 
wzrostu konkuren-
cyjności Polski
2. wyrównanie szans 
rozwojowych 
i wspomaganie 
zmian strukturalnych 
na obszarach 
wiejskich

�.1.1. Rozszerze-
nie i poprawa 
infrastruktury 
transportowej
�.1.3. Ogranicze-
nie wykorzysta-
nia przez Europę 
tradycyjnych 
źródeł energii

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego  
na lata 2007–2013..., s. 84.

Podsumowanie

Transport jako jeden z działów gospodarki narodowej jest czynnikiem przyczynia-
jącym się do jej rozwoju, w tym każdego działu produkcji materialnej i usług. Do głów-
nych zadań transportu, jako czynnika tworzącego dochód narodowy, należą między in-
nymi: realizacja obrotu towarowego, kształtowanie ładu przestrzennego w gospodarce, 
oddziaływanie na dynamikę rozwoju produkcji różnych podmiotów gospodarczych. 
Transport wpływa na szeroko pojętą dostępność regionu, która przekłada się na prze-
mieszczanie dóbr i usług w jego obrębie. Transport ma też znaczenie dla atrakcyjności 
regionu pod względem turystycznym, inwestorskim czy mieszkalnym. 



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 5 (2012)

1�2

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

Inwestowanie w infrastrukturę transportową jest zatem głównym wyzwaniem, ja-
kie stoi zarówno przed całą Polską w ujęciu jednolitego spójnego kraju, jak i każdym 
z jej województw, w zróżnicowanym podejściu regionalnym. Aby inwestowanie było 
skuteczne, musi być długotrwałe i kompleksowe oraz obejmować bez wyjątku każdą 
istniejącą gałąź transportu. To właśnie inteligentne decyzje finansowe w odniesieniu do 
transportu, należyty wybór projektów ulepszających infrastrukturę transportową oraz 
optymalne wykorzystywanie środków unijnych w obszarze dotyczącym transportu 
(o których była mowa w artykule) pozwolą zintensyfikować osiągane efekty i tym sa-
mym potęgować znamienny, pozytywny wpływ transportu na życie mieszkańców w re-
gionie oraz na sam region. 

Ogólny stan infrastruktury transportowej polskich regionów jest w nie najlepszej 
sytuacji ekonomiczno-technicznej, głównie z winy wieloletnich zaniedbań inwestycyj-
nych. Teraz, gdy Polska należy do Unii Europejskiej i może korzystać z niebagatelnie 
wysokich środków finansowych (które i tak okazują się jedynie kroplą wody w morzu 
potrzeb) oraz czerpać informacje z doświadczeń transportowych innych państw, powin-
na dołożyć wszelkich starań, by skutecznie odbudowywać zniszczoną i niszczejącą, 
w nieskończoność ulepszać i tworzyć nową – infrastrukturę transportową, to bowiem 
właśnie dobry transport umożliwia rozwój regionu i podnosi rangę województwa.
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Streszczenie

Artykuł składa się z czterech części, które kolejno przybliżają pojęcie strategii rozwoju województwa, określają 
cele i funkcje transportu, ujmują aspekty finansowania rozwoju infrastruktury transportowej oraz pokazują znaczenie 
transportu w kształtowaniu polityki regionalnej. Artykuł zarówno porządkuje, jak i definiuje rolę oraz miejsce trans-
portu, mówi też o szczególnym miejscu, jakie ma transport w rozwoju regionalnym, na przykładzie województwa za-
chodniopomorskiego.

Transport in the development of the Western Pomerania region

The article is divided into four parts; each of them successively tackles the concept of regional development 
strategy, defines objectives and functions of the transportation, shows financing aspects of the transport infrastructure 
development and underlines the importance of transport in performing and introducing regional policy. The article 
explains the significant role that transportation plays in regional development, based on the example of the Western 
Pomerania region.
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Wprowadzenie

Celem artykułu jest ukazanie procesów przekształceń usług logistycznych, jakie za-
szły po stronie podażowej polskiego rynku transport – spedycja – logistyka (TSL) na 
przestrzeni lat. Rynek usług logistycznych w Polsce w ostatnich 20 latach przeszedł 
ogromną ewolucję spowodowaną reformą gospodarczą na początku lat 90. XX wieku 
oraz procesem dostosowania do zasad działania Unii Europejskiej. Firmy z kapitałem 
zagranicznym są nadal tymi, które przenoszą na nasz grunt koncepcje logistyczne, ko-
rzysta z tego coraz więcej polskich przedsiębiorstw i sięga po nie w celu sprostania 
konkurencji. Rynek usług logistycznych szybko dostosowuje się do standardów europej-
skich, o czym świadczy jego dynamiczny rozwój.

Konkurencja i procesy globalizacji na rynkach światowych skłaniają polskie przed-
siębiorstwa do ciągłego poszukiwania możliwości obniżki kosztów, zwiększania udzia-
łów w rynku i podnoszenia swojej wartości. Outsourcing i budowanie partnerskich rela-
cji w łańcuchach dostaw stały się podstawowymi sposobami budowania przewagi 

		∗ Magister Bożena Włodarczak jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(Katedra Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: bozenawlodarczak@op.pl.

** Magister Dariusz Krzysztof Kielek jest doktorantem na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług (Katedra Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: dariusz.kielek@wzieu.pl.
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konkurencyjnej. Tradycyjnie załadowcy zakupywali usługi transportowe u przewoźni-
ków mających własny majątek (firmy 1PL i 2PL), którzy mogli świadczyć usługi po 
niższych kosztach ze względu na korzyści skali produkcji i specjalizację. Jednakże zna-
czenie dostawców usług logistycznych bez własnych aktywów cały czas rosło, gdyż 
w integracji łańcuchów dostaw wzrastała ranga technologii informatycznych.

W obszarze usług logistycznych outsourcing doprowadził do powstania na rynku 
przedsiębiorstw zwanych 3PL. Rozszerzenie działalności na rynki wschodzące prowa-
dzi do wzrostu zapotrzebowania na usługi logistyczne oraz do zwiększonego zaintereso-
wania usługami typu 3PL. Kolejnym etapem ewolucji usług outsourcingu w zakresie 
logistyki jest przejście od 3PL do 4PL, czyli do integratora łańcuchów dostaw, obejmu-
jącego planowanie, koordynację i kontrolę sieci dostaw. W obecnej sytuacji rynkowej 
w sektorze firm TSL daje się zauważyć ostrą walkę o klienta, co wpływa na obniżenie 
cen i podniesienie jakości świadczonych usług. Przedsiębiorstwa łączą się ze sobą, ofe-
rując szerszą paletę usług logistycznych, a jednocześnie – inwestując w informatykę 
i technologie internetowe – tworzą operatora logistycznego 5PL.

Modele usług obsługi logistycznej

Globalna konkurencja wymusza na przedsiębiorstwach poszukiwanie źródeł 
oszczędności z zachowaniem najwyższej jakości, dlatego firmy, dostrzegając korzyści 
wynikające ze zlecenia usług na zewnątrz, decydują się na oddanie części lub wszyst-
kich procesów w outsourcing, dzięki czemu mogą skoncentrować uwagę na swej zasad-
niczej działalności. Coraz częściej podstawowym kryterium wyboru tych usług są ko-
rzyści skali lub korzyści wynikające z możliwości zarządzania i integrowania 
komplementarnych usług logistycznych, stających się źródłem obniżania kosztów oraz 
udoskonaleniem świadczonych usług. Globalizacja działalności gospodarczej zwiększyła 
zapotrzebowanie na globalne łańcuchy dostaw, które są coraz dłuższe, bardziej skompliko-
wane i kosztowniejsze. Przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe zaczęły poszukiwać do-
stawców usług logistycznych mogących sprostać ich potrzebom logistyki globalnej. Ten-
dencja do wydzielania czynności logistycznych przyczyniła się do rozwoju działalności 
operatorów logistycznych określanych jako 3PL, a później również 4PL i 5PL�.

Określenie 1PL (ang. In-House Logistics) oznacza, że usługa logistyczna jest wyko-
nywana we własnym zakresie przez właściciela wyodrębnionych zasobów – środków 
transportu, magazynów czy sprzętu przeładunkowego. Z kolei 2PL (ang. Second Party 
Logistics) określa zarządzanie tradycyjnymi funkcjami logistycznymi, czyli transpor-
tem i magazynowaniem. Te świadczenia realizowane są przez zewnętrznych dostawców, 

� Transportation Planning and Logistics, onlinepubs.trb.org, 12.07.2012.
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takich jak firmy przewozowe, oferujących usługi przeładunkowe czy magazynowe, 
w stosunkowo wąskim zakresie. Głównym powodem korzystania z dostawców usług 
typu 2PL jest dążenie do obniżenia kosztów operacyjnych i umknięcia kosztownych 
inwestycji kapitałowych. Wraz z rosnącym popytem na kompleksowe rozwiązania wiele 
przedsiębiorstw typu 2PL ewoluowało w 3PL poprzez dodanie nowych możliwości logi-
stycznych i integrowania swojej działalności. TPL (ang. Third Party Logistics) oznacza 
korzystanie z zewnętrznych organizacji do pełnienia funkcji logistycznych, które mogą 
dotyczyć całego procesu logistycznego lub tylko wybranych funkcji�. Charakterystyka 
oraz poziomy zaawansowania usług logistycznych zostały przedstawione na rysunku 1.

Rys. 1.  Charakterystyka oraz poziomy zaawansowania usług logistycznych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: P.M. Sikorski, Spedycja w praktyce – wiek XXI, Polskie Wydawnictwo Transportowe, 
Warszawa 2008, s. 256–257; W. Rydzkowski, A. Trzuskawska-Grzesińska, Rozwój logistyki kontraktowej 3PL i � PL 
na świecie i w Polsce, Polski kongres logistyczny, „Nowe wyzwania, nowe rozwiązania”, Biblioteka Logistyka, Poznań 
2008, s. 106; E. Gołębiewska, Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 269.

Outsourcing jest koncepcją, na podstawie której powstały usługi realizowane przez 
partnerów logistycznych określanych mianem 3PL (Third Party Logistics Service Provi-

� C. Wallenburg, D. Cahill, A. Knemeyer, T. Goldsby, Commitment and Trust as Drivers of Loyal-
ty in Logistics Outsourcing Relationships: Cultural Differences Between the United States and Ger-
many, „Journal of Business Logistics” 2011, Vol. 32, No. 1, s. 83–98.
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ders). Dostawca usług typu 3PL jest więc wyspecjalizowanym operatorem świadczącym 
kompleksowe usługi, w skład których mogą wchodzić spedycja, transport i magazyno-
wanie, oraz inne, podnoszące wartość produktów�. Występuje on jako „strona trzecia” 
pomiędzy producentem a ostatecznym klientem. Współpraca z firmą 3PL może być też 
określona jako alians logistyczny lub alians strategiczny, który oznacza bliski związek 
pomiędzy firmą a dostawcą logistycznym, nieograniczający się tylko do obsługi logi-
stycznej zadań, ale również obejmujący dzielenie się informacjami, ryzykiem oraz ko-
rzyściami wynikającymi z długiego okresu umowy4.

Kolejnym etapem ewolucji usług outsourcingu w zakresie logistyki było przejście 
z 3PL do 4PL (ang. Fourth Party Logistics), czyli do integratora wzdłuż łańcuchów do-
staw, obejmujących planowanie, koordynację i kontrolę sieci dostaw. Tego typu działal-
ność można w skrócie scharakteryzować jako koncepcję, w której przedsiębiorstwo typu 
4PL stanowi ogniwo koordynujące pomiędzy klientem a wszystkimi jego potencjalnymi 
i rzeczywistymi dostawcami usług logistycznych. 4PL realizuje potrzeby klientów, opie-
rając się na zidentyfikowanych zasobach i możliwościach partnerów na zasadzie po-
dwójnego outsourcingu. Nie jest wykonawcą zlecanych mu zadań, lecz staje się raczej 
pośrednikiem, który zleca je dalej swoim partnerom – podwykonawcom, skupiając uwa-
gę na odpowiednim wyborze partnerów i sterowaniu realizacją powierzonych mu zadań, 
tak by zagwarantować klientowi maksymalizację korzyści rozpatrywanych nie tylko 
w wymiarze taktycznym, ale także strategicznym funkcjonowania łańcucha dostaw.

Zadaniem 4PL jest dostarczenie wszystkim uczestnikom tego łańcucha wymiernych 
korzyści ekonomicznych. Powodzenie projektu zależy od ścisłej współpracy przedsię-
biorstwa z operatorem 4PL. Klient oszczędza czas, zyskuje więcej opcji wyboru, ko-
rzystniejsze stawki, a to przekłada się na obniżkę kosztów, skrócenie czasu dostaw, 
wzrost przychodów i szybszą ich realizację�.

Model outsourcingu 5PL jest kolejnym krokiem w rozwoju całkowitej integracji lo-
gistyki. Podmioty 5PL (ang. Fifth Party Logistics) są usługodawcami zintegrowanych 
usług logistycznych. Są one zdolne rozwijać i wdrażać elastyczne łańcuchy dostaw 
o charakterze sieciowym, aby zaspokoić zapotrzebowanie wszystkich partnerów, w tym 
producentów, dostawców, przewoźników i kupujących�. Głównymi zadaniami podmio-
tów 5PL jest mapowanie i reengineering łańcucha dostaw, funkcje 4PL (integracja i kon-
trola transportu, załadunków, magazynowania itp.) oraz zapewnienie zintegrowanych 
systemów informacyjnych w celu zapewnienia widzialności i kontroli łańcucha dostaw 

� W. Rydzkowski, A. Trzuskawska-Grzesińska, Rozwój logistyki…, s. 96
4 Innowacyjne modele biznesowe w prowadzeniu działalności gospodarczej, innopomorze.pomor-

skie.eu, 18.07.2012.
� W. Rydzkowski, A. Trzuskawska-Grzesińska, Rozwój logistyki…, s. 102
� The Evolution of the 5PL, www.log.ae, 12.07.2012.
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w czasie rzeczywistym. Kluczem do sukcesu w tej dziedzinie są technologie informa-
cyjne i integracja systemów komputerowych. 5PL sam nie jest podmiotem fizycznym, 
ale systemem dostarczającym informacji uczestnikom łańcucha, nad którymi sprawuje 
kontrolę. Z kolei poszczególni uczestnicy zarządzają różnymi łańcuchami dostaw w sie-
ci na podstawie informacji otrzymanych w czasie rzeczywistym i dostosowanych usług 
logistycznych, takich jak transport, spedycja, magazynowanie itd. Rozbudowa i koordy-
nacja poszczególnych łańcuchów dostaw oraz ich przekształcanie w sieci dostaw przez 
5PL wiąże się z powstawaniem wirtualnych korporacji7. 

Etapy rozwoju usług logistycznych w Polsce

Współczesny obraz krajowego rynku logistycznego uformował się po 1989 roku, ale 
krajowa logistyka nie rozpoczęła się wraz z transformacją ustrojową. Przed tą datą funk-
cjonowała w innych uwarunkowaniach polityczno-gospodarczych, co silnie ograniczało 
możliwości jej rozwoju. Rozwój usług logistycznych w Polsce przebiegał w kilku eta-
pach. Zmiany na krajowym rynku logistycznym przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2.  Zmiany na krajowym rynku logistycznym

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: W. Rydzkowski, Usługi logistyczne. Teoria i praktyka, Biblioteka Logistyka,  
Poznań 2011, s. 50.

7 A. Koziak, Innowacyjne modele…, s. 7.
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Logistyka własna producenta (1PL)

Do roku 1989, a więc do zmiany ustroju gospodarczego, usługi logistyczne świad-
czyły głównie państwowe przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne (PKS, PKP) oraz 
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa transportowe ukierunkowane branżowo, tj. obsłu-
gujące wybrane działy gospodarki, takie jak budownictwo, przemysł wydobywczy, rol-
nictwo itp. Działalność usługowa w obszarze magazynowania dotyczyła głównie han-
dlu, w ramach którego funkcjonowały przedsiębiorstwa handlu hurtowego. Natomiast 
usługi magazynowe w obszarze produkcji przemysłowej były wykonywane przez przed-
siębiorstwa produkcyjne we własnym zakresie (1PL). Główne przyczyny miernej kondy-
cji rynku usług logistycznych jeszcze przed 1990 rokiem leżały w równej mierze po 
stronie usługodawców, potencjalnie zainteresowanych tymi usługami klientów, oraz po 
stronie czynników zewnętrznych. Do największych zaniedbań usługodawców należały: 
słabe rozwinięcie infrastruktury transportowej, brak wspomagania zachodzących pro-
cesów technologiami informatycznymi i nakładów porównywalnych ze standardami 
międzynarodowymi oraz niskie wyspecjalizowanie usług logistycznych. Jeżeli chodzi 
o klientów, którzy bardzo często są czynnikiem decydującym o powstaniu, rozszerzeniu 
się i utrwaleniu konkretnych usług logistycznych, ich udział również daleki był od obec-
nego. Należy wymienić tutaj choćby niezrozumienie zasad nowoczesnego zarządzania 
logistycznego, a także nieumiejętność koncentracji firm na obsłudze klienta i komplek-
sowym zarządzaniu jakością. Do czynników zewnętrznych takiego stanu rzeczy należy 
zaliczyć bardzo słabą infrastrukturę techniczną (drogi, porty, lotniska), słabo rozwiniętą 
infrastrukturę telekomunikacyjną oraz brak konkurencji w postaci międzynarodowych 
przedsiębiorstw logistycznych oferujących usługi wewnątrz kraju�.

Logistyka oparta na zasobach (2PL)

Po przełomie ustrojowym na polskim rynku usług transportowo-spedycyjnych 
w ciągu kilku lat nastąpił dynamiczny rozwój zarządzania logistycznego. Etapy pośred-
nie, które na Zachodzie wypracowywano przez wiele lat, uległy w Polsce drastycznemu 
skróceniu. W znaczącym stopniu przyczyniły się do tego zagraniczne inwestycje bezpo-
średnie. Pojawienie się przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym oraz otwarcie pol-
skiej gospodarki na konkurencję przedsiębiorstw zagranicznych wymusiło na polskich 
przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługodawcach transportowo-spedycyjnych ko-
nieczność dorównania zachodnim standardom logistycznym. Początkowo logistyka była 
rozumiana jako sprawna dystrybucja i efektywne zarządzanie magazynem. Pod koniec 

� W. Rydzkowski, Usługi logistyczne…, s. 51.
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lat 90. pojęcie logistyki zyskało nowy wymiar dzięki stworzeniu systemów zintegrowa-
nych łańcuchów dostaw. Mimo że zintegrowane łańcuchy dostaw to koncepcja wykorzy-
stywana tylko w kilku branżach, logistyka rozumiana jako całość działań w zakresie 
gospodarowania materiałowego i zarządzania informacją nie jest już rzadkością. Jedno-
cześnie wzrasta liczba przedsiębiorstw, które efektywnie stosują strategie logistyczne, 
choć nadal poziom świadomości logistycznej, zwłaszcza wśród małych i średnich krajo-
wych przedsiębiorstw, nie jest wystarczająco wysoki�.

Logistyka kontraktowa (3PL)

Po roku 1990 nastąpiła także zasadnicza zmiana jakościowa charakteru polskiego 
rynku, który w szybkim tempie zaczął przechodzić od rynku producenta do rynku kon-
sumenta. W dalszym etapie spowodowało to rozszerzenie się palety oferowanych towa-
rów, co w konsekwencji doprowadziło również do zmiany w podejściu do zarządzania 
zapasami. W tym samym czasie nastąpiła deregulacja w sferze transportu. Ważnym 
czynnikiem był również szybki rozwój technologii informatycznych10.

Rozwój międzynarodowej wymiany handlowej wymagał od firm transportowych 
i spedycyjnych przystosowywania się do coraz bardziej złożonych potrzeb konkretnych 
przedsiębiorstw, na rzecz których są już organizowane nie tylko zwykłe procesy trans-
portowe, ale całe łańcuchy usług związane z zaopatrzeniem lub dystrybucją. W odpo-
wiedzi na te potrzeby firmy rozszerzyły swoją działalność, zaopatrując się w dodatkową 
infrastrukturę pozwalającą na zapewnienie wysokiego poziomu jakościowego swoich 
usług. W ten sposób wykształciły się na rynku firmy nazywane wyspecjalizowanymi 
operatorami logistycznymi (3PL). Operatorzy logistyczni funkcjonują jako przedsiębior-
stwa o rozbudowanej strukturze. Obok działalności spedycyjnej oferują swoim klientom 
także magazynowanie i obsługę zapasów, transportowanie i obsługę ładunków, różnego 
rodzaju usługi marketingowe oraz usługi finansowe związane z realizacją kontraktów. 
Firmy tego typu w większości dysponują znaczącym potencjałem transportowym i ma-
gazynowym, mają własne sortownie, przeładownie, składy i różnego rodzaju infrastruk-
turę dla szeroko rozumianej obsługi logistycznej towarów. Zarówno w Polsce, jak i w ca-
łej Europie wyspecjalizowani operatorzy logistyczni dominują na rynku TSL, przejmując 
większość dokonujących się na nim obrotów. Jednocześnie spada rola małych przedsię-
biorstw transportowych i spedycyjnych oferujących ograniczony zakres usług��.

� Rozwój rynku usług logistycznych w Polsce, www.logistyka.org.pl, 15.07.2012.
10 W. Różycki, M. Bartosz, Wpływ kompleksowości usług logistycznych na stopień integracji mię-

dzy partnerami w łańcuchu dostaw, Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2000, materiały kon-
ferencyjne, Poznań 2000, s. 95–96.

�� W. Rydzkowski, Usługi logistyczne…, s. 52.
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Zarządzanie łańcuchem dostaw (4PL)

Rosnąca złożoność systemów logistycznych powoduje, że sprawnie działający sy-
stem dystrybucji i transportu może stanowić istotną przewagę konkurencyjną. W sytua-
cji, kiedy coraz więcej firm decyduje się na koncentrację na działalności podstawowej, 
funkcje logistyczne coraz częściej powierzane są wyspecjalizowanym firmom zewnętrz-
nym. Firmy zwiększają zarówno wolumen, jak i zakres zlecanych na zewnątrz funkcji, 
coraz częściej poszukując usług dopasowanych do indywidualnych wymagań. Dostaw-
cy usług logistycznych zazwyczaj oferują usługi odpowiadające specyficznym potrze-
bom klientów i komplementarne w stosunku do ich własnych zasobów. Polski rynek 
zmierza w kierunku sytuacji, w której zewnętrzny dostawca będzie w stanie dostarczyć 
klientowi wszystkie potrzebne usługi i potencjalnie przejąć wszystkie funkcje logistycz-
ne przedsiębiorstwa. Spowodowało to pojawienie się na rynku operatorów logistycznych 
typu 4PL, których zadaniem jest integracja i optymalizacja łańcucha dostaw klienta 
z wykorzystaniem zasobów własnych oraz innych podmiotów: firm transportowych, 
dostawców technologii czy wyspecjalizowanych konsultantów��. Operator 4PL zarządza 
złożonym systemem obsługi całego łańcucha dostaw, integrując działania różnych ope-
ratorów 3PL i partnerów. Jego działalność opiera się na międzynarodowej sieci operacyj-
nej. Operator zarządza częścią procesów biznesowych lub kilkoma funkcjami przedsię-
biorstwa klienta (megaoutsourcing). Firmy zajmujące się 4PL skupiają się na stworzeniu 
zintegrowanego i zrównoważonego rozwiązania, biorąc odpowiedzialność za cały pro-
ces logistyczny, w tym kontrolę i zarządzanie. Firmy, które transferują działania logi-
styczne dostawcom 4PL, mogą skoncentrować się na działalności statutowej z korzyścią 
dla klientów, produktów i własnej sprzedaży��.

Koncepcja Fourth Party Logistics została zaprezentowana w 1996 roku przez An-
dersen Consulting (obecnie Accenture). Istotą koncepcji była idea wykorzystania firmy 
konsultingowej do integracji i zarządzania logistycznymi zasobami firmy i dostawcami, 
włączając dostawców Third Party Logistics (3PL) i firmy transportowe. Dostawcę Fo-
urth Party Logistics zdefiniowano następująco: Jest to integrator, który łączy zasoby, 
możliwości i technologię własnej i innych organizacji w celu zaprojektowania, zbudowa-
nia i realizacji wszechstronnych rozwiązań dla całego łańcucha dostaw. Oznacza to, że 
dostawca Fourth Party Logistics jest organizacją zewnętrzną, całkowicie integrującą 
łańcuch dostaw jego klientów. W ten sposób w koncepcji 4PL planowanie i zarządzanie 
pełnym łańcuchem dostaw przeszło do zewnętrznej firmy, która działa w formie łączni-
ka pomiędzy klientem a licznymi dostawcami usług 3PL. Podstawową wartością ofero-

�� S. Ślubowski, Rynek transportu i logistyki w Polsce, Nowe Horyzonty 2007, s. 13.
�� I. Fechner, G. Szyszka, Logistyka w Polsce. Raport 2011, Biblioteka Logistyka, Poznań 2012, 

s. 23.
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waną przez 4PL jest zarządzanie i integrowanie przepływu informacji pomiędzy ze-
wnętrznymi partnerami łańcuchów dostaw i przedsiębiorstwami, które ich zatrudniają. 
Wskutek nadzorowania procesu planowania, kierowania wszystkimi procedurami logi-
stycznymi i ich kontrolowania dostawca 4PL jest w stanie połączyć ekonomię umiejętno-
ści z ekonomią skali14.

Zarządzanie wszystkimi podmiotami w łańcuchu dostaw (5PL)

W obecnej sytuacji rynkowej w sektorze firm TSL daje się zauważyć ostrą walkę 
o klienta, co wpływa na obniżenie cen i podniesienie jakości świadczonych usług. Zdo-
bycie ugruntowanej pozycji wśród operatorów logistycznych działających w Polsce jest 
niezwykle trudne i kapitałochłonne, dlatego konsolidacja jest dużą szansą na poprawę 
pozycji konkurencyjnej firm. Przedsiębiorstwa łączą się ze sobą, oferując tym samym 
szerszą paletę usług logistycznych swoim klientom, którzy stawiają coraz wyższe wy-
magania. Konsolidacja powinna umożliwić inwestycje w informatykę, technologie in-
ternetowe EDI��. Działalność 5PL na rynku usług logistycznych obejmuje te same za-
gadnienia co w przypadku 4PL. Różnica polega na wirtualnym charakterze organizacji 
oraz zaawansowanych technologiach informatycznych wiążących systemy partnerów 
w łańcuchach dostaw poprzez interfejsy – tzw. e-business��.

Podsumowanie

Podsumowując rozważania dotyczące zmian, jakie zaszły na polskim rynku usług 
logistycznych, można stwierdzić, iż stabilne rynki przestały istnieć. Działanie w warun-
kach wysokiej niepewności i niskiej lojalności wymaga nowego podejścia do zarządza-
nia logistycznego. Współpraca z operatorami logistycznymi daje duże możliwości, per-
spektywy rozwoju oraz bycie konkurencyjnym na współczesnym rynku TSL. Korzyści 
wynikające z nowych usług w obsłudze logistycznej odnoszą zarówno przedsiębiorstwa 
uczestniczące w sieciach dostaw, jak i przedsiębiorstwa z tej obsługi korzystające. Wy-
soka jakość i efektywność stosowanych rozwiązań logistycznych, gwarantujące maksy-
malizację satysfakcji klientów przy niskich i akceptowalnych kosztach, stanowią prze-
słankę rozwoju obsługi logistycznej podmiotów gospodarczych właśnie w tym kierunku. 

14 M. Antonowicz, Outsourcing logistyczny a trzecia i czwarta strona logistyki, „Logistyka” 2008, 
nr 2.

�� G. Szyszka, Logistyka w Polsce – raport, Biblioteka Logistyka, Poznań 2002, s. 90.
�� W. Rydzkowski, A. Trzuskawska-Grzesińska, Rozwój logistyki…, s. 107.
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Łączenie logistycznej obsługi przepływu towarów z zarządzaniem informacjami i wie-
dzą będzie nabierało coraz większego znaczenia w przyszłości. 

Współczesna logistyka stawia na innowacyjnych operatorów logistycznych, którzy 
z kolei kładą nacisk na: rozwój technologii informacyjnych w e-biznesie, Green Logi-
stics, niezawodność i bezpieczeństwo łańcucha dostaw oraz jego zwinność.
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Streszczenie

Rynek usług logistycznych w Polsce w ostatnich 20 latach przeszedł ogromną ewolucję spowodowaną reformą 
gospodarczą na początku lat 90. XX wieku oraz procesem dostosowania do zasad działania Unii Europejskiej. Począt-
kowo usługi logistyczne były realizowane we własnym zakresie przez producenta lub firmę handlową. Następny etap 
ewolucji usług logistycznych stanowiły usługi świadczone przez zewnętrznych dostawców, opierających swoją działal-
ność na zarządzaniu tradycyjnymi funkcjami logistycznymi, takimi jak transport i magazynowanie w stosunkowo wą-
skim zakresie. Globalizacja działalności gospodarczej zwiększyła zapotrzebowanie na globalne łańcuchy dostaw. 
Spowodowało to kolejny etap rozwoju usług logistycznych, tj. pojawienie się na rynku operatorów logistycznych, któ-
rych zadaniem jest integracja i optymalizacja łańcucha dostaw. Obecnie operator logistyczny świadczy usługi o wirtu-
alnym charakterze organizacji oraz zaawansowanych technologiach informatycznych wiążących systemy partnerów 
w łańcuchach dostaw poprzez interfejsy – tzw. e-business. Współczesna logistyka stawia na innowacyjnych operato-
rów logistycznych, którzy z kolei kładą nacisk na: rozwój technologii informacyjnych w e-biznesie, Green Logistics, 
niezawodność i bezpieczeństwo łańcucha dostaw oraz jego zwinność.
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Stages of Polish logistics services development – from tradition (1PL) to innovation (5PL)

The market of logistics services in Poland in last 20 years has strongly evolved. It was caused by the economic 
reform in the early 90s and the process of adapting to the rules and regulations of the European Union. In the beginning 
logistic services was performed on their own by producers or trading companies. The next step in the evolution of lo-
gistics services was services provided by external suppliers based on traditional logistics functions such as transport 
and storage in a relatively narrow range. The globalization of business has increased the demand for global supply 
chains. This has led to next stage in the development of logistics services. Logistics operators has came to the market 
theirs job was to integrate and optimize the supply chain has came to on the market. Currently, the logistics operator is 
providing IT services for companies. IT services are connecting partners systems in supply chains through interfaces 
called e-business. The modern logistics relies on innovative logistics providers who are focused on development of 
information technologies in e-business, Green Logistics and supply chain reliability and security.
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Wprowadzenie

Celem artykułu jest ukazanie źródeł finansowania szkolnictwa zawodowego przez 
JST (jednostki samorządu terytorialnego) oraz zaproponowanie rozwiązań pozabudże-
towych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania szkolnictwa zawodowego 
w Polsce.

Źródło finansowania szkolnictwa zawodowego w Polsce stanowi budżet państwa, 
który przekazuje środki budżetowe do JST w formie subwencji oświatowej, a te z kolei 
uzupełniane są o środki własne jednostek. Z badań funkcjonowania systemu szkolni-
ctwa zawodowego w Polsce wynika, iż środki finansowe, jakimi dysponują jednostki 
samorządów powiatowych, są niewystarczające na doposażenie szkół zawodowych 
w nowoczesny sprzęt i urządzenia, ale także same samorządy wykazują niewielkie za-
angażowanie, aby te niedobory łagodzić. Konieczne w tej sytuacji jest uruchomienie 
mechanizmów zapewniających szkołom zawodowym z osobna i szkolnictwu zawodo-
wemu jako całości dostęp do pozabudżetowych środków finansowych.

Warunkiem podniesienia jakości kształcenia zawodowego, pozwalającego zlikwi-
dować występujące w wielu szkołach zjawisko fikcji praktycznej nauki zawodu, jest 
zbudowanie systemu dającego szkołom zawodowym systemowy właśnie, a nie doraźny 

		∗ Magister Bożena Włodarczak jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(Katedra Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: bozenawlodarczak@op.pl.
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dostęp do pozabudżetowych źródeł finansowania, eliminujący przy tym możliwości 
wciągnięcia szkół w różnego rodzaju mechanizmy sponsoringowe, służące interesom 
sponsora, a nie szkolnictwa zawodowego. Tworząc mechanizmy dodatkowego zasilania 
finansowego szkół, nie należy bowiem tracić z pola widzenia ich pierwszoplanowych 
funkcji – edukacyjnych i wychowawczych. 

Stan obecny szkolnictwa zawodowego w Polsce

Obecny stan szkolnictwa zawodowego jest efektem wdrożenia w 1999 roku przez 
rząd Jerzego Buzka reformy oświatowej jako jednej z czterech – obok reformy systemu 
opieki zdrowotnej, emerytalnej i samorządowej – reform systemu społecznego. Przesu-
nięcie w czasie wdrożenia tego pakietu było uznane za absolutny priorytet transformacji 
gospodarki od modelu nakazowo-rozdzielczego do rynkowego. Przyjęcie takiego prio-
rytetu stanowiło konsekwencję pogarszającej się szybko na początku ostatniej dekady 
ubiegłego wieku sytuacji gospodarczej, grożącej nieobliczalnymi skutkami społeczny-
mi i politycznymi. Warunkiem powodzenia transformacji gospodarczej było jednak do-
konanie jej w sferze społecznej, w której funkcjonują mechanizmy napędzające rozwój 
w sferze gospodarczej.

Jedną z dziedzin sfery społecznej, od których w sposób bezpośredni zależy sytuacja 
systemu gospodarczego, jest edukacja. Prawną podstawą tej ostatniej była ustawa z dnia 
8 stycznia 1999 roku – przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego�, określające 
między innymi nowy kształt ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (dalej: 
USO)�. Zmiany, o których mowa, objęły również system kształcenia zawodowego. 
W doktrynie nauk pedagogicznych przez pojęcie to rozumie się przygotowanie ludzi, 
odpowiednio wykształconych ogólnie, do wykonywania różnych zawodów, realizowa-
nych przez niższe i średnie szkoły zawodowe, szkoły wyższe, kursy i zakłady pracy, a je-
go celem jest opanowanie wiedzy zawodowej z tych dziedzin specjalnych, które są 
wspólne dla wszystkich zawodów objętych danym kierunkiem kształcenia zawodowego, 
opanowanie typowych metod, środków i form działalności zawodowej, rozwinięcie spe-
cjalnych uzdolnień i zainteresowań niezbędnych do wykonywania danego zawodu 
i przyzwyczajenie do ciągłego podnoszenia kwalifikacji�. System szkolenia zawodowego 
ma szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej, na co zwracał uwagę tuż po II woj-
nie światowej Wacław de Laveaux4. Z jego spostrzeżeń wywieść można przesłanki 
szczególnej odpowiedzialności organów władzy publicznej za rozwój i poziom szkolni-

� DzU 1999, nr 12, poz. 96 z późn. zm.
� DzU 1991, nr 95, poz. 425 z późn. zm.
� W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 1984, s. 150.
4 Autor książki Szkolnictwo zawodowe: fundamentem odrodzenia Polski wydanej w 1946 r.
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ctwa zawodowego jako podstawy społecznej produktywności w najszerszym rozumie-
niu tego pojęcia. Powinności władzy publicznej w odniesieniu do szkolnictwa zawodo-
wego, wynikające z poczucia odpowiedzialności za jego stan, powinny się wyrażać 
między innymi w zapewnieniu mu systemu finansowania, który w optymalnym stopniu 
powinien zaspokajać jego potrzeby.

Stan prawny systemu kształcenia zawodowego w Polsce

System kształcenia zawodowego ukształtowany w związku z wdrożeniem reformy 
edukacyjnej z 1999 roku i uwzględniający wcześniejsze zmiany w systemie szkolnictwa 
wyższego, który doprowadził do ponownego wyodrębnienia wyższych szkół zawodo-
wych�, obejmuje�:

1. Zasadnicze szkoły zawodowe (ZSZ), obejmujące dwuletni cykl kształcenia. Two-
rzone na podbudowie programowej gimnazjum. Przygotowują ucznia, w ramach 
realizacji obowiązku nauki, do podjęcia pracy zawodowej i umożliwiają potwier-
dzenie kwalifikacji zawodowych w zewnętrznym systemie egzaminacyjnym7.

2. Licea profilowane, kształcące na podbudowie organizacyjnej gimnazjum w cyklu 
trzyletnim. W świetle przepisów USO ukończenie takiego liceum umożliwia uzy-
skanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego�.

3. Technika, kształcące na podbudowie gimnazjum w cyklu czteroletnim specjali-
stów w danym zawodzie, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego�.

4. Licea uzupełniające oraz technika uzupełniające organizowane na podbudowie 
ZSZ. Dwuletnie licea uzupełniające umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzało-
ści po zdaniu egzaminu maturalnego10.

� Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (dalej: PSZU), DzU 1997, 
nr 96, poz. 590 z późn. zm. – uchylony. Aktualnie problematykę funkcjonowania wyższych szkół 
zawodowych reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: PSzWU), 
DzU 2005, nr 164, poz. 1365.

� Strukturę szkolnictwa zawodowego w Polsce określają przepisy USO w zakresie szkolnictwa 
powszechnego i ponadgimnazjalnego, natomiast na poziomie wyższym – przepisy PSzWU. Por. tak-
że: H. Krystkowiak, System kształcenia zawodowego w Polsce, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j
&q=krystkowiak%20system%20kszta%C5%82cenia&source=web&cd=1&ved=0CEwQFjAA&url
=http%3A%2F%2Fwww.odn.poznan.pl%2Fdoradcy%2Fwarsztat%2Fpliki%2Fsystem_ksztalcenia_
zawodowego_w_polsce.rtf&ei=2PPNT5GNJNT54QSu--CGDA&usg=AFQjCNFNyPdS5a4dHAaltd
mzTOBUvs4ACQ, 23.07.2012.

7 E. Goźlińska, Słowniczek – podstawowe pojęcia, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 
2005, s. 5.

� USO, art. 9, ust. 1, pkt 3, lit. c.
� Tamże, lit. e.

10 Tamże.
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5. Szkoły policealne, prowadzące kształcenie w cyklu dwuletnim (nie dłużej niż 2,5 
roku), organizowane na podbudowie szkoły średniej, bez konieczności złożenia 
egzaminu maturalnego. Dające potwierdzone dyplomem, po uprzednim zdaniu 
egzaminu zawodowego, uprawnienia zawodowe w zakresie wybranej specjaliza-
cji absolwentom liceów ogólnokształcących��.

6. Wyższe szkoły zawodowe. Ze względu na cel niniejszego opracowania odnoto-
wujemy jedynie informacyjnie i pominiemy w dalszych rozważaniach. 

System kształcenia zawodowego zarysowany powyżej osadzony jest w szerszym 
kontekście uwarunkowań wynikających z członkostwa Polski w UE. Odnoszą się zatem 
do niego przyjęte we Wspólnocie jako obwiązujące standardy organizacyjne, programo-
we i teleologiczne, zwłaszcza w zakresie kształtowania tzw. kompetencji kluczowych, a 
także realizowania celów społecznie istotnych, wcześniej niemal zupełnie przez system 
edukacji powszechnej pomijanych. Chodzi przede wszystkim o kwestię aktywizacji za-
wodowej osób niepełnosprawnych, czego wyrazem jest organizowanie na każdym po-
ziomie kształcenia zawodowego, z wyjątkiem szkolnictwa wyższego, odrębnych jedno-
stek realizujących specjalne programy kształcenia zawodowego. 

W kontekście powyższych uwag funkcję kształcenia zawodowego określić można 
jako aktywność mającą służyć nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych 
w pracy zawodowej, a więc wiedzy, umiejętności i właściwości osobowych niezbędnych 
do wykonywania działalności zawodowej��. 

Źródła finansowania szkolnictwa zawodowego

Zagadnienie finansowania szkolnictwa zawodowego w Polsce postrzegać należy 
w kontekście aktualnie obowiązujących jeszcze rozwiązań systemowych. Przyszłych 
rozwiązań w tym zakresie nie będziemy zatem w dalszych uwagach uwzględniać. 
W obecnym stanie prawnym prowadzenie szkół na poziomie powszechnym i ponadgim-
nazjalnym należy do zadań JST, co określa mechanizm jego finansowania. Kwestię tę 
modelowo przedstawiono na rysunku 1.

Ogólnie można stwierdzić, że źródłem finansowania szkolnictwa zawodowego 
w Polsce jest budżet państwa. Środki budżetowe, przekazywane do JST w formie sub-
wencji oświatowej, są uzupełniane przez środki własne JST, wpływy z różnych opłat, 

�� Tamże, lit. g.
�� M. Kletke-Milejska, Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie 

dzieci w publicznych szkołach podstawowych. Studium politologiczne, praca doktorska napisana pod 
kierunkiem dr. hab. M. Mitręgi na Wydziale Nauk Społecznych Instytutu Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 30, www.sbc.org.pl/Content/7025/doktorat2754.
pdf, 29.07.2012.
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np. z tytułu wynajmu pomieszczeń i obiektów szkolnych. Te ostatnie stanowią niewielką 
część w porównaniu ze środkami budżetowymi. Podział środków dla danego regionu 
następuje na podstawie algorytmu uwzględniającego liczbę uczniów i wychowanków, 
stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz typ i rodzaj szkół, placówek prowadzo-
nych przez JST.

Rys. 1.  Finansowanie oświaty przez jednostki samorządu terytorialnego

Źródło:  Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport końcowy, Krajowy Ośrodek Wspierania 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa, luty 2011, s. 81.

Wielkość środków przeznaczonych na szkolnictwo zawodowe zależy od wagi, jaką 
przypisuje mu się w algorytmie. W roku 2009 zwiększono wagę przypisywaną szkolni-
ctwu zawodowemu z 0,15 do 0,17��. Środki z subwencji oświatowej, powiększone o środ-
ki własne JST, są następnie dzielone na poziomie JST na poszczególne szkoły. Ich budże-
ty są uzupełniane (jeżeli są takie możliwości) o środki z działalności dochodowej 
podejmowanej przez dyrekcje szkół w ramach obowiązujących przepisów, tj. ze wspo-
mnianego wynajmu pomieszczeń, obiektów i innych dozwolonych usług. Środki uzyski-
wane w ten sposób stanowią jednak znikomy odsetek środków pozostających do dyspo-
zycji szkół zawodowych. Dużo większe efekty przynoszą – przypadki takie są jednak 

�� Podział środków subwencji oświatowej określa corocznie minister edukacji narodowej w formie 
rozporządzenia. Aktualnie obowiązuje: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego w 2012 r., DzU 2011, nr 288, poz. 1693. Patrz także: R. Piwowarski, Uwa-
runkowania szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 
2009, s. 11–12.
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relatywnie nieliczne – działania dyrekcji szkół zawodowych polegające na podejmowa-
niu współpracy z działającymi w ich otoczeniu przedsiębiorstwami, dzięki czemu szko-
ły uzyskują także możliwości zapewnienia odpowiednich praktyk dla uczniów14.

Na poziomie gminnym finansuje się tylko znikomą część zadań w zakresie szkolni-
ctwa zawodowego, jako że prowadzenie szkolnictwa powszechnego należy do zadań 
własnych gmin, a one nie obejmują prowadzenia szkół kształcących w zawodzie. Samo-
rządy gminne zatem w dalszej analizie można pominąć. Szkolnictwo zawodowe na po-
ziomie ponadgimnazjalnym – tj. ZSZ, licea profilowane oraz technika – należy, zgodnie 
z przepisami USO i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym��, 
do zadań własnych samorządów powiatowych. Z kolei do zadań samorządów wojewódz-
kich, zgodnie z przepisami USO i ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie woje-
wództwa��, należy prowadzenie ponadgimnazjalnych szkół kształcących w zawodzie, 
w tym policealnych.

Nakłady na szkolnictwo zawodowe na poziomie powiatów i województw są zróżni-
cowane, uzależnione przede wszystkim od potrzeb i zadań. Rola organów samorządo-
wych jest dosyć ograniczona, ponieważ główne wyznaczniki podziału określa algorytm 
podziału subwencji oświatowej. Niemniej odnotować należy, iż samorządy powiatowe 
wydają znacznie więcej środków na szkolnictwo oświatowe niż samorządy w woje-
wództwie. Według danych za 2009 rok te pierwsze na szkoły kształcące w zawodzie 
przeznaczyły 40,6% „powiatowej części” subwencji budżetowej, podczas gdy woje-
wództwa – tylko 18%17. 

Interesujący w tym kontekście jest udział samorządów powiatowych i wojewódz-
kich w nakładach na szkolnictwo zawodowe w relacji do wysokości środków przypada-
jących na ten cel po podziale subwencji oświatowej. Kwestię tę ilustruje wykres 2.

Największy udział własny w nakładach na szkolnictwo zawodowe mają samorządy 
powiatowe (ziemskie). W roku 2009, przy dosyć stabilnej tendencji wcześniejszej, wy-
niósł on 4,1%. O ponad połowę mniejszy był w tym czasie udział środków własnych 
samorządów wojewódzkich w finansowaniu szkół zawodowych. Najmniejszy udział 
w tym zakresie odnotowały natomiast miasta na prawach powiatów (powiaty grodzkie). 
W liczbach bezwzględnych wszakże udział środków własnych samorządów powiato-
wych i wojewódzkich na szkoły kształcące w zawodzie uznać należy za znikomy.

W świetle przytoczonych danych można zatem podtrzymać wcześniej wyrażoną 
opinię, iż główny ciężar utrzymania szkolnictwa zawodowego w Polsce spoczywa na 
budżecie państwa, a rola samorządów jest przede wszystkim techniczna (podział sub-

14 R. Piwowarski, Uwarunkowania szkolnictwa…
�� DzU 1998, nr 91, poz. 578 z późn. zm.
�� DzU 1998, nr 91, poz. 577 z późn. zm.
17 Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce..., s. 84.
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wencji według rządowego algorytmu) i tylko w niewielkim stopniu realna. Innymi sło-
wy samorządy nie oddziałują w sposób czynny na sytuację podległych sobie szkół 
kształcących w zawodzie. W pełni uprawniona wydaje się zatem konkluzja wynikająca 
z badań funkcjonowania systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce, iż środki finanso-
we, jakimi dysponują jednostki samorządów powiatowych, są niewystarczające na do-
posażenie szkół zawodowych w nowoczesny sprzęt i urządzenia. Ta sytuacja sprawia, że 
w większości szkół wykorzystywane są przestarzałe maszyny lub sprzęt specjalistycz-
ny��. Dodać wszakże należy, iż same samorządy wykazują niewielkie zaangażowanie, 
aby te niedobory łagodzić.

Pozabudżetowe źródła finansowania szkolnictwa zawodowego

Konieczne w tej sytuacji wydaje się uruchomienie mechanizmów zapewniających 
szkołom zawodowym z osobna i szkolnictwu zawodowemu jako całości dostęp do poza-
budżetowych środków finansowych. Warto tu powrócić do pewnych rozwiązań, które 
funkcjonowały już w przeszłości, ale później z różnych względów zostały odrzucone. 
W systemie szkolnictwa zawodowego, jaki obowiązywał jeszcze przez pewien czas po 
rozpoczęciu transformacji ustrojowej, możliwości takie stwarzały wielu szkołom zawo-
dowym warsztaty przyszkolne. Z powodu ich likwidacji oraz zniknięcia szkół przyza-
kładowych szkoły zawodowe utraciły dodatkowe, tj. pozabudżetowe, źródło (źródła) fi-
nansowania, efektywne przede wszystkim w zakresie praktycznej nauki zawodu. 
Zarazem jednak pozostały z ustawowym obowiązkiem zapewnienia praktycznej nauki 

�� Tamże.

Rys. 2.  Udział wydatków na szkolnictwo zawodowe w wydatkach na różne typy szkół ponoszonych  
przez JST w latach 2005–2009 (w %)

Źródło:  Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce…, s. 84.
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jako warunku koniecznego do prawidłowego wypełnienia swojej funkcji przygotowania 
absolwentów do wykonywania zawodu objętego jej profilem kształcenia.

W obecnym stanie rzeczy, bardziej wymuszanym przez realia niż obowiązujące re-
gulacje prawne, obowiązek finansowania praktycznej nauki zawodu spoczywa na sa-
mych uczniach (częściowo pomagają w tym urzędy pracy, partycypujące w kosztach 
odbywania praktyk zawodowych przez uczniów w ramach partnerstwa lokalnego rynku 
pracy z działającymi na obszarze ich właściwości przedsiębiorstwami), którzy obligo-
wani są przez szkoły do samodzielnego poszukania sobie miejsca odbywania praktyk 
zawodowych jako warunku zaliczenia przedmiotów zawodowych. Jeżeli uczeń nie ma 
dostępu na przykład do wspomnianego programu partnerstwa lokalnego, koszty takich 
praktyk musi ponosić sam. Praktyka wygląda na ogół w ten sposób, że uczeń koncentru-
je się na zdobywaniu dokumentów poświadczających jej odbycie. Przedsiębiorcy czerpią 
z tego okazjonalne korzyści i są zadowoleni, że nie muszą realnie udostępniać uczniowi 
możliwości kształcenia zawodowego, a uczeń jest zadowolony, że nie musi odbywać 
praktyk, zyskując w ten sposób dodatkowy czas wolny. Ewentualne koszty, jakie 
w związku z tym ponosi, nie służą jego kształceniu, ale zdobywaniu uprawnień do wy-
konywania zawodu. Możliwe jest to w sytuacji całkowitej niewydolności systemu nad-
zoru nad praktykami zawodowymi w szkolnictwie zawodowym. W rezultacie na rynku 
pracy pojawiają się „specjaliści” zupełnie nieprzygotowani do wykonywania swojego 
zawodu, gdyż niekiedy – pomimo uzyskania uprawnień zawodowych – nigdy nie mieli 
z nim styczności w warunkach profesjonalnych. De facto otrzymali oni wykształcenie 
tylko w zakresie, w jakim sfinansowane ono zostało ze środków publicznych.

Warunkiem likwidacji powyższej patologii – i tym samym podniesienia jakości 
kształcenia zawodowego, pozwalającego zlikwidować zjawisko występującej w wielu 
szkołach fikcji praktycznej nauki zawodu – jest zbudowanie systemu dającego szkołom 
zawodowym systemowy właśnie, a nie doraźny dostęp do pozabudżetowych źródeł fi-
nansowania, eliminujących przy tym możliwości wciągnięcia szkół w różnego rodzaju 
mechanizmy sponsoringowe, służące interesom sponsora, a nie szkolnictwa zawodowe-
go. Najbardziej efektywne wydaje się tu przede wszystkim uruchomienie mechanizmów 
rynkowych skutkujących dopływem pozabudżetowych środków do szkolnictwa zawo-
dowego tak publicznego, jak i niepublicznego. 

System taki oparty jest na równoległym kształceniu w szkole zawodowej (wiedza 
teoretyczna) i kształceniu praktycznym w zakładzie pracy (bezpośredni kontakt z przed-
siębiorstwem). W tym systemie kształcenie zawodowe jest ściśle dostosowane do oczeki-
wań i potrzeb pracodawców oraz pozwala uczniom na płynne przejście od nauki w szko-
le do czynnego życia zawodowego��. W krajach Europy Zachodniej system dualny jest 

�� J. Zdański, Dualny system kształcenia zawodowego, http://jasnyhoryzont.pl/stuff/dualnysystem.
pdf, 21.07.2012.
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silnie rozpowszechniony, w Polsce jednak napotyka szereg przeszkód. Zaliczają się do 
nich: brak zainteresowania przedsiębiorstw partycypacją w kosztach kształcenia, niskie 
zapotrzebowanie rynku pracy na kształcących się dopiero specjalistów w warunkach 
ekspansji nowoczesnych technologii i wymagających kompetencji specjalistycznych, 
bariery biurokratyczne20. 

Są jednak i pewne zagrożenia związane z wdrożeniem powyższej koncepcji. Może 
ona przynieść spodziewany efekt – zwiększenie środków do dyspozycji szkół o pewną 
pulę środków pozabudżetowych – jeżeli będzie środkiem do osiągnięcia celu, a nie ce-
lem samym w sobie. Wdrożenie jej musi być poprzedzone odpowiednimi uregulowania-
mi prawnymi, które powinny uchronić szkoły przed pokusami nadużywania tego roz-
wiązania��. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie popadnięcie szkoły we wspomnianą 
pułapkę sponsoringu, tj. wykorzystywanie jej do celów sponsora. Realna jest także moż-
liwość komercjalizacji działalności szkoły. Nastawienie na zysk i merkantylizacja pro-
cesu nauczania mogą skutkować podporządkowaniem rudymentarnych funkcji szkoły 
funkcji ekonomicznej. Tworząc mechanizmy dodatkowego zasilania finansowego szkół, 
nie należy więc tracić z pola widzenia ich edukacyjnych i wychowawczych funkcji.

Podsumowanie 

Pomimo powyższych zagrożeń i przeszkód rozwijanie szkolnictwa dualnego wydaje 
się rozwiązaniem trafnym, w sposób istotny mogącym wpłynąć na poprawę sytuacji 
finansowej szkół zawodowych, a tym samym na poprawę jakości ich kształcenia. Szko-
ły te w obecnym systemie w Polsce są, jak wykazała wcześniejsza analiza, niemal w ca-
łości uzależnione od środków publicznych. System dualny nie odetnie ich od środków 
budżetowych, ale zapewni większą niezależność finansową i zdecydowanie większą niż 
obecnie możliwość pozyskiwania środków na swoją działalność bezpośrednio z rynku, 
a nie poprzez kanały redystrybucyjne. System ten bowiem nie tylko zwiększy zasoby 
finansowe tego rodzaju placówek, ale będzie motywował do starań o podnoszenie jako-
ści oferowanych przez siebie produktów i jakości kształcenia, gdyż od tego w sposób 
bezpośredni zależeć będą ich dodatkowe przychody. Nadchodzące zmiany systemowe 
w systemie szkolnictwa zawodowego są dobrą okazją do tego, aby podjąć kroki zmierza-
jące do uwolnienia szkół zawodowych od uzależnienia od budżetu, zwłaszcza że mają 
one naturalny potencjał pozwalający im na samodzielne zdobywanie środków finanso-

20 Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych (dalej: INS-E), Diagnoza potrzeb edukacyjnych. Roz-
wój rynku pracy województwa dolnośląskiego poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowe-
go, Warszawa 2010, s. 11.

�� Tamże.
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wych przez bezpośrednie uczestnictwo w obrocie gospodarczym, pod warunkiem za-
chowania troski o ich podstawowe funkcje edukacyjne i wychowawcze.

Nie należy wszakże szkolnictwa dualnego traktować jako alternatywy dla obecnego 
systemu, jako że jego efektywność w dużej mierze zależy od zmieniających się realiów 
rynkowych. Znamienny jest tu przypadek Niemiec, gdzie system, o którym mowa, przy-
nosi coraz mniejszą liczbę stanowisk szkoleniowych w otoczeniu profesjonalnym. Pol-
skie doświadczenia w tej mierze także nakazują ostrożność��. Nie zmienia to faktu, iż 
katalog źródeł finansowania polskiego szkolnictwa zawodowego powinien zostać po-
szerzony. Dalsze uzależnienie go od środków publicznych skazuje je na permanentny 
kryzys i niepochlebny, choć zapewne mocno przesadzony, status „kuźni bezrobot-
nych”.
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Streszczenie

Zagadnienie finansowania szkolnictwa zawodowego w Polsce postrzegać należy w kontekście aktualnie obowią-
zujących jeszcze rozwiązań systemowych. W obecnym stanie prawnym prowadzenie szkół na poziomie powszechnym 
i ponadgimnazjalnym należy do zadań JST (jednostek samorządu terytorialnego), co określa mechanizm jego finan-
sowania. Źródłem finansowania szkolnictwa zawodowego w Polsce jest budżet państwa. Środki budżetowe, przekazy-
wane do JST w formie subwencji oświatowej, są uzupełniane przez środki własne JST, wpływy z różnych opłat, np. 
z tytułu wynajmu pomieszczeń i obiektów szkolnych. Pomimo zagrożeń i przeszkód rozwijanie szkolnictwa dualnego 
wydaje się być rozwiązaniem trafnym, mogącym wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej szkół zawodowych, a tym 
samym na poprawę jakości ich kształcenia. Ponadto katalog źródeł finansowania polskiego szkolnictwa zawodowego 
powinien zostać poszerzony. Dalsze uzależnienie szkolnictwa zawodowego od środków publicznych skazuje je na 
permanentny kryzys i niepochlebny, choć zapewne mocno przesadzony status, „kuźni bezrobotnych”.

Financing vocational education in Poland

The matter of financing vocational education in Poland should be viewed in connection with the system solutions, 
which are currently in force.

In the present legal status, managing primary, lower secondary and upper secondary schools belongs to the 
LGU, which determines the mechanism of its financial support. The national budget is the source of financing voca-
tional education in Poland. The budget resources granted for the LGU (Local Government Units) as the education 
subsidy are being completed by own funds of the LGU, contributions from different charges, for example, in relation to 
the rent of rooms and school buildings. 

In spite of dangers and obstacles, dual education development seems to be the right solution, being able to influ-
ence on the improvement of the financial situation of vocational schools and, simultaneously, on better quality of their 
education. Moreover, the range of funds for Polish vocational school-system ought to be extended. Further depend-
ence of vocational education on public financial resources dooms it to permanent crisis and an unfavourable, though 
firmly exaggerated, status of „forge of the unemployed”.
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Wprowadzenie

Sprawne zarządzanie środkami publicznymi przy stale rosnących potrzebach spo-
łecznych jest głównym celem władz lokalnych jednostek samorządu terytorialnego�. 
Działania w zakresie gospodarowania finansami są obecnie postrzegane jako osiąganie 
maksymalnych dochodów z równoczesnym ograniczaniem wydatków bieżących w celu 
poprawy standardu życia społeczności lokalnej poprzez ciągłą realizację inwestycji. Nie 
można zapominać, że majątek wytworzony w drodze inwestycji w przyszłości wygene-
ruje nowe koszty utrzymania, powodując wzrost wydatków bieżących. Nie bez znacze-
nia pozostaje także fakt, że to państwo kształtuje sytuację finansową JST poprzez stano-
wienie prawa oraz w drodze zapewnienia udziału w dochodach publicznych, 
odpowiednio do przypadających im zadań�. W rezultacie istotny jest także sprawowany 
nadzór i kontrola państwa nad gospodarką finansową samorządu terytorialnego przez 

∗ Magister Jolanta Włodarek jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Ka-
tedra Finansów Publicznych) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: wlodarek.jolanta@gmail.com.

� Dalej: JST.
� Art. 167 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 78, poz. 483 

z późn. zm.
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regionalne izby obrachunkowe, co czyni ich działalność jawną i podlegającą publicznej 
ocenie.

Determinantą wyznaczającą rozwój JST jest posiadany kapitał. Kwestie z nim zwią-
zane są więc na tyle istotne, że porusza się je w wielu publikacjach naukowych. Uprawnie-
nie JST do pokrywania części swoich wydatków inwestycyjnych środkami pochodzącymi 
z kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych stanowi ważny wyznacznik 
ich samodzielności finansowej. Występowanie w budżetach samorządowych tych przy-
chodów wynika z możliwości wykorzystania instrumentów rynku finansowego, co jest 
następstwem posiadania osobowości prawnej oraz realizacją zapisu Europejskiej Karty 
Samorządu Terytorialnego i polega na ułatwieniu dostępu do rynku kapitałowego społecz-
nościom lokalnym na potrzeby finansowania nakładów inwestycyjnych�.

W poszukiwaniu źródeł finansowania ustawowych zadań JST często sięgają po 
źródła zwrotne i tym samym wpływają na zwiększenie państwowego długu publiczne-
go. Celem opracowania jest zbadanie przesłanek wykorzystania zwrotnego finansowa-
nia długu publicznego w latach 2009–2011 na przykładzie JST województwa zachodnio-
pomorskiego. Z uwagi na fakt znacznego wzrostu zadłużenia w sektorze samorządowym 
podjęta zostanie próba przedstawienia propozycji narzędzi kontroli długu w JST.

Zwrotne źródła finansowania a dług publiczny i deficyt budżetowy w JST

Szczególna rola samorządu terytorialnego nakłada obowiązek przykładania należy-
tej rangi do prowadzonej gospodarki finansowej. Dotyczy to przyjęcia wszelkich form 
działań przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów w zakresie zjawisk pieniężnych 
związanych z przygotowaniem i planowaniem ich przebiegu w celu wyciągania wnio-
sków na przyszłość. Prawidłowa organizacja gospodarki finansowej pozwala samorzą-
dom na optymalną realizację wszystkich funkcji i zadań, umożliwiając zaplanowanie 
przyszłych zamierzeń, przy uwzględnieniu doświadczeń oraz korekty z przeprowadzo-
nej analizy dotychczasowego systemu ekonomicznego4.

Konsekwencją ograniczonych środków własnych i braku możliwości uzyskania do-
tacji z budżetu państwa lub Unii Europejskiej na realizację planowanych i oczekiwanych 
przez społeczeństwo inwestycji jest zadłużanie się JST poprzez korzystanie ze zwrot-
nych źródeł finansowania. Ustawa o finansach publicznych zaliczyła do nich kredyty 
bankowe, pożyczki oraz środki z emisji dłużnych papierów wartościowych�. Umożli-

� Art. 9 ust. 8 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, DzU z 25 listopada 1994 r.
4 K. Brzozowska, A. Czarny, W. Zbaraszewski, Podstawy finansów publicznych, Stowarzyszenie 

Naukowe Instytut Gospodarki Rynku, Szczecin 2006, s. 80.
� Art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. 

zm.
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wiają one pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu i fi-
nansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach JST, uzupełniając jedno-
cześnie zakres i elastyczność źródeł finansowania dóbr publicznych i społecznych, 
będących konstytucyjnym zadaniem organu JST.

Oczywiste jest, że przy wyborze tego rodzaju źródeł finansowania JST muszą prze-
analizować wiele uwarunkowań wewnętrznych, np. cele polityki długu, rodzaj i charak-
ter przedsięwzięcia finansowanego, potencjał dochodowy i perspektywy dochodów. 
Drugim etapem jest ocena uwarunkowań zewnętrznych, np. zmiany koniunktury gos-
podarczej, sytuacja makroekonomiczna, poziom długu sektora finansów publicznych 
i zmiany przepisów. Obserwacja taka powinna dostosować otrzymane wyniki do włas-
nego, indywidualnego przypadku, wymagającego finansowania instrumentami dłużny-
mi. Zwrotne źródła finansowania charakteryzują się wieloma cechami wspólnymi, po-
mimo że zawierają odrębne warunki oraz możliwości wykorzystania w gospodarce 
finansowej JST (rysunek 1).

Rys. 1.  Wspólne cechy zwrotnych źródeł zasilania finansowego JST

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego,  
wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 268–270.
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Wybierając zwrotne środki finansowe, organy JST muszą się kierować decyzjami 
długowzrocznymi, natomiast nie powinny sugerować się bieżącą sytuacją finansową. 
Zamiar związany z zadłużaniem JST powinien być przedmiotem długotrwałego procesu 
z różnego rodzaju etapami postępowania organu wykonawczego oraz stanowiącego sa-
morządu terytorialnego, m.in.: planowaniem, organizowaniem, realizowaniem i kontro-
lowaniem wielkości oraz struktury długu�. Strategicznym dokumentem, nad którym 
powinien pochylić się organ stanowiący przy podejmowaniu decyzji o zadłużaniu JST, 
jest Wieloletnia Prognoza Finansowa7.

W ujęciu teoretycznym JST obowiązane są tworzyć zrównoważone budżety, jednak 
w praktyce spotykamy się jedynie z budżetami niezrównoważonymi�. Nierozerwalnie 
z pojęciem zwrotnych źródeł finansowania wiążą się terminy:  deficyt i nadwyżka bud-
żetowa oraz dług publiczny. Najczęściej deficyt jest definiowany jako ujemna różnica 
między dochodami a wydatkami, natomiast nadwyżkę stanowi różnica dodatnia ustala-
na dla okresu rozliczeniowego, jakim jest rok kalendarzowy. Mianem długu publicznego 
określa się zaś sumę nominalnych zobowiązań po wyeliminowaniu wzajemnych zobo-
wiązań między podmiotami sektora finansów publicznych. Można też zaobserwować, 
że dług publiczny w decydującym stopniu powstaje w wyniku kumulacji deficytów 
JST�.

Wzrost długu publicznego JST a wielkość dochodów przeznaczanych  
na inwestycje

Analizując dług publiczny 140 JST województwa zachodniopomorskiego za 
IV kwartał 2011 roku, zauważono, że wynikiem deficytowym zamknęło rok budżetowy 
117 JST, natomiast 23 – nadwyżką budżetową. Nadwyżkę budżetową traktuje się w lit-
eraturze przedmiotu jako niekorzystną sytuację finansową, ponieważ wiąże się ściśle 
z wysokim obciążeniem podatkowym danej społeczności lokalnej. Nie stanowi to 
korzyści z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, który powinien być celem 
nadrzędnym polityki finansowej państwa. Poza tym dominuje pogląd inspirowany kon-
cepcjami J.M. Keynesa, iż ograniczenie deficytu może wpływać negatywnie na popyt, 
a w konsekwencji – na tempo wzrostu gospodarczego w krótkim okresie10.

� L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego…, s. 273.
7 Art. 226–232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
� Art. 217 ust. 1 ww. ustawy.
� A. Wernik, Finanse publiczne, cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa 2011, s. 74, 91, 

107.
10 Tamże, s. 105.
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Badania prowadzą do wniosku, że istnieje ścisła współzależność korzystania z fi-
nansowania zwrotnego z powodu wyniku deficytowego w roku budżetowym. Niewiele 
JST osiąga nadwyżkę budżetową, co jest zgodne z konstytucyjnym celem samorządu 
lokalnego, tj. zaspokajaniem potrzeb wspólnoty samorządowej, a nie osiąganiem zysków 
z prowadzonej działalności��. Wzrost długu oraz korzystanie z instrumentów dłużnych 
są natomiast nierozerwalnie związane z rosnącym obciążeniem spłaty długu i kosztami 
jego obsługi przez JST w latach kolejnych. W celu obserwacji przesłanek wykorzystania 
zwrotnego finansowania długu publicznego badaniami objęto problem wyniku budżetu 
JST województwa zachodniopomorskiego w 2011 roku i jego wpływ na wysokość długu 
publicznego (rysunek 2).

Rys. 2.  Dług publiczny JST województwa zachodniopomorskiego na koniec 2011 roku 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Wykonanie budżetów JST IV kwartał 2011 r., www.szczecin.rio.gov.pl, 5.08.2012.

Z danych zaprezentowanych w rysunku wynika, że na 140 JST przypadki, w któ-
rych dług przekracza przyjęty w ustawie o finansach publicznych limit 60% dochodów, 
są rzadkie. W roku 2011 było 11 takich gmin wiejskich (22% ogólnego zadłużenia) oraz 
10 gmin miejsko-wiejskich (19% ogólnego zadłużenia). Poza tym kolejne 11 gmin wiej-
skich i 10 gmin miejsko-wiejskich zbliża się do progu 60%. Trzeba dodać, że nie wszyst-
kie z nich łamały zapisy ustawowe, przedstawione bowiem wyliczenia obejmują całe 
zadłużenie, a więc łącznie z niewliczanym do ustawowego limitu długiem zaciągniętym 
na współfinansowanie projektów wspieranych środkami unijnymi.

W województwie zachodniopomorskim przeważają JST, które nie przekroczyły 
50% wskaźnika zadłużenia, tj. 83% powiatów, 75% gmin miejskich, 60% gmin wiej-

�� Art. 166 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
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skich i 58% gmin miejsko-wiejskich. Samorządy, które mają wysoki próg zadłużenia, 
charakteryzowały się w 2011 roku budżetem deficytowym. Z przeprowadzonej obser-
wacji wynika, że deficyt osiągnęło 100% miast na prawach powiatu, 89% powiatów, 
83% gmin miejsko-wiejskich, 78% gmin wiejskich i 75% gmin miejskich. Natomiast 
wynik nadwyżki na koniec 2011 roku osiągnęły przede wszystkim: 43% związków JST 
oraz 25% gmin miejskich i 22% gmin wiejskich. Dla zachowania czytelności analizy 
z porównania wykluczono województwo, które osiągnęło wynik deficytowy.

Kolejne badanie pozwala zweryfikować tezę wzrostu zadłużenia w JST wojewódz-
twa zachodniopomorskiego w latach 2009–2011 (tabela 1). Dane dotyczące wojewódz-
twa zachodniopomorskiego wskazano informacyjnie w związku z brakiem możliwości 
porównania. Jednostka ta w latach 2009–2011 realizowała inwestycje w granicach 58% 
wysokości ogólnych dochodów. Istotne jest, że w badanym okresie nie przekroczyła 
wskaźnika zadłużenia 50%. 

Miasta na prawach powiatu (Szczecin, Koszalin, Świnoujście) w latach 2009–2010 
osiągnęły zadłużenie do 50% i zrealizowały inwestycje wysokości powyżej 20% docho-
dów ogółem. Analiza wskazuje, że w roku 2009 wysokość przeznaczonych dochodów 
na wydatki inwestycyjne kształtowała się na podobnym poziomie, tj. od 24% do 27% 
(Szczecin – 27%, Świnoujście – 26%, Koszalin – 24%). Wszystkie miasta utrzymywały 
swoje zadłużenie w latach 2009–2010 na wysokości do 50% długu. W roku 2010 zdecy-
dowanie miasto Szczecin przeznaczyło większą wartość dochodów na inwestycje (30%). 
Świnoujście obniżyło wydatki inwestycyjne do 16% wartości ogólnych dochodów, 
a miasto Koszalin utrzymało je na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, tj. 23%. 
Rok 2011 charakteryzuje się bardzo wyrównaną skalą przeznaczenia dochodów na roz-
wój miast, tj.: Szczecin – 32%, Koszalin – 30%, Świnoujście – 28%. Począwszy od 2011 
roku, obserwuje się wzrost długu oraz przekroczenie 50% w Szczecinie (55,1%) i Kosza-
linie (51,5%). Świnoujście utrzymało swój wskaźnik zadłużenia na wysokości 33,5%. 
Należy więc zauważyć, że znaczny wzrost poniesionych wydatków w 2010 roku na roz-
wój miasta Szczecina spowodował wzrost zadłużenia w 2011 roku.

Wśród powiatów w 2009 roku żaden nie przekroczył wskaźnika 50% zadłużenia. 
Najmniejszy wskaźnik zadłużenia osiągnęły następujące powiaty: policki – 0,00%, gry-
ficki i koszaliński – 0,08%. Powiaty te przeznaczyły swoje dochody na inwestycje 
w wysokości 9–13%. Największe zadłużenie osiągnęły powiaty kamieński (46,9%) i py-
rzycki (46,2), co jednak nie wiąże się z przeznaczaniem większych dochodów na projek-
ty inwestycyjne: powiat kamieński przeznaczył 23%, a pyrzycki – 2%. Rok 2010 poka-
zuje, że z 14 powiatów, które zrealizowały inwestycje w wysokości powyżej 20% 
dochodów, tylko 3 osiągnęły najwyższy próg zadłużenia (powiat myśliborski – 50,5%, 
kamieński – 48%, stargardzki – 41,6%). Powiat pyrzycki przy progu zadłużenia 41,4% 
przeznaczył jedynie 3% dochodów na wydatki majątkowe. W roku 2011 zaobserwowa-
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Tabela 1.  Zmiany wysokości długu publicznego JST w latach 2009–2011  
w stosunku do wysokości inwestowanych dochodów

Wyszczególnienie
(liczba JST)

Zadłużenie  
– % dochodów  
budżetowych

Inwestycje – % wykonania do dochodów budżetowych

200� 2010 2011
200� 2010 2011

do 
10%

11– 
20%

pow. 
20%

do 
10%

11–
20%

pow. 
20%

do 
10%

11– 
20%

pow. 
20%

Województwo (1):
do 50% 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
powyżej 50–55% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
powyżej 55–60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
powyżej 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miasta na prawach 
powiatu (3):

do 50% 3 3 1 0 1 2 0 0 3 0 0 1
powyżej 50–55% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
powyżej 55 –60% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
powyżej 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Powiaty (18):
do 50% 18 17 16 5 7 6 1 3 1� 1 5 �
powyżej 50–55% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
powyżej 55–60% 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
powyżej 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gminy miejskie (8):
do 50% 8 8 7 0 2 6 0 3 5 1 2 �
powyżej 50–55% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
powyżej 55–60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
powyżej 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gminy miejsko-wiejskie 
(53):

do 50% �� �3 31 7 22 20 2 1� 23 3 11 17
powyżej 50–55% 1 3 6 0 0 1 1 1 1 2 1 3
powyżej 55–60% 1 3 6 0 1 0 0 1 2 2 1 3
powyżej 60% 2 � 10 0 1 1 0 1 2 0 3 7

Gminy wiejskie (50)
do 50% �6 3� 30 1� 16 16 � 13 22 � 6 15
powyżej 50–55% 1 � � 0 0 1 1 0 3 0 2 2
powyżej 55–60% 2 3 5 0 2 0 0 0 � 1 2 2
powyżej 60% 1 � 11 0 0 1 0 2 1 2 1 8

Związki (2009 r. – 7; 
2010 r. – 13, 2011 r. – 7):

do 50% 0 7 7 1 0 6 10 0 2 6 0 1
powyżej 50–55% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
powyżej 55–60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
powyżej 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Wykonanie budżetów JST IV kwartał 2009–2011 r., www.szczecin.rio.gov.pl, 
5.08.2012.
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no, że 3 powiaty przeznaczyły powyżej 30% dochodów na inwestycje (powiat drawski 
i policki po 32%, szczecinecki – 33%), a ich zadłużenie nie przekroczyło wskaźnika 
40%. Natomiast powiat kamieński przy zadłużeniu 55,2% przeznaczył na inwestycje 
9% dochodów, myśliborski przy zadłużeniu 54,7% przeznaczył na inwestycje 12% do-
chodów, a powiat wałecki osiągnął zadłużenie 59,1% i przeznaczył na inwestycje 19% 
dochodów. Można więc zauważyć, że wysoki wskaźnik długu nie zawsze wiąże się 
z dużą aktywnością inwestycyjną JST. Wymagany jest jednak własny potencjał docho-
dowy, aby realizować zadania inwestycyjne przy współfinansowaniu zwrotnymi, dłuż-
nymi środkami finansowymi.

W gminach miejskich zaobserwowano, że najwięcej dochodów w 2009 roku prze-
znaczył na inwestycje Kołobrzeg (42%), osiągając wskaźnik zadłużenia 27,4%. Nato-
miast największe zadłużenie miał Stargard Szczeciński (29%), na inwestycje przezna-
czając 27% dochodów. Rok 2010 wskazuje, że 3 gminy miejskie przeznaczyły do 20% 
dochodów na rozwój (Szczecinek i Świdwin po 19%, przy zadłużeniu kolejno 12,2% 
i 10,8%, natomiast Stargard Szczeciński – 16% dochodów, przy wskaźniku zadłużenia 
21,6%). Powyżej 20% dochodów na inwestycje przeznaczyło 5 kolejnych gmin miejskich 
(od 23% – Sławno, przy wskaźniku zadłużenia 24,8%, do 39% – Kołobrzeg, osiągając 
wskaźnik zadłużenia 38,4%). Największy wskaźnik zadłużenia osiągnął Wałcz (42%) 
i przeznaczył na inwestycje 25% dochodów. W roku 2011 zauważa się wśród gmin miej-
skich wzrost zadłużenia; przykładem jest Sławno, którego wskaźnik zadłużenia wzrósł 
z 24,8% na 53,5%. W porównaniu do roku ubiegłego Sławno w 2011 roku przeznaczyło 
o 3% dochodów mniej na wydatki inwestycyjne (20%). Spośród 8 miast najmniej docho-
dów w 2011 roku na rozwój przeznaczył Stargard Szczeciński (7%) przy rosnącym od 
2010 roku wskaźniku zadłużenia z 21,6% na 33,6%. Najmniejszy wskaźnik zadłużenia 
osiągnęło Darłowo (12,6%), przeznaczając blisko 60% mniej dochodów na inwestycje 
w porównaniu do 2010 roku (19%).

Badania dotyczące 53 gmin miejsko-wiejskich w latach 2009–2011 wskazały, że 
tylko 4 osiągnęły w 2009 roku wskaźnik zadłużenia powyżej 50%: Recz – 55%, prze-
znaczając na inwestycje 39% dochodów, Pyrzyce – 58,8%, przeznaczając na inwestycje 
19% dochodów, Karlino – 61,2%, przeznaczając na inwestycje 25% dochodów, oraz 
Choszczno – 66,8%, przeznaczając na inwestycje 20% dochodów. Spośród wymienio-
nych JST 3 do 2011 roku zmniejszały swoje zadłużenie oraz wysokość środków przezna-
czanych na dalsze inwestycje. Analiza zadłużenia oraz kwoty dochodów przeznacza-
nych na inwestowanie wykazały, że brak jest związku wzrostu długu z kwotami 
inwestowania (tabela 2).
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Tabela 2.  Wskaźnik długu i przeznaczania dochodów na inwestycje w latach 2009–2011  
w gminach miejsko-wiejskich

Nazwa JST

200� rok 2010 rok 2011 rok

% długu
% inwestycji  
do dochodu 

ogółem
% długu

% inwestycji  
do dochodu 

ogółem
% długu

% inwestycji  
do dochodu 

ogółem
Barlinek 29,7 2� 45,3 27 55,7 2�
Biały Bór 37,0 37 48,7 32 54,3 2�
Bobolice 38,5 22 41,6 17 56,3 �
Borne-Sulinowo 45,4 1� 54,2 11 51,5 8
Chojna 17,5 8 37,4 2� 56,4 21
Choszczno 66,8 20 65,1 1� 61,2 18
Drawno 49,9 � 54,1 � 60,2 1�
Golczewo 48,9 11 53,2 2� 79,9 51
Gościno 19,7 37 44,1 38 51,4 2�
Gryfino 27,7 �0 44,0 17 59,0 30
Karlino 61,2 25 58,1 33 57,2 1�
Lipiany 35,1 15 42,5 16 106,0 22
Moryń 15,3 22 45,5 21 69,6 38
Myślibórz 35,2 10 45,3 12 54,2 13
Pełczyce 48,6 �� 83,1 60 94,2 2�
Połczyn-Zdrój 34,0 15 41,4 10 52,9 7
Pyrzyce 58,8 1� 58,6 18 57,4 7
Recz 55,0 3� 61,8 31 92,8 22
Resko 25,2 13 55,7 37 54,6 31
Suchań 8,8 10 42,6 �1 61,1 30
Trzebiatów 35,5 1� 70,5 23 85,8 �0
Złocieniec 37,8 15 46,8 12 61,8 18

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Wykonanie budżetów JST IV kwartał 2009–2011 r...

Przedstawione badania wskazują, że od 2011 roku nastąpił znaczny wzrost zadłużo-
nych JST (w 2009 r. – 4 JST, w 2010 r. – 10 JST, w 2011 r. – 22 JST przekroczyło wskaź-
nik 50% zadłużenia). Potwierdzono jednak prawidłowość, że JST przeznaczające więk-
sze dochody własne na inwestowanie mają mniejszy wskaźnik długu. W takich 
przypadkach, korzystając ze zwrotnych źródeł finansowania inwestycji, współfinansują 
je znaczną częścią dochodów własnych i w rezultacie ich wskaźnik długu nie przekracza 
60%. Znacząca wydaje się obserwacja, że w przypadku JST, które w latach 2009–2010 
osiągnęły wysoki wskaźnik zadłużenia, od 2011 roku zmuszone są przeznaczać docho-
dy na spłatę długu kosztem zmniejszania inwestycji.

Analiza w latach 2009–2011 stopnia przekroczenia wskaźnika 50% zadłużenia 
w 50 gminach wiejskich oraz wysokości przeznaczania dochodów na finansowanie pro-
jektów inwestycyjnych sugeruje stwierdzenie, że od 2011 roku znacznie wzrosła liczba 
samorządów, która skorzystała ze sposobu pośredniego wsparcia finansowego (tabe-
la 3).
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Tabela 3.  Wskaźnik długu i przeznaczania dochodów na inwestycje w latach 2009–2011 w gminach 
wiejskich

Nazwa JST
200� rok 2010 rok 2011 rok

% długu % inwestycji  
do dochodu ogółem % długu % inwestycji  

do dochodu ogółem % długu % inwestycji  
do dochodu ogółem

Kobylanka 61,0 37 106,0 2� 88,2 30
Ostrowice 59,8 17 54,7 �5 60,0 85
Przebiernów 58,4 12 67,5 13 81,3 7
Bielice 51,1 32 62,0 1� 85,8 28
Ustronie Morskie 0 18 59,1 71 59,4 �3
Będzino 37,9 33 59,0 25 68,8 18
Karnice 38,5 28 60,0 28 62,2 10
Mielno 45,7 50 56,0 26 48,7 32
Boleszkowice 21,1 11 37,2 16 52,1 13
Bierzwnik 48,4 1� 53,5 7 56,2 8
Rewal 43,3 7� 54,7 �5 60,0 85
Rymań 9,4 15 51,8 36 53,0 3�
Manowo 34,3 12 44,1 28 69,2 3�
Radowo Małe 11,1 � 35,0 2� 62,4 �3
Stare Czarnowo 23,6 30 41,9 26 66,8 35
Stargard Szczeciński 15,8 20 45,0 35 81,5 �3
Widuchowa 12,9 17 43,3 28 80,0 51
Rąbino 10,1 5 15,3 15 58,1 12
Krzęcin 11,3 6 34,4 21 50,2 �1
Świdwin 34,2 0 47,5 16 54,5 16

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Wykonanie budżetów JST IV kwartał 2009–2011 r...

Obserwacja długu publicznego badanych podmiotów w 2011 roku wskazuje, że naj-
wyższy poziom zadłużenia (powyżej 60%) dostrzegany jest w 13 gminach, kolejnych 
6 gmin przekroczyło 50% zadłużenia.

Zestawiono także dane o przypadkach JST, które w latach 2009–2011 osiągnęły 
minimalny wskaźnik zadłużenia – do 5%. Obserwacja pokazała, że 25,2% JST osiągało 
wskaźnik 0% zadłużenia, który świadczy o całkowitej spłacie kredytów, pożyczek i wy-
kupie obligacji komunalnych. W takich sytuacjach inwestycje realizowano z dochodów 
własnych, bez zasilania zwrotnego. Przeprowadzone pomiary ukazały także skrajne 
przypadki JST utrzymywania się w ciągu ostatnich 3 lat bez konieczności korzystania 
z instrumentów dłużnych i z wynikiem 0% wskaźnika zadłużenia (Stepnica, Kołbasko-
wo). Dochody tych jednostek w pełni zaspokajały potrzeby inwestycyjne. Odmiennym 
przykładem są nieliczne JST (np. Ustronie Morskie, Osina), które jednorazowo osiągnę-
ły wysokie dochody (np. ze sprzedaży majątku) i przy udziale instrumentów dłużnych 
przeznaczyły je na inwestycje w latach 2010–2011 (tabela 4). 
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Tabela 4.  JST w latach 2009–2011 o wskaźniku zadłużenia do 5%

Nazwa JST
200� rok 2010 rok 2011 rok

% długu % inwestycji  
do dochodu ogółem % długu % inwestycji  

do dochodu ogółem % długu % inwestycji  
do dochodu ogółem

Powiaty
Gryficki 0,8 � 6,5 31 13,7 1�
Koszaliński 0,8 13 11,1 3� 20,5 2�
Policki 0 10 3,4 16 16,8 32

Gminy miejsko-wiejskie
Cedynia 1,2 1� 9,4 23 25,0 27
Nowe Warpno 0,7 1 2,2 68 0,1 �2
Barwice 4,9 11 12,0 10 20,1 �
Człopa 0 23 8,3 3� 8,7 22
Tuczno 2,5 15 35,5 � 41,4 16

Gminy wiejskie
Osina 0 6 28,5 �8 65,3 �0
Stepnica 0 32 0 80 0 ��
Ustronie Morskie 0 18 59,1 71 59,4 �3
Nowogródek Pomorski 1,7 15 0,3 22 28,3 32
Kołbaskowo 0 18 0 15 0 �2
Kozielice 0 32 0 3 23,9 30
Stara Dąbrowa 0 8 25,8 50 28,6 8
Szczecinek 3,5 10 10,0 17 29,5 22
Wałcz 0 2� 4,3 37 3,3 15
Świeszyno 15,5 28 9,6 13 0 30

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Wykonanie budżetów JST IV kwartał 2009–2011 r…

Zauważa się, że wskaźniki jako źródło wiadomości są tylko generalnymi wskazów-
kami  i nie mogą być jedyną rekomendacją przy podejmowanych decyzjach. Głównym 
problemem jest fakt, że nie ma absolutnego punktu odniesienia, wedle którego można 
osądzić, czy dany wskaźnik jest za niski, czy też za wysoki. Wskaźniki to wielkości 
księgowe, które w przypadku długu publicznego są obliczane w sposób arbitralny. Trud-
no też jest określić podobieństwo wśród JST – pomimo że są z tego samego sektora, 
często się od siebie różnią, np. wielkością zasobu majątku, miejscem geograficznego 
położenia, wielkością terytorialną oraz liczbą mieszkańców i podatników��.

Wydaje się, że w dobie ostatnich problemów finansowych związanych z długiem 
publicznym JST należałoby zainteresować się przeznaczaniem nadwyżek budżetowych. 
Nie możemy badać deficytu i długu bez obserwacji budżetów z nadwyżką operacyjną.

�� Z. Bodie, R.C. Merton, Finanse, PWE, Warszawa 2003, s. 130.
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Nadwyżka i deficyt operacyjny w kontekście wzrastającego długu publicznego

Pojęcie nadwyżki operacyjnej można wyprowadzić z art. 242 ustawy o finansach 
publicznych, który obowiązywał dopiero w stosunku do uchwał budżetowych podejmo-
wanych na 2011 rok. Nadwyżką operacyjną ustawodawca określa sytuację, gdy dochody 
bieżące przewyższają wydatki bieżące. Można więc zauważyć prawidłowość, że wiel-
kość nadwyżki operacyjnej jest ściśle związana z możliwością JST do zaciągania zobo-
wiązań finansowych. Wiąże się to w konsekwencji z możliwością realizacji projektów 
inwestycyjnych, gdyż ogólna granica zaciągania długu wynika z finansowania wyłącz-
nie wydatków majątkowych. Obserwacja 140 JST wykazała, że 23 (16,43%) z nich 

Tabela 5.  Deficyt operacyjny i wysokość długu publicznego JST na koniec 2011 roku

Nazwa JST Deficyt operacyjny Wskaźnik długu  
w %

Powiaty (18)
Białogardzki –435 229,88 44,5
Wałecki –970 219,89 59,1

Gminy miejskie (8)
Sławno –253 326,53 53,5

Gminy miejsko-wiejskie (53)
Bobolice –996 596,02 56,3
Chojna –1 770 348,28 56,4
Dobra –169 230,6 33,5
Drawno –118 542,24 60,2
Dziwnów –1 166 958,37 32,2
Gryfino –1 289 578,94 59,0
Polanów –265 864,43 40,1

Gminy wiejskie (50)
Będzino –340 533,17 49,3
Białogard –788 626,12 85,8
Boleszkowice –126 116,96 52,1
Brojce –660 697,59 42,4
Grzmiąca –386 193,33 47,7
Kozielice –219 930,23 23,9
Nowogródek Pomorski –141 294,84 28,6
Ostrowice –413 353,92 60,0
Radowo Małe –254 955,08 62,4

Związki (7)
Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi –6920,37   0,0
Związek Celowy Powiatów Województwa 
Zachodniopomorskiego –3 083 998,31   0,0
Związek Gmin Wyspy Wolin –99 529,31   0,0
Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie 
w Stargardzie Szczecińskim –1899,61   0,0

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Nadwyżka–Deficyt jst IV kwartał 2011 r. Wykonanie budżetów jst  
IV kwartał 2011 r., www.szczecin.rio.gov.pl, 5.08.2012.
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zamknęły rok budżetowy 2011 z deficytowym wynikiem operacyjnym. W celu pełniej-
szego obrazu sytuacji finansowej badanych jednostek pomiary porównano ze wskaźni-
kiem zadłużenia na koniec 2011 roku (tabela 5).

Niepokój budzą JST, które osiągnęły deficyt operacyjny i przekroczyły wskaźnik 
progu zadłużenia 60%. Badania jednak pokazują, że takich samorządów jest niewiele – 
jedynie 2,86% wszystkich JST w województwie zachodniopomorskim.

Podstawową przyczyną zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego 
jest brak wygospodarowanych we własnym zakresie środków finansowych na pokrycie 
zaplanowanych i realizowanych wydatków. Sytuacja taka nie musi świadczyć o złej kon-
dycji finansowej podmiotu, ale często spowodowana jest wielkością nakładów inwesty-
cyjnych, które nie mogą być sfinansowane bieżącymi wpływami budżetowymi. 

Istotne wydaje się stwierdzenie, że brak jest przekonujących dowodów empirycz-
nych na negatywną rolę nadmiernego długu publicznego w gospodarce. Teoria nielinio-
wych (niekeynesowskich) efektów polityki fiskalnej wskazuje na ujemny wpływ długu 
na koniunkturę gospodarczą po przekroczeniu pewnego jego poziomu. Zauważyć jed-
nak trzeba, że nie ma dowodów empirycznych na to, że akurat 60% PKB jest wielkoś-
cią, której nieprzekroczenie gwarantuje pozytywny wpływ długu publicznego na gos-
podarkę��.

Praktyka zauważa najważniejsze cechy bezpiecznej spłaty zaciągniętych długoter-
minowych zobowiązań finansowych, które nie będą utrudniały w przyszłości bieżącego 
wykonywania zadań własnych przez samorząd terytorialny (rysunek 3).

Z uwagi na konieczność poprawnego obliczenia relacji państwowego długu publicz-
nego do produktu krajowego brutto, jak również należyte wypełnianie przez Polskę zo-
bowiązań w ramach statystyki międzynarodowej wprowadzono w życie z dniem 1 stycz-
nia 2011 roku konieczność m.in. wykazywania umów nienazwanych o terminie zapłaty 
dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, któ-
re wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Przedsta-
wione wyżej badania wyraźnie wskazują, że zmiana ta w przypadku wielu JST w spo-
sób widoczny podwyższyła wskaźnik długu publicznego14. 

JST, planując korzystanie z zasilania zwrotnego, powinna dążyć do takich relacji 
w sekcji bieżącej budżetu, w których nie będzie finansowania wydatków bieżących nad-
wyżką budżetową lub wolnymi środkami; takie dodatkowe wpływy nie są bowiem 
uwzględniane przy wyliczaniu zindywidualizowanego wskaźnika zadłużania, przy jed-

�� J. Heller, K. Kotliński, Finanse publiczne w krajach UE–15 a uczestnictwo w strefie euro, „Eko-
nomista” 2012, nr 2, s. 237–238.

14 Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfi-
kacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu 
Państwa (DzU 2010, nr 252, poz. 1692).
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noczesnym uwzględnianiu kwot dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku 
oraz wydatków bieżących. Co więcej, co do zasady sekcja bieżąca powinna wykazywać 
nadwyżkę, jeżeli JST ma zamiar zaciągać zobowiązana dłużne lub jeżeli z zaciągniętych 
wcześniej zobowiązań wynika, że ich spłata przypada na 2014 rok i ewentualnie na lata 
następne��. 

�� M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu 
terytorialnego, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 103.

Rys. 3.  Pięć warunków bezpiecznej spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych przez JST

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: M. Wiśniewski, Ocena zdolności kredytowej gminy,  
Difin, Warszawa 2011, s. 76.
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Podsumowanie 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, stojąc u progu rygorystycznych 
zmian przepisów ustawy o finansach publicznych ograniczających zadłużenie, można 
zaproponować narzędzia ograniczające wzrost długu publicznego w JST:

a) zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych dotycząca konieczności pre-
cyzyjnego wskazania przedsięwzięcia inwestycyjnego wymagającego zwrotnego 
źródła finansowania (dotychczasowe przepisy ogólnie formułują uzasadnienie 
korzystania z instrumentów dłużnych na: sfinansowanie deficytu); 

b) umożliwienie mieszkańcom danej wspólnoty terytorialnej uczestniczenie 
w przedsięwzięciach inwestycyjnych poprzez nabywanie obligacji w biurach ma-
klerskich swojego miasta, gminy czy też powiatu;

c) zainteresowanie mieszkańców w procesie finansowania inwestycji danej wspól-
noty lokalnej mogłoby przyczynić się do wprowadzenia własnych ograniczeń (li-
mitów) budżetowych przeciwdziałających nadmiernemu zadłużaniu się, według 
zasady, że dobra społecznie pożądane (merit goods) to takie dobra, o których 
społeczeństwo sądzi, że każdy powinien je mieć, bez względu na to, czy tego 
pragnie; natomiast dobra społecznie niepożądane (demerit foods) to takie dobra, 
które zdaniem społeczeństwa powinny być eliminowane bez względu na to, jaki 
stosunek do nich mają poszczególne jednostki��;

d) przed podjęciem decyzji dotyczącej korzystania z instrumentu dłużnego organi-
zowanie debat publicznych umożliwiających mieszkańcom poznanie celu zadłu-
żania oraz wpływu na wybór przedsięwzięć inwestycyjny;

e) rozszerzenie katalogu osób odpowiedzialnych za podejmowane decyzje związane 
z korzystaniem ze zwrotnych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych 
o organ stanowiący JST;

f) precyzyjne sformalizowanie udokumentowania etapów postępowania uzasadnia-
jących konieczność korzystania z długoterminowych zwrotnych źródeł finanso-
wych.

Warto, aby podejmujący decyzje w sprawie wieloletniego i znacznego obciążania 
przyszłych budżetów wspólnot lokalnych organy JST kierowały się słowami, że: obiet-
nica dotycząca przyszłego działania jest wiarygodna, jeśli jej dotrzymanie w przyszłości 
jest optymalne dla obiecującego. Zobowiązanie polega na ograniczeniu swobody włas-
nego działania w przyszłości, w celu uczynienia dzisiejszej obietnicy bardziej wiary-
godną17. 

�� D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007, s. 501.
17 Tamże, s. 517.
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Streszczenie

W artykule omówiono zwrotne finansowanie inwestycji w porównaniu do wysokości długu publicznego jednostek 
samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego (źródła, cel, wykorzystanie). Głównymi powodami 
zaciągania długoterminowych zobowiązań są rosnące oczekiwania społeczności samorządowych wobec władz 
lokalnych, a także uregulowania prawne zwiększające zadania własne bez zapewnienia wzrostu dochodów na ich 
realizację. Wnioski omówiono w oparciu o badania przeprowadzone za okres 2009–2011.

Returnable financing the investments of the local government units of the Westpomeranian 
Province in the context of the public debt increase in 2009–2011

In this article, the returnable financing of the investment as compared to the amount of the public debt of the local 
government units of the Westpomeranian Province were discussed. The main reasons of taking out long-term obliga-
tions include the increasing expectations of the local communities of the local authorities along with the legal regula-
tions which increase the amount of own tasks without ensuring the income increase for their realization. The conclu-
sions were discussed on the basis of the research performed between 2009 and 2011.

Translated by Wojciech Mączka
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Wprowadzenie

Jedną z branż, w których innowacyjność usługowa ma istotne znaczenie, jest hote-
larstwo. Współczesne przedsiębiorstwa hotelarskie, w szczególności hotele, aby prze-
trwać w obecnych trudnych czasach i na konkurencyjnym rynku, muszą wykazywać się 
kreatywnością i być innowacyjne. Wszystkie podejmowane działania powinny być prze-
myślane i odpowiednio sprecyzowane, tak aby nadążały za zmieniającym się światem, 
nowinkami technologicznymi, a przede wszystkim – potrzebami klientów, coraz bar-
dziej wymagającymi wysokiej jakości usług za dobrą cenę.

Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia dotyczącego innowacji w branży usłu-
gowej, jaką jest hotelarstwo, a także przedstawienie, na konkretnym przykładzie, hotelu 
jako organizacji, w której innowacje mogą stać się kluczem do sukcesu na polskim ryn-
ku hotelarskim.

Artykuł wykazuje również, że nowoczesne hotele udostępniają swoim gościom co-
raz bardziej zaawansowane innowacje technologiczne i usługowe. Przykład hotelu 
PURO udowadnia, że przedsiębiorstwa usługowe (nie tylko hotelarskie) powinny dążyć 
do tego, aby wyróżniać się na rynku poprzez wprowadzanie w swojej organizacji inno-
wacyjnych rozwiązań i działań, odpowiednich dla „nowoczesnych” klientów.

∗ Magister Aneta Wolna-Samulak jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(Katedra Zarządzania Turystyką) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: anetawolna@op.pl.
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Hotel jako organizacja

Literatura przedmiotu prezentuje wiele definicji dotyczących organizacji – od tych 
najbardziej klasycznych po zupełnie nowoczesne. Najogólniej można powiedzieć, że or-
ganizacja� to formalna, planowo koordynowana struktura, która obejmuje osoby i środ-
ki, zmierza do osiągnięcia wspólnego celu oraz charakteryzuje się określoną hierarchią 
władzy i stopniem podziału pracy�. Pojęcie organizacji pojmuje się w trzech podstawo-
wych znaczeniach�:

1) znaczenie atrybutowe – organizacja to szczególny rodzaj stosunków części do 
siebie i złożonych z nich całości. Organizacja jest cechą określonych przedmio-
tów złożonych, których elementy lub części współprzyczyniają się do powodze-
nia całości i osiągnięcia celu, a także układem współzależności i współdziałania 
elementów złożonej całości;

2) znaczenie rzeczowe – organizacja rozumiana w ten sposób oznacza całość zorga-
nizowaną, czyli całość złożoną z rzeczy i zdarzeń, jak np. instytucje;

3) znaczenie czynnościowe – odnoszące się do czynności organizowania. W tym 
ujęciu organizacja to tworzenie lub przekształcanie zorganizowanych całości. Or-
ganizacja w ujęciu czynnościowym to inaczej proces organizowania.

Sposób uporządkowania i powiązania zbioru elementów tworzących organizację 
przesądza o jej strukturze. Dzięki temu organizację rozpatruje się jako system, czyli 
zestaw składników, między którymi zachodzą wzajemne stosunki, a każdy składnik 
połączony jest z każdym innym bezpośrednio lub pośrednio4.

Organizację można pojmować również jako otwarty system społeczno-techniczny, 
prowadzący wymianę energii (zasileń materialnych) i informacji z otoczeniem. Wymia-
na ta polega przede wszystkim na tym, że wytwarzane przez organizację dobra, usługi 
lub wartości przyjmowane są odpłatnie lub nieodpłatnie przez otoczenie. Otoczenie na-
tomiast zaopatruje organizację w materialne i niematerialne czynniki, umożliwiające jej 
kontynuowanie, rozszerzanie lub zapewnienie środków finansowych, pozwalających na 
nabycie tych czynników�. Funkcjonowanie na rynku turystycznym i hotelarskim wielu 

� Termin „organizacja” pochodzi od greckiego słowa organizo – czyli urządzanie czegoś, tworze-
nie uporządkowanych, harmonijnych całości z zespołu różnych elementów, w: J. Penc, Sztuka sku-
tecznego zarządzania: kierowanie firmą z myślą o jutrze i procesach integracji z Unią Europejską, 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 19.

� Tamże.
� Podstawy i metody zarządzania: wybrane zagadnienia, red. E. Weiss, VIZJA PRESS&IT, War-

szawa 2008, s. 13–14; B. Kożuch, Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 79.
4 P. Dominik, W. Drogoń, Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego, Almamer Wyższa Szkoła 

Ekonomiczna, Warszawa 2009, s. 31.
� Zarządzanie: teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2004, s. 31.



Aneta Wolna-Samulak  
Innowacje w zarządzaniu organizacją na przykładzie hotelu PURO we Wrocławiu

187

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

podmiotów świadczących usługi turystyczne czy hotelarskie skłania do przedstawienia 
hotelu jako przedsiębiorstwa w świetle typowej organizacji. 

Przedsiębiorstwo stanowi uporządkowany zbiór zasobów ludzkich, rzeczowych, fi-
nansowych, niematerialnych, współzależnych, działających efektywnie z zamiarem 
osiągnięcia określonych celów. Jest system otwartym, tzn. współpracuje ze środowi-
skiem zewnętrznym (dostawcami, odbiorcami, innymi przedsiębiorstwami)�. Przedsię-
biorstwo jest powołane do prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na wy-
twarzaniu dóbr materialnych lub świadczeniu usług służących do zaspokajania potrzeb 
innych podmiotów życia społecznego, realizowanej w celu osiągnięcia korzyści ekono-
micznych (majątkowych) i prowadzonej samodzielnie na ryzyko właściciela lub właści-
cieli7.

Przedsiębiorstwo hotelarskie charakteryzuje się obszarem działalności, którym jest 
świadczenie usług noclegowych oraz żywieniowych dla turystów oraz mieszkańców. 
Najbardziej uniwersalnymi przedsiębiorstwami hotelarskimi są hotele�.

Za hotel uważa się obiekt, w którym podróżni, w zamian za wynagrodzenie, mogą 
skorzystać z noclegu i wyżywienia�. W Polsce podstawowe rodzaje obiektów hotelar-
skich10 określone są w Ustawie o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, 
która definiuje hotele jako obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość 
miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związa-
nych z pobytem klientów��.

Hotel, jak każda organizacja, ma typowe dla niej cechy, tj. system organizacyjny, 
strukturę organizacyjną, kulturę organizacyjną, organizację pracy czy otoczenie.

W nowoczesnym świecie każda organizacja, przedsiębiorstwo produkcyjne czy 
usługowe (również hotele), aby być konkurencyjne, musi nadążać za nieustannie zmie-
niającymi się potrzebami konsumentów oraz zmianami, które dyktują nowe technologie, 
i dostosowywać się do nich w każdym z obszarów swojej działalności.

� M. Brojak-Trzaskowska, Wybrane zagadnienia nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 81.

7 S. Sudoł, Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 2006, s. 13–14.
� P. Dominik, W. Drogoń, Organizacja przedsiębiorstwa…, s. 15–16.
� E. Nawrocka, S. Oparka, Hotel w XXI wieku: zarządzanie w warunkach globalizacji, Wydawni-

ctwo Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 47.
10 Obiekt hotelarski – budynek lub zespół budynków, lub urządzeń terenowych, których głównym 

zadaniem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych osób przebywających tymczasowo 
poza stałym miejscem zamieszkania, w szczególności osób w nich zakwaterowanych; w: Hotelar-
stwo: usługi – eksploatacja – zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2008, s. 370. 

�� Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, DzU 2004, nr 223, poz. 2268 z późn. 
zm.
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Innowacje w sektorze usług

Rozwój sektora usług i wzrost konkurencji wymuszają na przedsiębiorstwach usłu-
gowych również ewolucję w zakresie działań o charakterze innowacyjnym.

Działalność badawczo-rozwojowa oparta jest na tworzeniu innowacji zarówno 
w sektorze przemysłowym, jak i usługowym. Innowacje spotykane w sektorze przemy-
słowym kojarzone są przede wszystkim z pojawieniem się nowego lub udoskonalonego 
wyrobu i różnią się od tych występujących w sektorze usługowym��.

Innowacja to celowe i zorganizowane działanie przedsiębiorców, którzy dążą do 
praktycznego zastosowania nowych rozwiązań w celu osiągnięcia dodatnich wyników 
ekonomicznych, lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów i efektywniejszego wyko-
rzystania posiadanych zasobów��. 

Innowację usługową należy rozumieć jako efekt procesu zmian lub sam proces 
związany z produktem, charakteryzujący się wysokim stopniem niematerialności, po-
trzebą bezpośredniego kontaktu między świadczącym usługę a klientem, integracją 
czynników zewnętrznych z heterogenizmem, wynikającym z wysokiego wkładu osobi-
stego czynnika ludzkiego. Innowację może stanowić nowa usługa, nowy sposób jej 
świadczenia i/lub nowy sposób organizacji w usługach14. Różnice między innowacjami 
o charakterze produkcyjnym i usługowym przedstawia tabela 1.

Tabela 1.  Porównanie innowacji przemysłowych i usługowych

Innowacje przemysłowe Innowacje usługowe

− tworzenie nowych lub udoskonalonych produktów
− wprowadzenie nowej lub udoskonalonej technologii produkcji
− zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupu
− otwarcie nowego rynku sprzedaży produktów
− zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów
− wprowadzenie zmian 

w organizacji produkcji 

− tworzenie nowych lub udoskonalonych usług
− wykorzystanie nowych lub udoskonalonych metod 

świadczenia usługi
− zastosowanie nowego sposobu interakcji 

z klientami i dostawcami
− otwarcie nowego rynku świadczenia usług
− zastosowanie nowych materiałów lub narzędzi
− wprowadzenie zmian w organizacji procesu 

świadczenia usługi
Źródło: opracowano na podstawie: P. Niedzielski, Zarządzanie innowacjami…, s. 232.

�� M. Szarucki, Rodzaje innowacji w turystyce, www.naukaigospodarka.pl, 16.07.2012.
�� P. Niedzielski, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych, w: Przedsiębior-

stwo usługowe. Zarządzanie, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2008, s. 231.

14 Tamże, s. 231–232.
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W odniesieniu do usług wyróżnić należy podstawowe aspekty zachowań innowa-
cyjnych, tj.��:

−	 nowa koncepcja usługi – polegająca na świadczeniu usług nowego typu,
−	 nowa płaszczyzna współpracy z klientem – czyli nowy sposób współpracy pod-

miotu z klientem, oddziaływania między przedsiębiorstwem a klientem, a także 
oferowania klientowi produktu (usługi),

−	 nowy system dostarczania usługi – odnoszący się do wyposażenia pracowników 
w odpowiednie narzędzia, umiejętności oraz uprawnienia pozwalające im na szu-
kanie niekonwencjonalnych rozwiązań, wprowadzanie innowacji związanych 
z praktycznymi problemami pojawiającymi się w czasie pracy. Wdrożenie nowe-
go systemu dostarczania usługi może wymagać nie tylko zmian o charakterze 
organizacyjnym, logistycznym, wdrożenia nowych systemów informatycznych, 
ale także nowych umiejętności personelu,

−	 zastosowanie nowych technologii (np. systemy zarządzania informacją, Internet, 
komputery osobiste, bazy danych oraz systemy zarządzania danymi).

W usługach działalność innowacyjna polega w głównej mierze na przyswajaniu no-
wych technologii, podczas gdy przemysł tworzy nowe technologie mające źródło w sa-
modzielnie prowadzonych badaniach rozwojowych. Innowacje usługowe natomiast 
opierają się raczej na wiedzy pozyskanej z zewnątrz. Dlatego w przypadku innowacji 
usługowych ważnym źródłem są pracownicy, ich kreatywność, przedsiębiorczość, po-
ziom wiedzy i kwalifikacji, a także szkolenia pracowników i pozyskiwanie nowej  
wiedzy��.

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie tematyką innowacji w wielu różnych 
branżach, także w branży turystycznej i hotelarskiej. A.M. Hjalager wyróżnia pięć ro-
dzajów innowacji w turystyce. Przedstawiono je na rysunku 1.

Rys. 1.  Rodzaje innowacji w turystyce według A.M. Hjalager

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A.M. Hjalager, A review of innovation research in tourism, „Tourism Management” 2010, 
Vol. 31, s. 2–4.

�� Tenże, K. Rychlik, J. Markiewicz, Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług – nowe ścieżki 
rozwoju, s. 6–9,  www.instytut.info, 16.07.2012.

�� J. Wiśniewska, Aktywność innowacyjna sektora usług w Polsce, w: Innowacje w zrównoważo-
nym rozwoju organizacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2011, s. 183. 
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Innowacje w turystyce17:
−	 produktowe lub usługowe – dotyczące zmian bezpośrednio postrzeganych przez 

konsumenta jako nowe, dotychczas niespotykane, nowatorskie dla poszczegól-
nych przedsiębiorstw czy przeznaczenia;

−	 procesowe – dotyczą zazwyczaj funkcjonowania zaplecza, którego głównym ce-
lem jest wzrost sprawności, wydajności pracy. W tym przypadku istotne znacze-
nie mają rozwiązania technologiczne oraz innowacje z nimi związane;

−	 w zarządzaniu – dotyczą nowych form organizowania współpracy wewnętrznej, 
kierowania zespołem. Wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw turystycznych jest 
opracowanie metod ograniczania rotacji pracowników, utrzymania elastyczności 
oraz kontrola kosztów. Tego rodzaju innowacje mogą mieć także na celu zwięk-
szenie satysfakcji z pracy, rozwój wiedzy wewnętrznej oraz zasobów kompeten-
cyjnych;

−	 marketingowe – np. w zakresie wprowadzania i rozwoju programów lojalnościo-
wych;

−	 instytucjonalne – nowa struktura współpracy (organizacyjna) lub forma prawna, 
która skutecznie zmienia lub usprawnia działalność firmy w poszczególnych 
działach turystyki (np. sieci i alianse).

Hotelarstwo jest zorganizowaną działalnością gospodarczą mającą na celu zaspoko-
jenie potrzeb bytowych osób przebywających czasowo poza swoim gospodarstwem do-
mowym��. Hotelarstwo (przemysł hotelarski) jest działalnością usługową, polegającą na 
oferowaniu rozmaitych usług (przede wszystkim noclegowych i żywieniowych) oraz 
udzielaniu gościnności za odpłatnością��.

Hotelarstwo jako sektor usługowy powinno charakteryzować się nowoczesnością, 
a przedsiębiorstwa hotelarskie (hotele) winny być innowacyjne, aby sprostać wszech-
obecnej konkurencji. Tabela 2 przedstawia rodzaje innowacji usługowych we współ-
czesnym hotelarstwie.

Innowacje w hotelarstwie można podzielić również na20:
−	 innowacje w usługach – innowacje produktu hotelowego,
−	 innowacje na rynku i w zachowaniu konsumenta oraz w istotnych dla niego war-

tościach – innowacje społeczne,
−	 innowacje w różnorodnych kwalifikacjach i działaniach niezbędnych do wytwo-

rzenia usług i wprowadzenia ich na rynek – innowacje zarządcze.

17 A.M. Hjalager, A review of innovation…, s. 2–4.
�� Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego, red. H. Górska-Warsewicz, E. Świstak, Wy-

dawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 18.
�� Cz. Witkowski, Hotelarstwo: część I – podstawy hotelarstwa, Almamer Wyższa Szkoła Ekono-

miczna, Warszawa 2007, s. 33.
20 D. Szostak, Innowacje usługowe w hotelarstwie…, s. 445–446.
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Tabela 2.  Rodzaje i cechy innowacji usługowych we współczesnym hotelarstwie

Innowacje twarde – technologiczne Innowacje miękkie

− związane z procesem eksploatacji obiektu hotelarskiego
− usługi hotelarskie są ściśle uzależnione od stosowanych 

technologii, które kształtują ich ultranowoczesność świadczenia
− przejawem i efektem innowacji twardych może być określanie 

obiektu hotelowego jako „inteligentnego budynku”
− uzupełniają jakość techniczną usługi hotelarskiej

– realizowane w obszarze organizacji pracy obiektu 
hotelarskiego, zarządzania i marketingu

− odnoszą się do niematerialnej sfery usługi 
hotelarskiej

− uzupełniają jakość funkcjonalną usługi 
hotelarskiej

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: D. Szostak, Innowacje usługowe w hotelarstwie – wybrane zagadnienia, w: Usługi 
w Polsce – nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 
nr 497, Ekonomiczne Problemy Usług nr 20, t. II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, 
s. ��5.

W obszarze świadczenia usług hotelarskich przejawiają się następujące innowacje:
−	 nowa koncepcja usługi hotelarskiej przejawiająca się dostosowaniem do ciągle 

zmieniających się oczekiwań konsumentów,
−	 nowe płaszczyzny współpracy i komunikacji z klientem hotelowym indywidual-

nym i korporacyjnym,
−	 zastosowanie nowych technologii, np. w zakresie zarządzania budynkiem hotelo-

wym, sprzedaży, promocji, wyposażenia obiektu, wspierania komunikacji we-
wnątrz hotelu, usprawniania obsługi klienta czy zarządzania bazami danych.

Innowacje w hotelarstwie – przykład hotelu PURO

Rozwój hotelarstwa w Polsce przechodził i przechodzi wiele zmian. Jeszcze nie tak 
dawno dla funkcjonowania hotelu wystarczyła tylko część noclegowa i gastronomiczna. 
Później zaczęto uzupełniać usługi hoteli o część konferencyjną. Obecnie podstawę dzia-
łalności obiektu hotelowego stanowią usługi działu wellness i spa. Jednak to nie koniec 
zmian. Na świecie trendem w branży hotelarskiej jest dążenie do takiej innowacyjności, 
która zapewni najbardziej optymalne oferowanie wysokiej jakości usług przy jedno-
czesnym zaoferowaniu możliwie najszerszej ich gamy. Najważniejszy w innowacyjności 
jest fakt absolutnego wyróżniania się na rynku��.

Powodem innowacyjności hoteli, oprócz chęci ograniczania kosztów i poprawy 
efektywności hotelu, jest obserwacja potrzeb gości hotelowych i stworzenie produktu, 
który będzie spełniał ich oczekiwania, a także pozwoli wyróżnić się, być konkurencyj-
nym i osiągać lepsze wyniki niż pozostali��.

W Polsce jest kilka przykładów hoteli, których rozwiązania architektoniczno-mar-
ketingowe mogą stanowić wzór innowacyjności w tym sektorze usług. Jednym z takich 

�� Nowoczesne trendy w hotelarstwie w Polsce, www.abchotelu.pl, 14.07.2012.
�� M. Kachniewska, M. Polakiewicz, Innowacje w hotelarstwie, http://goldenline.pl, 14.07.2012.
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przykładów jest wrocławski hotel PURO. Obiekt ten jest pierwszym hotelem innowacyj-
nej polskiej sieci PURO. 

Nazwa sieci pochodzi od hiszpańskiego słowa „puro”, czyli „prosty”, co w tym 
przypadku ma oznaczać prostą i niemal bezosobową obsługę. PURO stawia na najnow-
sze rozwiązania pod względem designu (np. połączenie pokoju z łazienką wydzielone 
jedynie szybą) i nowoczesnych technologii, co ma ograniczyć obecność obsługi hotelo-
wej do minimum (brak recepcji, części restauracyjnej i rekreacyjnej). Taka filozofia 
pozwoliła sieci stworzyć nowy model biznesowy w branży hotelarskiej, który zapewnia 
luksusowe warunki za przystępną cenę��. PURO jest hotelem inteligentnym, stawiają-
cym na maksymalną samoobsługę gościa i minimalizację zatrudnionego personelu24.

Hotel oferuje 102 pokoje (o powierzchni 15 m�) z łazienką, w samym centrum Wroc-
ławia, za cenę 29 euro za dobę w pokoju dwuosobowym o standardzie trzech gwiaz-
dek��.

Hotel PURO, oprócz udostępniania gościom tradycyjnej w hotelach przyjaznej i mi-
łej obsługi w postaci obecnego przez 24 godziny na dobę konsjerża, umożliwia szybkie 
i samodzielne korzystanie z wybranych usług hotelowych od ręki. Gość po zarezerwo-
waniu oraz opłaceniu pokoju on-line przyjeżdża do hotelu PURO i, korzystając z doty-
kowego panelu recepcyjnego, odbiera kartę, która otwiera pokój, uruchamia windę 
i umożliwia korzystanie z PURO Coffee (bezpłatnej, wysokiej jakości kawy z ekspresów 
ciśnieniowych umieszczonych w lobby i barze). Informację o hotelu i aktualnych wyda-
rzeniach można uzyskać od obsługi lub z Info-kiosku (47-calowy dotykowy ekran LED 
i LCD)��.

Pokoje hotelowe wyposażone są w wygodne, komfortowe, wysokiej jakości łóżka 
z pościelą antyalergiczną. Hotel PURO oferuje swoim gościom szereg rozwiązań tech-
nologicznych umożliwiających samodzielność. W pokojach do dyspozycji gości jest pa-
nel dotykowy, którym można sterować oświetleniem, klimatyzacją, wykonać telefon – 
zarówno do obsługi, jak i dowolnego miejsca na świecie. Panel umożliwia również 
samodzielne wymeldowanie z pokoju. Wystarczy, że gość wybierze opcję „wymelduj 
się” na panelu i zostawi swoją kartę w kieszeni przy drzwiach. Dzięki interaktywnej 
telewizji w PURO goście mogą oglądać programy na dużym, 40-calowym ekranie, z do-
stępem do Internetu, gdzie mogą również sprawdzić mapę okolicy, menu restauracji 
w okolicy czy numery taxi, a także sterować zaawansowanymi funkcjami oświetlenia 
w pomieszczeniu. Dodatkowo goście mogą oglądać w pokoju filmy wideo i słuchać 
własnej muzyki poprzez podłączenie urządzenia przenośnego (np. smartphone, MP3, 

�� Wrocław: pierwszy PURO Hotel, „Hotelarz” 2011, nr 4, s. 4.
24 A. Szafrański, Hotele prawie samoobsługowe, „Hotelarstwo” 2010, nr 11–12, s. 78.
�� Złote czasy dla tanich hoteli, „Wiadomości Turystyczne” 2010, nr 14, s. 9.
�� I. Łopatka, Odbiorca lubi ładnie, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 1, s. 41.
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laptop itp.) do panelu dogodnie usytuowanego na brzegu łóżka. W hotelu PURO znajdu-
ją się również trzy nowoczesne sale konferencyjne, wyposażone w szybki Internet, wy-
dajną klimatyzację, projektory multimedialne, tablice ścieralne, z dostępem do serwisu 
kawowego27.

Nowością jest również to, że w hotelu pracuje tylko 15 osób, z czego 3 osoby w dzia-
le housekeepingu na stałe, a pozostałe osoby są wynajmowane. Pracownice housekee-
pingu zajmują się głównie porządkiem obszarów publicznych, natomiast do pokoi za-
trudnia się pracowników zewnętrznych (umowa z firmą outsourcingową), w zależności 
od planowanego obłożenia. Hotel ma także podpisane umowy z małymi obiektami ga-
stronomicznymi i obiektami spa w okolicy tak, aby goście hotelu PURO mogli korzystać 
z usług tych obiektów ze zniżką��. Wszystkie te rozwiązania mają służyć przede wszyst-
kim podążaniu za światowymi trendami na rynku hotelarskim i turystycznym, potrze-
bami klientów oraz ograniczaniu kosztów.

Koncept hotelu PURO zakłada stworzenie sieci inteligentnych hoteli w Polsce (ko-
lejne hotele mają powstać m.in. w Krakowie, Poznaniu��), które dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom technologicznym będą oferować wysoką jakość za rozsądną cenę30. 

Podsumowanie

Usługi odgrywają coraz większą rolę we współczesnej gospodarce oraz procesach 
innowacyjnych. Artykuł pokazuje, że nowoczesne hotele udostępniają swoim gościom 
coraz to bardziej zaawansowane innowacje technologiczne i usługowe. 

Przykład hotelu PURO ukazuje, że przedsiębiorstwa usługowe, nie tylko hotelar-
skie, powinny dążyć do tego, aby wyróżniać się na rynku poprzez wprowadzanie w swo-
jej organizacji innowacyjnych rozwiązań i działań, odpowiednich dla „nowoczesnych” 
klientów.
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Streszczenie

Artykuł przybliża zagadnienie dotyczące innowacji w hotelarstwie oraz pokazuje, że nowoczesne hotele 
udostępniają swoim gościom coraz to bardziej zaawansowane innowacje technologiczne i usługowe. Przykład hotelu 
PURO udowadnia, że przedsiębiorstwa usługowe, nie tylko hotelarskie, powinny dążyć do tego, aby wyróżniać się na 
rynku poprzez wprowadzanie w swojej organizacji innowacyjnych rozwiązań i działań, odpowiednich dla „nowoczes-
nych” klientów. 
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Innovations of the organization management. 
Case study of the Hotel PURO in Wrocław

The article brings the issue of the innovation in the hotel trade and also shows that modern hotels provide to their 
guests more and more advanced service and technological innovations. Example of Hotel PURO shows that all service 
companies, not only hotel oriented, should seek to stand out in the market by implementing innovative solutions and 
actions, which will be suitable for “modern” customers.
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Wprowadzenie

Planowanie finansów osobistych oznacza proces zarządzania swoimi pieniędzmi, 
zmierzający do osiągnięcia ekonomicznej oraz osobistej satysfakcji. Każda działalność 
finansowa powinna być planowana w sposób ostrożny, tak żeby zaspokoić określone 
potrzeby i cele. Skutkuje to szeregiem korzyści, jak wzrost kontroli nad wydatkami czy 
poczucie wolności od obaw finansowych w przyszłości.

Celem niniejszej pracy jest zbadanie, w jaki sposób studenci w Szczecinie gospoda-
rują posiadanymi środkami pieniężnymi, czy są dla nich wystarczające oraz jak lokują 
swoje oszczędności. W artykule zaprezentowano wyniki badań ilościowych przeprowa-
dzonych wśród szczecińskich studentów�. Narzędziem służącym do zbierania danych 

  * Magister Aurelia Klimkiewicz jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(Katedra Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: aurelia.klimkiewicz@gmail.com.

∗∗ Magister Marika Klimkiewicz jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(Katedra Marketingu Usług) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: marika_klimkiewicz@wp.pl.

� Badania własne: próba N = 196, dobór nielosowy; przeprowadzone w kwietniu 2012 r. na wydzia-
łach: Zarządzania i Ekonomiki Usług, Humanistycznym, Matematycznym oraz Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; Nawigacyjnym i Mechanicznym Akademii Morskiej; Bu-
downictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
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był specjalnie przygotowany dla celów badań kwestionariusz ankiety. Autorki na pod-
stawie wyników badań odpowiadają na pytanie, czy dzisiejszy student ma wystarczają-
cą świadomość finansową, czy też konieczna jest edukacja w tym kierunku.

Planowanie finansowe jako obszar zainteresowania finansów osobistych

Człowiek, czy to zajmując się swoimi sprawami, czy zarządzając organizacją, wy-
znacza cele, jakie w przyszłości chce osiągnąć, wybiera sposoby ich realizacji. Według 
R. Webera planowanie jest: naszym dążeniem do patrzenia na przyszłość, jak na histo-
rię, poprzez określenie, jak chcielibyśmy żeby wyglądała, gdybyśmy mogli zrobić skok 
w przód w czasie i spojrzeć na przyszłość wstecz. Planowanie określa się jako: angażo-
wanie się w przyszłość, wymagające przewidywania, woli działania i dążenia do założo-
nych celów.

Planowanie jest właściwością myślenia abstrakcyjnego, rodzajem działalności 
w głównej mierze intelektualnej i logicznie zorganizowanej, polegającej na określeniu 
działań w przyszłości. Planując, wyznaczamy na osi czasu kolejne czynności i zadania. 
W każdym świadomym działaniu można wyróżnić dwie sekwencje, obejmujące plano-
wanie i wykonanie planów. Planowanie ma następujące ogólne właściwości: odnosi się 
do przyszłości, wymaga przewidywania, wymaga woli działania, wiąże się z dokonywa-
niem wyboru�.

Mając na uwadze wymienione właściwości planowania, warto zauważyć, że nie jest 
ono obce światu zwierzęcemu. Jednak w szczególnym stopniu planowanie dotyczy po-
trzeb ludzkich wyższego rzędu, polegających na myśleniu o przyszłości, zapewnianiu 
bezpieczeństwa, przetrwania i swobody czy określaniu kierunków rozwoju�.

Planowaniem finansów osobistych nazywa się świadome kształtowanie i kontrolo-
wanie finansów osobistych, a następnie ich konfrontację z rzeczywistością. W ten spo-
sób powstaje budżet domowy – czyli plan, realizacja i kontrola dochodów oraz wydat-
ków, a także panowanie nad aktualnym majątkiem osobistym. Kontrolowanie budżetu 
rozwija świadomość dotyczącą sytuacji finansowej: dochodów, wydatków, nawyków. 
Budżet ma za zadanie ułatwić życie, rozjaśnić przyszłość czy też umożliwić wyjście 
z kłopotów finansowych. Aby móc podejmować słuszne decyzje, potrzeba zbioru da-
nych, czyli informacji dla podejmowania decyzji w przyszłości. Zrozumienie finansów 
osobistych to zrozumienie obiegu pieniądza, uświadomienie sobie, skąd on przychodzi 

� J. Komorowski, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Ośrodek Doradztwa i Doskonale-
nia Kadr, Gdańsk 2001, s. 12.

� Tamże.
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i jak zmienia się w ciągu kolejnych lat, dlatego trzeba zwrócić uwagę na sześć zasad 
prawidłowego zarządzania budżetem (rysunek 1)4. 

Rys. 1.  Sześć zasad prawidłowego zarządzania budżetem

Źródło:  M. Lipiński, Finanse…, s. 22.

Planowanie finansów osobistych jest procesem zarządzania swoimi pieniędzmi 
w taki sposób, aby osiągnąć osobistą, ekonomiczną satysfakcję, pozwalającą na kontro-
lowanie swojej finansowej sytuacji. Każda osoba (rodzina, gospodarstwo domowe) ma 
wyjątkową pozycję finansową i każda działalność finansowa musi być ostrożnie zapla-
nowana, aby zaspokoić jej potrzeby i cele.

Kompleksowy plan finansowy podniesie jakość życia i satysfakcji z niego poprzez 
redukowanie niepewności co do przyszłych potrzeb i zasobów. Korzyści, jakie niesie za 
sobą planowanie finansów osobistych, to: wzrost skuteczności uzyskania, wykorzysta-
nia i ochrony swoich zasobów finansowych w całym swoim życiu; wzrost kontroli nad 
finansami, by unikać nadmiernego zadłużenia, bankructwa; ulepszone osobiste relacje 
wynikające z dobrze zaplanowanych i efektywnie podejmowanych decyzji finansowych; 
poczucie wolności od finansowych obaw co do przyszłości, spodziewanych kosztów 
oraz realizacji osobistych celów gospodarczych�.

Proces planowania finansów osobistych powinien stać się nawykiem. Nawyk można 
przedstawić jako wypadkową wiedzy, nastawienia i umiejętności. Philip Kotler powie-
dział: Planowanie zmusi Cię do myślenia o tym, co do tej pory się wydarzyło, co się 
dzieje w danej chwili i co może się wydarzyć�.

4 M. Lipiński, Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem, Helion, Gliwice 2008, 
s. 43.

� J. Komorowski, Planowanie…, s. 42.
� Tamże.
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Wyniki badań własnych

Jednym z celów przeprowadzonych badań było sprawdzenie, jak kształtuje się struk-
tura miesięcznych wydatków szczecińskich studentów. Szczegółowe zestawienie przed-
stawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Struktura średnich miesięcznych wydatków studentów w Szczecinie (%)

Rodzaje wydatków
Wielkość wydatków

do 50 zł 51–200 zł 201–350 zł 351–500 zł powyżej 
500 zł

Żywność i napoje bezalkoholowe 16 �0 25 12 7
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 50 36 � 3 3
Odzież i obuwie 27 �7 17 7 3
Kosmetyki i chemia 57 2� � 1 1
Utrzymanie mieszkania (akademika itp.) 35 10 21 1� 15
Wyposażenie mieszkania 87 � 3 0 1
Zdrowie (wizyty u lekarza, leki, suplementy) 73 23 2 2 1
Telefon, Internet 37 60 3 0 0
Transport (paliwo, bilety MZK itp.) �6 33 � 8 �
Rozrywka i kultura �2 �7 8 1 1
Edukacja (książki, dodatkowe zajęcia – np. językowe) 68 28 3 1 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

W ankiecie zapytano studentów również o to, na co chcieliby przeznaczać więcej 
środków pieniężnych. Badana grupa studentów miała możliwość wybrania maksymal-
nie trzech odpowiedzi spośród dziewięciu możliwości, które były zamieszczone w kafe-
terii. Wyniki badań przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2.  Struktura odpowiedzi na pytanie: Na co chciałbyś/chciałabyś wydawać więcej?

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Badana grupa studentów, gdyby mogła, najchętniej wydawałaby na podróże (23%), 
rozrywkę i kulturę (17%), odzież i obuwie (14%), a nieco mniej (13%) na sport. Zaobser-
wować tutaj można zjawisko związane z prawem Engla, które mówi, że wraz ze wzro-
stem dochodu udział wydatków na żywność w ogólnej kwocie wydatków jest odwrotnie 
proporcjonalny – co znaczy, że w miarę zwiększenia się pieniężnych dochodów wydatki 
na żywność rosną, ale stosunkowo wolniej niż w ogólnej sumie wydatków. 

Następne trzy pytania dotyczą miesięcznych dochodów badanych studentów. Pierw-
sze z nich ukazuje, jakie są źródła dochodu respondentów (rysunek 3).

Rys. 3.  Źródła dochodu badanych studentów

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Zgodnie z zaprezentowanym powyżej wykresem najczęstszym źródłem dochodu 
jest wsparcie finansowe rodziny (65%), a zaraz po nim praca dorywcza i/lub tymczaso-
wa – 39%. Stypendium naukowe lub socjalne to główne źródło utrzymania 40% bada-
nych respondentów. 

Oprócz poznania źródeł dochodu badania miały na celu określenie wielkości śred-
niego miesięcznego dochodu studentów w Szczecinie. Z przeprowadzonej analizy wyni-
ka, że ankietowany średnio zarabia 838,26 zł miesięcznie z odchyleniem standardowym 
751,60 zł, co wskazuje na duże dysproporcje w dochodach. Szczegółowe wyniki przed-
stawiono na rysunku 4, z których wynika, że 41% badanych osiąga miesięczne dochody 
mniejsze niż 800 zł oraz w przedziale od 801 zł do 1600 zł. W następnej kolejności 14% 
respondentów zarabia od 1601 zł do 2400 zł. Kolejny odsetek – łącznie jest to 5% bada-
nych – osiąga wyższe dochody (od 2400 zł wzwyż). 
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Rys. 4.  Wielkość średniego miesięcznego dochodu badanych studentów

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Jedno z pytań ankiety miało na celu sprawdzenie, czy posiadane przez studentów 
środki wystarczają na pokrycie ich wszystkich potrzeb. Wyniki przedstawiono na ry-
sunku 5.

Rys. 5.  Potrzeby a dochody badanych studentów

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Większa część respondentów (56%) uważa, że osiągane przez nich miesięczne do-
chody są wystarczające na pokrycie ich potrzeb, natomiast pozostała część (44%) uważa 
odwrotnie.

Następną kwestią poddaną badaniom były oszczędności studentów – ich wielkość, 
czy je inwestują i jeśli tak, to gdzie. Dane przedstawione na rysunku 6 pozwalają ustalić, 
czy i ile miesięcznie studentom udaje się odłożyć pieniędzy.
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Rys. 6.  Miesięczne oszczędności badanych studentów

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Z analizy wynika, że 37% studentów nie udaje się odłożyć pieniędzy, a 29% zade-
klarowało, że miesięcznie oszczędza od 51 zł do 200 zł. Prawie połowa z badanych od-
kłada mniej niż 50 zł. Kolejne 9% oszczędza miesięcznie od 201 zł do 350 zł, 7% przy-
znaje, że potrafi zaoszczędzić powyżej 501 zł. Najmniejszy odsetek studentów (3%) to 
grupa, której oszczędności mieszczą się w przedziale 351–500 zł.

Respondenci mieli wskazać, czy inwestują swoje zgromadzone pieniądze, co przed-
stawiono na rysunku 7.

Rys. 7.  Inwestycje a oszczędności studentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Jak wynika z powyższego wykresu, 22% badanych w ogóle nie ma oszczędności, 
natomiast 62% z osób, które je mają, nigdzie ich nie inwestuje. Wśród badanych 16% 
powiększa wartość swojego kapitału w przyszłości.

W kolejnym pytaniu ankiety studenci zapytani zostali o to, z jakich form kredytu 
korzystają. Na rysunku 8 przedstawiono  kształtowanie się struktury osób mających 
kredyt w stosunku do osób, które kredytu nie mają.
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Rys. 8.  Posiadanie kredytu wśród studentów

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Do obciążenia kredytem przyznaje się 20% studentów, natomiast pozostała część 
(80%) z kredytu nie korzysta. Na rysunku 9 przedstawiono natomiast, z jakich kredytów 
studenci korzystają.

Rys. �.  Korzystanie przez studentów z kredytów

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Z rysunku 9 wynika, że badana grupa studentów najchętniej korzysta z kredytu 
studenckiego (7%), nieco mniej (6%) zadłuża się u swoich rodziców, 5% używa karty 
kredytowej, 4% zaciąga pożyczki u znajomych, 3% korzysta z kredytu/pożyczki z konta 
i ostatnia grupa (2%) obciążona jest pożyczką ratalną. 

Oprócz pytań dotyczących dochodów i wydatków zadano pytanie również o to, czy 
studenci robią notatki dotyczące swojego budżetu i jeśli tak, to w jakiej formie. Wyniki 
pytania zaprezentowano na rysunku 10.
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Rys. 10. Prowadzenie zapisków przez studentów

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Niewielka część ankietowanych kontroluje swój budżet – jest to 16% badanych stu-
dentów, zatem 84% nie prowadzi takich zapisków. Wśród osób prowadzących swój bud-
żet 42% stanowią mężczyźni, a 58% – kobiety. 

Respondentom, którzy prowadzą zapiski swoich przychodów i wydatków, zadano 
pytanie, w jakim celu je prowadzą. Poniżej przedstawiono niektóre z odpowiedzi:

−	 aby być świadomym, na co wydaję, 
−	 aby wiedzieć, ile pieniędzy wydaję na poszczególne potrzeby, 
−	 kontrola wydatków,
−	 ponieważ chcę wiedzieć, na co i ile wydaję w ciągu tygodnia, miesiąca,
−	 aby swobodnie dysponować środkami i oszczędzać,
−	 w celu oszczędzania,
−	 efektywne zarządzanie pieniędzmi,
−	 porównuję ceny,
−	 ponieważ wydaję za dużo na niepotrzebne rzeczy.
Najczęściej powtarzające się odpowiedzi to: kontrola swoich wydatków oraz chęć 

zaoszczędzenia swoich środków pieniężnych.
W następnej kolejności zapytano studentów o formę prowadzenia zapisków swojego 

budżetu. Wyniki zaprezentowano na rysunku 11.

Rys. 11.  Forma prowadzenia zapisków swoich dochodów i wydatków 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Osoby, które nadzorują swoje dochody i wydatki: 52% prowadzi zapiski w kalenda-
rzu, 39% w Excelu i 10% wymieniło inne miejsca, niż były proponowane w kafeterii. 
Pod hasłem „inne” studenci wyróżnili: kartka papieru, notatnik, zeszyt. Żaden z respon-
dentów, którzy zarządzają swoim budżetem, nie korzysta z gotowego programu. 

Następne cztery pytania dotyczą stwierdzeń, do których respondenci mieli się usto-
sunkować. Wyniki zaprezentowano na poniższych wykresach. Pierwsze stwierdzenie 
to: Zdarzyło mi się doświadczyć braku gotówki pod koniec miesiąca.

Rys. 12. Struktura odpowiedzi na stwierdzenie: Zdarzyło mi się doświadczyć braku gotówki pod koniec 
miesiąca wśród studentów

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.

„Bardzo rzadko” bądź „nigdy” nie zdarzyło się doświadczyć braku gotówki pod 
koniec miesiąca 60% studentów, natomiast pozostała część (40%) zaznaczyła „spora-
dycznie” lub „cyklicznie, co miesiąc”. 

Kolejne stwierdzenie, do którego ankietowani mieli się odnieść, to: Zdarza mi się, że 
zaskakują mnie nieprzewidziane wydatki.

Rys. 13. Struktura odpowiedzi na stwierdzenie: Zdarza mi się, że zaskakują mnie nieprzewidziane wydatki 
wśród studentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Nieprzewidziane wydatki zaskakują 56% badanych, „cyklicznie, co miesiąc” zazna-
czyło 18% studentów, „bardzo rzadko” – 24%. Niewielka grupa studentów stwierdza, że 
nigdy nie ma nieprzewidzianych wydatków.

Następne stwierdzenie, do którego studenci musieli się ustosunkować, dotyczyło 
planowania własnych wydatków.

Rys. 14.  Struktura odpowiedzi na stwierdzenie: Planuję swoje wydatki wśród studentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wyniki pokazują, że badani studenci w 36% planują swoje wydatki cyklicznie, co 
miesiąc, tylko 2% mniej robi to sporadycznie. Bardzo rzadko planuje swoje wydatki 16% 
badanych, natomiast 14% nie opracowuje swojego planu wydatków.

Ostatnie stwierdzenie dotyczy pożyczek pieniężnych od znajomych.

Rys. 15.  Struktura odpowiedzi na stwierdzenie: Pożyczam pieniądze od znajomych wśród studentów

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.

U znajomych nigdy lub bardzo rzadko zadłuża się 90% respondentów. Sporadycznie 
lub cyklicznie pieniądze pożycza 10% studentów (odpowiednio 7% i 3%).

Ostatnie pytanie w ankiecie miało na celu pokazać, jak studenci postrzegają gospo-
darowanie swoim budżetem. Wyniki przedstawiono na rysunku 16.
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Rys. 16. Postrzeganie przez studentów gospodarowania własnym budżetem

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Jak pokazuje przeprowadzona analiza, 70% badanych uważa, że dobrze gospodaru-
je swoim budżetem, pozostała część (30%) sądzi odwrotnie – że źle zarządza swoimi 
dochodami i wydatkami.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania pozwoliły określić, na co studenci wydają posiadane środ-
ki pieniężne oraz ile przeznaczają na poszczególne grupy produktów. Większość studen-
tów wydaje od 50 zł do 200 zł miesięcznie na zakup żywności i napojów alkoholowych, 
odzież i obuwie, telefon i Internet oraz rozrywkę i kulturę. Rozrywka, odzież i obuwie, 
obok podróżowania – to te rzeczy, na które badani studenci chcieliby przeznaczać wię-
cej środków. Grupą produktów, na które studenci przeznaczają mniejsze kwoty, są napo-
je alkoholowe i wyroby tytoniowe, kosmetyki i chemia, transport, edukacja, utrzymanie 
i wyposażenie mieszkania oraz własne zdrowie.

Większość studentów w Polsce uczących się w trybie dziennym jest na utrzymaniu 
rodziców. Przeprowadzone badania to potwierdzają, gdyż większość ankietowanych 
jako główne źródło dochodu określiła wsparcie finansowe rodziny. Co ciekawe, więk-
szość studentów uważa, że posiadane przez nich środki są dla nich wystarczające, a du-
żej części z nich udaje się jeszcze odłożyć jakąś kwotę pieniędzy, co jest potwierdzeniem 
racjonalnego gospodarowania posiadanym budżetem. Potwierdzeniem tego jest również 
fakt, że co piąty student, który ma oszczędności, inwestuje je – przede wszystkim na 
kontach oszczędnościowych. Tyle samo studentów przyznaje się do posiadania kredytu 
– najczęściej studenckiego, który jest popularnym sposobem dofinansowania kieszeni 
studentów. Niezależność finansowa w młodym wieku związana jest z tym, że należy 
poważnie podejść do swoich miesięcznych przychodów i wydatków, ale – jak pokazują 
przeprowadzone badania – tylko niewielka część studentów prowadzi zapiski dotyczące 
swojego budżetu; przede wszystkim w celu kontrolowania swoich wydatków oraz jako 
sposób na oszczędzanie. Co istotne, studenci w większości uważają, że dobrze gospoda-
rują własnym budżetem.
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Resumując, planowanie finansów osobistych w życiu dzisiejszego studenta jest waż-
nym elementem jego procesu nauczania, mającym wpływ na jego życie, podejmowanie 
racjonalnych decyzji i planowanie przyszłości. Pomaga zarządzać dochodami i uczy na-
wyku oszczędzania, a większa świadomość finansowa powoduje, że rzadziej podejmuje 
się nieprzemyślane decyzje, które w rezultacie mogłyby obciążyć portfel studenta.
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Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest zbadanie, w jaki sposób studenci w Szczecinie gospodarują posiadanymi środkami 
pieniężnymi, czy są dla nich wystarczające oraz jak lokują swoje oszczędności. Narzędziem w badaniach służącym do 
zbierania danych był specjalnie przygotowany kwestionariusz ankiety. Autorki na podstawie wyników badań 
odpowiadają na pytanie, czy dzisiejszy student ma wystarczającą świadomość finansową, czy też konieczna jest 
edukacja w tym kierunku.

The importance of personal financial planning on the example of Szczecin students

Personal financial planning is the process of managing your money, aiming to achieve economic and personal 
satisfaction. Any financial activities should be planned carefully, so as to reach the specific needs and goals. Financial 
Planning carries a number of benefits, such as increased control over expenditure and a sense of freedom from finan-
cial worries in the future. The goal of this article is to analyze the financial planning and evaluation of students of the 
economic – financial university in Szczecin. For this research we selected students of the University of Szczecin, 
Faculty of Economics and Management Services, Faculty of Humanities, Faculty of Mathematics and Physics and the 
Faculty of Economics and Management, as well as students from the Marine Academy of the Department of Mechani-
cal Engineering and Navigation, and students studying in the West Pomeranian University of Technology Faculty of 
Civil Engineering and Architecture. The research had place in March 2012 and we used poll auditorium technique, 
based on a sample of random selection as a criterion for the selection of respondents.
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...konsumenci indywidualni i ich rodziny będą musieli podjąć większą odpowiedzialność  
za swoją przyszłość finansową, co pociągnie za sobą konieczność zarządzania ryzykiem,  

również związanym z wydłużającą się średnią długością życia. W tym kontekście  
informowanie, edukowanie i wzmacnianie pozycji konsumentów jest absolutnie konieczne.

Charlie McCreevy, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług,
konferecja „Increasing Financial Capability”, Bruksela, marzec 2007 r.

Wprowadzenie

W ostatnich czasach nastąpił ogromny rozwój technologiczny, który przyczynił się 
do rozwoju wielu dziedzin. Zmieniło się wiele aspektów życia, m.in. zarządzanie finan-
sami przez gospodarstwa domowe. Rosnąca sofistyka rynków finansowych oznacza, iż 
klienci nie tylko wybierają pomiędzy oprocentowaniem na dwóch różnych lokatach ban-
kowych czy planach oszczędnościowych, ale oferuje się im szeroki asortyment złożo-
nych instrumentów finansowych do oszczędzania i pożyczania pieniędzy, z szeroką 
gamą opcji. Przy tym odpowiedzialnością i ryzykiem związanym z podjęciem decyzji 
finansowej, która będzie miała ogromny wpływ na przyszłe życie danej osoby, obarcza 
się klienta, a nie bank czy rząd. Osobom fizycznym coraz trudniej wybrać odpowiedni 
produkt finansowy dla siebie, chyba że staną się świadomymi finansowo konsumenta-

∗ Magister Marta Zdanowska jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Ka-
tedra Bankowości i Finansów Porównawczych) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: marta.zdan-
owska@wzieu.pl.
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mi. Wtedy łatwiej im będzie lepiej oszczędzać i wybierać produkty finansowe odpo-
wiednie do swoich potrzeb, co powinno wpłynąć pozytywnie zarówno na poziom inwe-
stycji, jak i wzrost gospodarczy�. 

W krajach rozwiniętych i rozwijających się wielu ludziom brakuje wiedzy, umiejęt-
ności i pewności, aby dobrze gospodarować pieniędzmi. Politycy podejmują wiele dzia-
łań edukacyjnych w zakresie finansów osobistych w skali lokalnej, krajowej i między-
narodowej. W obliczu kryzysu finansowego odkryto istotny problem – brak zrozumienia 
rynku finansowego przez jego uczestników, dlatego położono nacisk na badania z za-
kresu świadomości i edukacji finansowej w celu opracowania strategii działania w tym-
że obszarze.

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce świadomości finansowej i ma za 
zadanie przedstawienie wybranych aspektów dotyczących świadomości finansowej 
w Polsce na tle innych krajów oraz wskazanie potrzeby zwiększenia dostępu do edukacji 
finansowej i zwiększenie jej jakości w świetle ostatniego kryzysu finansowego.

Pojęcie świadomości finansowej oraz pojęć powiązanych

Na potrzeby niniejszego artykułu należy zdefiniować istotne pojęcia, takie jak: 
świadomość finansowa ( financial capability), wiedza finansowa ( financial literacy) 
oraz edukacja finansowa ( financial education). Terminy te często są używane zamien-
nie w wielu krajach. Tłumaczenie polskie nie zawsze odzwierciedla ich istotę, gdyż 
świadomość finansowa to po angielsku financial awareness, a nie financial capability, 
które ma szersze znaczenie�.

Świadomość finansowa ( financial capability, FC) oznacza wiedzę, zrozumienie, 
umiejętności, motywację i pewność siebie do podejmowania decyzji finansowych, które 
są odpowiednie dla sytuacji danej osoby�. Cztery główne komponenty FC to: wiedza 
(knowledge), umiejętności (skills), postawy (attitudes) i zachowania (behaviour)4. Na ry-
sunku 1 zaprezentowano przykłady powyższych składników świadomości finansowej. 
UK’s Financial Services Authority wyróżnia pięć składników świadomości finan-
sowej�:

� The importance of financial education, OECD „Policy Brief”, July 2006, s. 1.
� Dogłębną analizę pojęcia financial capability i pojęć pokrewnych znaleźć można w: M. Zda-

nowska, Financial capability – zdolność do zarządzania finansami osobistymi, Zeszyt Naukowy US 
„Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, Szczecin 2012, w druku.

� S. Mundy, Financial capability: Why is it important and how can it be improved? Perspective 
report, CfBT Education Trust, 2011, s. 3.

4 Market research for financial education, Working Paper 2, Microfinance Opportunities, 2005.
� Financial Capability in the UK: Establishing a Baseline. FSA 2006: www.fsa.gov.uk/pubs/other/

fincap_baseline.pdf, 15.08.2012.
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−	 wiązanie końca z końcem (making ends meet),
−	 nadzorowanie finansów (keeping track of your finance),
−	 planowanie (planning ahead),
−	 wybór produktów finansowych (choosing financial products),
−	 bycie poinformowanym o sprawach finansowych (staying informed about finan-

cial matters).
Pojęciem szerszym od świadomości finansowej jest świadomość ekonomiczna. 

S. Flejterski wyróżnia świadomość ekonomiczną płytką i głęboką. Głęboka świadomość 
ekonomiczna jest wynikiem długiego i złożonego procesu edukacji, przede wszystkim 
na etapie szkolnym (edukacja formalna). Płytka świadomość ekonomiczna to rezultat 
rejestracji przez mózg obrazów i haseł, jakie docierają do człowieka od innych członków 
społeczności, a także z mediów�.

Rys. 1.  Elementy świadomości finansowej

Źródło:  Postawy i kompetencje finansowe młodzieży i emerytów w Europie: poprawa dostępu do edukacji  
i doradztwa finansowego, CSR Europe, 2012, s. 6, www.csreurope.org, 15.08.2012.

Omawiając pojęcie świadomości finansowej ( financial capability), należy zwrócić 
również uwagę na bliskoznaczne, używane często zamiennie, pojęcie wiedzy finanso-
wej ( financial literacy, FL). FC jest terminem często używanym w Wielkiej Brytanii 

� S. Flejterski, Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych w ujęciu teoretycz-
nym, w: Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywy ekonomiczna i społeczna, red. B. Świe-
cka, Difin, Warszawa 2008, s. 100.
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i o rosnącej tendencji w Kanadzie. FL to pojęcie najczęściej używane w Australii i czę-
sto w USA, chociaż dłuższe wyrażenie: consumer and financial literacy, jest również 
bardzo popularne w Australii7. Wiedza finansowa ( financial literacy) to umiejętność 
rozumienia finansów. Dokładniej odnosi się to do zestawu umiejętności i wiedzy, które 
umożliwiają jednostce podejmowanie przemyślanych i efektywnych decyzji dzięki ro-
zumieniu finansów�.

Rys. 2.  Świadomość finansowa a wiedza finansowa

Źródło:  opracowanie własne.

Na rysunku 2 przedstawiono model pojęciowy. Wynika z niego, że na świadomość 
finansową (oraz wiedzę finansową) wpływa edukacja finansowa, którą rozumie się jako 
podejmowanie szeroko zakrojonych działań, mających upowszechniać wiedzę oraz wy-
kształcać pozytywne nawyki wśród obywateli, prowadzące do podejmowania właści-
wych decyzji w zakresie zarządzania ich osobistymi finansami, zgodnie z obecnymi 
i przyszłymi potrzebami (np. zakup własnego mieszkania i/lub sfinansowanie edukacji 
ich potomstwa)�.

Znaczenie edukacji finansowej w kontekście badań świadomości finansowej

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zagadnienie zrozumienia przez klien-
tów usług i produktów finansowych oraz efektywne gospodarowanie finansami osobi-

7 Zob. M. Zdanowska, Financial capability…
� www.getsmarteraboutmoney.ca/managing-your-money/planning/investing-basics/Pages/what-

is-financial-literacy.aspx, 15.08.2012.
� Edukacja i świadomość finansowa: doświadczenia i perspektywy, red. M. Iwanicz-Drozdowska, 

Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011, s. 13.
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stymi są trywialnymi problemami w porównaniu do promowania wzrostu gospodarcze-
go czy redukcji bezrobocia w Unii Europejskiej. Jednakże istnieją dwa główne powody, 
dla których edukacja finansowa (oraz świadomość finansowa) stanowi problem istotny 
z punktu widzenia ekonomicznego i dlaczego zasługuje na uwagę naukowców (i nie 
tylko).

Po pierwsze, z perspektywy konsumenta: jeżeli ludzie nie rozumieją usług finanso-
wych, to nie są w stanie wybrać produktów najlepiej im odpowiadających. Zaczyna to 
robić się nieustannie bardziej problematyczne, gdyż ludzkie życie (ludzki byt) coraz 
częściej i mocniej zależy od usług finansowych. Odpowiedzialność za decyzje finanso-
we dotyczy jednostek – osób fizycznych, gospodarstw domowych, czyli podstawowych 
jednostek gospodarki. W obecnych czasach produkty finansowe stają się coraz bardziej 
skomplikowane, powodując utrudnienia w wyborze pomiędzy oferowanymi produkta-
mi. W niektórych przypadkach ten brak zrozumienia prowadzi do problemów finanso-
wych, a w najgorszych – do niewypłacalności i bankructwa.

Po drugie, z perspektywy ekonomicznej: jeżeli konsument nie wie, jak dokonać naj-
lepszego wyboru, rynek usług i produktów finansowych nie będzie funkcjonował po-
prawnie. Rynki zależą od zdolności konsumenta do dokonywania świadomych wyborów 
pomiędzy produktami. Ponadto przedsiębiorstwa również chcą, aby ich klienci byli 
świadomi swoich finansowych wyborów, aby efektywnie zarządzali swoim budżetem, 
aby wybrane przez nich produkty finansowe odpowiadały ich potrzebom, co spowoduje 
wzrost satysfakcji konsumentów. 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) stwierdziła w 2006 roku, 
że10: Dla wschodzących gospodarek finansowo wyedukowani konsumenci mogą pomóc 
zabezpieczyć sektor finansowy i sprawić, iż przyczyni się on efektywnie do rzeczywiste-
go wzrostu gospodarczego i redukcji ubóstwa. Financial literacy jest również istotne dla 
rozwijających się gospodarek, aby konsumenci, oszczędzając, wystarczająco zapewnili 
sobie odpowiedni dochód w czasie emerytury, równocześnie unikając wysokiego pozio-
mu zadłużenia, które może skutkować bankructwem i wykluczeniem. Dane dotyczące 
financial literacy są niepokojące z dwóch powodów – nie tylko osoby fizyczne wykazują 
generalny brak wiedzy finansowej czy zrozumienia działania dzisiejszego skomplikowa-
nego rynku, lecz niestety wierzą również, iż są dużo bardziej wyedukowani i świadomi 
finansowo niż jest w rzeczywistości.

W 2007 roku Komisja Europejska powiedziała, że��: Liczne międzynarodowe ankie-
ty wykazały ogólny niski poziom zrozumienia spraw finansowych i podstawowej wiedzy 
ekonomicznej wśród konsumentów. W tym samym czasie edukacja mieszkańców w za-

10 The importance of financial education...
�� European Commission, Communication on financial education, 2007, http://ec.europa.eu/inter-

nal_market/finservices-retail/docs/capability/communication_en.pdf, 15.08.2012.
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kresie spraw finansowych stała się bardzo ważna, gdy innowacje i globalizacja spowo-
dowały wzrost zasięgu i złożoności usług finansowych oferowanych na rynku. Obecne 
trudności na amerykańskim rynku hipotecznym, gdzie wielu konsumentów zaciągało 
hipotekę powyżej wartości swojego mienia, częściowo służy jako przypomnienie o wiel-
kości problemu, jakim jest brak zrozumienia cech produktu finansowego.

Do celów polityki świadomości finansowej ( financial capability) można zali-
czyć��:

−	 zapewnienie osobom fizycznym dostępu do zasobów edukacji finansowej,
−	 określenie wiedzy i umiejętności z zakresu finansów osobistych potrzebnych 

w życiu codziennym do podejmowania decyzji finansowych,
−	 wspieranie badań i ewaluacji w celu zidentyfikowania efektywnych programów 

i praktyk,
−	 promowanie możliwości współpracy i dzielenia informacji.

Świadomość finansowa Polaków

Od kilku lat na świecie prowadzone są badania nad świadomością finansową. Pro-
fesor Elaine Kempson z Centrum Badawczego Finansów Osobistych w Bristolu (Perso-
nal Finance Research Centre in Bristol) opublikowała raport�� poświęcony metodologii 
badań z zakresu świadomości finansowej, w której zwraca uwagę na problem zróżnico-
wania badań na świecie pod kątem założeń badawczych, budowy kwestionariusza, wy-
znaczania próby badawczej itp. Analiza porównawcza badań przeprowadzonych np. 
w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech i Polsce jest niepoprawna z punktu widzenia me-
todologicznego, dlatego poniżej zostaną przedstawione wyniki i wnioski z poszczegól-
nych badań. 

Jednym z najobszerniejszych źródeł na temat świadomości finansowej Polaków jest 
raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy (w nazwie raportu występuje termin 
wiedzy finansowej, choć w rzeczywistości badania dotyczą szerszej koncepcji, czyli 
świadomości finansowej; podobne nieścisłości w terminologii zdarzają się w wielu ra-
portach badawczych). Najważniejsze wnioski z tych badań to14:

−	 drogą do większego włączenia w system finansowy Polaków jest zwiększanie 
kontaktu z wiedzą ekonomiczną, w tym poprzez szeroko zakrojone kampanie 
edukacyjne z tego zakresu;

�� Financial capability, „Markets in Motion” Vol. 2, No. 26, FTKMC 2011.
�� E. Kempson, Framework for the development of financial literacy baseline surveys: A first in-

ternational comparative analysis, OECD, 2009. 
14 Stan wiedzy finansowej Polaków, raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Ba-

dawczy Maison, wrzesień 2009, s. 7–12.
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−	 planowane kampanie edukacyjne w zakresie wiedzy finansowej powinny 
uwzględnić fakt, że dla bardzo dużej części Polaków jest to wiedza nieciekawa, 
wręcz nudna i – co się z tym wiąże – unikają oni tej tematyki w mediach. Z tego 
względu, planując działania z tego zakresu, warto pamiętać o tym, aby wiedzę tę 
uatrakcyjnić i przekazywać mniej standardowymi kanałami (nie tylko poprzez 
programy tematyczne i kanały sprofilowane, ale na przykład poprzez włączanie 
tematów ekonomicznych do popularnych seriali);

−	 stopień włączenia w system finansowy Polaków jest cały czas mały. Można wręcz 
mówić o pewnych grupach „wykluczonych finansowo” – takich, które nie korzy-
stają z żadnych usług finansowych, nie wiedzą często, jak mogłyby zacząć z nich 
korzystać, a co najważniejsze, prawdopodobnie nie wiedzą również, po co miały-
by zacząć z tego typu usług korzystać (brak świadomości korzyści). Dlatego dzia-
łania służące do włączenia tych osób w system finansowy powinny odwoływać 
się do profitów, jakie te grupy mogłyby mieć z korzystania z usług finansowych 
(w tej chwili wiele z tych osób widzi to bardziej w kategoriach strat, na przykład 
w postaci opłat za prowadzenie konta);

−	 korzystanie z usług finansowych zależy nie tylko od wiedzy finansowej i dostrze-
ganych korzyści powiązanych z takimi usługami, ale również od głęboko zako-
rzenionych poglądów, przekonań i stereotypów. Dlatego przy planowaniu działań 
edukacyjnych należy pamiętać, że zmiana takich głęboko zakorzenionych prze-
konań (mających źródło zazwyczaj w kulturze) jest działaniem długofalowym. 
Często są one irracjonalne, nasycone emocjami, więc samo dostarczanie kontrar-
gumentów w postaci faktów nie wystarcza;

−	 wielu Polakom brakuje podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, 
co uniemożliwia im odpowiednie funkcjonowanie w świecie finansów. Nie rozu-
mieją wielu zależności i mechanizmów. Niestety, najczęściej dotyczy to osób 
o najniższym statusie materialnym, które przez brak wiedzy jeszcze bardziej 
mogą pogarszać swoją już złą sytuację (np. niekorzystanie z ubezpieczeń, trzy-
manie oszczędności w domu, nieodpowiednie zarządzanie budżetem domo-
wym).

Z badań dotyczących wiedzy finansowej ( financial literacy), przeprowadzonych 
przez ING Group w roku 2010 wśród mieszkańców 10 krajów (USA, Meksyk, Holandia, 
Rumunia, Polska, Belgia, Hiszpania, Indie, Korea Płd. i Japonia), wynika, że��:

−	 63% całej populacji posiada tylko podstawową wiedzę finansową; w Polsce aż 
10% uzyskało wynik na poziomie niższym niż podstawowy, natomiast tylko 4% 

�� ING Group, Corporate Communication, ING International Consumer Resourcefulness study, 
January 2011, https://sk.ingfondy.eu/download/14097/2011%20Summary%20ING%20consumer%20 
resourcefulness%20study.pdf, 15.08.2012.
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Polaków wykazało się znajomością wiedzy finansowej na poziomie „znakomi-
tym”,

−	 prawie 90% badanych chce stać się lepszym w gospodarowaniu pieniędzmi (naj-
większe zainteresowanie okazali mieszkańcy Meksyku, a najmniejsze – Holan-
dii),

−	 Co powstrzymuje Cię od bycia lepszym w gospodarowaniu pieniędzmi? – 27% 
badanych twierdzi, iż nie wie, gdzie zacząć,

−	 spośród badanych państw mieszkańcy krajów azjatyckich (Japonia – 44%, Indie 
– 40%, Korea Płd.– 37%) wykazali się najwyższym poziomem wiedzy i umiejęt-
ności finansowych; Polska uplasowała się na miejscu siódmym (27%) zaraz za 
Niemcami (28%),

−	 mężczyźni okazali się bardziej wyedukowani finansowo niż kobiety,
−	 z wiekiem spada poziom wiedzy finansowej ( financial literacy),
−	 myślenie o finansach powoduje uczucie dumy (kiedy zarządzamy dobrze), na-

dziei (na lepszą sytuację finansową) i bezpieczeństwa (patrząc na przyszłość), 
−	 osoby z większą wiedzą i lepszymi umiejętnościami finansowymi charakteryzo-

wały się odczuwaniem większej ilości pozytywnych emocji,
−	 zadłużenie powoduje uczucie strachu (o przyszłość), winy (gdyż nie umiemy za-

dbać o siebie) i wstydu (przed rodziną i przyjaciółmi),
−	 1/3 konsumentów na świecie nie ma funduszy na czarną godzinę (Polska zajęła 

drugie miejsce razem z Meksykiem – 46%),
−	 ponad połowa badanych używa sprawozdań kont bankowych do śledzenia swoje-

go budżetu domowego.
Na podstawie powyższych badań stworzono profil osoby kompetentnej finansowo, 

który zaprezentowano w formie graficznej na rysunku 3. Za osobę kompetentną finan-
sowo uznano osoby, które w teście wiedzy finansowej udzieliły minimum 80% popraw-
nych odpowiedzi. Gorszą wiedzę na tematy finansowe mają kobiety, osoby starsze, 
o niższych dochodach i gorzej wykształcone��.

W roku 2012 ING Group przeprowadziło badania dotyczące kompetencji finanso-
wych w 11 krajach europejskich: Hiszpanii, Francji, Włoszech, Turcji, Austrii, Niem-
czech, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Polsce i Wielkiej Brytanii. Młodsze pokolenia 
mają wyższy poziom wiedzy finansowej, jak wykazano w poprzednich badaniach, po-
nieważ odsetek osób, które wskazują, iż otrzymały edukację finansową w szkole, jest 
najwyższy wśród osób w wieku 18–24 lat. Natomiast odsetek osób, które nie otrzymały 
żadnej edukacji z zakresu finansów, rośnie wraz z wiekiem i dla osób 55+ wynosi po-
nad 45%.

�� Stan wiedzy finansowej Polaków…, s. 7.
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Rys. 3.  Kto jest „kompetentny finansowo”?

Źródło:  ING International Survey on Financial Competence: www.ezonomics.com/iis_financial_competence, 15.08.2012.

Kolejne pytanie, jakie zadawano respondentom, dotyczyło źródła wiedzy finanso-
wej. W odróżnieniu od respondentów z innych krajów Polacy za główne źródło wiedzy 
finansowej uznają Internet i media. Szkoła jest istotnym źródłem wiedzy finansowej 
w Austrii i Holandii. W tychże krajach, jak i w Luksemburgu, wiedzę finansową prze-
kazuje się z pokolenia na pokolenie poprzez rodziców, wujków i przyjaciół. Najmniej-
szym zainteresowaniem, z punktu widzenia źródła wiedzy finansowej, cieszą się książ-
ki na ten temat. Średnio czterech na pięciu konsumentów chce, aby wiedza finansowa 
była przekazywana w szkołach. Najwięcej zwolenników takiego rozwiązania jest w Pol-
sce (96%), a najmniej we Francji (74%). Polska zajęła 7 miejsce w teście z wiedzy finan-
sowej z wynikiem poniżej średniej dla wszystkich krajów (2,74 poprawnych odpowie-
dzi), co wskazuje na konieczność podjęcia działań edukacyjnych w celu poprawienia 
ogólnego poziomu wiedzy w naszym kraju. Pięć pytań dotyczących: stóp procentowych, 
inflacji, obligacji, kredytu hipotecznego oraz zysku i zwrotu, z jakich składał się test, 
przedstawia rysunek 4.

W przypadku wszystkich społeczeństw implikacje procesów starzenia się populacji 
dotyczą zmian w modelu produkcji, konsumpcji, oszczędzania i inwestycji, a także kon-
dycji rynku pracy oraz wydajności, poszukiwanych rodzajów usług czy modelu wydat-
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ków budżetowych17. Konsumenci 55+ są obecnie istotnym segmentem rynku, w szcze-
gólności rynku finansowego, który w ostatnich latach przeszedł ogromne transformacje. 
CSR Europe wraz z Citi Foudation oraz the Money Advice Service przeprowadziły ba-
dania dotyczące świadomości finansowej wśród osób w wieku 55–64 lat w czterech 
krajach: Polsce, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii��. Z badań wynika, iż ok. 40% 
Polaków aktywnych zawodowo, czyli mniej niż połowa, nie wie, jaka będzie wysokość 
ich emerytury. Konsumenci w dużym stopniu nie znają i nie rozumieją systemów eme-
rytalnych, zmian, jakie w nich następują, a nawet nie wiedzą, jakie będą ich przyszłe 
emerytury. Ponadto konsumenci mają trudności ze zrozumieniem informacji finanso-
wych, nie cenią informacji zapewnianych im przez dostawców usług finansowych, wolą 
polegać na nieformalnych poradach członków rodziny lub przyjaciół. Respondenci, za-
pytani o zarządzanie finansami osobistymi, w większości wybierali negatywne określe-

17 M. Bombol, T. Słaby, Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza SGH w War-
szawie, Warszawa 2011, s. 43.

�� Zob. Financial capability for people in Europe approaching retirement, CSR Europe, December 
2011, www.csreurope.org/data/files/enterprise2020/Financial_capability/Report_v3-2_-_Financial_
Capability_Completed.pdf, 15.08.2012.

Rys. �.  Test wiedzy finansowej

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Finansowy barometr ING: Wiedza finansowa, Międzynarodowe badanie ING na temat 
wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie, maj 2012, s. 8.
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nia, takie jak „skomplikowane” lub „przygnębiające”. Wspólnymi zjawiskami, zaobser-
wowanymi we wszystkich czterech krajach, są: niepewność, poczucie bycia bezbronnym 
w świecie finansów i silne obawy o brak środków finansowych na emeryturze��.

Drugą istotną grupą społeczeństwa jest młodzież w wieku 16–30 lat. Z punktu wi-
dzenia rynku finansowego są to osoby, które zaczynają korzystać z produktów finanso-
wych. Pierwszy raz otwierają rachunek bankowy, zakładają karty kredytowe, konta in-
ternetowe, następnie zaczynają poszukiwać różnych form oszczędzania i inwestowania. 
Dla gospodarki ważne jest, aby osoby stające się uczestnikami rynku były efektywnymi 
i uczciwymi graczami, znającymi jego zasady. Z badań20 przeprowadzonych wśród mło-
dzieży w wieku 16–30 lat w Polsce, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii wynika, że��:

−	 jedynie co piąty młody respondent uznaje, że jego sytuacja finansowa jest wy-
godna, podczas gdy ponad jedna trzecia twierdzi, że jest ona ciężka,

−	 zapytani o to, jaka ich zdaniem będzie ich sytuacja finansowa na emeryturze 
w porównaniu z sytuacją osób, które przechodzą na emeryturę obecnie, Polacy 
byli najmniej pesymistyczni. Tylko 32% respondentów odpowiedziało, że ich sy-
tuacja będzie gorsza niż obecnych emerytów,

−	 jedynie 7% młodych Polaków często poszukuje porad finansowych, natomiast aż 
63% robi to rzadko,

−	 we wszystkich badanych krajach preferowane źródła porad to rodzice i krewni, 
a w drugiej kolejności przyjaciele, 

−	 wyniki badań sugerują, iż większość młodych ludzi jeszcze nie angażuje się ak-
tywnie w długofalowe planowanie swojej przyszłości finansowej i nie jest zdecy-
dowana, czego oczekuje od dostawców usług finansowych.

Według badań ING Group�� młodzi wiedzą więcej, tzn. liczba osób bez edukacji 
finansowej jest mniejsza w młodszych pokoleniach. Z badań przeprowadzonych wśród 
studentów warszawskich uczelni wynika, iż wzorcowy profil studenta wskazującego 
odpowiedzi świadczące o dobrym poziomie wiedzy i świadomości finansowej to stu-
dent z 4–5 roku studiów stacjonarnych, wydziału ekonomicznego, pracujący na umowę 
na czas nieokreślony��.

�� Postawy i kompetencje finansowe…, s. 10–11.
20 European Youth Financial Attitudes 2011, CSR Europe, December 2011, www.csreurope.org/

data/files/enterprise2020/Financial_capability/European_Youth_Survey_Final_w-logos_complet-
ed__VF.pdf, 15.08.2012.

�� Postawy i kompetencje finansowe…, s. 8–9.
�� ING Group, Corporate Communication, ING International Consumer…, 15.08.2012.
�� A. Matuszyk, A.K. Nowak, Świadomość finansowa wśród studentów, w: Edukacja i świadomość 

finansowa…, s. 214.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 5 (2012)

22�

E
ty

k
a

Podsumowanie

Artykuł stanowi jedynie ogólny przegląd złożonego zagadnienia świadomości fi-
nansowej, przedstawiając wyniki wybranych badań z tego zakresu. Wniosek, jaki nasu-
wa się po przeanalizowaniu wielu raportów badawczych, to istnienie ogromnej potrzeby 
podjęcia większych wysiłków w kierunku podniesienia kompetencji finansowych 
w społeczeństwach europejskich. Z uwagi na zróżnicowanie problemu świadomości fi-
nansowej ze względu na kryteria: narodowości, wieku i płci, należy podjąć szereg dzia-
łań edukacyjnych dostosowanych do konkretnych segmentów społeczeństwa. Szczegól-
nymi grupami są osoby młode oraz osoby w wieku 55+. W Polsce, zarówno na poziomie 
edukacji obowiązkowej, jak i na studiach wyższych, brakuje edukacji finansowej. Stu-
denci kierunków nieekonomicznych kończą studia wyższe bez podstawowej wiedzy 
i umiejętności z zakresu finansów. Konsumenci 55+ w Polsce to bardzo specyficzna 
grupa, która potrzebuje odnaleźć się w nowym, skomplikowanym świecie usług finan-
sowych. Istotne jest, aby nie tylko instytucje międzynarodowe, takie jak Unia Europej-
ska czy Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), ale również rząd 
Polski i instytucje rynku usług finansowych działające w Polsce wspierały działania 
mające na celu wzrost świadomości finansowej.
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Streszczenie

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce świadomości finansowej. Celem jest przedstawienie wybranych 
aspektów dotyczących świadomości finansowej w Polsce na tle innych krajów oraz wskazanie potrzeby zwiększenia 
dostępu i jakości edukacji finansowej w świetle ostatniego kryzysu finansowego. Pierwsza część artykułu poświęcona 
jest teoretycznym podstawom badań nad świadomością finansową, druga część to przegląd przeprowadzonych ba-
dań z zakresu świadomości finansowej Polaków.

Polish financial capability

The article shows complexity of financial capability. Its aim is to present some aspects of financial capability 
in Poland compared to other countries and to indicate the need to increase access and quality of financial education in 
the light of the recent financial crisis.




