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tosunki międzynarodowe są częścią stosunków społecznych, wzajemnego 

oddziaływania (interakcji) na siebie ludzi jako członków społeczeństw oraz 

instytucji i organizacji w różnych sytuacjach społecznych. Są to wzajemne rela-

cje, odnoszenia wzajemne, zależności występujące pomiędzy podmiotami świa-

towymi: państwami (unitarnymi i federacjami)
1
 i ich ugrupowaniami, społe-

czeństwami i narodami, organizacjami międzynarodowymi, rządowymi i poza-

rządowymi, różnego rodzaju ugrupowaniami i ruchami społecznymi oraz naro-

dowowyzwoleńczymi, partiami politycznymi, Kościołami i innymi podmiotami. 

Wynikają one również z porozumień traktatowych i pozatraktatowych, a także 

bezpośrednich kontaktów i więzi pomiędzy ludźmi, w tym m.in. ideowych, po-

litycznych, kulturowych, społecznych, turystycznych, naukowych, gospodar-

czych i innych. 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze są dyscypliną ekonomii. Odnoszą 

się do relacji ekonomicznych zachodzących pomiędzy stronami wymiany mię-

dzynarodowej, przedsiębiorstwami, państwami i ich ugrupowaniami oraz orga-

                                                           
 1  Państwa unitarne są wewnętrznie jednolite. Ich jednostki administracyjne i terytorialne są 

ściśle podporządkowane organom centralnym i nie mają autonomii. Państwa federacyjne (związ-

kowe) składają się z jednostek administracyjno-terytorialnych, które mają konstytucyjne prawa do 

pewnej autonomii i są niezależne od organów centralnych w wielu dziedzinach, oprócz polityki 

zagranicznej i obronnej. 
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nizacjami i instytucjami międzynarodowymi, mającymi wpływ zasileniowo- 

-regulacyjny na funkcjonowanie rynków międzynarodowych
2
. 

Termin „stosunki międzynarodowe” został użyty po raz pierwszy przez 

J. Benthama
3
 w 1789 roku dla określenia stosunków między państwami

4
. Są to 

stosunki między suwerennymi państwami
5
, rozszerzone o innych uczestników 

stosunków międzynarodowych, różnego rodzaju instytucje i organizacje mię-

dzynarodowe. Stosunki wewnątrzpaństwowe są scentralizowane i zhierarchi-

zowane. Gwarancją wolności i nienadużywania władzy jest jej równorzędny 

trójpodział dokonany przez Monteskiusza
5
, na władzę ustawodawczą, wyko-

nawczą i sądowniczą w ustroju parlamentarnym, z priorytetem władzy ustawo-

dawczej. Wymienione organa pełnią przysługujące im funkcje ustawodawcze 

(parlamenty), wykonawcze (rządy i terytorialne organa władzy) oraz sądowni-

cze (sądy powszechne), a obywateli obowiązuje prawo. Oprócz podstawowego 

trójpodziału władzy, funkcjonującego we współczesnych państwach, jest ona 

dzielona między innymi na władzę polityczną, administracyjną i gospodarczą 

oraz według układów geograficzno-administracyjnych na władzę ponadpań-

stwową, państwową i regionalną (wojewódzką, gminną itd.). 

 

Rys. 1.  Organy władzy 

Źródło:  opracowanie własne. 

                                                           
 2  Por. rozważania na temat podmiotów rynkowych zawarte w pracy: W. Grzywacz, Mikro-

ekonomia, WSETiNS, Kielce 2008, s. 28 i n. 

 3  Jeremy Bentham (1748–1832), angielski filozof, ekonomista i prawnik. Prekursor pozyty-

wizmu i liberalizmu, współtwórca utylitaryzmu. 

 4  Por. J. Czaputowicz, Społeczność międzynarodowa, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, 

Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 1313 i n. 

 5  Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz, 1689–1755), francuski prawnik, 

myśliciel społeczny i pisarz polityczny. 
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Współcześnie twierdzi się, że czwartą władzą są mass media: prasa, radio 

i telewizja, portale internetowe i Internet, będące fundamentami demokracji. 

Pierwsza poprawka do konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

brzmi: „Parlament nie może uchwalać ustawy ograniczającej wolność wypo-

wiedzi ani druku”. Na Zachodzie ustawy zasadnicze chronią również wolność 

mass mediów jako wartość nadrzędną. Nie mogą jej nawet ograniczać ustawy 

o nieujawnianiu tajemnic państwowych. Mass media mają moralny obowiązek 

informowania opinii publicznej bez uzurpowania sobie roli prokuratora. Jeśli 

przedstawiciele mass mediów boją się podać źródła uzyskanych informacji na 

wniosek prokuratury lub sądów, to zawsze mogą najpierw zorganizować „prze-

ciek kontrolowany” informacji za granicę, a później powołać się na źródło za-

graniczne. Ten wybieg formalnie staje się obecnie zbędny. Europejski Trybunał 

Praw Człowieka w Strasburgu orzekł 27 marca 1996 roku, że dziennikarze mają 

pełne prawo do chronienia źródeł informacji. Każdy obywatel kraju, który jest 

sygnatariuszem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a więc i Polacy, ma 

prawo do odwoływania się do Trybunału, jeśli orzeczenia sądów krajowych są 

dla niego niekorzystne. Tym samym mass media uzyskały prawne i rzeczywiste 

prawo bycia czwartą władzą: informacyjną i opiniotwórczą. Zaczyna się wy-

kształcać zasada, że mass media mają kontrolować trójdzielną władzę, a nie 

odwrotnie. Współcześnie tworzą one fundament demokracji. 

Wpływ lobbystyczny na formalne organa władzy wywierają w coraz więk-

szym stopniu międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządowe – NGO 

(Nongovernmental Organization). Wzmacniają one mass media w opiniotwór-

czo-lobbystycznej funkcji i stają się zalążkiem piątego organu władzy. Szacuje 

się, że w świecie działa ponad 6 tysięcy organizacji pozarządowych 

o charakterze międzynarodowym i przeszło 26 tysięcy o charakterze jednopań-

stwowym
6
. 

Są to organizacje nonprofit. Stawiają sobie różne cele o charakterze proro-

zwojowym, humanitarnym, ochrony środowiska naturalnego lub inne prospo-

łeczne. Często nazwy tych organizacji przedstawiają ich cele (np. Greenpeace, 

Światowa Rada Pokoju, Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Amnesty Interna-

tionale). Wpływają one na stosowne działania lub zachowania organów władz 

państwowych i instytucji supranarodowych (np. ONZ) w celu osiągania kon-

kretnych celów. 

                                                           
 6  Por. K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2006, s. 186. 
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Stosunki międzynarodowe, w odróżnieniu od wewnątrzpaństwowych, są 

w dużym stopniu zdecentralizowane i mniej uporządkowane. Cechują się po-

liarchią
7
, czyli wielością władz, brakiem ich hierarchii oraz władzy nadrzędnej, 

quasi-rządu światowego, który regulowałby stosunki między państwami w skali 

globalnej. Jest to anarchia prawna
8
, brak ścisłych uregulowań w stosunkach 

międzynarodowych w skali globalnej. Prawu międzynarodowemu brakuje 

trzech ważnych elementów właściwych prawu wewnętrznemu: legislatywy, eg-

zekutywy i sądownictwa, tj. istotnych prerogatyw wynikających z władztwa 

ustawodawczego, wykonawczego i sądowniczego, określonych przez Monte-

skiusza. Nie istnieją organa legislacyjne stanowiące prawo obowiązujące 

wszystkich członków (uczestników) społeczności międzynarodowej, instytucje 

nadzorujące i wymuszające przestrzeganie prawa międzynarodowego ani sądy 

władne do wydawania orzeczeń wiążących całą społeczność międzynarodową. 

Trójwładztwo międzynarodowe ma charakter fakultatywny a nie obligatoryjny. 

Przestrzeganie prawa międzynarodowego opiera się na dobrych zwyczajach. 

Nie obowiązuje ono państw, które nie ratyfikowały stosownych traktatów mię-

dzynarodowych, stanowiących prawo międzynarodowe. W przypadku zaś ich 

ratyfikacji państwa mogą wymówić stosowne traktaty lub ich części, czy też się 

do nich nie zastosować. Również orzeczenia trybunałów międzynarodowych 

muszą spotkać się z dobrą wolą państw w ich wykonywaniu. 

Zachodzące relacje w stosunkach międzynarodowych mogą być nacecho-

wane zrozumieniem i życzliwością, wzajemnym zaufaniem i współpracą lub 

przeciwstawnie, mogą być nieprzyjazne i nieżyczliwe, cechujące się brakiem 

zaufania i zrozumienia, agresywne lub co najmniej niechętne i wrogie. Wpływ 

na jakość i siłę stosunków międzynarodowych – pomiędzy państwami, naroda-

mi i społeczeństwami mają liczne uwarunkowania, w tym: 

1. Zaszłości historyczne i ugruntowana świadomość oraz występujące stereoty-

py pomiędzy narodami i społeczeństwami, życzliwe lub nieżyczliwe, pojed-

nawcze lub agresywno-roszczeniowe. 

2. Systemy wartości, wspólne lub przeciwstawne, tolerancyjne lub rodzące 

konflikty. 

3. Poziom edukacji społeczeństw, oświeconych i liberalnych lub niskooświe-

conych i fundamentalnych. 

                                                           
 7  Gr. poli – liczny, wiele; łac. archa – przywódca, władza. 

 8  Nie jest to anarchia polityczna z negatywną konotacją, jako bezrząd, samowola, chaos czy 

dezorganizacja lub dążenie do likwidacji państw i wszelkiej władzy politycznej, w celu zastąpie-

nia jej przez zrzeszenie wolnych wytwórców. 
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4. Siła gospodarcza państw i dobrobyt społeczeństw. Im siła gospodarcza jest 

większa, tym państwa mogą bardziej aktywnie oddziaływać na inne, mniej 

zamożne kraje, próbując być wobec nich hegemonem. Siłą gospodarczą jest 

współcześnie dysponowanie przez państwa surowcami strategicznymi, ropą 

i gazem. Ich eksporterzy wywierają wpływ na stosunki międzynarodowe 

i możliwości rozwojowe krajów importujących ropę i gaz. 

5. Wielkość populacji, która jest siłą w stosunkach międzynarodowych, w tym 

dzięki dużemu rynkowi zbytu. Społeczeństwa duże, np. chińskie, indyjskie 

czy brazylijskie, mają większe znaczenie w oddziaływaniu na relacje mię-

dzynarodowe, mimo że ich państwa nie są wysoko rozwinięte i silne gospo-

darczo, niż społeczeństwa małe, np. luksemburskie czy monakijskie, których 

państwa są wysoko rozwinięte i bogate. 

6. Siła militarna państw. Uwarunkowanie to do końca II wojny światowej mia-

ło bardzo istotny wpływ na kształtowanie relacji międzynarodowych, w tym 

na tworzenie określonego porządku i ładu międzynarodowego, często uzur-

patorskiego, wspartego siłą militarną. Obecnie czynnik ten staje się mniej 

ważny, gdyż przy dużym potencjale w świecie broni masowego rażenia: nu-

klearnej, chemicznej i biologicznej, użycie jej przez jedną ze stron konflik-

tów staje się niemożliwe, aracjonalne. Zastosowanie tej broni daje efekt obo-

sieczny, poraża również agresora. Może być też użyta przez drugą stronę, 

zaatakowaną, w czasie opóźnionym minutowo, ale niszczącym agresora. 

7. Położenie geopolityczne państw i ich wielkość terytorialna. Państwa duże te-

rytorialnie lub położone geopolitycznie w newralgicznej i strategicznej prze-

strzeni światowej mają większe znaczenie i wpływ na relacje międzynaro-

dowe niż pozostałe kraje. 

8. Potencjały społeczno-gospodarcze państw, które w przyszłości mogą mieć 

duże znaczenie dla funkcjonowania świata. Są to państwa, które dysponują 

rezerwami terenów uprawowych oraz wody pitnej, jak również surowcami 

strategicznymi i społeczeństwami, które nie będą ulegały dużej depopulacji 

(np. społeczeństwo europejskie, które według demografów z 727 milionów 

osób w 2000 roku, co stanowiło 12% populacji świata, ulegnie zmniejszeniu 

do około 600 milionów osób w 2050 roku, co będzie stanowiło 7% populacji 

świata). Inne państwa, niedysponujące stosownymi rezerwami zasobowymi 

lub ulegające depopulacji, zabiegają o dobre relacje z państwami o dużych 

potencjałach, gdyż będą w przyszłości od nich zależne. 
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9. Autorytet lub autorytaryzm określonych państw czy ich wybitnych przed-

stawicieli. Im jest on większy, tym silniej oddziałuje na kształtowanie sto-

sunków międzynarodowych, akceptowanych oraz afirmowanych przez inne 

państwa. Autorytet wynika z prestiżu danego państwa lub jego obywateli, 

z szacunku dla ich dokonań historycznych i wpływu na rozwój świata oraz 

ludzkości. Autorytaryzm jest przejawem narzucania woli przez silne państwa 

zmilitaryzowane bądź faszystowskie, antydemokratyczne lub ich przywód-

ców innym państwom, z przeświadczeniem o jej słuszności i wyższości nad 

innymi przekonaniami. 

10. Stan standardów prawa międzynarodowego, jego uniwersalność i przejrzy-

stość, poszanowanie i egzekwowalność. 

11. Standardy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe głoszone i reali-

zowane (najlepiej pozytywne i postępowe oraz wzajemnie spójne) przez 

globalnych „graczy” rynku światowego: państwa i ich ugrupowania, narody 

i społeczeństwa, supranarodowe i inne główne organizacje rządowe i poza-

rządowe, korporacje transnarodowe oraz inne podmioty stosunków między-

narodowych. 

 

Rys. 2.  Uwarunkowania wpływające na stan stosunków międzynarodowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie różnych źródeł. 

Ze względu na zakres przedmiotowy stosunki międzynarodowe mogą się 

odnosić do problemów i kontaktów politycznych, gospodarczych, w tym prze-

mysłowych, handlowych, turystycznych, społecznych, kulturowych, wojskowo- 

-militarnych, naukowych i technicznych, oświatowych, prawnych i penitencjar-
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nych oraz innych. Międzynarodowe stosunki polityczne tworzą ogólne warunki, 

podstawę ustanawiania, rozwoju i funkcjonowania pozostałych zakresów (ty-

pów) stosunków międzynarodowych. Mogą mieć zakres powszechny lub pro-

blemowy, a zasięg ogólnoświatowy bądź regionalny. W związku z narastaniem 

zagrożeń cywilizacyjnych coraz częściej odnoszą się do pokojowego współist-

nienia i współdziałania w holistycznym świecie. 

Intensywność powiązań i zależności w zglobalizowanym świecie oraz po-

stępująca internalizacja zjawisk i procesów generowana postępem cywilizacyj-

nym sprawia, że stosunki międzynarodowe stają się coraz bardziej wielopłasz-

czyznowe, obejmując coraz więcej dziedzin życia społecznego. Organizacje su-

pranarodowe starają się je tworzyć i porządkować. 

W stosunkach i relacjach międzynarodowych występują trzy różniące się 

kategorie znaczeniowe: system międzynarodowy, społeczność międzynarodowa 

oraz społeczność światowa, która jest w stanie formowania. 

System
9
 międzynarodowy, jako pewna całość powiązanych państw, orga-

nizacji i instytucji międzynarodowych wraz z mechanizmami i warunkami ich 

funkcjonowania, zakłada istnienie kontaktów interakcyjnych między tworzący-

mi go państwami. Państwa wchodzące w skład systemu międzynarodowego po-

dejmują określone decyzje i działania o skutkach międzynarodowych, korzyst-

nych dla siebie, a co najmniej neutralnych dla innych państw systemu, biorąc 

pod uwagę istnienie, interesy oraz zachowania innych państw danego systemu. 

Istnienie określonego państwa w systemie wpływa na decyzje i działania po-

dejmowane przez innych uczestników (państwa) tego systemu. System między-

narodowy jest tworzony i funkcjonuje wówczas, gdy państwa go stanowiące 

wchodzą w regularne interakcyjne kontakty między sobą. Są one elementami 

kalkulacji w procesach decyzyjnych wszystkich jego uczestników. W syste-

mach międzynarodowych występuje anarchia prawa i poliarchia. 

W historii występowały i nadal występują okresy, w których systemy mię-

dzynarodowe nie istniały pomiędzy określonymi państwami. Przykładowo 

w starożytności Grecja i Chiny nie stanowiły systemu międzynarodowego. 

Między tymi państwami nie występowały kontakty interakcyjne, które by pro-

wadziły do uwzględniania ich w procesach decyzyjnych wzajemnego istnienia 

tych państw. 

                                                           
 9  System jest to układ elementów mających określoną strukturę, stanowiący logicznie upo-

rządkowaną całość. System gospodarczy jest to całość mechanizmów i warunków działania pod-

miotów gospodarczych, związana z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. 
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Społeczność międzynarodowa jest grupą państw z ich społeczeństwami, 

które tworzą system, polegający na tym, że zachowanie każdego państwa i jego 

społeczeństwa jest czynnikiem uwzględnianym kalkulacyjnie w innych pań-

stwach. W społeczności międzynarodowej występują dialog i porozumienia, 

wspólne reguły i instytucje, rozumiane jako zespoły norm prawnych lub oby-

czajowych dotyczących organizacji jakiejś dziedziny życia, a nie w znaczeniu 

wspólnych instytucji, jako organizacji, które mogą jednak powstać, stając się, 

w szerszym znaczeniu, również podmiotami społeczności międzynarodowej. 

Warunkiem sprawnego funkcjonowania społeczności międzynarodowej 

jest kształtowanie jej zharmonizowanych interesów. Instytucjami normatywny-

mi, które oddziałują na harmonię interesów, są: równowaga sił, dyplomacja, 

prawo międzynarodowe i organizacje międzynarodowe. 

Równowaga sił w stosunkach międzynarodowych polega na takim ukła-

dzie sił między państwami lub sojuszami, w którym żadne z nich nie góruje 

w sposób zdecydowany nad innymi, bądź też wyraża się w zasadzie polityki za-

granicznej zmierzającej do stworzenia lub utrzymania takiego układu. 

Dyplomacja jest działalnością przedstawicieli danego państwa reprezentu-

jącego jego interesy za granicą. Jest tworzona przez instytucje i urzędy, pla-

cówki dyplomatyczne (ambasady, konsulaty i inne) oraz ich pracowników. Pra-

cownicy dyplomatyczni powinni posiadać umiejętności zachowywania się 

w trudnej sytuacji, aby nikogo nie urazić i osiągnąć zamierzony cel. Głównymi 

celami dyplomacji są zapobieganie konfliktom wynikającym z różnego postrze-

gania interesów, promowanie współpracy i wzajemnego zaufania między pań-

stwami. Atrybutem dyplomacji jest przestrzeganie zasady równości państw, za-

równo prawnie, jak i ceremonialnie
10

, oraz skłonność do kompromisów i do-

trzymywania zobowiązań i porozumień. Dyplomaci przebywający na placów-

kach dyplomatycznych obserwują sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną 

państw, w których pracują, informują o niej własne rządy, prowadzą negocjacje 

oraz promują przyjazne stosunki i współpracę. Umacnia to społeczność mię-

dzynarodową. 

                                                           
 10  Na kongresie wiedeńskim w 1815 roku, w sprawie ustanowienia nowego, konserwatywne-

go porządku w Europie po okresie rewolucji francuskiej (1789–1799) i wojen napoleońskich 

(1803–1815), skodyfikowano prawo dyplomatyczne, określono hierarchię dyplomatów według 

długości pobytu na placówce i wprowadzono alfabetyczny (w języku francuskim) porządek 

państw przy podpisywaniu traktatów. Od tego czasu datuje się rozwój profesjonalnej służby dy-

plomatycznej. 
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W społeczności międzynarodowej akceptowane obopólnie reguły i insty-

tucje służą utrzymywaniu wzajemnych stosunków, których utrwalanie wynika 

ze wspólnoty interesów. Społeczność międzynarodowa jest stowarzyszeniem 

równorzędnych wobec siebie podmiotów – państw, bez względu na swoje różne 

potencjały. Państwa wchodzą ze sobą w relacje, prowadzące do wzajemnego 

uwzględniania swojego istnienia w procesach decyzyjnych przy uznawanej 

wspólnocie celów, akceptowanych zasadach postępowania oraz współuczestnic-

twa we wspólnych organizacjach. W ramach społeczności międzynarodowej 

państwa zachowują się jak części większej całości
11

. 

Należy podkreślić, że społeczność międzynarodowa pogłębia system mię-

dzynarodowy, bez którego nie mogłaby istnieć (system międzynarodowy może 

funkcjonować bez społeczności międzynarodowej). Jest jego wyższą formą ja-

kościową. 

Społeczność międzynarodowa akceptuje anarchię, brak władzy nadrzędnej 

nad rządami suwerennych państw, przy dezakceptacji anarchii politycznej, cha-

osu i nieporządku pomiędzy państwami, a tym bardziej stanów agresywnych 

i wojennych. Istotą koncepcji społeczności międzynarodowej jest zobowiązanie 

się państw do nienaruszania wzajemnej suwerenności. Ma charakter normatyw-

ny, uwzględnia bowiem istnienie wspólnych wartości, norm, reguł, zasad postę-

powania i instytucji. Warunkiem koniecznym, a co najmniej pożądanym, istnie-

nia społeczności międzynarodowej, oprócz uprzednio wymienionych, jest 

uznawanie wspólnej tożsamości kulturowej i wspólnego dobra. 

Społeczność światowa rozpatruje problemy świata w ujęciu holistycznym, 

zakładającym, że świat stanowi całość niedającą się sprowadzić do sumy części 

(państw). Odrzuca postrzeganie systemu międzynarodowego przez pryzmat 

państw narodowych i przyjmuje globalny poziom analizy świata jako całości. 

Podstawą społeczności światowej jest funkcjonalne zróżnicowanie państw, a nie 

ich polityczna równość, jak w społeczności międzynarodowej. Społeczność 

świata jest kreowana przez przezwyciężanie istniejącego podziału przestrzeni 

geopolitycznej na jednostki terytorialne, jakimi są państwa, co może następo-

wać przez znoszenie ich suwerenności i quasi-przenoszenie jej na poziom świa-

towy, na którym powstają więzy i korzyści wzajemnych współzależności, lojal-

ności i tożsamości
12

. Społeczność światową – in statu nascendi – mają tworzyć 

                                                           
 11  Por. J. Czaputowicz, Społeczność międzynarodowa..., s. 1315. 

 12  Por. rozważania o korzyściach współzależności i wspólnej tożsamości zawarte w pracy: 

W. Grzywacz, Ekonomika integracji europejskiej, WSETiNS, Kielce 2009, s. 23–33, 179–190. 
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nie państwa, lecz poszczególne osoby, które zaakceptują uniwersalne normy 

postępowania i wspólne instytucje. Będą one chronione przez powszechną, 

ogólnoświatową organizację polityczną (rząd światowy). Ta idealistyczna kon-

cepcja zasadza się na logicznej konsekwencji ewolucji ludzkości, od rodziny 

i więzów pokrewieństwa, przez więzy plemienne, rozwój samodzielnych miast, 

powstanie państw narodowych, ich integrowanie się i rozwój więzi globalnych, 

po wykreowanie społeczności światowej, jako ostatniej formy rozwoju społecz-

nego ludzkości na świecie. 

Tabela 1 

Cechy suwerenności i współzależności 

Suwerenność Współzależność 

− obrona odrębności 

− obrona tradycyjnych, narodowych warto-

ści 

− obrona tradycyjnych instytucji i organów 

władzy oraz ich kompetencji 

nadrzędność interesu państwa i narodu 

− poszukiwanie rozwiązań unifikujących 

− działania nowatorskie, kształtowanie nowych 

wartości 

− działania przystosowujące sfery wewnątrz-

państwowe do standardów światowych 

− nadrzędność interesów wspólnot i całej spo-

łeczności światowej 

Źródło:  opracowanie własne. 

Pomiędzy trzema formami przejawiania się stosunków międzynarodowych 

występują zasadnicze różnice. Systemy międzynarodowe, jako ich pierwsza 

forma, charakteryzują się anarchicznością prawną, uznawaną wzajemnie suwe-

rennością i niewystępowaniem autorytatywnego ponadpaństwowego organu 

władzy. Społeczność międzynarodowa, jako wyższa forma jakościowa systemu 

międzynarodowego, charakteryzuje się, przy zachowanej równorzędności pod-

miotowej w stosunkach międzynarodowych, pogłębionym dialogiem, akcepto-

wanymi normami i obyczajami oraz wspólnotą celów, które harmonizują 

wspólnoty społeczności międzynarodowej. Trzecią formą – in statu nascendi – 

jest społeczność światowa, która charakteryzuje się holizmem, korzyściami 

współzależności i neguje suwerenność państwa jako negatywny przejaw nacjo-

nalizmów, wstrzymujących zrównoważony i etyczny, w tym proekologiczny 

rozwój społeczno-gospodarczy świata
13

. 

                                                           
 13  Por. rozważania o zrównoważonym i etycznym rozwoju społeczno-gospodarczym zawarte 

w pracy: W. Grzywacz, Makroekonomia, WSETiNS, Kielce 2008, s. 100 i n. 
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The paper presents the essence of contemporary international relations. The inter-

national economic relations are stressed. International relations are compared with intra-

state relations. The context of the public authorities is taken into account. The condi-
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tional system and the international and the world community are introduced as the three 

forms of the international relations manifestation. The characteristics of sovereignty and 
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onflict between owners of capital and labourers first appeared when these 

two factors of production became separate from one another. This only 

became possible, when labour became enfranchised, i.e. with the advent of the 

capitalist system. Under capitalism, labour (workers) was free to go wherever it 

was expecting a remunerated employment. 

Whenever hired labour is employed, its owner (a worker) wants to maxim-

ize its effects in the form of the highest possible wage, while the owner of capi-

tal (entrepreneur), seeks the largest difference between the new value created by 

the labourer and the wage rate paid to him.
1
 This conflict was the main focus of 

the Marxian economic theory and of many others theories formulated before 

and after Marx. 

But the advent and acceleration of globalization over the last few decades 

has put a new emphasis on this endless conflict of interest between workers and 

capitalists. The conflict has now become universal. It transgresses national bor-

ders and involves all countries. The reason for that is simple. Capital and labour 

                                                           
 1  A self-employed farmer does not create any such conflict. However, hired labour force em-

ployed on large industrial farms does. 
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are now thoroughly international in nature, and no longer confined solely to the 

national territory of any particular country. What is more, workers worldwide 

are increasingly concerned with the progress of the internationalization of capi-

tal which can now go anywhere it expects to realize a profit. The outbursts of 

protest during G-8 or G-20 meetings are sound evidence of this new aspect of 

the conflict between capital and labour. 

This paper looks into some aspects of this new nature of the old conflict, 

and events at the recent G-8 and G-20 meetings in Canada, form the background 

of the analysis that follows.  

 

Despite the evolution of industrial relations over time, the real issue re-

mains the same. That is: any time the owner of capital employs remunerated la-

bour he expects his employees to produce more value than the cost of labour 

and all the other costs involved in such a venture. If this is not the case he will 

not be an entrepreneur but a philanthropist and the whole issue will fall outside 

any economic considerations. 

Before any discussion on the conflict between capital and labour com-

mences, one has to define more precisely these two elements: what constitutes 

the capital and what defines the labour? Such considerations are not entirely 

academic since in our modern world the demarcation line between what is each 

of these two basic concepts may sometimes be blurred. What about a self-

employed “capitalist” who employs himself, his family and spends his savings 

or money borrowed through a bank by mortgaging his house? What frequently 

the case is he will not be able to pay either himself or his family any salary until 

he is able to break-even. Will there be then any conflict between the capital and 

labour? Probably not. 

Before entering into a detailed discussion of what constitutes the subject-

matter of this paper some clarity has to be provided as to the meaning of the 

terms capital and labour. Although both terms are universally accepted and un-

derstood they can still be confusing as they are used in various contexts. 

In its most universally accepted sense capital means “the stock of produc-

tive assets in existence at a given time… It includes land, buildings, machines, 

equipment, stocks of goods, and non-material elements, such as skills, abilities 
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and education”.
2
 This definition implies that the term itself goes beyond the ex-

clusive notion of capital in purely monetary terms and it even includes non-

material elements relating to the human elements of the production process (e.g. 

skills and education). 

Labour, on the other hand, is commonly identified with this element of the 

production process which is not material, despite the fact that we increasingly 

speak of the “human capital”. Notwithstanding this distinction, capital and la-

bour have to amalgamate in an economic process the end result of which are 

goods or services provided for human consumption. 

This paper will not focus on theoretical and practical definitions of the 

above two elements of the production process or drain on every possible aspect 

of their meaning. Rather it will focus on the assessment of the age-old conflict 

between capital and labour in the light of the increasing globalization of the 

world economy. 

The essence of this conflict which most scholars attribute to the very na-

ture of the capitalist system lies in the way the results of such amalgamation of 

wealth concentrated in the hands of one class (capitalists) with physical power 

provided by workers are distributed. Inevitably such an uneven distribution 

must have led to a conflict. And it is not only the Marxists who defined and en-

couraged this struggle but any honest and watchful observer of the nature of 

economic processes
3
 would notice. 

Hewlett maintains that the conflict between capital and labour has a natural 

origin and should be welcome as evidence of a healthy and growing vital force 

in the organization of society. While recognizing the force of natural laws also 

in the sphere of distribution, Hewlett denounces those who pretend that inequal-

ity in distribution of the surplus realized in the process of production is a natural 

thing that is fully justifiable.
4
 

Yet almost exactly a century had to pass before this conflict has been put 

into the right perspective by Pope John Paul II in the Papal Encyclical Laborem 

Exercens.
5
 The Papal document strongly advocates the rights of workers to the 

fair share of the fruit of their labour while recognizing the capital owners’ right 

                                                           
 2  The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 3, Fifteenth Edition, Chicago 1984, p. 799. 

 3  In his paper titled “The mutual Relations of Capital and Labour’’ presented on October 18, 

1878 at the Church Congress in Cincinnati Abram S. Hewitt was one of the first to point to the 

conflict between the capital and labour. (See: S.W. Green, New York 1878). And as a priest 

Hewitt could hardly be suspected of sympathies towards Marxism. 

 4  Ibidem, p. 3. 

 5  See John Paul II: Priority of Labour, http://www.nathanielturner.com/priority of labour.htm. 
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to a descent return on their investment. Consequently, while the conflict be-

tween capital and labour is a natural order of things it must not allow abuse in 

either direction, i.e. capital must not appropriate itself of the fruit of workers’ 

effort by exploiting labour in an excessive way while labour, through all kinds 

of manipulative tactics must not lead entrepreneur straight to failure. Some kind 

of decent compromise is therefore necessary. 

The Papal position only narrowly falls short of what Jesus said about the 

necessity to abide to laws established by the authority: “…render to Caesar the 

things that are Caesar’s and to God the things that are God’s”.
6
  

It would be pointless to argue with such obvious facts; the conflict be-

tween capital and labour is in the nature of things. It became the direct result of 

the physical, political and mental enfranchisement of man.
7
 In the period of 

slavery there was no conflict because slaves were not free to sell their labour to 

capital. They were part of this capital in exactly the same way as were raw ma-

terials, tools or any other production equipment. 

Neither was there such a conflict in the socialist economic model – or at 

least there should not be one according to Marxists – because workers were 

supposedly the “owners” of the means of production. But in reality this conflict 

was ever present in the socialist societies, although in a finely disguised form.
8
 

Eventually it has led to the collapse of all but the couple of “real socialist” 

economies. 

So if this conflict is so deeply rooted in the very nature of the capitalist 

economic system, does that imply that it will never change its nature and will 

always hunt the worker no matter how “humane” the economic system may be? 

The answer to this question is an obvious “no”. A capitalist system of the 

21
st
 century is very different from that of the late eighteenth or early nineteenth 

centuries when abuse of labour was the rule. The strength of trade unions, 

workers’ representations and their bargaining power have all contributed to the 

changing nature of the conflict between capital and labour to the extent that it 

may appear at first glance that there is no conflict at all. But the diverging inter-

                                                           
 6  The Gospel of Saint Luke 20.25. 

 7  S.W. Green, op.cit, p. 2. 

 8  In the Soviet labour camps this abuse of basic human rights was realized through drastic 

‘’output norms’’ or quotas. Failing to meet these quotas was equal with severe punishment, like 

deprivation of food or sleep or worse. 
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ests between the owners of capital and hired labour force have by no means dis-

appeared. They might have changed in scope or form but they are still present. 
9
 

Had there been no such conflict, no matter how much alleviated by the sta-

tus quo of contemporary industrial relations
10

, both parties i.e. the owners of 

capital at one end, and the employees at another would have to give up at least 

some of their respective prerequisites; profit maximization and the highest pos-

sible remuneration. This is hardly feasible at this time of increasing difficulties 

to secure either, partially because of globalization. We will return to this further 

in this paper.
11

 

 

It has become a peculiar tradition that every G-8 or G-20 meeting, irre-

spective of whether it is hosted by Switzerland, Canada, US or Mexico, reaction 

and protests turn violent. People challenge globalization, multinational corpora-

tions, outsourcing and off-shoring, etc. What causes this response? 

There is no simple answer to this questions and the reasons for such a hos-

tility towards globalization are undoubtedly diverse. But one thing seems almost 

certain and this is the fact that globalization has invariably changed the labour 

market in both developed and developing world. 

Globalization of the world economy is almost synonymous with post-

industrialization. Post-industrialization is a state of an economy where tradi-

tional industries are wiped out and replaced by the service sector which in many 

developed countries generates up to 75 per cent of GDP. Globalization is help-

                                                           
 9  An interesting theory was advocated in Italy under Mussolini. Il Duce pretended that there 

could be harmony between capital and labour, the concept which was promptly denounced by the 

head of the Italian Labour Federation who said the conflict between capital and labour was not 

a question of production, but one of distribution of earnings. See: ITALY, Capital Vs. Labour, 

“Time Magazine”, reprinted in http//www.time.com/time/magazine/aticle 0,9171,717283,00.html. 

 10  “Industrial relations’’, also referred to as “employment relations’’, is a multidisciplinary 

field of analysis which studies the relations between employers and employees. It has three major 

facets: scientific, analytical and ethical. More prominent contributions to the science of the indus-

trial relations are: P. Ackers, A. Wilkinson, Understanding Work and Employment: Industrial Re-

lations in Transition, Oxford University Press 2003; J. Budd, Employment with a Human Face: 

Balancing Efficiency, Equity and Voice, Cornell University Press 2004; B.E. Kaufman, Theoreti-

cal Perspectives on Work and the Employment Relationship, Industrial Relations Research Asso-

ciation 2004, to name just a few. 

 11  Such situations are however feasible. Employees of Goodyear had in the recent past to 

agree to a wage freeze in order to meet competition from tire manufacturers in Latin America and 

keep the company afloat. 
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ing this transition since such declining industries are being taken over by the 

emerging industrial nations, such as China, India, Brazil and others. Table 1 be-

low illustrates such a process. 

Table 1 

Share of the service sector in GDP of selected countries 

Country % share in GDP of the service industries 

United States  77.8 

United Kingdom  76.3 

Australia  75.0 

Canada  70.0 

Singapore 69.6 

Germany 67.8 

Japan 66.4 

Italy 65.1 

South Korea  65.1 

Russia  60.0 

China  31.4 

Hong Kong  90.0 

Source:  China Statistical Yearbook 2008, NBS.  

Economists and consumers alike welcome such a shift in the international 

division of labour because it helps improve the economic position of new indus-

trial nations, leads to a reduction of unit costs through the leverage of cheaper 

labour and contributes to the expansion of world trade. Everyone should be then 

happy because reduction of prices increases consumption of industrial products 

in the post-industrial countries which improves the quality of life. 

Why then that some the same consumers in the US, Canada, France or 

Germany so fiercely oppose the process of globalization which supposedly im-

proves their well-being? 

People oppose globalization because they perceive it more as a threat than 

as an economic benefit. While this opposition is equally strong in the developed 

and developing world, it is caused by quite different reasons. In the developed 

countries people are increasingly aware that they are deprived of their tradition-

al economic basis which was a strong manufacturing sector and have to forsake 

their jobs which now go to developing nations. People in developing countries, 

on the other hand, feel that being forced to work for a fraction of what their 

counterparts in industrial countries are getting for the same type of work, they 

are being robbed of the results of their effort. Thus the conflict between the cap-
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ital and labour has not been eliminated by globalization but its thrust has merely 

shifted from industrialized world to overseas. 

The principal reason for a very existence of globalization in its various 

forms is obviously the difference in the cost of labour. Table 2 below shows the 

comparative level of workers’ remuneration and benefits in selected countries 

against the rates calculated for the U.S. 

Table 2 

Index of hourly compensation costs in selected countries in 2007. Index U.S. = 100 

Country or area Index 

USA 100 

Brazil 24 

Canada 118 

Mexico 12 

Australia 123 

Hong Kong 24 

Japan 80 

Korea, Republic of 65 

Philippines 4 

Singapore 34 

Sri Lanka 2 

Belgium 144 

Czech Republic 33 

Denmark 172 

France 116 

Germany 153 

Greece 73 

Hungary 32 

Ireland 118 

Italy 115 

Netherlands 139 

Norway 197 

Poland 25 

Portugal 34 

Spain 85 

Sweden 147 

Switzerland 134 

United Kingdom 121 

Source:  Computed from: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, March 2009, Ta-

ble 1, p. 10—11. 

A quick glance at the above figures immediately explains the whole story. 

If a Filipino worker gets 25 times less than an American, and a Sri Lankan even 

50 times less, one does not have to be an applied economist to draw right con-
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clusions. We are leaving aside the Norwegian phenomenon. A Norwegian 

worker’s compensation is almost double that of his American colleague. 

Some might even argue that such low wages paid to workers in developing 

countries are better than no earnings at all. If most people in low-wage countries 

live on a dollar or two a day, remuneration of several dollars a day should be 

considered a blessing since it provides a means of existence for the workers and 

their (usually) extended families. But then a question arises: who pockets the 

huge difference in the cost of labour in those countries? 

The problem of exploitation of labour is a complex issue. Not all multina-

tional (transnational) corporations can be accused of cruel exploitation of indig-

enous labour. Many spend considerable portion of their extra profit on schools, 

hospitals and other social facilities, thus helping the host nations in their strug-

gle against poverty. 

Still there is a strong and growing opposition to globalization. Generally 

speaking it comes from economic, political and social grounds, mainly from 

groups on the political left for whom the fall of communism has left an ideolog-

ical vacuum. But it would be inappropriate to say that opposition to globaliza-

tion comes only from the left side of the political spectrum. It becomes as global 

as the world economy itself. 

The leftist groups are opposed to globalization
12

 for a number of reasons: 

- Globalization is used as an ideology by the powerful groups to fool people 

into believing that it brings with itself huge benefits to most. In fact globali-

zation is a myth that must be exposed to make people realize what its true 

face is. 

- Globalization perpetuates the inequity and exploitation that are imbedded in 

the very nature of the capitalist system. It polarizes the world and makes it 

even more unjust. 

- As it now stands globalization is not subject to democratic control and con-

sequently cannot serve the interests of the people at large. To do so new 

forms of democratic governance and economic regulations will be necessary. 

                                                           
 12  The Globalization Webside, http://www.sociology.emory.edu/globalization/issues04.html. 

The series also includes very interesting definitions of globalization. This issue goes, however, 

beyond the main trust of this paper. 



 Ignacy H. Chrzanowski: Conflict between capital and labour… 27 

 

- Due to its ever-increasing scale globalization intensifies certain problems 

such as the deterioration of the environment.
13

 

The above are very strong arguments which an informed reader may ac-

cept or reject purely on political grounds. However, there also are economic ar-

guments for and against globalization and it is in economics that one should 

seek the likely explanation as to why so many ordinary people in the developed 

world, for whom politics usually means very little, if anything at all, are so 

fiercely opposed to the specter of globalization. 

Fear is the main reason for such opposition. People realize that their jobs, 

particularly in the manufacturing sector, are increasingly uncertain. Just seeing 

the unhappy GM worker who starts his last working day at the Oshawa GM fa-

cility is a powerful argument against globalization. How is he now going to af-

ford mortgage or scholarship of his children? Will he ever be able to book his 

usual two-week fishing vacation somewhere in the Canadian North? Will he 

have to drive his battered 15-year old pick-up truck for the rest of his life? No 

wonder he will fight with all his means and power the specter of globalization if 

he is told that it is the “evil” that has resulted in his job loss. 

While these issues only indirectly relate to the main topic of this paper 

they still have a significant impact. Globalization will not solve the old conflict 

between capital and labour, and will probably add to it. 

 

One should ask whether decently paid workers in the industrial world will 

eventually lose their manufacturing jobs and the underpaid workers in the de-

veloping countries will become the sole providers of manufactured products for 

the entire world? Can this process be hampered if not entirely reversed? 

“Globalization is reversible” claims Jeff Rubin, the chief economist at the 

Canadian Imperial Bank of Commerce, one of Canada’s big six chartered 

banks.
14

 The reason is increasing transportation costs. According to the above-

mentioned source the rising transportation costs may produce a counter-effect 

                                                           
 13  Good illustration of the last issue is provided by two recent environmental disasters; oil 

spill in the Gulf of Mexico and the catastrophic flood in Pakistan in the summer of 2010. Both are 

claimed to be a direct result of the environmental abuse. 

 14  Report: Globalization Stalled by Transport Costs, by J. Beltrame, Canadian Press, May 27, 

2008, p. 1. 
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on globalization the way tariffs and other obstacles to trade did in the 1970s. 

Arguably the rising transportation costs did effectively offset all the trade liber-

alization efforts of the past three decades.
15

 

Truly such pessimistic a view might have been a product of the explosion 

of crude oil prices prior to the financial crisis of the last couple of years when 

a barrel of crude fetched almost US$150. With prices dropping to half that level 

in the summer of 2010, this impact is reduced, although by no means gone. 

High energy costs translate directly into higher transportation costs which im-

pact negatively on the further progress in globalization. 

This however does not indicate that we will soon return to the situation 

that existed prior to the latest explosion of globalization. Hardly so. However, 

one way or another increasing transportation costs might put a brake on its tem-

po. 

Another factor impacting the progress of globalization is the financial situ-

ation. The damage inflicted by the bank failures since the summer of 2008 will 

take years to repair. There will definitely be some kind of resurgence of protec-

tionism in the financial sector as the domino effect of bank collapse almost ru-

ined the world economy and at the least caused long lasting problems almost 

everywhere. This may also be another contributing factor to a slow down of 

globalization. 

So even if, contrary to J. Rubin, globalization may be irreversible, it is also 

uncontrollable in the sense that it escapes traditional methods and standards of 

governance as it involves various factors which transcend national borders. Na-

tional controlling agencies and institutions are often helpless with respect, for 

instance, to international fraud which is becoming increasingly global. There are 

hardly any rules universally accepted that would regulate the behaviour of 

transnational companies in terms of competition, fair commercial practices and 

particularly in terms of the protection of economic and social right of workers.
16

 

In short globalization which is an on-going process does not change much 

the traditional conflict between labour and capital. It may change its scope or 

geographical aspect but hardly its essence. In fact it may have even strength-

ened its impact on the industrial relations in the third millennium. 

                                                           
 15  Ibidem. 

 16  The case of the Union Carbide’s factory explosion in Bhopal India is a good example of 

such a lack of control over the activities of transnational companies. 
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Although the conflict between capital and labour will probably be never 

removed, it can undoubtedly be alleviated. If the international community suc-

ceeds in promoting adequate laws adopted by all the major players in the world 

economy and which laws will put a brake on uncontrolled abuses of global 

firms, the labour force in general will be better off. But the onus is not solely on 

the developed world but also on the recipient countries. Better protection of 

workers’ rights, better governance, less corruption will be favourable to labour 

force which is now widely abused. This alas will be a long process. 

Meanwhile the significant differences in remuneration standards between 

industrial and developing world will continue to play in favour of those compa-

nies which outsource their activities to regions with lower labour costs. This ap-

proach will continue as long as these scandalous differences in remuneration 

persist. 

An interesting lesson can be drawn from the recent past of the former so-

cialist countries of Central and Eastern Europe. Millions migrated from the 

most recent additions of the European Union member states (Poland, Hungary, 

Slovakia, Rumania, etc) to the “original” member countries as soon as the bor-

ders opened. And while this phenomenon still exists it seems to have lost some 

of its initial momentum. As the lifestyle differential between the old and new 

member countries slowly but consistently improves in some of the latter, there 

is a growing trend towards workers opting to stay home rather than migrating in 

search of “greener pastures”. No doubt this process is slow, even extremely 

slow, but it cannot pass unnoticed. Economic immigration will slow as the situ-

ation back home improves. 

One can say it is wishful thinking and the practice will never disappear. 

Fairly so, but only economic progress, improving industrial relations and stabil-

ity may turn it around.
17

 

                                                           
 17  There is also a growing trend of protectionism. The latest move by some EU nations to de-

port members of the Roma migrants to their countries of origin may be the beginning of a process 

to crack down on immigration. Same can be observed in Canada with the Tamil immigration (Au-

gust 2010). These are just two examples of a growing trend in many developed countries to curb 

immigration. 
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Thus the traditional conflict between capital and labour is here to stay. It 

may have passed through various stages of human economic development but 

no economic system has ever managed to eliminate is. Neither did the socialist 

experiment nor globalization. On the contrary the latter may have even added to 

its intensity. 

But the conflict as such does not need to be always of such violent nature. 

Better industrial relations may alleviate some of its impact. And whilst the pro-

gress in this area will be slow it is inevitable. Despite of all its negative impact 

on the capital-labour relationship, globalization has had one positive effect; it 

has amplified people’s understanding of what the economic relationships are 

about and how an individual can benefit from them. And that aspect too, may 

contribute to the further slowing down of the progress of globalization. 
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Konflikt między kapitałem i pracą jest powszechnie znany w ekonomii. Pojawił 

się z chwilą powstania kapitalistycznego systemu ekonomicznego, kiedy nastąpiło roz-

dzielenie tych dwóch czynników produkcji. 

Globalizacja nie usunęła tego konfliktu ani go nie złagodziła. Nadała mu jednak 

charakter uniwersalny, przenosząc go z obszaru pojedynczego kraju, a nawet regionu, 

na arenę światową. 

Autor stwierdza, że chociaż konflikt między kapitałem a pracą jest nierozerwalnie 

związany z kapitalistycznym sposobem produkcji i ma obiektywny charakter, nie musi 

bynajmniej być skrajny i w wyniku kompromisu między celami obydwu czynników 

produkcji mógłby ulec istotnemu złagodzeniu. 

Translated by Ignacy H. Chrzanowski 

 



 

 

 

 



 

 

Ł

elem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji harmonizacji 

(zbliżenia) prawa karnego państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). 

Wraz z zasadą wzajemnego uznawania orzeczeń oraz współpracą organów poli-

cyjnych i sądowych stanowi ona jeden z trzech podstawowych elementów 

kształtujących model prawa karnego w ramach UE. Początkowo postrzegane 

jako konkurencyjne i niespójne, elementy te stały się równoprawnymi składo-

wymi złożonego, lecz koherentnego systemu, umożliwiającego integrację prawa 

karnego państw członkowskich UE, a zarazem – na zasadzie synergii – w istot-

ny sposób wspomagającego współpracę pomiędzy właściwymi organami sądo-

wymi tychże państw.  

Integracja europejska jest procesem starszym od Wspólnot Europejskich 

i będącej ich następczynią Unii Europejskiej. Niemniej jednak to właśnie w ra-

mach Unii integracja ta zyskała swój najbardziej rozpoznawalny atrybut, jakim 

jest swoboda przepływu osób, towarów, kapitału i usług. Dzięki tym standar-

dom obywatele UE uzyskali niespotykaną od czasów średniowiecza wolność 

podróżowania, pracy i handlu na kontynencie. Zawarcie przez większość 

państw członkowskich, a później także przez Norwegię, Islandię i Szwajcarię, 
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układu z Schengen (1985) spowodowało niemalże całkowite otwarcie europej-

skich granic lądowych
1
. 

To dobrodziejstwo pociągnęło jednakże za sobą również negatywne skut-

ki. Swoboda przepływu osób, towarów, kapitału i usług, ciesząca obywateli UE, 

stała się skutecznym narzędziem europejskich przestępców, poszerzających sfe-

rę swoich działań i korzystających z możliwości zatarcia śladów
2
. Odpowiedzią 

unijnej administracji była koncepcja integracji systemów prawa karnego państw 

członkowskich w ramach Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedli-

wości (PWBiS). Idea ta, po raz pierwszy publicznie zaprezentowana przez 

Valéry’ego Giscarda d’Estaing w 1977 roku, funkcjonowała początkowo jako 

swego rodzaju pojęcie klucz, odnoszące się do współpracy policyjnej i sądowej 

w sprawach karnych
3
. W traktacie z Maastricht (1992) zostały wskazane cha-

rakterystyczne cechy Przestrzeni. W Traktacie z Lizbony (Traktat o funkcjono-

waniu Unii Europejskiej, TFUE, 2009) uzyskała już legalną definicję. 

 

Artykuł 67 TFUE stanowi, co następuje: 

Art. 67. 1. Unia stanowi przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawie-

dliwości w poszanowaniu praw podstawowych oraz różnych systemów i trady-

cji prawnych Państw Członkowskich. 

[…] 

3. Unia dokłada starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa za 

pomocą środków zapobiegających przestępczości, rasizmowi i ksenofobii oraz 

zwalczających te zjawiska, a także za pomocą środków służących koordynacji 

i współpracy organów policyjnych i sądowych oraz innych właściwych orga-

                                                           
 1  Mając to na uwadze, tym bardziej musi niepokoić zapowiedź Pałacu Elizejskiego z końca 

kwietnia 2011 roku, że w związku z napływem nielegalnych imigrantów z Tunezji, Francja za-

mierza zawiesić swój udział w traktacie z Schengen. 

 2  H. Jung, Criminal justice – an European perspective, „Common Market Law Review” 

1993, nr 4, s. 237. 

 3  Więcej na temat PWBiS por. P. Craig, G. de Búrca, EU Law. Text, Cases and Materials, Ox-

ford 2008, s. 229; Europejska przestrzeń sądowa (L’espace judiciaire européen), red. A. Frącko-

wiak-Adamska, R. Grzeszczak, Wrocław 2010; A. Górski, Europejskie ściganie karne. Zagadnie-

nia ustrojowe, Warszawa 2010; A. Grzelak, T. Ostropolski, Współpraca policyjna i sądowa 

w sprawach karnych, Warszawa 2009; H. Kuczyńska, Wspólny obszar postępowania karnego 

w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2008; V. Mitsilegas, EU Criminal Law, Oxford, Portland 

2009; S. Peers, EU criminal law and the Treaty of Lisbon, „European Law Review” 2008, nr 33; 

idem, Justice and Home Affairs Law, Oxford 2006. 
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nów, a także za pomocą wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w spra-

wach karnych i, w miarę potrzeby, przez zbliżanie przepisów karnych. 

Przytoczony wyżej przepis zawiera następujące przesłanki istnienia Prze-

strzeni:  

1. PWBiS pokrywa się z terytorium Unii Europejskiej. Tym samym żadne pań-

stwo członkowskie UE nie może być z niej wyłączone. Nie zmienia to faktu, 

że nie wszystkie państwa uczestniczą w budowie Przestrzeni w równym 

stopniu. Niektórym (Dania, Irlandia i Zjednoczone Królestwo) przysługuje 

uprawnienie do niezwiązywania się nowymi instrumentami z zakresu 

współpracy w sprawach karnych.  

2. Założeniem PWBiS jest poszanowanie praw podstawowych. Nie sposób 

w ramach niniejszego opracowania zawrzeć wszystkie asocjacje łączące się 

z koncepcją praw naturalnych, rozwijane od czasów ojców Kościoła, Grotiu-

sa, przez Deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych z 1776 i kon-

wencję rzymską z 1950 roku, aż po dzień dzisiejszy. Warto jednak zacyto-

wać fragment tekstu, który przyczynił się do zmiany świata – Deklaracji 

niepodległości: „Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy 

ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył  ich pewnymi nienaru-

szalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda 

ubiegania się o szczęście, że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zo-

stały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa  władza wywodzi się ze 

zgody rządzonych, że jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu unie-

możliwiałaby osiągnięcie tych celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić 

lub obalić i powołać nowy…”
4
. Warto przy tym zauważyć, że katalog praw 

podstawowych ulega ciągłemu poszerzeniu: o ile założyciele Stanów Zjed-

noczonych doszukali się zaledwie kilku „prawd oczywistych”, podobnie jak 

ich starszy o około 100 lat prekursor, Hugo de Groot, o tyle konwencja 

rzymska przewiduje już 12 takich standardów, a Karta praw podstawowych 

UE – aż 50
5
.  

                                                           
 4 A. Bartnicki, K. Michałek, I. Rusinowa, Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych Ame-

ryki, Warszawa 1992, s. 67.  

 5  Więcej na temat relacji pomiędzy europejskim prawem karnym a prawami podstawowymi 

por. A. Bernardi, Il principio di legalità e delle pene nella Carta dei diritti, problemi 

e prospettive, „Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario” 2002, s. 673; A. van Hoek, 

M. Luchtman, Transnational cooperation in criminal matters and the safeguarding of human 

rights, „Utrecht Law Review” 2005, nr 1/2, s. 1; E. Spaventa, Remembrance of principles lost, on 

fundamental rights, the third pillar and the scope of union law, w: Yearbook of European Law, 

Oxford 2006, s. 153; J. Menkers, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej a konstytucja 
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3. PWBiS jest budowana na podstawie poszanowania systemów prawnych 

i tradycji państw członkowskich. Deklaracja ta jest zrozumiała, jeżeli bę-

dziemy pamiętać, że współpraca w sprawach karnych zawsze była postrze-

gana jako szczególnie wrażliwy element integracji. Wiąże się to z faktem, że 

dziedzina władzy państwowej, obejmująca stanowienie i stosowanie prawa 

karnego, jest ściśle kojarzona z suwerennością państwa. Powstanie Wspólnot 

Europejskich początkowo nie zmieniło tego stanu rzeczy, gdyż w ramach 

Wspólnot nie przywiązywano pierwotnie wagi do współpracy w zakresie 

prawa karnego. Jednak ze względu na zagrożenie ze strony przestępczości 

międzynarodowej Rada Europejska powołała w 1978 roku grupę TREVI 

(Terrorisme, Radicalisme, Extremisme, Violence Internationale). Początko-

wo współpraca w ramach tej grupy ograniczała się do zwalczania międzyna-

rodowego terroryzmu, z czasem jednak poszerzono jej formy o działania na 

rzecz harmonizacji przepisów prawa karnego materialnego i procesowego, 

a także współpracy sądowej i policyjnej. W listopadzie 1999 roku, wraz 

z wejściem w życie traktatu z Maastricht, porozumienie TREVI stało się in-

tegralną częścią III filara Unii Europejskiej, który miał charakter międzyrzą-

dowy, a nie wspólnotowy. Uwspólnotowienie tego obszaru nastąpiło dopiero 

w Traktacie z Lizbony. Ta część normy traktatowej oznacza zatem osta-

teczną rezygnację z pełnej unifikacji prawa karnego w ramach UE, jaka była 

rozważana przez różne gremia (przyznać należy, że raczej spekulacyjne niż 

decyzyjne) na wczesnym etapie integracji. 

 

Cytowany przepis traktatu z Lizbony przewiduje trzy narzędzia służące do 

osiągnięcia założonego celu: 

- współpracę organów policyjnych i sądowych, 

- wzajemne uznawania orzeczeń w sprawach karnych,  

- zbliżanie przepisów.  

Pierwsze dwa środki pozostają poza zakresem tematycznym niniejszego 

artykułu. Jedynie sygnalnie należy zauważyć, że współpraca organów sądowych 

                                                                                                                                              

Europy, „Studia Europejskie” 2001, nr 2, s. 27; A. Nogal, Karta praw podstawowych Unii 

Europejskiej, „Civitas – Studia z Filozofii Polityki” 2002, nr 6, s. 100; por. także F. Jasiński, Kar-

ta praw podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2003. 
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i policyjnych tradycyjnie dotyczy ekstradycji, pomocy prawnej oraz pozyski-

wania dowodów w postępowaniach transgranicznych. Realizowana jest poprzez 

wielostronne umowy międzynarodowe zawierane przez państwa członkowskie. 

Odpowiada to logice, zgodnie z którą współpraca ta ma – z uwagi na poszano-

wanie wzajemnej suwerenności – wyłącznie charakter międzyrządowy. O ile 

umowy odnoszące się do procedur ekstradycyjnych obecnie, po wprowadzeniu 

europejskiego nakazu aresztowania, istotnie straciły na znaczeniu, o tyle Kon-

wencja o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami człon-

kowskimi Unii Europejskiej (2000) pozostaje jak najbardziej aktualna. Jej pier-

wowzorem była Konwencja Rady Europy o pomocy prawnej w sprawach kar-

nych (1959). Niemniej jednak rozwiązania przyjęte w konwencji UE wyraźnie 

wykraczają poza zakres współpracy przewidywany przez Radę Europy. Poza 

tradycyjnymi mechanizmami pomocy prawnej, związanej z dostarczaniem ko-

respondencji, przesłuchiwaniem świadków, biegłych i podejrzanych, kładzie 

ona nacisk na elementy znacznie ułatwiające i upraszczające zasady współpra-

cy, poprzez wprowadzenie m.in. zasady bezpośrednich kontaktów organów są-

dowych. Bezpośredniość kontaktów podlega ograniczeniu tylko w niektórych, 

ściśle określonych sytuacjach
6
. 

Zasada bezpośrednich kontaktów między organami właściwymi do wyko-

nania wniosków o pomoc prawną stała się jednym z podstawowych filarów za-

sady wzajemnego uznawania orzeczeń. W instrumentach regulujących wzajem-

ną pomoc w sprawach karnych należy się również doszukiwać zalążka kolejnej 

przesłanki wspomnianej zasady w postaci uwzględniania czynności dokonanych 

przez organy procesowe innego państwa
7
. Dowodzi to ewolucyjnego wykształ-

cenia zasady wzajemnego uznawania orzeczeń z klasycznego systemu pomocy 

prawnej. Uznana przez konkluzje Rady Europejskiej z Tampere (1999) i Pro-

gram haski (2004) za „kamień węgielny” współpracy w sprawach karnych, za-

sada ta doprowadziła do przekształcenia podstaw obrotu w sprawach karnych 

w ramach UE. O ile klasyczny mechanizm międzynarodowej pomocy prawnej 

opiera się na wniosku państwa wzywającego, którego wykonanie podlega 

w znacznej mierze dyskrecjonalnej ocenie państwa wykonującego, o tyle 

                                                           
 6  Por. S. Buczma, Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń między państwami członkowski-

mi Unii Europejskiej – etapy kształtowania, zakres funkcjonowania i podstawowe cechy, „Ius 

Novum” 2009, nr 2, s. 68. 

 7  Ibidem. Więcej na temat konwencji por. E. Denza, The 2000 Convention on mutual assi-

stance in criminal matters, „Criminal Law Review” 2003, nr 40, s. 1047; M. Płachta, Wzajemna 

pomoc prawna w Unii Europejskiej na podstawie Konwencji z 2000 r., „Studia Europejskie” 

2003, nr 2, s. 91.  
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współpraca oparta o wzajemne uznawanie polega na daleko idącym automaty-

zmie uznania i wykonania orzeczenia przez państwo wykonania. Państwo to 

może odmówić współpracy jedynie ze względu na ściśle określone przesłanki 

negatywne, w dużej mierze o charakterze formalnym. W ten sposób współpraca 

ulega znacznemu uproszczeniu, co łączy się z istotnym przyspieszeniem proce-

dowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
8
. 

 

Z uwagi na wyjątkowo wrażliwy charakter harmonizacji przepisów prawa 

karnego, o czym była mowa powyżej, prawo europejskie zwykle posługuje się 

mniej jednoznacznym terminem „zbliżania” prawa (ang. approximation, fr. 

rapprochement, wł. ravvicinamento). W warstwie semantycznej są to jednak 

pojęcia tożsame.  

Harmonizacja odbywa się zarówno na płaszczyźnie prawa materialnego, 

jak i procedury karnej. Art. 31(1)(e) traktatu z Maastricht zapowiadał stopniowe 

przyjmowanie środków ustanawiających reguły minimalne. Ten sposób proce-

dowania potwierdziły dalsze dokumenty UE odnoszące się do PWBiS, takie jak 

Wiedeński Plan Działania, dotyczący implementacji traktatu amsterdamskiego 

(1998), czy konkluzje Rady Europejskiej z Tampere
9
.  

W zakresie prawa materialnego cel ten został osiągnięty poprzez przyjęcie 

wielu instrumentów, określających wspólne standardy dotyczące pewnych kate-

gorii przestępstw, które prawodawca uznał za szczególnie szkodliwe lub z uwa-

gi na ich charakter, wymagających podjęcia działań na poziomie europejskim. 

Chodzi m.in. o terroryzm, fałszowanie euro, pranie pieniędzy, handel ludźmi, 

handel narkotykami, seksualne wykorzystywanie dzieci i pornografię dziecięcą 

oraz cyberprzestępczość. Unia Europejska wypracowała własny model zbliżania 

prawa materialnego, składający się z dwóch elementów. Pierwszym jest wska-

zanie minimalnego górnego pułapu zagrożenia za dane przestępstwo poprzez 

określenie, że górna granica zagrożenia ustawowego za dany czyn nie może być 

niższa niż przewidziana w instrumencie europejskim. Wymóg ten bierze się nie 

                                                           
 8  R. Kierzynka, T. Ostropolski, Zasada podwójnej karalności w III filarze UE, „Europejski 

Przegląd Sądowy”/2008, nr 9, s. 24.  

 9  R. Adam, La cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni, da Schengen 

a Maastricht, „Rivista di Diritto Europeo” 1994, s. 225. Por. również A. Tizzano, Il Trattato di 

Amsterdam, Padova 1998; Il Trattato di Nizza, red. A. Tizzano, Milano 2003. 
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tylko ze wspólnej dla kultury prawnej Europy oceny szkodliwości społecznej 

danego czynu, ale też z konieczności takiego ukształtowania sankcji karnej za 

ten czyn, aby przekraczała ona minimalne poziomy przewidziane początkowo 

w instrumentach ekstradycyjnych, a później w decyzji ramowej o europejskim 

nakazie aresztowania. Innymi słowy – aby sprawca określonego czynu mógł zo-

stać bez przeszkód wydany przez jedno państwo członkowskie drugiemu. 

Wskazanie pułapu kary jest uzupełniane standardową formułą, wedle której 

winna być ona skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca.  

Elementem drugim jest określenie kompletnego zespołu znamion przestęp-

stwa, co umożliwia penalizację czynu we wszystkich państwach członkowskich 

w sposób zapewniający tożsamość krajowych definicji prawnych danego czynu, 

pomimo istniejących różnic językowych, kulturowych i legislacyjnych.  

Harmonizacja prawa procesowego jest zjawiskiem stosunkowo nowym. 

Dotyczy ona przede wszystkim ustalenia wspólnych standardów gwarancji pro-

cesowych dla oskarżonych oraz wspólnego poziomu uprawnień osób pokrzyw-

dzonych przestępstwem w ramach postępowania karnego. Do chwili obecnej 

harmonizacja objęła prawo podsądnego do tłumaczenia oraz uzyskania infor-

macji o prawach procesowych
10

.  

 

Komisja Europejska wskazała następujące cele zbliżenia prawa karnego:
11

  

1. Zdefiniowanie pewnych rodzajów przestępstw na poziomie europejskim sta-

nowi publiczne przesłanie, że nie mogą być one tolerowane w żadnym pań-

stwie członkowskim. Tworzy to wspólne poczucie sprawiedliwości, będące 

                                                           
 10  Więcej na temat harmonizacji prawa w ramach UE por. V. Bazzochi, I diritti fondamentali 

nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’unione europea, Bologna 2007, s. 195; 

S. de Biolley, L’harmonisation des procedures, w: Actualité de droit européen, Bruxelles 2003, 

s. 341; G. Grasso, Harmonisation of the national penal systems, a, w: The European Union and 

the Challange of Transnational Organised Crime. Towards a Common Police and Judicial 

Approach, red. F. Longo, Milano 2002, s. 93; V. Monetti, L. Salazar, Proposte specifiche in tema 

di cooperazione penale e di garanzie processuali, w: L’Europa dei diritti. Lo Spazio europeo di 

libertà, sicurezza e giustizia, red. G. Amato, E. Paciotti, Bologna 2005, s. 105; A. Weyembergh, 

L’harmonisation des législations, condition de l’espace pénal européen et révélateur de ses 

tensions, Bruxelles 2004, s. 137. 

 11  Por. Green Paper on the approximation, mutual recognition and enforcement of criminal 

sanctions in the European Union, COM(2004)334 final, Brussels, 30.04.2004, s. 9.  
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jednym z niezbędnych przesłanek budowy PWBiS, a także zapewnia sku-

teczną i ekwiwalentną ochronę obywateli UE na całym jej terytorium.  

2. Skutkiem zbliżenia prawa karnego jest sytuacja, w której takie samo niepo-

żądane społecznie zachowanie spotyka się z podobną reakcją karną w całej 

Unii. Tym samym zbliżenie legislacji jest celem samym w sobie w obsza-

rach, których ochrona stanowi priorytet UE. Dotyczy to zwłaszcza przestęp-

czości o charakterze transgranicznym, która nie może być skutecznie zwal-

czana wyłącznie na poziomie krajowym. 

3. Unijne standardy minimalne pozwalają zapobiegać wykorzystywaniu przez 

przestępców, zwłaszcza członków grup zorganizowanych, zróżnicowania 

krajowych porządków prawnych w celu unikania odpowiedzialności karnej.  

4. Art. 50 Karty praw podstawowych UE przewiduje zakaz ponownego sądze-

nia lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod 

groźbą kary, za który oskarżony został uprzednio osądzony na terytorium 

Unii (ne bis in idem). Praktyka, w tym orzecznictwo Trybunału Sprawiedli-

wości UE, wskazuje, że stosowanie tego przepisu jest znacznie łatwiejsze 

w odniesieniu do przestępstw zharmonizowanych na poziomie europejskim.  

5. Stosowanie niektórych mechanizmów współpracy sądowej w sprawach kar-

nych oraz wzajemnego uznawania orzeczeń uzależnione jest od pewnego 

minimalnego poziomu sankcji karnej przewidzianej za dane przestępstwo.  

6. Zbliżenie reguł postępowania karnego, definicji przestępstw oraz poziomu 

kar wzmacnia wzajemne zaufanie pomiędzy wymiarami sprawiedliwości 

państw członkowskich. To zaś stanowi podstawę efektywnego stosowania 

zasady wzajemnego uznawania orzeczeń, jak również instrumentów współ-

pracy sądowej. 

 

Każde działanie, mające na celu harmonizację przepisów karnych państw 

członkowskich UE, musi spełniać dwa podstawowe kryteria: subsydiarności 

i proporcjonalności. Zasada subsydiarności, zwana inaczej zasadą pomocniczo-

ści, wyznacza granice funkcjonowania Unii Europejskiej. W obszarach, które 

nie są dla niej traktatowo zastrzeżone, jest ona uprawniona do podejmowania 

działań tylko w przypadkach, które nie mogą zostać dostatecznie efektywnie 
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zrealizowane na poziomie krajowym
12

. Subsydiarność wiąże się zatem z po-

działem kompetencji i zadań pomiędzy UE i państwa członkowskie. Zasada 

pomocniczości zyskała umocowanie prawne w traktacie z Maastricht.  

Drugim podstawowym warunkiem harmonizacji, ale również każdego in-

nego działania na poziomie europejskim, jest proporcjonalność. Reguła ta ma 

kilka podstawowych znaczeń. Proporcjonalność oznacza, że inicjatywy podej-

mowane przez instytucje Unii Europejskiej powinny być niezbędne co do ich 

zakresu i ilości. W tym znaczeniu proporcjonalność oznacza pewną relację po-

między katalogiem działań prawodawcy europejskiego a liczbą problemów, 

których działania te dotyczą. Ponadto proporcjonalność oznacza adekwatność 

środków wobec planowanych celów. Innymi słowy, podejmowane działania 

winny wpływać wyłącznie na te sfery, które z założenia są przedmiotem zmian. 

Wreszcie, zwłaszcza w zakresie prawa karnego, proporcjonalność oznacza pre-

cyzyjne miarkowanie sankcji nakładanej przez określony organ państwowy 

względem społecznej szkodliwości czynu, przeciwko któremu sankcja ta jest 

skierowana.  

Rozważając źródła prawa europejskiego w tej mierze, warto pamiętać, że 

do traktatu amsterdamskiego (1997) dołączony został protokół o stosowaniu za-

sad subsydiarności i proporcjonalności. Zgodnie z nim, podjęcie działań na po-

ziomie europejskim jest usprawiedliwione tylko w wypadku kwestii transgra-

nicznych i tylko jeżeli brak takich działań albo podjęcie ich wyłącznie na po-

ziomie krajowym będzie niewystarczające z punktu widzenia zobowiązań trak-

tatowych
13

. 

                                                           
 12 F. Emmert, M. Morawiecki, Prawo europejskie, Warszawa–Wrocław 2002, s. 157.  

 13  Więcej na ten temat por. Z. Cieślik, Zagadnienia prawa europejskiego. Informacje na temat 

kontroli działań podejmowanych przez UE pod względem zgodności z zasadą subsydiarności, Ze-

szyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz 2004, nr 3, s. 33; S. Dudzik, Zasada pomocniczości 

w przyszłej konstytucji europejskiej, „Państwo i Prawo” 2004, nr 3, s. 51; A. Dobek, Zasada sub-

sydiarności w Traktacie z Lizbony, w: Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Zeszyty Studenckie 

2009, nr 2, s. 178; C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. I, 

Warszawa 2000, s. 273; E. Popławska, Zasada subsydiarności w traktatach z Maastricht i Am-

sterdamu, Warszawa 2000, s. 53; E. Przybylska-Marciniuk, Zasada subsydiarności w projekcie 

Traktatu konstytucyjnego, w: Przyszły Traktat konstytucyjny. Zasadnicze zmiany ustrojowe w Unii 

Europejskiej, red. J. Barcz, t. II, Warszawa 2004, s. 81; P. Saganek, Podział kompetencji pomiędzy 

Wspólnoty Europejskie a państwa członkowskie, Warszawa 2002, s. 167; A. Szpor, Państwo 

a subsydiarność jako zasada prawa w UE i w Polsce, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 1–2, 

s. 20. Por. także Subsydiarność, red. D. Milczarek, Warszawa 1998; Z. Zgud, Zasada subsydiar-

ności w prawie europejskim, Kraków 1999. 
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Harmonizacja prawa karnego w ramach Unii Europejskiej jest zjawiskiem 

postępującym i stałym. W zależności od nastrojów panujących wśród obywateli 

UE oraz nastawienia rządów państw członkowskich jest ona szeroko prezento-

wana i komentowana lub kompletnie przemilczana. Dotyczy to zarówno gre-

miów unijnych, jak i krajowych. Zbliżanie prawa karnego jest bowiem, zwłasz-

cza w środowiskach eurosceptycznych, postrzegane jako zagrożenie dla suwe-

renności. Z kolei euroentuzjaści zwykli bagatelizować dość oczywisty związek 

pomiędzy postępem harmonizacji a utratą części kompetencji państw narodo-

wych na rzecz projektu europejskiego. Należy otwarcie stwierdzić, że harmoni-

zacja prawa karnego ma wpływ na poziom suwerenności państwa narodowego. 

Trzeba jednak przy tym zdawać sobie sprawę, że suwerenność państwa, a sze-

rzej – każdego podmiotu zawsze doznaje ograniczenia wskutek związania się 

przez ten podmiot umową. Zawieranie umów jest z kolei cechą, ale i potrzebą 

każdego podmiotu funkcjonującego w ramach określonej wspólnoty. Funkcjo-

nowanie we wspólnocie wymaga zatem częściowej rezygnacji z własnej suwe-

renności. Innymi słowy – tylko państwo doskonale autarkiczne i całkowicie izo-

lowane jest państwem w pełni suwerennym. Każdy rodzaj relacji zewnętrznych, 

w jakie państwo takie wchodzi, ogranicza w jakimś stopniu jego modelową su-

werenność. 

Co więcej, suwerenność winna być postrzegana nie tylko in abstracto – 

jako generalna cecha państwa narodowego, odnosząca się do jego najważniej-

szych imponderabiliów i fundamentów, ale także in concreto – jako legitymacja 

państwa do podejmowania samodzielnych działań w określonej sferze. W tym 

drugim ujęciu suwerenność jest wartością, która nie ma charakteru bezwzględ-

nego, a może podlegać swoistej kalkulacji korzyści. Dopuszczalne jest zatem 

pytanie, czy z punktu widzenia dobra obywatela pewne działania winny być po-

dejmowane wyłącznie przez państwo narodowe, czy też możliwa i celowa jest 

cesja kompetencji państwa w zakresie tych działań na organizację międzynaro-

dową. Wydaje się, że jeżeli nie tracić z pola widzenia potrzeby zachowania su-

werenności in abstracto jako warunku istnienia państwa narodowego, pewne 

koncesje w zakresie niektórych funkcji takiego państwa są możliwe. Tym sa-

mym częściowa cesja kompetencji na Unię Europejską, zwłaszcza jeżeli odpo-

wiada zasadzie pomocniczości, nie powinna stanowić zagrożenia dla abstrak-

cyjnie pojmowanej suwerenności państwa członkowskiego. Może powodować 
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jej ograniczenie, ale nie powinna prowadzić do jej likwidacji. Wymaga to jed-

nak stałego nadzoru ze strony państw członkowskich oraz konsekwentnego sto-

sowania testu subsydiarności wobec nowych projektów unijnych.  

Jak zaznaczono wyżej, zbliżanie prawa karnego, zarówno materialnego, 

jak i procesowego w ramach Unii Europejskiej, jest procesem ciągłym. 

Upodobnianie przepisów jest świadectwem naszego wzajemnego zaufania, ale 

także czynnikiem, który zaufanie to wzmaga. Zbliżanie prawa karnego stanowi 

przeto rodzaj prawniczego i społecznego perpetuum mobile: będąc efektem za-

ufania, wpływa równocześnie na jego wzrost. Można się zatem spodziewać, że 

dalsza harmonizacja przepisów państw członkowskich wzmocni więzi pomię-

dzy nimi, przyczyniając się do ustanowienia Przestrzeni Wolności, Bezpieczeń-

stwa i Sprawiedliwości. Proces ten może jednak również prowadzić do niepo-

żądanego zniekształcenia krajowych systemów prawnych, poprzez nieumiejętne 

dostosowanie ich do wymogów europejskich. W każdym wypadku harmoniza-

cja prawa karnego jest zjawiskiem wymagającym ścisłego nadzoru i kontroli ze 

strony demokratycznie zdefiniowanych organów państwa, a zwłaszcza człon-

ków parlamentu oraz przedstawicieli władzy wykonawczej i sądowniczej.  
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 procesach globalizacyjnych i integracyjnych w świecie wzrasta rola 

i znaczenie regionów, problematyki regionalnej, rozwoju regionalnego, 

polityki regionalnej i wymiaru regionalnego w życiu społeczno-gospodarczym. 

Regionalizacja jest uznawana za proces komplementarny wobec globalizacji, 

stanowiąc jednocześnie sposób łagodzenia wielu negatywnych następstw globa-

lizacji. Współczesne państwa są zbyt małe, aby sprostać globalnym wyzwa-

niom, a zarazem zbyt duże, aby skutecznie rozwiązywać wszystkie sprawy 

o charakterze regionalnym. W Polsce funkcjonuje szesnaście dużych woje-

wództw, współokreślających układ terytorialny i regionalny kraju. Wojewódz-

two jest również upodmiotowioną jednostką samorządu terytorialnego – regio-

nalną wspólnotą samorządową. Celem pracy jest przedstawienie zadań gospo-

darczych i społecznych w polskiej polityce intraregionalnej prowadzonej przez 

władze samorządowe województw. 

 

Polityka intraregionalna jest ważną częścią polityki regionalnej, uznawanej 

za dziedzinę polityki publicznej i polityki społeczno-gospodarczej, która zasad-
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niczo zajmuje się problemami społeczno-gospodarczymi zróżnicowanymi tery-

torialnie. Wyodrębnianie polityki regionalnej wiąże się z uwzględnianiem w po-

lityce publicznej i społeczno-gospodarczej wymiaru terytorialnego. 

Istotny jest podział polityki regionalnej na interregionalną i intraregional-

ną. Polityka interregionalna (międzyregionalna) to ogólnie polityka państwa 

wobec regionów, a polityka intraregionalna (wewnątrzregionalna) – polityka 

regionów w stosunku do samych siebie. Polityka intraregionalna bywa nazywa-

na regionalną polityką społeczno-gospodarczą lub regionalną polityką ekono-

miczną. Przedmiotem tej polityki są poszczególne regiony. Za W. Kosiedow-

skim można stwierdzić, że polityka intraregionalna to „całościowa polityka spo-

łeczno-gospodarcza prowadzona w danym regionie przez właściwe podmioty 

regionalne”
1
. Według Z. Gilowskiej, G. Gorzelaka, B. Jałowieckiego i K. Sob-

czaka polityka intraregionalna to „usystematyzowane oddziaływanie na procesy 

rozwoju społeczno-gospodarczego zachodzące na obszarze regionu. Polityką 

intraregionalną są działania podejmowane przez samorządowe władze regionu 

i ich agendy”
2
. 

Polityka intraregionalna ma określoną budowę wewnętrzną, która może 

być nazywana układem morfologicznym. Elementami każdej polityki w ukła-

dzie morfologicznym są (zob. rys. 1): jej podmioty i przedmiot, cele i zadania, 

uwarunkowania (determinanty)
3
, zasady, narzędzia (instrumenty)

4
, efekty (re-

zultaty). Należy zaakcentować, że jednym z ważnych elementów polityki intra-

regionalnej w układzie morfologicznym są jej zadania. 

                                                           
 1  W. Kosiedowski, Między rynkiem a interwencją państwa. Niektóre dylematy polityki regio-

nalnej w okresie transformacji, w: Gospodarka – przestrzeń – środowisko. Restrukturyzacja 

transformacyjna i rozwój regionów w perspektywie procesu jednoczenia się Europy, red. S. Bag-

dziński, M. Marszałkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1998, s. 157. 

 2  Z. Gilowska, G. Gorzelak, B. Jałowiecki, K. Sobczak, Kierunki polityki regionalnej Polski, 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998, s. 16–17. 

 3  Przyjmować można przynajmniej dwa podejścia przy określaniu relacji między tymi poję-

ciami. Według pierwszego z nich determinanty uznaje się za szczególnie istotne uwarunkowania – 

decydujące i przesądzające w polityce intraregionalnej. Zgodnie z drugim podejściem dwa wy-

mienione pojęcia traktuje się jako równorzędne, tożsame. 

 4  W literaturze pojęcie „narzędzie” bywa także uznawane za szersze od kategorii „instru-

ment”. Por. M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwo-

ju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 149. 
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Rys. 1.  Układ morfologiczny polityki 

Źródło:  W. Grzywacz, Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Polskie 

Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2005, s. 91. 

Wymienione elementy polityki intraregionalnej w układzie morfologicz-

nym są wzajemnie sprzężone, zmienne w czasie i przestrzeni oraz można je 

w pewnych granicach aktywnie kształtować. Przykładowo uwarunkowania (de-

terminanty) wpływają na zadania, a z kolei te oddziałują na narzędzia (instru-

menty). Stosowanie podejścia morfologicznego ułatwia analizę, ocenę i kształ-

towanie tej polityki. Politykę intraregionalną warto rozpatrywać przez pryzmat 

jej poszczególnych elementów w układzie morfologicznym, w tym z punktu 

widzenia jej zadań. 

Należy zwrócić uwagę, że realizacji zadań polityki intraregionalnej służą 

jej narzędzia (instrumenty). Narzędzia polityki intraregionalnej można definio-

wać jako środki realizacyjne celów i zadań. Zdaniem A. Sztando według kryte-

rium formy oddziaływania mogą być wyodrębniane i analizowane następujące 

grupy instrumentów polityki intraregionalnej
5
: przymusu administracyjnego, in-

                                                           
 5  A. Sztando, Polityka intraregionalna – pojęcie, podmioty, cele i instrumenty, Prace Nauko-

we Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu „Problemy rozwoju regionalnego”, nr 110, red. 

R. Brol, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 188 i n. 
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frastruktury społecznej, infrastruktury technicznej, informacyjne, poznawcze, 

rynku pracy, rozwoju gospodarczego, oddziaływania bezpośredniego, koncep-

cyjno-organizacyjne, finansowe, bezpieczeństwa, prośrodowiskowe, a oddziel-

nym instrumentem w tym ujęciu jest lobbing. 

 

Kluczową dziedziną interwencjonizmu władz publicznych oddziałującą na 

rozwój regionalny jest polityka intraregionalna. Należy podkreślić, że za pod-

stawowe zadanie w polityce intraregionalnej można uznać tworzenie warunków 

dla rozwoju regionalnego. Jednocześnie zadania cząstkowe tej polityki dotyczą 

wszystkich wymiarów rozwoju regionalnego, w tym zwłaszcza wymiaru spo-

łeczno-gospodarczego. W teorii i praktyce często używa się pojęcia „polityka 

rozwoju regionalnego”. Można wskazać, że polityka ta obejmuje działania 

podmiotów polityki regionalnej na rzecz rozwoju regionalnego. Kładzie nacisk 

na politykę intraregionalną, nie wyklucza jednak polityki interregionalnej. Poję-

cie „polityka rozwoju regionalnego” bywa także stosowane w dwóch znacze-

niach: jako synonim prowadzonej przez władze samorządowe polityki mającej 

na celu rozwój regionu lub zamiennie z terminem „polityka regionalna”. 

Definicje i opisy rozwoju regionalnego przedstawiono w literaturze. Zda-

niem T. Kudłacza rozwój regionalny to „proces pozytywnie ocenianych zmian 

w zakresie ilościowych i jakościowo-strukturalnych przekształceń w ramach 

danego układu regionalnego, wywołanych zarówno samoczynnymi mechani-

zmami, jak i celowym oddziaływaniem odpowiednich podmiotów, głównie 

podmiotów państwa różnych szczebli”
6
. Autor ten podaje również, że pojęcie 

rozwoju regionalnego jest stosowane na oznaczanie „zmian wewnętrznych od-

powiedniej jednostki terytorialnej, w wyniku których następuje wzbogacenie 

elementów jej struktury wewnętrznej i (lub) wzbogacanie relacji zachodzących 

między tymi elementami”
7
. 

Na rozwój regionalny wpływa wiele zróżnicowanych i zmiennych czynni-

ków, które mogą być klasyfikowane na podstawie różnych kryteriów. Wydziela 

                                                           
 6  T. Kudłacz, Rozwój regionalny w Polsce lat 90. – ocena dominujących procesów oraz spo-

dziewanych tendencji, w: Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno- 

-regulacyjnych, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001, s. 20. 

 7  T. Kudłacz, Programowanie rozwoju regionalnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, 

s. 15. 
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się między innymi czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, nazywane często endo-

genicznymi i egzogenicznymi. Jednocześnie rozwój regionalny ogólnie stanowi 

wypadkową oddziaływania dwóch czynników: mechanizmu rynkowego i inge-

rencji władz publicznych. Jedną z form kształtowania rozwoju regionalnego 

w ramach ingerencji władz publicznych jest wytyczanie i realizacja zadań go-

spodarczych i społecznych w polityce intraregionalnej. 

Ważne jest dążenie do zachowania właściwych proporcji między mechani-

zmem rynkowym a ingerencją władz publicznych we wpływie na rozwój regio-

nalny, zgodnie z zasadą „tyle mechanizmu rynkowego ile możliwe, tyle inge-

rencji państwa ile konieczne”. Ingerencja władz publicznych w ramach polityki 

intraregionalnej powinna być uzupełnieniem mechanizmu rynkowego, syste-

mem komplementarnym, a nie substytucyjnym wobec rynku. Może być również 

ukierunkowana na lepsze wykorzystanie mechanizmów rynku. 

W innym ujęciu można wskazać, że rozwój regionalny stanowi wypadko-

wą działania czynników o charakterze międzynarodowym, krajowym, regional-

nym i lokalnym, co ujęto w formie graficznej na rysunku 2. 

 

Rys. 2.  Rozwój regionalny jako wypadkowa działania czynników międzynarodowych, 

krajowych, regionalnych i lokalnych 

Źródło:  opracowanie własne. 

Warto zauważyć, że w prowadzonej polityce intraregionalnej następuje 

oddziaływanie na wszystkie czynniki wymienione na rysunku 2, jednak przede 

wszystkim na czynniki o charakterze regionalnym i lokalnym. 
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Głównym podmiotem polityki intraregionalnej w Polsce są władze samo-

rządu województwa
8
. Istotę województwa samorządowego można określić wy-

korzystując ustawę o samorządzie województwa
9
. Zgodnie z zapisami tej usta-

wy przez samorząd województwa należy rozumieć „regionalną wspólnotę sa-

morządową oraz odpowiednie terytorium”
10

, przy czym zaznacza się, że 

„mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samo-

rządową”
11

. Organami tego samorządu są sejmik województwa i zarząd woje-

wództwa kierowany przez marszałka województwa. Opierając się na ujęciu 

A. Szewca warto wskazać, że województwo jako jednostka samorządu teryto-

rialnego ma osobowość prawną, określone zadania publiczne i kompetencje do 

ich wykonania, władze realizujące te zadania, mienie, finanse, może ustanawiać 

prawo obowiązujące na obszarze województwa, w tym określać swój ustrój, 

ustalać wysokość podatków i opłat lokalnych
12

. 

Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawuje Prezes Rady 

Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obra-

chunkowa. Stawiane są postulaty, aby zakres samodzielności województwa był 

większy niż w przypadku gminy i powiatu, argumentując, że miejsce samorządu 

województwa „w państwie, charakter zadań, wreszcie powiązania międzynaro-

dowe czynią zeń jednostkę o szczególnej pozycji, a jeśli tak to do rozważenia 

pozostaje osłabienie nadzoru państwa na rzecz autonadzorczych funkcji samo-

rządu wojewódzkiego, oczywiście z wyłączeniem spraw związanych z suwe-

rennością i integralnością państwową, gdzie nadzór administracji rządowej z na-

tury rzeczy winien pozostać mocny”
13

. 

                                                           
 8  W niektórych podejściach za podmioty polityki intraregionalnej uznaje się również samo-

rządy powiatowe i gminne, choć wydaje się, że są to raczej przede wszystkim podmioty polityki 

lokalnej. 

 9  Zob. obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (DzU 2001, nr 142, 

poz. 1590 ze zm.). 

 10  Art. 1 ustawy o samorządzie województwa, ibidem. 

 11  Ibidem. 

 12  A. Szewc, Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 

2008, s. 30. 

 13  Z. Niewiadomski, Miejsce samorządu wojewódzkiego w systemie ustrojowym państwa – 

doświadczenia i perspektywy, referat na konferencję „10 lat funkcjonowania samorządu woje-
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Problematykę zadań samorządu województwa w aspekcie polityki intrare-

gionalnej w ujęciu ogólnym można rozpatrywać z punktu widzenia Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku
14

, a zwłaszcza jej roz-

działu VII „Samorząd terytorialny”. Zapisy konstytucji w tym przedmiocie 

można też uznać za uwarunkowania ustrojowe polskiej polityki intraregional-

nej. W konstytucji wskazano, że „samorząd terytorialny wykonuje zadania pu-

bliczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz 

publicznych”
15

, a „gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialne-

go niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego”
16

. 

Należy podkreślić, że zadania jednostek samorządu terytorialnego, w tym 

województw samorządowych, są często klasyfikowane na podstawie podziału 

przedstawionego w konstytucji, w ramach którego wyodrębniono zadania włas- 

ne i zadania zlecone. W ustawie zasadniczej stwierdzono, że „zadania publiczne 

służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez 

jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne”
17

 oraz że „jeżeli wy-

nika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom sa-

morządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa okre-

śla tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych”
18

. Ponadto 

wydziela się zadania powierzone na podstawie umów. 

Odnosząc się do ogólnych kwestii realizacji zadań gospodarczych i spo-

łecznych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym województwa samo-

rządowe, można zauważyć, że w konstytucji wskazano, iż „jednostkom samo-

rządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowied-

nio do przypadających im zadań”
19

, a „zmiany w zakresie zadań i kompetencji 

jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami 

w podziale dochodów publicznych”
20

. Ponadto zapisano, że „jednostki samo-

                                                                                                                                              

wództwa – dokonania i perspektywy”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Pułtusk, listopad 

2008, s. 7. 

 14  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgroma-

dzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym 

w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 

1997 r. (DzU 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.). 

 15  Art. 163 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ibidem. 

 16  Art. 164 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ibidem. 

 17  Art. 166 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ibidem. 

 18  Ibidem. 

 19  Art. 167 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ibidem. 

 20  Ibidem. 



54 Europa Regionum XIV (2012) 

 

rządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów sta-

nowiących i wykonawczych”
21

. 

Zadania samorządu województwa ogólnie dotyczą prowadzenia polityki 

rozwoju regionalnego i świadczenia usług na rzecz społeczności regionalnej. 

Według Z. Niewiadomskiego zadania te „ograniczają się w zasadzie do trzech 

kategorii spraw: kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego, pobudzania 

aktywności gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrod-

niczego, choć we właściwości samorządu wojewódzkiego pozostaje też utrzy-

manie i rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu woje-

wódzkim oraz niektóre inne sprawy”
22

. W znaczącym stopniu są to zadania go-

spodarcze i społeczne oddziałujące na rozwój regionalny. 

Z punktu widzenia zadań samorządu województwa jako podmiotu polityki 

intraregionalnej kluczowe znaczenie ma ustawa o samorządzie województwa, 

w której stwierdzono, że „do zakresu działania samorządu województwa należy 

wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżo-

nych ustawami na rzecz organów administracji rządowej”
23

. W ustawie tej 

wskazano też, że „samorząd województwa wykonuje określone ustawami zada-

nia publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”
24

. Można 

wymienić kilkadziesiąt tego typu ustaw
25

. W tym kontekście trzeba również za-

uważyć, że „zasada domniemania właściwości województwa stanowi podstawę 

rozstrzygania sporów kompetencyjnych między administracją rządową a samo-

rządową”
26

. 

 

Należy podkreślić, że ogólne zadania gospodarcze i społeczne w polskiej 

polityce intraregionalnej wynikają przede wszystkim z ustawy o samorządzie 

                                                           
 21  Art. 169 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ibidem. 

 22  Z. Niewiadomski, Miejsce samorządu wojewódzkiego..., s. 3. 

 23  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (DzU 2001, nr 142, 

poz. 1590 ze zm.), art. 2. 

 24  Art. 6 ustawy o samorządzie województwa... 

 25  A. Szewc wymienia 43 ustawy tego typu. Zob. A. Szewc, Ustawa o samorządzie..., s. 47–

48. 

 26  Ibidem, s. 37. 
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województwa, według zapisów której na politykę rozwoju województwa pro-

wadzoną przez samorząd składa się
27

: 

- tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pra-

cy; 

- utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu 

wojewódzkim; 

- pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, 

w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej; 

- wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształ-

cenia obywateli; 

- racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska 

naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; 

- wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, po-

pieranie postępu technologicznego oraz innowacji; 

- wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kul-

turowym i jego racjonalne wykorzystywanie; 

- promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa; 

- wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciw-

działania wykluczeniu społecznemu. 

Jednocześnie samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wo-

jewódzkim, określone ustawami, w szczególności w zakresie
28

: edukacji pu-

blicznej, w tym szkolnictwa wyższego; promocji i ochrony zdrowia; kultury 

oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; pomocy społecznej; polityki 

prorodzinnej; modernizacji terenów wiejskich; zagospodarowania przestrzenne-

go; ochrony środowiska; gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowo-

dziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazy-

nów przeciwpowodziowych; transportu zbiorowego i dróg publicznych; kultury 

fizycznej i turystyki; ochrony praw konsumentów; obronności; bezpieczeństwa 

publicznego; przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

działalności w zakresie telekomunikacji; ochrony roszczeń pracowniczych 

w razie niewypłacalności pracodawcy
29

. 

                                                           
 27  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (DzU 2001, nr 142, 

poz. 1590 ze zm.), art. 11. 

 28  Art. 14 ustawy o samorządzie województwa... 

 29  Zadania dotyczące „działalności w zakresie telekomunikacji” i „ochrony roszczeń pracow-

niczych w razie niewypłacalności pracodawcy” dodano w ramach ostatnich nowelizacji analizo-

wanej ustawy. 



56 Europa Regionum XIV (2012) 

 

Należy zwrócić uwagę, że samorząd województwa określa strategię roz-

woju województwa, oddziałującą na regionalny rozwój społeczno-gospodarczy, 

która powinna w szczególności uwzględniać następujące cele
30

: 

- pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodo-

wej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i roz-

wijanie tożsamości lokalnej; 

- pobudzanie aktywności gospodarczej; 

- podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki woje-

wództwa; 

- zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy 

uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń; 

- kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. 

Strategia rozwoju województwa powinna zawierać
31

: diagnozę sytuacji 

społeczno-gospodarczej województwa, określenie strategicznych celów polityki 

rozwoju województwa, określenie kierunków działań podejmowanych przez 

samorząd województwa dla osiągnięcia strategicznych celów polityki rozwoju 

województwa. Uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, kra-

jowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich strategii ponad- 

regionalnych oraz powinna być spójna z planem zagospodarowania przestrzen-

nego województwa. Należy podkreślić, że strategia rozwoju województwa oraz 

jej cele i zadania są realizowane przez programy wojewódzkie i regionalny pro-

gram operacyjny. 

Samorząd województwa prowadzi również współpracę zagraniczną. Sej-

mik województwa uchwala „Priorytety współpracy zagranicznej wojewódz-

twa”, wytyczając główne cele współpracy zagranicznej, priorytety geograficzne 

przyszłej współpracy, zamierzenia co do przystępowania do międzynarodowych 

zrzeszeń regionalnych
32

. Warto zaakcentować, że współpraca województwa ze 

społecznościami regionalnymi innych państw ma być prowadzona zgodnie 

z prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodo-

wymi zobowiązaniami, w granicach zadań i kompetencji województwa
33

. Trze-

ba pamiętać, że „Priorytety współpracy zagranicznej województwa” mogą być 

                                                           
 30  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (DzU 2001, nr 142, 

poz. 1590 ze zm.), art. 11. 

 31  Art. 11 ustawy o samorządzie województwa... 

 32  Art. 75 ustawy o samorządzie województwa... 

 33  Art. 76 ustawy o samorządzie województwa... 
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uchwalane oraz inicjatywy zagraniczne województwa, w tym w szczególności 

projekty umów o współpracy regionalnej, mogą być podejmowane za zgodą 

ministra właściwego do spraw zagranicznych
34

. 

 

Przy rozpatrywaniu zadań gospodarczych i społecznych w polskiej polity-

ce intraregionalnej oprócz ustawy o samorządzie województwa można również 

uwzględnić treść kilkudziesięciu innych ustaw. Odnosząc się do wymienionych 

zadań polityki intraregionalnej, warto przeanalizować wybrane ustawy w kon-

tekście tych zadań. 

Istotne są zapisy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
35

, 

w której stwierdzono, że politykę rozwoju prowadzą
36

: 

- Rada Ministrów, 

- samorząd województwa, 

- samorząd powiatowy i gminny. 

W analizowanej ustawie wskazano również, że37: 

- zarząd województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw roz-

woju regionalnego przygotowuje oraz uzgadnia projekt regionalnego pro-

gramu operacyjnego, przewidującego dofinansowanie pochodzące z budżetu 

państwa; 

- zarząd województwa przyjmuje projekt regionalnego programu operacyjne-

go w drodze uchwały, przed skierowaniem do przyjęcia przez Komisję Eu-

ropejską; 

- minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zawiera z zarządem wo-

jewództwa kontrakt wojewódzki w celu realizacji programów lub przedsię-

wzięć wymagających dofinansowania ze środków krajowych budżetu pań-

stwa; 

                                                           
 34  Art. 77 ustawy o samorządzie województwa... 

 35  Zob. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego testu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU 

2009, nr 84, poz. 712). 

 36  Art. 3 ustawy o zasadach prowadzenia... 

 37  Art. 20 ustawy o zasadach prowadzenia... 
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- zarząd województwa przekazuje sejmikowi województwa, do dnia 30 

czerwca każdego roku, informację o realizacji regionalnego programu ope-

racyjnego w roku poprzednim
38

. 

W ustawie o usługach turystycznych
39

 określono znaczne kompetencje 

marszałka w dziedzinie usług turystycznych. Marszałek województwa jest or-

ganem właściwym do prowadzenia rejestru organizatorów turystyki i pośredni-

ków turystycznych
40

. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek wo-

jewództwa są upoważnieni do kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę tury-

stycznej działalności gospodarczej w odpowiednim zakresie
41

. Marszałek wo-

jewództwa właściwy dla miejsca zamieszkania nadaje, odmawia nadania, za-

wiesza i przywraca oraz cofa uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota 

wycieczek osobom będącym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej
42

. Ponadto 

marszałek właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego do-

konuje zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, na-

daje kategorię oraz prowadzi ewidencję tych obiektów
43

. 

Według ustawy Prawo energetyczne samorząd województwa uczestniczy 

w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa 

w określonym zakresie oraz bada zgodność planów zaopatrzenia w energię i pa-

liwa z polityką energetyczną państwa
44

. Zakres ten obejmuje opiniowanie pro-

jektów do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

gmin w obszarze koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie 

zgodności z polityką energetyczną państwa
45

. 

                                                           
 38  Dla polityki rozwoju w Polsce w warunkach integracji europejskiej ważne było również 

uchwalenie w 2004 r. ustawy o narodowym planie rozwoju, w której określono między innymi 

zasady koordynacji i współdziałania organów administracji rządowej, organów administracji sa-

morządowej i partnerów społecznych i gospodarczych w ramach tego planu. Zob. ustawę z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (DzU 2004, nr 116, poz. 1206 ze zm.). 

 39  Zob. ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (DzU 1997, nr 133, poz. 

884 ze zm.). 

 40  Art. 7 ustawy o usługach turystycznych... 

 41  Art. 9 ustawy o usługach turystycznych... 

 42  Art. 28 ustawy o usługach turystycznych... 

 43  Art. 38 ustawy o usługach turystycznych... 

 44  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w spra-

wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (DzU 2006, nr 89, poz. 625 ze 

zm.), art. 17. 

 45  Art. 19 ustawy Prawo energetyczne... 
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Można zauważyć, że zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych
46

 

własność właściwego samorządu województwa stanowią drogi wojewódzkie
47

. 

Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi stanowiące połączenia między miasta-

mi, mające znaczenie dla województwa, i drogi o znaczeniu obronnym niezali-

czone do dróg krajowych, a zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich następu-

je w drodze uchwały sejmiku województwa w porozumieniu z ministrami wła-

ściwymi do spraw transportu oraz obrony narodowej
48

. Zarządcami dróg woje-

wódzkich są ogólnie zarządy poszczególnych województw
49

. 

Natomiast w myśl ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organiza-

torem publicznego transportu zbiorowego jest też województwo, przede 

wszystkim na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich 

przewozach pasażerskich oraz w transporcie morskim, a także w przypadku 

powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 

porozumienia między województwami właściwymi ze względu na przebieg linii 

komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej
50

. 

W ustawie o systemie oświaty
51

 do zadań samorządu województwa przy-

pisano szereg zadań o charakterze społecznym, w tym tworzenie i prowadzenie 

publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, biblio-

tek pedagogicznych oraz szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów spe-

cjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek o znaczeniu regionalnym 

lub ponadregionalnym, z określonymi zastrzeżeniami, np. dotyczącymi szkół 

artystycznych. Do zadań własnych samorządu województwa przypisano też za-

kładanie publicznych kolegiów pracowników służb społecznych. Przy czym 

plan sieci publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczy-

                                                           
 46  Zob. obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (DzU 2007, nr 19, poz. 

115 ze zm.). 

 47  Art. 2 ustawy o drogach publicznych... 

 48  Art. 6 ustawy o drogach publicznych... 

 49  Art. 19 ustawy o drogach publicznych... 

 50  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU 2011, nr 5, 

poz. 13), art. 7.  

  Zgodnie z zapisami ustawy o transporcie kolejowym, do zadań własnych samorządu woje-

wództwa należało organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich, a środki fi-

nansowe na te zadania były określane corocznie ustawą budżetową, przy czym te przewozy pasa-

żerskie mogły być dofinansowywane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Obwiesz-

czenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ogłosze-

nia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym (DzU 2007, nr 16, poz. 94 ze zm.), art. 22. 

 51  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (DzU 2004, nr 256, poz. 2572 

ze zm.), art. 5. 
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cieli, bibliotek pedagogicznych i niektórych innych szkół i placówek wymie-

nionych w tej ustawie określa strategia rozwoju województwa ustalona na pod-

stawie odrębnych przepisów
52

. 

Zadań społecznych w polityce intraregionalnej dotyczy również ustawa 

Prawo o szkolnictwie wyższym, według której sejmik województwa, w poro-

zumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, może wnio-

skować o utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidację, zmianę na-

zwy oraz połączenie z inną publiczną uczelnią zawodową
53

. 

W obszernej ustawie Prawo ochrony środowiska
54

 zawarto wiele odniesień 

do polityki intraregionalnej, często o charakterze uwarunkowań dla realizacji 

zadań gospodarczych i społecznych w tej polityce, zapisując między innymi, że: 

- marszałkowie województw opiniują projekt polityki ekologicznej państwa 

opracowywany przez ministra właściwego do spraw środowiska (politykę 

ekologiczną państwa uchwala sejm na wniosek Rady Ministrów)
55

; 

- organ wykonawczy województwa w celu realizacji polityki ekologicznej 

państwa, sporządza wojewódzki program ochrony środowiska, uwzględnia-

jąc odpowiednie wymagania
56

; 

- organ wykonawczy województwa opiniuje powiatowe programy ochrony 

środowiska
57

; 

- wojewódzki program ochrony środowiska uchwala sejmik województwa, 

a organ wykonawczy województwa sporządza co dwa lata raporty, które 

przedstawia sejmikowi województwa
58

; 

- sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia nega-

tywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki określić dla terenu 

                                                           
 52  W ustawie o systemie oświaty między innymi stwierdzono, że samorząd województwa miał 

wpływ na powołanie kuratora. W skład powoływanej przez wojewodę komisji konkursowej prze-

prowadzającej konkurs na stanowisko kuratora oświaty wchodzą dwaj przedstawiciele sejmiku 

województwa (obok trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

trzech przedstawicieli wojewody i przedstawicieli wojewódzkich struktur związków zawodowych 

o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających nauczycieli). Zob. art. 30 ustawy o systemie oświaty... 

 53  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU 2005, nr 164, poz. 

1365 ze zm.), art. 18. 

 54  Zob. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo ochrony środowiska (DzU 2008, nr 25, 

poz. 150 ze zm.). 

 55  Art. 15 ustawy Prawo ochrony... 

 56  Art. 17 ustawy Prawo ochrony... 

 57  Ibidem. 

 58  Art. 18 ustawy Prawo ochrony... 
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województwa bądź jego części rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do 

stosowania, a także sposób realizacji i kontroli tego obowiązku
59

; 

- marszałek województwa prowadzi rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc wystę-

powania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
60

. 

Sposób wytyczania i realizacji zadań gospodarczych oraz społecznych 

w polskiej polityce intraregionalnej wpływa na rozwój regionalny kraju i po-

szczególnych regionów. Kluczową dziedzinę interwencjonizmu władz publicz-

nych wobec regionów stanowi polityka intraregionalna. Głównym podmiotem 

tej polityki w Polsce są władze samorządu województwa. Za podstawowe zada-

nie w polityce intraregionalnej można uznać tworzenie warunków dla rozwoju 

regionalnego. W ujęciu prawnym zadania gospodarcze i społeczne w polskiej 

polityce intraregionalnej wynikają przede wszystkim z ustawy o samorządzie 

województwa i z kilkudziesięciu innych ustaw. Zadania te ogólnie dotyczą 

prowadzenia polityki rozwoju regionalnego i świadczenia usług na rzecz spo-

łeczności regionalnej. Należy podkreślić, że rzeczywiste kompetencje samorzą-

du województwa i wynikające z nich możliwości kształtowania funkcjonowania 

regionów i rozwoju regionalnego ocenia się jako mniejsze, niż wynika to z za-

pisów ustawowych. 
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 59  Art. 96 ustawy Prawo ochrony... 

 60  Art. 162 ustawy Prawo ochrony... 
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In the processes of globalization and integration in the world, the role and im-

portance of the regions, regional policy and regional dimension of socio-economic life 
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he existence of a cluster on the district territory is related to activities asso-

ciated with effective management, innovation and activity in the range of 

research and development.A cluster is also a tool used to expand markets for 

approved specialization of production, due to the supra-regional nature of this 

type of business. From the self government’s point of view it requires the in-

volvement of marketing and solicitation of a proper infrastructure for further 

development.  

The activities being the base for clusters’ development in Ruhr Area have 

begun in the eighties of twentieth century. One of the best examples of industri-

al clusters functioning in Ruhr Area for local development can be Ennepe Ruhr 

Kreis (Ennepe Ruhr District) (ie. medical sector, machine building industry) as 

well as Dortmund (a development of micro- and nanotechnology).  

Ennepe-Ruhr-Kreis is a post-industrial poviat (Kreis), located in south-

eastern part of Ruhr Area, and it embraces nine districts inhabited by 340 thou-

sands of residents. It is a specific area in the Ruhr, which differs from other dis-

tricts and poviats, not only in terms of location (mountainous areas, mostly cov-

ered with meadows and fields). Despite the fact that in the past there was a dom-
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inance of the mining and steel industry, the economic situation of the poviat is 

very favorable. 

During the reconversion process (within 25 years) 40 thousands of resi-

dents have lost their jobs. Districts Hattingen and Witten, located up to now in 

the northern part of poviat, overcome the effects of restructuring. These actions 

included the redevelopment of former industrial areas in excess of 100 thou-

sands m2.  

The convergence of economic problems in both cities to those taking place 

in Bochum and Dortmund, sets theirs close cooperation to promote economic 

development (membership to the Chamber of Commerce in Bochum, and not in 

Wetter – city Ennepe-Ruhr-Kreis). Crossing administrative borders is also a part 

of economic policy in the Regional Association Ruhr of (Regionalverband Ruhr 

– RVR). The strategy of development is directed to cooperation between cities 

of Ruhr Area. It focuses on achieving the common economic goals. The exam-

ple of such collaboration is strengthening the existing clusters in Ennepe 

through cooperation with Universities in Dortmund and Bochum, and the entre-

preneurs in Ennepe-Ruhr Poviat (German Ennepe-Ruhr-Kreis). Within the 

fourth component of the Ruhrteil RVR project, the biggest investment was car-

ried out in Hattingen (located in Ennepe Ruhr Poviat). The revitalization of 

Henry Steel Mill (German Henrichshütte) territory (385 thousand of m2), costed 

100 mln € (50% was paid by EU and 50% by Land of Nord Rhein Westfalen – 

NRW). In Witten, the former industrial city of Ennepe, a technological park has 

been set up on the revitalized territories. Large areas of property, which are 

managed, are Land’s ownership (German Landes Entwicklungs Gesselschaft).  

The costs of re-using the grounds for economic purposes were paid by EU 

and Land. Adapted industrial properties are leased to enterprises or developers, 

investing in the development of housing infrastructure.  

On the basis of Technological Park in Witten the project of technology 

transfer had been carried out (the idea of the Institut of Research and Develop-

ment Center – German Forschungs- und Entwicklungszentrum), between the 

Private University in Witten and entrepreneurs from Technological Park. The 

project was finished in 2007.  

The project was successfully carried out due to the industrial clusters. One 

of the first clusters in Ennepe, was the medical cluster. The total number of em-

ployees in the cluster amounts to 14 280 people: including 555 medical techni-

cians and people working in eleven clinics. The strengthening for entrepreneurs 
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are medical faculties in adjacent cities: Dortmund University (German Uni 

Dortmund), Private University in Witten (German PrivatUni Witten), Bochum 

University (Uni Bochum) as well as institutes (German Forschungsinstitut 

Technologie-Behindertenhilfe (FTB), Wetter (Ruhr) Institut für Pflegewissen- 

schaften, Zahnmedizinisch-Biowissenschaftliches Forschungs- und Entwick-

lungszentrum (ZBZ) in Witten). 

The identification of strong sides of the district (medical sector, machine 

building industry, agriculture) in the nineties was the first step to support the 

medical sector in Ennepe-Ruhr-Poviat. The machine building sector employs 21 

thousand people in 200 companies. Investments' capital in this sector in Ennepe 

equals 39 billions of € (in 2004), and 50% belongs to the foreign capital.
1
  

Currently (i.e. 2007–2013) to finance expansion programs of clusters, dis-

tricts derive measures within Objective 2 of the programming of the European 

Union, focused on employment and competitiveness, as well as Objective 3 – 

Support for international cooperation. 

For Dortmund (city with poviat status), adjacent to the Ennepe-Ruhr-Kreis, 

the formation of the cluster was the only way to mitigate the effects of reorgani-

zation.  

The purpose of the project called The Dortmund Project
2
 (launched in 

2000), was to strengthen the economic situation of the city after the steel mill 

was closed up. Earlier, as the effect of reconversion process of coal industry 

(years 1960–2003), almost 40 thousand people working in coal mines lost their 

jobs (from 600 thousand citizens of Dortmund and traveling to Dortmund). An-

other 40 thousand jobs were eliminated by restructuring the steel mill. That is 

why the economic situation of the city was really difficult.  

As a result of the programs prepared to stimulate the labour market in 

Dortmund, in the eighties of the nineteenth century (under the implementation 

of innovation in local economies), Small and Medium Businesses (SMEs) be-

                                                           
 1  Statistical data on leading economic sectors in Ennepe Ruhr Kreis come from the report: 

Wirtschaftsstandort Ennepe-Ruhr, Agentur Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GMBH, 

Published by Mehlis-Nordhausen, 10.2006.  

 2  Data about The Dortmund Project, comes from: G. Mühge, D. Jaske, M. Knuth, A New 

Dortmund? Coping with Restructuring on the Territorial Level. The Approach of the Dortmund-

Project, Institut Arbeit und Technik, Published by Universtiät Bremen, 2006; S. Röllinghoff, 

Clusterpolitik im Strukturwandel: Das dortmund-project. Verlauf, Bewertung und Anfragen an die 

Forschung, w: Cluster und Regionalentwicklung, ed L. Schätzl, M. Kiese, Münster 2006, p. 157–

187; Dortmund-Projekt web side <www.dortmund-projekt.de> (26.12.2010). 
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gan to appear in an established technology park. Financial analysis of the park, 

after 10 years of its activity, showed substantial losses.  

According to the entrepreneurs the losses were directly caused by the in-

creasing popularity of high-tech industry and the consequent migration of well 

educated employees to competing companies doing business outside the Ruhr 

Region. Industrial type of the city and its relatively low popularity in the sector 

makes the labour market less attractive.  

As a result of changes in management methods of merged steel mills 

Thyssen and Krupp the next part of job cuts had taken place in the nineties (five 

thousand people lost their jobs).  

The situation led to close cooperation between the local self government 

and the companies (Thyssen and Krupp, McKinsey). On the basis of PPP, and 

with the support of McKinsey, local authorities and the copmany’s executive 

board, the project of stimulating economically the city has been implemented. It 

particularly focused on creating new working places.  

For this purpose a special organization unit was created – Support of 

Economy and Employment of Dortmund (German Die Wirtschafts- und 

Beschäftigungsförderung Dortmund – WBF-DO). The management authority of 

the project consisted of representatives of local universities, the minister of 

economy of the Land NRW and governor of Dortmund. The strategy for Dort-

mund development was mainly based on the analysis made in years 1997–1998 

by the Institut of Labour and Technique in Gelsenkirchen “The Strengths of in-

novation in Dortmund” (Innowationschwerpunkte in Dortmund). This analysis 

provided information about three innovation systems – the most important for 

further economic progress of Dortmund: logistics, ICT, Microsystems technol-

ogy. Apart from the analysis, additional studies were carried out and a detailed 

plan was drawn up by McKinsey.  

It was decided to relay on the existing Technology Park in Dortmund. The 

watchwords of the project were: the Three Horizons model (ger. Drei – 

Horizontale – Modell), logistic, microtechnology and ICT and synergistic 

Growth Model (ger. Modell des Synergetischen Wachstums). The main objec-

tive of the project, carried out up to 2010, was creating 70 thousand new vacan-

cies in Dortmund, primarily by supporting the clusters development. 

It was established that the goal would be achieved through: 

- Ensuring a steady promotion of the cluster and goods of companies doing 

business in the cluster; 
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- Making available the brownfield sites for new investment; 

- Strengthening the development of companies in the field of finance and in-

surance;  

- Educational and information activity for the people willing to set up a busi-

ness (a program start2grow
3
); 

- A constant monitoring of the progress of the implemented project.  

The ambitious guidelines of the project and economic forecasts prepared 

by McKinsey, were impossible to meet. After five years of implementation of 

the project there were only 6,7 thousand jobs from assumed number of 12 thou-

sand. It is claimed that the economists were responsible for the failure of the 

project at this stage, as they relayed mainly on the calculations related to the 

pace of IT sector development. Meanwhile, a year after the project has been im-

plemented the sector went through a crisis.  

In the case of SMEs development, to propagate the business (in addition to 

trainings) a system of financing the ideas contained in business plans by other 

companies (business angels) has been used. This method is continuously used in 

the U.S.
4
 When such cooperation brings success, the company becomes 

a shareholder of the SME or the SME pays off the initial equity given by the 

“business angel”. 

In Dortmund 600 firms – volunteers signed up for this program. Moreover, 

the idea of cooperation between experienced and novice entrepreneurs has been 

implemented (the idea comes also from U.S.). The result of the policy was cre-

ating 750 jobs in 194 new SMEs (in 2006).  

Opinions of people involved in the project after a few years since its be-

ginning, aside of above mentioned critical suggestions, were also positive. The-

se opinions stress visible activation of inhabitants in the labour market, as well 

as a gradual change in their mentality manifested by the independence of state 

support. 

The self government’s involvement has also increased, and it gradually 

learnt how to successfully manage the project during its’ implementation. This 

                                                           
 3  A program existing within the Dortmund-Project, web site <http://www.start2grow.de/ 

de/home/> (10.11.2008). 

 4  These practises are used in USA i.e. in federal organization of Small Business Administra-

tion (SBA). The others methods of supporting entrepreneurships in USA were presented in: 

E. Skowron, Comparative analysis of state agencies supporting entrepreneurship on the example 

of Small Business Administration (SBA) and the Polish Agency for Enterprise Development 

(PAED), in: Entrepreneurship in Economy, ed. D. Kopycińska, Economics & Competition Policy 

– Monograph No. 2, Printed by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, p. 106–114. 
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was possible due to the creation of a new culture of work organization by 

McKinsey, who by using PPP had arranged a separate department in the city 

council to introduce the project (Dortmund project). Management specialists 

from outside the industrial area had been hired in the new department to avoid 

conflicts between the staff.  

The Feature that connects the projects implemented in Ruhr Area (Dort-

mund and Ennepe Ruhr Poviat) is the base of activation of the post-industrial 

areas on clusters. First phase was market research – identification of local prod-

uct and business environment. The structure of companies running the business 

and the dynamic of changes in employment has been analyzed. In order to cre-

ate the vision of their further development interviews with entrepreneurs were 

essential. In the case of Ennepe Ruhr Area has been used the structure of previ-

ously acting clinics as well as machine building sector. However, in Dortmund 

ideas and methods of cluster project management were derived from the experi-

ence of other countries.  

The next phase of the planning was to look for the possibilities of innova-

tions’ development for hypothetical sector based on existing establishments and 

research institutions. The purpose of this stage was providing the well qualified 

staff for emerging clusters.  

At this level the local government took the initiative. Its’ task was to pre-

pare space for the activities of the cluster, as it was in Dortmund. Public-Private 

Partnership (PPP) played a crucial role here. 

Generally, the cluster development depends on its structure as well as the 

management quality. To manage its’ development we need to monitor it period-

ically and adjust the assumptions underlying a community initiative. An exam-

ple of a fulfilled last condition is Ennepe, which ensures a continuous activity of 

the municipality to seek cooperation and attract financial resources for devel-

opment. 

 

Public – Private Partnership (PPP: Öffentlich-Private Partnerschaft: ÖPP) 

consists in cooperation of public and private sectors to implement a project or 

services traditionally provided by a public sector. It is assumed that both parties 

achieve profits adequately to the degree of tasks carried out by them. By allow-
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ing each sector to make what it specializes in, public services and infrastructure 

are implemented in the most economically effective way. 

The main purpose of PPP is therefore creating such relationships among 

parties, so that the risk is taken by the party which is best able to control it.
5
 PPP 

is commonly used in economic practices as a tool in the process of privatization 

of industries and their reconversion process.  

This cooperation model between the gmina and entrepreneur is known and 

practiced in Ruhr Area since the seventies of XXth century. On the basis of the 

agreement between public and private sectors, many tasks and reconversion 

projects in the post-industrial gminas (i.e. in Herne, Essen, Dortmund) have 

been implemented. In the analysis of experiences of mining gminas the attention 

has been paid to these successful projects that had been carried out within PPP. 

The choice of this tool (PPP) does not guarantee local development, as it was in 

the case of Mores gmina. 

Herne is known for its’ successive use of PPP to overcome the results of 

structural changes. Herne’s local economy badly suffered from two economic 

breakthroughs. In 1970 there were 16 thousand people employed in industry, 

now only thousand – as a result of reconversion 20 thousand people
6
 lost their 

jobs. As a consequence of the first economic crisis in the city (in 1965) the con-

ception of cooperation has been created by Blaupunkt Company and the city 

council. As a result the Company of Supporting the Herne Economy was set up. 

Years 1970–1985 were the period of new investments and the development of 

service enterprises based on mining industry: Herne Betriebe Werne (mechani-

cal engineering), EcoE (business environment), Schaumwerk (sewage treatment 

plant), Fleets Mann (construction industry). The end of the eighties of the 19th 

century has begun the process of transferring business to other countries, the so-

called “companies exodus”.  

The main reasons for relocating the business were the high costs of doing 

business in Germany. The biggest company of region Herne: EcoE (had moved 

to Portugal), which hired thousand employees until 1985, now annually saves 

                                                           
 5  Compare Guidelines for successful public-private partnership, Europen Commission, Di-

rectorate-General Regional Politycy, Bruxelles, March 2003, p. 16 and other; W. Grzybowski, 

Inwestycja na raty. Wdrożenie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, “Finanse Komuna- 

lne” 2004, No. 7–8, p. 33; A. Kucharz, Partnerstwo publiczno-prywatne, Chancellery of the Sejm, 

Bureau of Studies and Expert Assessments, Department of Socio-Economical Analysis, Infor-

mation No. 1063, 08.2004,p. 1. 

 6  On the basis of interview with E. Dogs from Wirtschaftsförderung GmbH Herne, 28th of 

April 2007. 
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average 8 mln €. As of 2007, in buildings of EcoE, with the production area of 

16 thousands m2, business leads: SMEs, logistic company as well as company 

that manufacture cooling units. 

In 1985 the process of renewal and adaptation of industrial areas (an area 

of 70 hectares of the mine Friedrich der Grosse), for new businesses (50 ha) and 

the green areas (20 ha) has began.The Cost of reconversion, equals 130 mln €. 

The value of investment has been paid by Land NRW and country: 120 mln €, 

rest of money has been covered by entrepreneurs who bought the real estate. 

The project of retraining the area had been prepared by Landesentwicklung 

Gesellschaft. Now, the former mine has been replaced by the UPS (courier 

company) business, which has its’ main headquarters in Germany. 

The beginning of the nineties up to 1998, was a further period of liquida-

tion of companies. The situation began to change with the development of IT 

industry, and as a result in 1998–2000 there was an increase in SMEs within 

this sector. The biggest problem of Herne in entrepreneurship development was 

the peoples’ qualifications. The process of retraining the municipal infrastruc-

ture had taken 10 years. At the beginning of the nineties last century from initia-

tive of city council in Herne, an analysis of economic development has been 

made, by the Institute for Housing and Town Planning from Muenster (ger. 

Institut für Wohnungsbau und Stadtteilplanung IWOS), as well as Deutsche 

Institut für Urbanistik, to show gminas the strengths in its development. 

It was pointed out that the best bet is to: 

- Develop logistics companies – because of the city’s central location in rela-

tion to the Ruhr Area and adjacent location to the junction with motorway 

the A40 east-west and the A43 north-south;  

- To focus on construction companies and engineering, to take advantage of 

the experience with a viable operation in the region of both industries during 

the development of coal mining industry. 

PPP has been chosen as the best method of implementing the results of 

economic analysis.The cooperation between Economic Development GmbH 

(Wirtschaftsförderung GmbH Herne), co-owned by city council, and business-

men doing business in gmina aimed at activating the local labour market, the 

marketing of the city and business offers for investors, creating a surrounding 

for SMEs development through renting the space for offices. 
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Only in 2006 implemented six ventures, as the result of this cooperation
7
 

(table 1). 

Table 1 

Activities under the PPP in Herne in 2006 

Responsible Entity Project description 

Anwenderungzentrum 

Herne GmbH, 

The Center of Innovati-

ons in Herne  

Share capital: 51129,20 € 

Share of the city council Herne: 25% 

Purpose of the project: research and development, an experience of 

the development of techniques and methods in the field of environ-

mental technology 

Institut Emsher-Lippe 

techniques of automa-

tion safety and quality 

(ELIAS GmbH) 

Share capital: 180 250 € 

Share of the city council Herne: 14,29% 

Purpose of the project: research and development of new technologies 

in the field of innovation and technology transfer, staff qualifications, 

in particular in the field of automation and safety and quality 

The Center of Innovati-

ons in Herne 

(IGZ) Herne: as 

a founder  

Share capital: 25 600 € 

Share of the city council Herne: 100% 

Purpose of the project: promotion and development of economy and 

urban development through market support enterprises in the area of 

cooperation, innovation, perception of opportunities for technology 

transfer 

Institute of Logistics 

and Transport Infor-

mation Technology Ag-

glomeration Area 

(LOGIBALL GmbH) 

Share capital : 155 000 € 

Share of the city council Herne: 12,19% 

Purpose of the project: research and development of logistics systems, 

in particular for the development of urban areas for public and private 

clientsin particular for SMEs 

Last Mile Logistics 

Network GmbH 

Share capital 155 000 € 

Share of the city council Herne: 12,19% 

Purpose of the project: the object of the company is planning and co-

ordination of the supply infrastructure in order to strengthen the posi-

tion of Last – Mile – Logistik – Kompetenz in the region and create 

a plan of cooperation between municipalities, as a factor in the devel-

opment of infrastructure, which is the basis for further growth of the 

share of services sector in logistics 

City marketing of Herne 

GmbH 

Share capital 50 000 € 

Share of the city council Herne: 2 % 

Purpose of the project: marketing the city, advertising the city, tour-

ism, city management and administrative organization 

Source:  Materials received from E. Dogs Wirtschaftsförderung GmbH of Herne 

28.04.2007. 

                                                           
 7  Geschaftbericht für das Jahr 2006, Verbundene Unternehmen und Beteiligungen, WFG 

Herne, notpublished, Herne 2006. 
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The analysis of employment shows the superiority of staff working in 

SMEs: in Herne there is a total amount of 4 thousand of companies, of which 

60–80% are SMEs.  

The success of public-private cooperation is also determined by manage-

ment. In dealing with a potential investor, the selection of investments by indus-

try, in which it operates, does not apply. However, each investor must comply 

with relevant environmental standards. 

Above mentioned cooperation was extended to existing entrepreneurs – 

meetings of businessmen with representatives of Economic Development 

GmbH, Chamber of Commerce (Industrie und Handelskammer) and city coun-

cil are arranged. During the meetings the topics that relate to the problems of 

running a business and improvement of existing condition, are discussed. 

The additional element of local activation is cooperation with out siding 

entities. The Economic Development GmbH works with Metropolitan Econom-

ic Development Corporation (Metropolie Wirtschaftsförderung Gesellschaft 

(MWF GmbH)) to participate in Expo Reale, the preparation of effective mar-

keting, information on existing programs of EU development and their policies 

to promote development of enterprises for 2007–2013. 

Taking everything into account, the activities that lead to the effective us-

age of clusters and PPP include: 

- Identification of strengths and weaknesses of development – creation of lo-

cal and regional product; 

- Creation of the mission in gmina development, example: focusing on clus-

ters; 

- Teaching of the self government a new management methods in gminas’ de-

velopment (the Dortmund Project); 

- Preparing for the active role of self government in cooperation with investors 

and entrepreneurs;  

- The active use of PPPs for the implementation of local development plan (in 

accordance with the rule “you can not do it well let professionals do it for 

you”);  
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- Preparing oneself for cooperation with other gminas to implement bigger 

projects, leveling over-local effects of reconversion process, as well the in-

volvement of associations and unions of mining gminas; 

- The usage of marketing as a tool for attracting the investors’ attention 

(newspapers, Internet, tv, active presence at the trade fair industry); 

- Long-term financial planning and strategic development of the gmina and 

region; 

- Continuous monitoring of progress of the implemented plan and its periodic 

revision. 

Dortmund-Projekt, web side <www.dortmund-projekt.de>, 26.12.2010. 

The Dortmund Project, web side <http://www.start2grow.de/de/home/> 

(10.12.2010).Geschaftbericht für das Jahr 2006, Verbundene Unternehmen und 

Beteiligungen, WFG Herne, notpublished, Herne 2006. 

Grzybowski W., Inwestycja na raty. Wdrożenie partnerstwa publiczno-prywatnego 

w Polsce, “Finanse Komunalne” 2004, No. 78, p. 33.  

Guidelines for successful public-private partnership, Europen Commission, Directorate-

General Regional Politycy, Bruxelles, March 2003, p. 16.  

Kucharz A., Partnerstwo publiczno-prywatne, Chancellery of the Sejm, Bureau of Stud-

ies and Expert Assessments, Department of Socio-Economical Analysis, Infor-

mation No 1063, 08.2004, p. 1. 

Mühge G., Jaske D., Knuth M., A New Dortmund? Coping with Restructuring on the 

Territorial Level. The Approach of the Dortmund-Project, Institut Arbeit und 

Technik, Published by Universtiät Bremen, 2006.  

Röllinghoff S., Clusterpolitik im Strukturwandel: Das dortmund-project. Verlauf, 

Bewertung und Anfragen an die Forschung, in: Cluster und Regionalentwicklung, 

eds L. Schätzl, M. Kiese, Münster 2006, p. 157–187.  

Skowron E., Comparative analysis of state agencies supporting entrepreneurship on the 

example of Small Business Administration (SBA) and the Polish Agency for Enter-

prise Development (PAED), in: Entrepreneurship in Economy, ed. D. Kopycińska 

, Economics & Competition Policy – Monograph No. 2, Printed by Uniwersytet 

Szczeciński, Szczecin 2006, p. 106–114.  

Wirtschaftsstandort Ennepe-Ruhr, Agentur Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr 

GMBH, Published by Mehlis-Nordhausen, 10.2006.  
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W początkowej części opracowania zawarto podstawy prawne dotyczące procesu 

planowania rozwoju gminy w Zagłębiu Ruhry. Na podstawie wywiadów autorki z oso-

bami odpowiedzialnymi za programowanie rozwoju gmin w regionie Ruhry zaprezen-

towano przykłady wykorzystania powszechnie znanych narzędzi stymulacji rozwoju lo-

kalnego w pokonywaniu skutków przekształceń strukturalnych, tj. klastrów oraz part-

nerstwa publiczno-prywatnego (w Herne, Dortmundzie oraz Ennepe Ruhr-Kreis). Prze- 

dmiotem analizy stały się elementy procesu planowania rozwoju gminy prowadzące do 

efektywnego korzystania z klastrów oraz PPP. Uwagę zwrócono także na znaczenie sa-

morządu lokalnego w kreowaniu przestrzeni sprzyjającej rozwojowi lokalnemu na pod-

stawie przedmiotowych instrumentów.  

Tłumaczenie Ewelina Skowron 



 

 



ydatki inwestycyjne gmin, z uwagi na ich społeczno-ekonomiczne skut-

ki, są niezmiernie istotnym elementem polityki inwestycyjnej kształto-

wanej przez władze lokalne
1
. Jako czynnik sprawczy warunkują wzrost i rozwój 

na poziomie lokalnym i są decydującą przesłanką kształtującą konkurencyjność 

jednostki terytorialnej, a tym samym jej zdolność do akumulowania kapitału fi-

nansowego. 

Wydatki inwestycyjne pozostają zróżnicowane (w ujęciu ilościowym i ro-

dzajowym) w skali kraju oraz w zależności od charakteru jednostki terytorialnej 

(gmina – w tym różnice dotyczące wydatków inwestycyjnych gmin wiejskich, 

miejsko-wiejskich i wiejskich; powiat, województwo samorządowe), ich reali-

zacja zaś wymaga od władz lokalnych umiejętności niwelowania barier we 

wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

                                                           
 *  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010–2012 jako projekt badaw-

czy. 

 1  M. Rogowska, Miejsce i rola inwestycji w gospodarce gmin ze szczególnym uwzględnie-

niem infrastruktury, w: Gospodarka przestrzenna IX, red. S. Korenik, I. Potoczna, t. 2, Wyd. 

Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Wydziału Gospodarki 

Narodowej, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 2006, s. 63. 
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Celem artykułu jest dokonanie analizy wydatków inwestycyjnych gmin 

województwa zachodniopomorskiego w latach 2000–2009 oraz przedstawienie 

podstawowych relacji pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi gmin wojewódz-

twa zachodniopomorskiego a poziomem zobowiązań tych jednostek i kwotą 

wolnych środków budżetowych. 

 

Kierunki alokacji wydatków inwestycyjnych w gminach determinowane są 

głównie zakresem zadań powierzonych tym jednostkom w drodze ustawy
2
. 

Szczególną aktywność inwestycyjną, z uwagi na zakres i charakter wykonywa-

nych zadań oraz ich skalę, przypisuje się gminom miejskim oraz miastom na 

prawach powiatu (są to zadania zarówno gminy, jak i powiatu).  

Wysoka kapitałochłonność przedsięwzięć inwestycyjnych stanowi znaczne 

obciążenie dla budżetów gmin, zwłaszcza gmin wiejskich i większości gmin 

miejsko-wiejskich. Ograniczoność i niezadowalająca wydajność dochodów bu-

dżetowych gmin sprawia, że są one zmuszone redukować wydatki inwestycyjne 

lub korzystać z zewnętrznych, obcych źródeł finansowania. Dominujące sfery 

aktywności inwestycyjnej gmin dotyczą
3
: 

- infrastruktury technicznej (drogi gminne, sieć wodno-kanalizacyjna, komu-

nikacja miejska), 

- infrastruktury społecznej (oświata, ochrona zdrowia, opieka społeczna, bu-

downictwo mieszkaniowe itp.), 

- ochrony i bezpieczeństwa publicznego (ochrona przeciwpożarowa i bezpie-

czeństwo sanitarne itp.), 

- gospodarowania przestrzenią i ochrony środowiska (gospodarka terenami, 

ochrona środowiska). 

W latach 2000–2009 wydatki inwestycyjne gmin zachodniopomorskich 

wykazywały trwały wzrost. Dynamika tych wydatków, zarówno w ujęciu ogól-

nym, jak i per capita, ma charakter nierównomierny, skokowy. Tendencję tę 

                                                           
 2  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (DzU 2001, nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.). 

 3  E. Zieliński, Samorząd terytorialny w Polsce, Elipsa, Warszawa 2004, s. 29, 55, 88. 
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odzwierciedlają dane zaprezentowane w tabeli 1 (w ujęciu wartościowym) oraz 

w tabeli 2 (w ujęciu procentowym). 

Tabela 1 

Wydatki gmin województwa zachodniopomorskiego w latach 2000–2009 (mln zł) 

w świetle zmian ogólnopolskich 

Wydatki/lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Wydatki ogó-

łem gminy 

zachodnio-

pomorskie 

1 584,36 1 617,85 1 715,00 1 769,39 2 064,09 2 294,09 2 664,64 2 779,09 3 132,29 3 486,41 

Wydatki ogó-

łem gminy 

Polska 

36 210,76 38 567,98 39 548,40 36 595,28 40 941,78 45 837,49 53 179,62 56 074,12 62 892,65 70 002,63 

Wydatki ma-

jątkowe gmi-

ny zachod-

niopomorskie 

312,60 249,63 270,78 263,09 365,13 389,53 553,33 485,72 623,85 780,60 

Wydatki ma-

jątkowe gmi-

ny Polska 

7543,90 7464,02 7374,88 6250,82 7471,75 8349,40 10833,64 10565,99 12891,95 16177,83 

Wydatki ma-

jątkowe gmi-

ny zachod-

niopomorskie 

309,46 248,69 268,84 257,84 362,57 385,46 548,06 473,73 609,70 754,14 

Wydatki ma-

jątkowe gmi-

ny Polska 

7 453,58 7 363,26 7 271,92 6 173,53 7 391,54 8 218,76 10 691,55 10 362,85 12 552,92 15 776,82 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych gmin w latach 

2000–2009 opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, www.mofnet.gov.pl. 

Największy wzrost wydatków inwestycyjnych gmin województwa za-

chodniopomorskiego nastąpił w roku 2004 i 2006. Wskazane lata to zarazem 

początek i koniec perspektywy finansowej określającej ramy rozdysponowania 

środków unijnych dla Polski (zawarcie umów o dofinansowanie; faktyczny 

okres wydatkowania i rozliczenia środków przypadał na 2008 rok – reguła n + 

+ 2). 
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Tabela 2 

Dynamika wydatków gmin województwa zachodniopomorskiego w latach 2000–2009 

na tle tendencji ogólnopolskich 

Wydatki/lata 
2001/ 

2000 

2002/ 

2001 

2003/ 

2002 

2004/ 

2003 

2005/ 

2004 

2006/ 

2005 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

Wydatki ogółem 

gminy zachodniopo-

morskie 

2,11% 6,00% 3,17% 16,66% 11,14% 16,15% 4,30% 12,71% 11,31% 

Wydatki ogółem 

gminy Polska 
6,51% 2,54% -7,47% 11,88% 11,96% 16,02% 5,44% 12,16% 11,30% 

Wydatki majątkowe 

gminy zachodniopo-

morskie 

-20,14% 8,47% -2,84% 38,78% 6,68% 42,05% -12,22% 28,44% 25,13% 

Wydatki majątkowe 

gminy Polska 
-1,06% -1,19% -15,24% 19,53% 11,75% 29,75% -2,47% 22,01% 25,49% 

Wydatki inwestycyj-

ne gminy zachodnio-

pomorskie 

-19,64% 8,10% -4,09% 40,62% 6,32% 42,18% -13,56% 28,70% 23,69% 

Wydatki inwestycyj-

ne gminy Polska 
-1,21% -1,24% -15,10% 19,73% 11,19% 30,09% -3,07% 21,13% 25,68% 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych gmin w latach 

2000–2009 opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, www.mofnet.gov.pl. 

W latach 2000–2003 trend w zakresie wydatkowania środków budżeto-

wych na poziomie gmin zachodniopomorskich nie był zbieżny (co do wielkości 

i kierunku) z tendencją ogólnopolską. Po 2004 roku zauważalna staje się współ-

zależność relacji między wydatkami budżetowymi gmin województwa zachod-

niopomorskiego a wydatkami gmin w ujęciu ogólnopolskim.  

Pozycja gmin województwa zachodniopomorskiego z uwagi na kwoty 

wydatkowanych przez te jednostki środków na inwestycje pozostaje względnie 

stała na tle gmin zlokalizowanych na terenie pozostałych województw Polski. 

Pod względem kwot środków wydatkowanych na cele inwestycyjne gminy wo-

jewództwa zachodniopomorskiego w zależności od roku zajmują odpowiednio 

9. (2000 r., 2006 r., 2008 r.), 10. (2004 r., 2005 r., 2007 r., 2009 r.), 11. (2001 r., 

2002 r.), 13. (2003 r.) miejsce wśród gmin 16 województw Polski.  

Zasadniczo, w ujęciu wartościowym wydatki inwestycyjne gmin woje-

wództwa zachodniopomorskiego dzielą badaną populację gmin na dwie grupy: 

gminy województw o silnej pozycji ekonomicznej, znajdujące się każdego roku 

w czołówce listy rankingowej (gminy województw: dolnośląskiego, łódzkiego, 

małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego), 
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oraz gminy województw słabszych ekonomicznie: lubuskie, opolskie, podla-

skie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. 

Szczegółowe dane dotyczące kwot wydatków inwestycyjnych gmin we-

dług województw przedstawia tabela 3. 

W latach objętych badaniem, tj. 2000–2009, wydatki inwestycyjne gmin 

zachodniopomorskich per capita podlegały takim samym trendom zmian jak 

wydatki inwestycyjne per capita gmin w ujęciu ogólnopolskim. W okresie 

2000–2003 zauważalny był naprzemienny wzrost i spadek tej kategorii wydat-

ków. Od roku 2004 trend ustabilizował się i obserwowalny był systematyczny 

wzrost wydatków inwestycyjnych per capita zarówno w ujęciu ogólnopolskim, 

jak i dla gmin zachodniopomorskich (tabela 4). 

Tabela 4 

Wydatki inwestycyjne i majątkowe per capita gmin zachodniopomorskich w świetle 

tendencji ogólnopolskich 

Wydatki per ca-

pita/lata 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Wydatki ogółem 

gminy zachod-

niopomorskie 

1 364,87 1 390,70 1 473,26 1 562,26 1 821,83 2 022,84 2 349,27 2 447,98 2 756,78 3 063,52 

Wydatki ogółem 

gminy Polska 
1 332,35 1 417,90 1 453,27 1 445,72 1 616,68 1 808,73 2 096,96 2 210,78 2 476,53 2 751,26 

Wydatki mająt-

kowe gminy za-

chodniopomor-

skie 

269,29 214,60 232,61 232,30 322,278 343,47 487,84 427,85 549,06 685,92 

Wydatki mająt-

kowe gminy Pol-

ska 

277,57 274,40 271,00 246,94 295,039 329,46 427,19 416,58 507,65 635,82 

Wydatki inwe-

stycyjne gminy 

zachodniopomor-

skie 

266,59 213,80 230,94 227,65 320,01 339,89 483,20 417,29 536,61 662,66 

Wydatki inwe-

stycyjne gminy 

Polska 

274,25 270,70 267,22 243,89 291,87 324,31 421,59 408,57 494,30 620,06 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych gmin w latach 

2000–2009 opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, www.mofnet.gov.pl. 
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Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w tabeli 4 wydatki inwestycyjne 

gmin zachodniopomorskich w ujęciu per capita od 2004 roku nie tylko wykazu-

ją systematyczny wzrost, ale są jednocześnie wyższe niż wydatki inwestycyjne 

per capita gmin w ujęciu ogólnopolskim (rys. 1).  

 

Rys. 1.  Wydatki inwestycyjne i majątkowe per capita gmin zachodniopomorskich 

w świetle tendencji ogólnopolskich 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych gmin w latach 

2000–2009 opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, www.mofnet.gov.pl. 

Wzrost wydatków inwestycyjnych gmin per capita po 2004 roku zasadni-

czo wynika z czterech czynników:  

- zwiększenia transferowych dochodów własnych w postaci udziałów w po-

datkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych w efekcie 

nowelizacji ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samo-

rządu terytorialnego;  

- pełnoprawnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej od maja 2004 roku, 

z czym łączy się pełny dostęp do źródeł finansowania w formie funduszy 

strukturalnych UE, współfinansujących m.in. wydatki inwestycyjne gmin; 
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- systematycznego zwiększania zakresu zadań przypisywanych gminom do 

wykonania
4
; 

- koniunktury gospodarczej (okres systematycznego wzrostu gospodarczego 

do 2007 roku, kiedy nastąpiło załamanie i spowolnienie gospodarcze w na-

stępstwie światowego kryzysu finansowego). 

Dokonując analizy danych na rysunku 1 należy wskazać, że wyższy po-

ziom wydatków per capita gmin zachodniopomorskich po 2004 roku w porów-

naniu z analogicznymi danymi ogólnopolskimi można ocenić pozytywnie, jak-

kolwiek ocena ta powinna zostać skonfrontowana z porównywalnymi danymi 

dotyczącymi gmin poszczególnych województw (tabela 5) oraz uzupełniona 

o wnioski płynące z interpretacji wskaźnika udziałów wydatków inwestycyj-

nych w wydatkach ogółem dla poszczególnych gmin według województw (ta-

bela 6).  

                                                           
 4  Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, red. M. Poniato- 

wicz, J.M. Salachna, D. Perło, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 38. 
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Tabela 5 

Wydatki inwestycyjne gmin per capita w ujęciu według województw (w zł) 

Wojewódz-

two/lata 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dolnośląskie 307,22 260,30 238,20 226,26 294,53 312,15 471,27 464,30 558,76 612,16 

Kujawsko-

pomorskie 
209,28 214,80 212,29 222,19 223,18 266,71 392,46 314,28 412,44 581,34 

Lubelskie 171,11 176,10 206,76 218,72 260,57 254,93 325,63 309,29 345,45 488,50 

Lubuskie 227,85 222,50 204,71 264,38 284,50 402,56 474,39 405,33 410,74 652,01 

Łódzkie 202,26 212,30 234,01 243,79 290,79 335,75 411,22 415,23 557,93 667,33 

Małopolskie 200,76 204,70 253,16 264,90 282,16 324,82 402,29 410,57 493,44 622,33 

Mazowieckie 539,85 529,00 453,80 252,39 346,87 408,43 522,78 563,95 713,34 761,79 

Opolskie 180,65 165,70 151,67 163,66 230,69 269,34 360,85 338,47 347,76 498,80 

Podkarpackie 217,50 209,60 232,13 268,15 284,04 275,22 349,65 336,61 391,66 570,05 

Podlaskie 207,49 238,60 234,98 292,15 291,53 340,37 412,43 330,77 379,61 684,96 

Pomorskie 241,58 255,90 273,28 258,44 311,92 333,63 484,07 444,83 588,04 633,14 

Śląskie 186,07 214,60 230,58 258,41 323,03 342,41 443,97 459,20 480,86 615,38 

Świętokrzy-

skie 
215,09 205,90 206,67 258,41 325,75 293,74 409,54 308,87 376,70 679,82 

Warmińsko-

mazurskie 
188,57 199,70 217,65 228,93 242,99 280,22 357,33 359,24 421,17 547,83 

Wielkopol-

skie 
251,66 249,30 245,03 236,96 279,91 333,87 378,37 387,24 485,31 562,89 

Zachodnio-

pomorskie 
266,59 213,80 230,94 227,65 320,01 339,89 483,20 417,29 536,61 662,66 

Ogółem 274,25 270,70 267,22 243,89 291,87 324,31 421,59 408,57 494,30 620,06 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych gmin w latach 

2000–2009 opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, www.mofnet.gov.pl. 

Analiza wydatków inwestycyjnych gmin województwa zachodniopomor-

skiego w ujęciu per capita pozwala na wyodrębnienie dwóch przedziałów cza-

sowych, w których wydatki te cechowały odmienne prawidłowości: w pierw-

szym okresie – lata 2000–2003 były zdecydowanie niższe niż analogiczne wy-

datki gmin w wiodących w rankingu województwach, w drugim okresie – po 

2004 roku nastąpił znaczący wzrost wydatków inwestycyjnych per capita gmin 

województwa zachodniopomorskiego (tabela 5).  

Istotnym czynnikiem, mającym wpływ na wielkość wydatków inwestycyj-

nych per capita na poziomie gmin zachodniopomorskich są środki pomocowe 

pozyskane z funduszy przedakcesyjnych (głównie ISPA) oraz funduszy struktu-

ralnych UE i Funduszu Spójności. Największa koncentracja dotyczy środków 

unijnych pozyskiwanych przez Gminę Miasto Szczecin i jej jednostki organiza-

cyjne (ZWiK).  
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W rankingu wykorzystania środków unijnych w okresie programowania 

2004–2006 pod względem pozyskanej kwoty dofinansowania Gmina Miasto 

Szczecin (1 100 694,84 tys. zł) zajmuje drugie miejsce po Warszawie 

(2 408 246,29 tys. zł)
5
. W okresie tym Gminę Miasto Szczecin wyróżniała naj-

wyższa wśród miast wojewódzkich w Polsce wartość dofinansowania UE 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca, która wynikała ze współfinansowania 

środkami unijnymi jednego z większych w Europie Środkowo-Wschodniej pro-

jektu „Poprawa jakości wody dla Szczecina”
6
.  

Wpływ wsparcia unijnego widoczny jest również w większości gmin wo-

jewództw Polski wschodniej, które w znaczącym stopniu zwiększyły wartość 

wydatków inwestycyjnych per capita na swoim obszarze (wyjątkiem są gminy 

województwa lubelskiego, które co prawda zwiększyły wartość wydatków in-

westycyjnych na mieszkańca, jednak nie poprawiły swojej pozycji w rankingu 

gmin województw – zajmują odpowiednio ostatnią lub przedostatnią pozycję). 

Wskaźnikiem istotnym dla oceny polityki inwestycyjnej gmin jest wskaź-

nik udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, odzwierciedlający 

dynamikę procesów rozwojowych gminy. Wartość tego wskaźnika dla gmin 

województwa zachodniopomorskiego przedstawia tabela 6. 

Tabela 6 

Udział (%) wydatków inwestycyjnych gmin według województw w wydatkach budże-

towych ogółem 

Województwo/lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dolnośląskie 22,43 18,70 16,60 14,86 17,04 16,42 21,18 19,71 21,09 21,36 

Kujawsko-pomorskie 17,29 16,70 15,55 15,30 13,96 14,57 18,13 14,26 16,51 20,91 

Lubelskie 15,69 15,00 16,22 16,12 17,46 15,58 17,18 15,49 15,85 19,91 

Lubuskie 17,84 16,60 14,90 17,50 16,79 20,29 21,40 17,61 16,62 22,78 

Łódzkie 17,70 17,20 17,86 17,61 18,84 19,35 20,56 19,63 22,73 24,63 

Małopolskie 17,45 16,40 18,51 18,44 18,10 18,45 19,79 18,88 20,45 23,19 

Mazowieckie 27,61 25,30 23,76 17,46 21,04 21,97 23,96 24,08 26,57 26,25 

Opolskie 15,34 13,30 11,85 12,11 15,15 15,85 18,47 16,53 15,45 19,56 

Podkarpackie 18,99 17,20 17,84 19,09 18,43 16,04 17,55 15,91 16,84 21,54 

Podlaskie 18,17 19,70 18,39 20,60 19,34 19,82 20,53 16,30 16,86 25,20 

Pomorskie 18,79 18,60 18,44 16,70 17,74 17,03 20,97 18,47 21,47 21,61 

Śląskie 15,80 16,60 16,63 17,68 19,75 19,17 21,81 21,08 20,24 23,14 

                                                           
 5  Wykorzystanie funduszy unijnych w miastach wojewódzkich (czerwiec 2006 r.) Europejska 

Gmina – Europejskie Miasto. Ranking Gazety Prawnej, http://www.gazetaprawna.pl/ranking_ 

gmin/. 

 6  Wartość dofinansowania 747 mln zł.  
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Województwo/lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Świętokrzyskie 19,04 17,10 16,55 18,95 20,94 17,37 20,20 15,24 16,73 24,87 

Warmińsko-mazurskie 15,37 15,40 15,69 15,35 14,62 14,90 16,50 15,48 16,34 19,18 

Wielkopolskie 20,47 19,00 17,75 16,51 17,48 18,47 18,46 17,82 19,75 21,15 

Zachodniopomorskie 19,53 15,40 15,68 14,57 17,57 16,80 20,57 17,05 19,46 21,63 

Ogółem 20,58 19,10 18,39 16,87 18,05 17,93 20,10 18,48 19,96 22,54 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych gmin w latach 

2000–2009 opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, www.mofnet.gov.pl. 

Udział wydatków inwestycyjnych gmin województwa zachodniopomor-

skiego w latach 2000–2003 wykazywał znaczącą tendencję spadkową: 

z 19,53% w 2000 roku do 14,57% w 2003. Od 2004 roku wskaźnik udziału wy-

datków inwestycyjnych w wydatkach ogółem dla gmin zachodniopomorskich 

cechuje trend spadków i wzrostów. Najwyższy poziom tego wskaźnika przypa-

da na rok 2009 – 21,63% (wyższy wskaźnik od wskaźnika gmin województw 

uznawanych za wysoko rozwinięte i silne ekonomicznie, tj. pomorskiego, dol-

nośląskiego, wielkopolskiego), natomiast jego najniższa wartość po 2004 roku 

to 16,8% w 2005 roku (10. pozycja wśród 16). W 2009 roku warto zwrócić 

uwagę na znaczącą pozycję gmin województw ocenianych jako słabo rozwinię-

te (podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie), które odnotowały wyższy poziom 

ocenianego wskaźnika niż gminy zachodniopomorskie i gminy tzw. woje-

wództw wysoko rozwiniętych (pomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie), co mo-

że świadczyć o skuteczności instrumentów polityki regionalnej adresowanych 

do tych jednostek (m.in. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej). 

 

Podstawowe relacje pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi, wydatkami 

majątkowymi, zobowiązaniami i wynikiem gmin w ujęciu per capita przedsta-

wia tabela 7 oraz rysunek 2.  
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Tabela 7 

Odwzorowanie relacji pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi, wydatkami majątkowymi, 

zobowiązaniami, wynikiem budżetu oraz wolnymi środkami gmin województwa za-

chodniopomorskiego (ujęcie per capita) 

Zmienna per  

capita/lata 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Wydatki  

majątkowe 
26,29 214,60 232,61 232,30 322,28 343,47 487,84 427,85 549,06 685,92 

Wydatki  

inwestycyjne 
266,59 213,80 230,94 227,65 320,01 339,89 483,20 417,29 536,61 662,66 

Zobowiązania 266,28 300,47 326,43 357,70 395,50 423,17 513,78 515,83 552,93 750,76 

Wynik budżetu –74,84 –29,30 –36,05 –2,99 –22,78 19,84 –91,85 68,49 –30,55 –202,48 

Wolne środki 112,77 107,70 114,35 125,50 164,22 199,72 218,08 274,06 286,69 267,72 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych gmin w latach 

2000–2009 opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, www.mofnet.gov.pl. 

 
Rys. 2.  Odwzorowanie relacji pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi, wydatkami majątkowymi, 

zobowiązaniami, wynikiem budżetu gmin i wolnymi środkami województwa zachod-

niopomorskiego (per capita) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych gmin w latach 

2000–2009 opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, www.mofnet.gov.pl. 

Rosnącemu poziomowi wydatków inwestycyjnych per capita gmin za-

chodniopomorskich towarzyszy wzrost zobowiązań w tym samym ujęciu oraz 
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wzrost kwoty deficytu budżetowego. Ujemny wynik budżetu i towarzyszący mu 

wzrost zobowiązań po 2007 roku spowodowany jest przede wszystkim spowol-

nieniem gospodarczym wywołanym przez światowy kryzys finansowy. Dodat-

kowo jest to okres intensywnego wydatkowania środków unijnych (w latach 

2007–2013 Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej z funduszy 

strukturalnych), których odbiorcami w dominującym stopniu są jednostki samo-

rządu terytorialnego.  

Pozytywnie należy ocenić wzrost kwoty wolnych środków budżetowych 

kalkulowanych jako różnica między dochodami budżetowymi ogółem a wydat-

kami bieżącymi
7
, wartość ta informuje bowiem o zdolności jednostki do sfinan-

sowania jej rozchodów
8
. Im jest ona większa, tym większe możliwości zaciąga-

nia zobowiązań przez jednostkę.  

W analizie wydatków istotną rolę odgrywa informacja odzwierciedlająca 

stopień pokrycia wydatków inwestycyjnych kwotą wolnych środków budżeto-

wych. Wolne środki budżetowe w tym kontekście rozumiane są w sposób od-

mienny niż ich ustawowa definicja (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp
9
) i traktowane jako 

różnica między dochodami budżetowymi ogółem a wydatkami bieżącymi
10

. 

Kwota wolnych środków budżetowych informuje o tym, czy dany podmiot po-

siada środki na pokrycie rozchodów związanych ze spłatą długu
11

. Bardziej 

szczegółowym wskaźnikiem jest czysta nadwyżka inwestycyjna, która mówi, 

czy jednostka dysponuje wystarczającymi środkami na pokrycie nie tylko roz-

chodów, lecz także wydatków związanych ze spłatą długu
12

.  

Wielkość wolnych środków budżetowych gmin województwa zachodnio-

pomorskiego oraz wskaźnik pokrycia wydatków inwestycyjnych kwotą wol-

nych środków prezentuje tabela 8. Analogiczne dane dla gmin w ujęciu ogólno-

polskim zawiera tabela 9. 

Poziom wolnych środków gmin województwa zachodniopomorskiego 

w całym okresie objętym badaniem jest wysoki, w niektórych latach (2003, 

                                                           
 7  E. Markowska-Bzducha, Potencjał inwestycyjny gmin podregionu radomskiego a ich wy-

datki majątkowe, w: Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, red. L. Patrzałek, Wyd. WSB, Po-

znań 2009, s. 148. 

 8  W. Gonet, Zastosowanie budżetu zadaniowego do oceny zdolności kredytowej JST, „Finan-

se Komunalne” 2007, nr 1–2, s. 24. 

 9  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1241 z późn. 

zm.). 

 10  W. Gonet, Zastosowanie… , s. 24. 

 11  Ibidem. 

 12  Ibidem. 
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2005, 2007) przekracza nawet wartość wydatków inwestycyjnych, co odwzo-

rowuje wartość wskaźnika pokrycia wydatków inwestycyjnych wolnymi środ-

kami. W przypadku danych ogólnopolskich dla gmin sytuacja jest podobna – 

wartość wskaźnika pokrycia wydatków inwestycyjnych pozostaje wysoka, 

a w latach 2003, 2005, 2007 wielkość wolnych środków przewyższa wartość 

wydatków na inwestycje. 
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Wielkość wolnych środków per capita w zestawieniu z kwotą wydatków 

inwestycyjnych per capita prezentuje rysunek 3. 

 
Rys. 3.  Wielkość wolnych środków oraz wydatków inwestycyjnych per capita (zł) gmin woje-

wództw zachodniopomorskiego w latach 2000–2009 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych gmin w latach 

2000–2009 opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, www.mofnet.gov.pl. 

Mając na względzie wartość informacyjną wskaźnika wolnych środków, tj. 

fakt, że uwzględnia on wydatki związane z obsługą zadłużenia (odsetki), a nie 

uwzględnia pierwotnych spłat długu (m.in. raty kredytowe/pożyczkowe, transze 

obligacyjne – rozchód), interpretację wskaźnika pokrycia należałoby przepro-

wadzić w powiązaniu ze wskaźnikami zadłużenia oraz obsługi długu gmin we-

dług województw. Wówczas faktyczna zdolność do zaciągania i spłaty istnieją-

cych i nowych zobowiązań okazałaby się mniejsza. Wskaźnik czystej nadwyżki 

inwestycyjnej pozwoliłby na dokładniejsze odwzorowanie zdolności gmin do 

spłaty zadłużenia istniejącego i potencjalnego, jakkolwiek szczegółowość jego 

parametrów nie koresponduje z układem danych sprawozdawczych, wobec cze-

go jego kalkulacja jest utrudniona.  
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Analiza wydatków inwestycyjnych gmin województwa zachodniopomor-

skiego w latach 2000–2009 wskazuje na znaczną dynamikę wzrostu tej katego-

rii wydatków gmin po 2004 roku. Wpływ na taki stan rzeczy mają dwa czynni-

ki, które w sposób istotny przyczyniły się do wzrostu zdolności inwestycyjnej 

gmin. Pierwszy z nich to nowelizacja ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), w wyniku której zwięk-

szeniu uległa wielkość dochodów własnych JST w formie udziałów w podat-

kach dochodowych państwa PIT i CIT, oraz drugi – pełnoprawne członkostwo 

Polski w Unii Europejskiej, zapewniające m.in. pełny dostęp do finansowania 

z funduszy strukturalnych UE.  

Warto zwrócić uwagę, że dodatkowym uwarunkowaniem wpływającym na 

sytuację finansową budżetów gmin była dobra koniunktura gospodarcza, która 

po 2004 roku (jednak do kryzysu w 2007 roku) w połączeniu z nowelizacją 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach JST
13

 zapewniła gminom 

zwiększone wpływy budżetowe z tytułu udziału w podatkach dochodowych, 

silnie zależnych od zmian koniunkturalnych. 

Dynamika wydatków inwestycyjnych gmin koresponduje jednocześnie ze 

wzrostem zadłużenia tych jednostek, wynikającym z konieczności zapewnienia 

przez gminy środków finansowych na współfinansowanie projektów unijnych, 

co wobec braku wystarczających funduszy własnych skutkuje wykorzystywa-

niem przez JST instrumentów zwrotnych mających wpływ na wzrost dynamiki 

ich zadłużenia. 

Istotnym zagrożeniem dla ograniczenia dynamiki wydatków inwestycyj-

nych gmin w najbliższym okresie jest ustawowa zmiana kategoryzacji tytułów 

dłużnych dokonana na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 

grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłuż-

nych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu 

Państwa
14

, oraz zmiana ustawowego limitu zadłużenia obowiązującego dla 

uchwał budżetowych JST na 2014 rok
15

. 

                                                           
 13  DzU 2003, nr 203, poz. 1966 z późn. zm. 

 14  DzU 252, poz. 1692, § 3 pkt 2. 

 15  Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1241 

z późn. zm.). 



94 Europa Regionum XIV (2012) 

 

Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, red. M. Ponia-

towicz, J.M. Salachna, D. Perło, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 

2010.  

Gonet W., Zastosowanie budżetu zadaniowego do oceny zdolności kredytowej JST, „Fi-

nanse Komunalne” 2007, nr 1–2. 

Markowska-Bzducha E., Potencjał inwestycyjny gmin podregionu radomskiego a ich 

wydatki majątkowe, w: Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, red. L. Patrzałek, 

Wyd. WSB, Poznań 2009. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 

2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym 

(DzU 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

Rogowska M., Miejsce i rola inwestycji w gospodarce gmin ze szczególnym uwzględ-

nieniem infrastruktury, w: Gospodarka przestrzenna IX, red. S. Korenik, I. Po-

toczna, t. 2, Wyd. Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządo-

wej Wydziału Gospodarki Narodowej, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lan-

gego, Wrocław 2006. 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu pu-

blicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (DzU 252, poz. 1692 § 3 pkt 2). 

Sprawozdania budżetowe gmin w latach 2000–2009 opublikowane przez Ministerstwo 

Finansów, www.mofnet.gov.pl. 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1241 

z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(DzU 2003, nr 203, poz. 1966 z późn. zm.). 

Zieliński E., Samorząd terytorialny w Polsce, Elipsa, Warszawa 2004. 

The article deals with analyze of the investment expenditure of municipalities of 

Western Pomerania in 2000–2009. The assessment of the basic relationship between the 

capital and investment expenditure, local debt and available budgetary funds has also 

been presented.  

Translated by Magdalena Zioło 

 



 

 

he concept of regional development is a complex category, which results 

immediately from multiple nature of the affecting factors. Due to this fact 

it is not unequivocally defined. Local self-governments in a global economy 

have the challenge and opportunity of crafting their own economic destinies. In 

reality the forces of nature, demography, technology, and industry are such that 

now local economy can ever count on an achieved position of stability and se-

curity. This has always be true, but the contemporary context for local economic 

development planning is being severely challenged by the true trends of rising 

inequality and global warming.
1
 Properly formulated strategy of socioeconomic 

development provides framework for concrete actions and development pro-

grams which form the basis for creation of long-term investment and finance 

plans as well as activity-based budgets in local self-government units, which, in 

consequence, involve allocation of funds needed in next time periods for reali-

zation of individual development-related initiatives. They allow local govern-

ments for establishment of priorities between competitive tasks and definition 

of possible sources of finance. “Financing local development is not simply 

a question of finding the public money required to invest in local productive 

base, or wider economic development opportunities. How local development is 

                                                           
 1  E.J. Blakely, N. Green Leigh, Planning Local Economic Development: Theory and Prac-

tice, SAGE Publications Ltd., London 2009, p. 1. 
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financed plays a key part in defining what the goals of local development may 

be, and the extent to which the outcomes will be sustainable in both financial 

and economic terms. There are different kinds of local economic development, 

that involve different means of financing. One measure of success of local eco-

nomic development will be how much external finance and investment is ulti-

mately attracted, and the extent to which local markets become sustainable 

without continued public investment.”
2
  

The focus of scientific considerations of the present study is ratio analysis 

for development potential in local self-governments. The investigations were 

carried out in order to determine operational and total development capacity in 

self-governments in gminas (gminas are principal units of territorial division in 

Poland). The assessment also concerned their attractiveness, through compari-

son of selected ratios per capita in each voivodeship in Poland. Study period 

covered the years 2004–2009, which allowed for additional assessment of ten-

dencies for the analysed measures to change in time.  

 

Each organization makes efforts to survive, which is conditioned by its 

sustainable growth and development. Economic sciences emphasize various 

concepts of growth and development, although they are closely connected and 

conditioned by each other. The growth is a quantitative category related to ex-

tension of scope of operation while development is a qualitative category con-

nected with structural transitions within a particular organization as a result of 

necessity of adaptation to changes in its environment.
3
 Local self-government is 

understood to mean initiatives taken by local self-governments and other busi-

ness entities on the basis of reflections concerning valorisation of local re-

sources with consideration of local specificity. This concept means a method of 

generating of development dynamics which uses all internal development po-

tential with a different range among territorial society which are characterized 

                                                           
 2  Investment Strategies and Financial Tools for Local Development, ed. G. Clark, D. Mount-

ford, OECD Publishing, 2007, p. 11. 

 3  M. Ziółkowski, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, in: Nowe 

zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, ed. A. Zalewski. SGH, Warsaw 

2005, p. 79. 
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by some degree of cohesion.
4
 Local development can also be defined by de-

scription quoted by L. Wojtasiewicz who claims that ‘this means a process of 

positive transitions with quantitative and qualitative nature in terms of life qual-

ity for local society and conditions of operation for business entities with con-

sideration of the needs, priorities and recognized systems of values of the in-

habitants and entrepreneurs’.
5
 Moreover, it should be emphasised that this proc-

ess is supported by local and state government and often by international finan-

cial organizations. This results from its complexity since it encompasses a cycle 

of continuous changes within economy, politics, society and culture. It also re-

quires proper planning, coordination and control. This enables creation of pre-

conditions for complex and sustainable growth, which produces maximal social 

effects while satisfying process participants’ needs with appropriate and pre-

dictable individual results at the minimal risk of failure.
6
  

Local economy is treated as a process during which local government, us-

ing their own resources (i.e. resources of local system), including inhabitants 

and external resources, stimulates socioeconomic growth in each gmina.
7
 There-

fore it is identified with management of local material and social development 

base, which, through creation of new workplaces and development of business 

units, ensures meeting the expectations of local inhabitants.
8
 However, devel-

opment is interpreted not only as economic growth and improvement in eco-

nomic standards among the inhabitants but as sustainable demographic, eco-

nomic and social growth. Therefore it becomes a reference for all the decisions 

and actions taken by local self-governments since it considerably determines the 

degree to which inhabitants’ needs are satisfied. Since life quality is conditioned 

by buying force, the most important task for local governments is to support de-

velopment in gminas and the process of creation of workplaces in order to re-

duce unemployment, enhance life standards for inhabitants as well as improve 

budgetary revenues in gminas assigned for financing of further stages in devel-

                                                           
 4  I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, 

WN PWN, Warsaw 2006, p. 32. 

 5  L. Wojtasiewicz, Czynniki rozwoju lokalnego – nowe ujęcia metodologiczne, in: Problema-

tyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, ed. W. Maik, PAN KPZK, z. 177, 

Warsaw 1997, p. 9. 

 6  J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, Poznań 2001, p. 123; T. Dziurbejko, Planowanie rozwoju gminy jako instrument po-

zyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Difin, Warsaw 2006, p. 61–62. 

 7  J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, p. 10–12. 

 8  Nowe zarządzanie…, p. 88. 
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opment. Moreover, local development means development of a particular com-

munity, thus its directions must be convergent with the values important to the 

community.  

Local development as a process does not exist autonomously but is created 

and realized by a number of various factors, which might be of general nature or 

appear incidentally and actively affect particular situations, places and time pe-

riods. Since they determine a pace of local development, their qualitative and 

quantitative values are of great importance to politicians, economists, self-

government groups or local communities.
9
 Investment capital and financial re-

sources comprise a key factor which determines local development and, conse-

quently, the quality of inhabitants’ life environment in each administrative en-

tity and improved attractiveness. Driving force for development and progress in 

self-government sector entities are the investment projects.  

 

Development potential in local-self-governments is determined by the pos-

sibility to perform their main functions in terms of technical, social and eco-

nomic infrastructure, public order and safety as well as spatial and ecologic or-

der. Quantification and evaluation of development in a particular unit of territo-

rial self-government can be achieved by means of qualitative and quantitative 

measures. In the case of qualitative measures, a considerable role is played by 

the inhabitants and stakeholders interested in a particular area of local and re-

gional importance. However, the present study is limited only to quantitative 

measures, which will be used to synthetically evaluate development potential 

and attractiveness of local self-governments. In order to achieve this goal, 

a group of ratios were used. They were analysed for the years 2004–2009, 

which allowed for assessment of tendencies for the analysed variables to change 

in time. The data used for calculation of the studied ratios were obtained from 

the reports from budget performance by territorial self-governments and publi-

cations by the Ministry of Finance and Regional Chambers of Auditors.  

                                                           
 9  B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunko- 

wania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, p. 64. 
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First step of the evaluation focused on operational and total capacity of de-

velopment in a unit of territorial self-government. Calculations in Table 1 were 

carried out based on the following formulae
10

: 
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WOR – operational capacity of development in a unit of territorial self-
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WBt – current expenditures in a year t, 
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where: 

WORC – total capacity of development in a unit of territorial self-

government, 

DMt – property revenues in a year t, 

Dt – revenues in total in a year t. 

It should be emphasized that information contents of the ratios calculated 

in Table 1 suggests actual opportunities for financing the expenditures con-

nected with development of local self-governments due to the surplus of free fi-

nancial resources. In the case of operational development capacity, property 

revenues are not taken into consideration and thus the studied measure can be 

used for projection of working expenses, whereas in the case of total develop-

ment capacity of territorial self-government only property revenues are taken 

                                                           
 10  M. Dylewski, Przegląd metod oceny sytuacji finansowej JST, in: Metodyka kompleksowej 

oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, ed. B. Filipiak, Difin, Warsza-

wa 2009, p. 197; M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Metody analityczne 

w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warsaw 2010, p. 116–117. 
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into consideration. However, it can be demonstrated that these are only isolated 

cases.
11

  

Table 1 

Operational and total capacity of development in a unit of territorial self-government 

Specification 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

WOR 

Local self-governments 

total 
0.12 0.11 0.11 0.15 0.14 0.09 

Gminas 0.13 0.12 0.11 0.14 0.14 0.10 

WORC 

 

Local self-governments 

total 
0.17 0.17 0.19 0.22 0.21 0.19 

Gminas 0.17 0.18 0,18 0.20 0.20 0.17 

Source:  author’s own study based on data from the Ministry of Finance. 

Analysis of operating development capacity in self-governments in gminas 

revealed that the level of the studied ratio increased in 2004–2009, which means 

that the resources obtained from operating surplus accounted for 13% of current 

revenues in 2004 and could have been allocated to finance investment activities 

and, in the following years, this value was reduced by 1 percentage point to 

11% in 2006. Despite rising trend observed for operating surplus (in 2004–

2008, it rose from 4.92 billion zlotys to 8.07 billion zlotys), current revenues 

rose faster in the period from 2004 to 2006. It was as late as during the slow-

down in the their growth dynamics observed in 2007–2008 (in the case of chain 

indexes the dynamics at the level of 10.2% is observed compared to 12.5% in 

2006) when formation of the ratio of operating capacity of development in local 

self-government at the level of 14% was observed. However, it should be em-

phasized that this situation did not significantly differ from tendencies in local 

self-governments in total, since the ratios in the studied period of time remained 

at similar level (amplitude of variations did not exceed 1%). The lowest operat-

ing opportunities for development were observed in territorial self-governments 

in 2009 (10%). This situation can be explained by financial and economic crisis 

in the world, rising inflation index and political decisions concerning taxes. It 

should be emphasized that a significant part of current revenues in gminas is 

fiscal revenues, with particular focus on high share of income taxes, PIT and 

CIT (percentage of local self-governments in PIT and CIT taxes in 2009 re-

                                                           
 11  M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Metody analityczne…, p. 117. 
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mained at the level of 35.2%, which was a reduction by 1.8 % compared to the 

previous period). Therefore, self-government budgets are threatened with eco-

nomic cycles, causing rapid deterioration in financial situation of territorial self-

governments during economic slowdown which was observed in 2009. Fur-

thermore, a series of decisions made by the state government unfavourably af-

fects self-governments, e.g. reduction of PIT rates in 2009 and fiscal allowances 

for persons who raise children since 2008 have caused the decline in these reve-

nues within the budgets, which has not been compensated by any other source 

of finance. These determinants (economic situation fluctuations closely related 

to the economy and state fiscal policy) contributed to negative dynamics of in-

ternal revenues in local self-governments, whereas the year 2009 saw their de-

crease by 2.2% in relation to the previous year compared to dynamics of trans-

fer revenues (designated subsidies at the level of 9.9% and general subvention 

of 10.4%). Own revenues determine the degree of financial self-independence 

in local self-governments. Decline in their level adversely affects investment ac-

tivities and thus local development.  

Total capacity of development in local self-government in the years 2004–

2008 showed increase since free resources, being 17% of revenues in total in 

2004, rose by 20%. It was as late as in 2009 when the measure was decreased 

and the level similar to that reported in the first year of the study was observed. 

It should be emphasized that despite a dynamic growth in property revenues 

(the rise by 14.7% was reported in 2009 compared to 2008, with negative dy-

namics in the previous period at the level of 1.3%), current revenues rose slower 

than current expenditures, which caused a reduction in operating surplus by 

23.3% compared to the previous year. Operating surplus was reported in 2585 

local self-governments, including 2245 gminas. As a result of higher rise in ex-

penditures at the level of 12.1% compared to 5.1% rise in revenues, local self-

governments in total were forced to incur liabilities, which directly affected the 

general rise in their debt to 26% of actual revenues in total. Returnable financial 

support allowed for realization of investment expenditures in local self-

governments which increased their share in the structure of expenditures in total 

from 21.2% in 2008 to 24.8% in 2009. In the case of gminas, high dynamics of 

investment expenditures in 2009 translated into a rise in their share in expendi-

tures in total from 20% in 2008 to 22.5%.  
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Table 2 

Attractiveness Ratios in Local Self-Governments (in zlotys) 

Name of ratios 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

WI – investment ex-

penditures per capita 
291.9 324.3 421.6 408.6 494.3 620.1 

WD – revenues per 

capita  
2396.0 2695.9 3067.3 3445.9 3740.4 4060.28 

WW – expenditures 

per capita  
2392.9 2719.3 3 145.9 3386.5 3809.0 4400.80 

Source:  author’s own study based on data from the Ministry of Finance. 

The measures which determined ability to finance development in local 

self-government units and allowing for assessment of its investment attractive-

ness should be calculated per capita. This ensures comparability of individual 

indices in the given local self-government unit. Analysis of the data presented in 

Table 2 reveals that all the local self-government units showed in the studied 

period of time a rise in investment expenditures per capita, with the exception of 

the year 2007, when gminas spend 13 zlotys less compared to the previous year 

(408.6%). Despite the economic slowdown caused by world financial crisis, 

gmina self-governments showed since 2008 much higher investments compared 

to the early years of the analysis. The ratio of investments per capita in 2008 

was at the level of 494.3 zlotys, whereas in 2009 it rose to 620.1 zlotys. Major 

investment expenditures per capita were reported in gminas of Masovian 

Voivodeship, which is represented by the data presented in Table 3. 

Table 3 

Investment expenditures per capita in gminas of individual voivodships in 2004–2009 

(in zlotys) 

Voivodships 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dolnośląskie 294.5 312.2 471.27 464.30 558.76 612.16 

Kujawsko-pomorskie 223.2 266.7 392.46 314.28 412.44 581.34 

Lubelskie 260.6 254.9 325.63 309.29 345.45 488.50 

Lubuskie 284.5 402.6 474.39 405.33 410.74 652.01 

Łódzkie 290.8 335.8 411.22 415.23 557.93 667.33 

Małopolskie 282.2 324.8 402.29 410.7 493.44 622.33 

Mazowieckie 346.9 408.4 522.78 563.95 713.34 761.79 

Opolskie 230.7 269.3 360.85 338.47 347.76 498.80 

Podkarpackie 284.0 275.2 349.65 336.61 391.66 570.05 

Podlaskie 291.5 340.4 412.43 330.77 379.61 684.96 
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Voivodships 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pomorskie 311.9 333.6 484.07 444.83 588.04 633.14 

Śląskie 323.0 342.4 443.97 459.20 480.86 615.38 

Świętokrzyskie 325.7 293.7 409.54 308.87 376.70 679.82 

Warmińsko-mazurskie 243.0 280.2 357.33 359.24 421.17 547.83 

Wielkopolskie 279.9 333.9 378.37 387.24 485.31 562.89 

Zachodniopomorskie 320.0 3399 48320 41729 53661 66266 

Total 291.9 324.3 421.59 408.57 494.30 620.06 

Source:  author’s own study based on data from the Ministry of Finance. 

In other voivodeships, local self-governments differed in terms of the stud-

ied measure as follows:  

- in 2004, gminas of the Masovian, Świętokrzyskie, Silesian, West Pomera-

nian and Pomeranian Voivodeships spent over 300 zlotys per capita, 

- in 2005, over 400 zlotys per capita in Masovian and Lubusz Voivodeships, 

- in 2006, over 500 zlotys per capita in local self-governments in Masovian 

Voivodeship and, furthermore, over 480 zlotys per capita in Pomeranian and 

West Pomeranian Voivodeships, 

- in 2007, over 500 zlotys in gminas of Masovian Voivodeship and then at the 

level of ca. 460 zlotys in Lower Silesian and Silesian Voivodeship,  

- in 2008, over 710 zlotys in gminas of Masovian Voivodeship and over 525 

zlotys in Pomeranian, Lower Silesian, Łódź and West Pomeranian Voivode-

ships, 

- in 2009, local self-governments reported the ratio of investments per capita 

at the level of 762 zlotys, over 660 zlotys was spent in gminas of Podlaskie, 

Świętokrzyskie, Łódź and West Pomeranian Voivodeships.  

The lowest investment expenditures per capita were incurred by the gmi-

nas of Lublin, Opole and Subcarpathian Voivodeship.  

Table 4 

Revenues and expenditures per capita in gminas of individual voivodships in 2004–

2009 (in thousand zlotys) 

Voivodships 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
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Dolnośląskie 2.54 2.51 2.88 2.81 3.27 3.29 3.71 3.61 3.89 4.14 4.16 4.74 

Kujawsko-pomorskie 226 223 255 258 287 308 323 324 358 366 386 409 

Lubelskie 2.14 2.16 2.34 2.36 2.67 2.76 2.96 2.94 3.25 3.30 3.57 3.78 
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Voivodships 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

R
ev

en
u

es
 

E
x

p
en

d
i-

tu
re

s 

R
ev

en
u

es
 

E
x

p
en

d
i-

tu
re

s 

R
ev

en
u

es
 

E
x

p
en

d
i-

tu
re

s 

R
ev

en
u

es
 

E
x

p
en

d
i-

tu
re

s 

R
ev

en
u

es
 

E
x

p
en

d
i-

tu
re

s 

R
ev

en
u

es
 

E
x

p
en

d
i-

tu
re

s 

Lubuskie 2.42 2.43 2.79 2.83 3.03 3.23 3.46 3.33 3.53 3.58 4.26 4.63 

Łódzkie 2.20 2.19 2.42 2.46 2.75 2.81 3.8 3.09 3.46 3.51 3.91 4.20 

Małopolskie 2.21 2.27 2.49 2.56 2.85 2.96 3.24 3.28 3.55 3.64 3.90 4.18 

Mazowieckie 289 291 336 343 396 394 444 433 473 496 484 535 

Opolskie 22 2.21 2.54 2.54 2.84 3.01 3.17 3.21 3.47 3.43 3.82 4.10 

Podkarpackie 2.19 2.23 2.45 2.47 2.83 2.94 3.13 3.08 3.48 3.44 3.88 4.14 

Podlaskie 2.17 2.23 2.45 2.49 2.78 2.87 3.07 2.96 3.39 3.29 4.07 4.21 

Pomorskie 2.54 2.49 2.82 2.84 3.26 3.26 3.70 3.59 3.94 4.05 4.19 4.60 

Śląskie 2.37 2.29 2.59 2.58 2.87 2.94 3.21 3.12 3.47 3.48 3.62 3.98 

Świętokrzyskie 2.20 2.22 2.43 2.46 2.83 2.95 3.06 2.98 3.51 3.39 4.09 4.34 

Warmińsko- 

mazurskie 
2.43 2.47 2.72 2.78 3.09 3.20 3.46 3.40 3.77 3.73 4.14 4.43 

Wielkopolskie 2.34 2.32 2.65 2.65 2.92 3.04 3.33 3.26 3.62 3.64 3.98 4.25 

Zachodnio- 

pomorskie 
2.42 2.44 2.75 2.76 3.06 3.12 3.46 3.34 3.82 3.84 4.25 4.52 

Ogółem 2.39 2.39 2.69 2.72 3.07 3.14 3.45 3.38 3.74 3.81 4.06 4.40 

Source:  author’s own study based on data from the Ministry of Finance. 

High investment potential in local self-governments resulted from increase 

in budget revenues, with particular focus on those obtained from EU funds. The 

highest revenues per capita were generated in the analysed period in gminas of 

Masovian Voivodeship (since 2007, level of the ratio over 4.4 thousand zlotys) 

in 2004–2007. The second place was taken by gminas of Lower Silesian 

Voivodeship, whereas since 2008, by gminas of Pomeranian Voivodeship 

(which is reflected by the data from Table 4). In 2007, only the revenues in lo-

cal self-governments in Lubelskie Voivodeship did not exceed 3.000 zlotys. In 

the case of budget expenditures per capita, the highest level of the ratio in the 

period of the study was reported in gminas of Masovian Voivodeship: the 

measure increased each year, from the level of 2.900 zlotys until it reached 

5.350 zlotys in 2009. Gminas of Lower Silesia, Pomeranian and Lubusz 

Voivodeship were also attractive in terms of spending budgetary resources per 

capita.  

The measures analysed in the present study, used for assessment of devel-

opment capacity in local self-governments take financial aspect into particular 

consideration. In practice, this means the assessment of development capacity 
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through opportunities for financing development initiatives in a particular 

gmina. The investigations in terms of operating and financial development ca-

pacity demonstrate that the highest levels of studied measures were reported in 

gmina self-governments in 2007–2008. The economic slowdown caused by 

world financial crisis and decisions on fiscal policies made by the authorities 

adversely affected the opportunities for development in local self-governments. 

The studied ratios dramatically decreased in 2009. Despite this fact, local self-

governments reported an increase in investment expenditures per capita in the 

studied period and revenues and expenditures per capita. However, this allowed 

for returnable financial support which in consequence caused rise in debt in the 

entities included in the study. In the case of assessment of attractiveness of local 

self-governments, the most attractive self-governments were observed in the 

Masovian Voivodeship, whereas the least attractive were in Lublin, Opole and 

Subcarpathian Voivodeships.  
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W niniejszym opracowaniu podjęto rozważania w zakresie podstawowych pro-

blemów rozwoju samorządów lokalnych. Przedmiotem dociekań naukowych była anali-

za i ocena potencjału rozwojowego gmin w latach 2004–2009. W tym celu zaprezento-

wano wybrane, jednak – jak się wydaje – zasadnicze miary służące do oceny operacyj-

nej i całkowitej zdolności do rozwoju samorządu terytorialnego oraz jego atrakcyjności.  

Tłumaczenie Justyna Łukomska-Szarek 

 



 

 

 okresie PRL-u, gdy w polskim społeczeństwie głoszona była socjali-

styczna indoktrynacja haseł określających pracę jako najwyższe dobro 

i obowiązek każdego obywatela, zatrudnienie stało się ważnym elementem ży-

cia. Z drugiej jednak strony, kształtująca przekonanie o „naturalizacji zatrud-

nienia” pewność płatnego etatu prowadziła niejednokrotnie do poczucia bezsen-

su pracy oraz upadku pracowniczego morale
1
. Abstrahując od psychospołecz-

nego aspektu tego zagadnienia, każdy miał jednak możliwość podjęcia czynno-

ści zarobkowych. Dlatego też proces przekształceń strukturalnych postawił wie-

le osób w obliczu diametralnie różnej, nowej sytuacji życiowej, mianowicie 

jawnego bezrobocia. 

Praca stanowi źródło dochodów, które są potrzebne do tworzenia odpo-

wiednich warunków socjalnych oraz życiowych pracownika i jego rodziny. Dla 

wielu jest ona sensem życia, daje możliwość kontaktów międzyludzkich. Może 

wyrażać miarę statusu ekonomiczno-społecznego. Dla ludzi uważających pracę 

za wartość naczelną cenne są kontakty z otoczeniem, możliwość rozwoju zawo-

dowego i odnoszenie sukcesów. „Praca ludzka stanowi klucz, i to chyba naj-

                                                           
 1  K. Skarżyńska, W. Daab, Opinie Polaków na temat bezrobocia, w: Człowiek w procesie 

przemian gospodarczych, red. Z. Ratajczak, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1993, s. 16. 
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istotniejszy klucz, do całej kwestii społecznej, jeżeli staramy się ją widzieć na-

prawdę pod kątem dobra człowieka”
2
. 

Ważnym elementem każdej gospodarki jest rynek pracy, który można zde-

finiować jako zespół transakcji kupna-sprzedaży jednego z czynników produk-

cji, jakim jest zdolność człowieka do wykonywania określonych czynności 

w procesie dóbr i usług
3
. Tożsamą definicję przedstawił R. Barro, który stwier-

dził, że rynek pracy to miejsce, w którym ludzie oferują podaż usług pracy 

i zgłaszają popyt na te usługi
4
. 

Bezrobocie traktowane jest już jako jeden z nieodłącznych elementów to-

warzyszących gospodarce rynkowej i stało się również jednym z kluczowych 

i dotkliwych problemów w gospodarkach, które przeszły proces transformacji 

systemowej. Problem ten ma jednak różne rozmiary w zależności od tego, któ-

rego regionu dotyczy. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na wo-

jewództwie zachodniopomorskim, ponieważ właśnie tam wielkość, skala i natę-

żenie bezrobocia od wielu lat są jednymi z największych w kraju. 

 

Według ustawowej definicji za bezrobotnych uważa się „osoby niezatrud-

nione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia za-

trudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nieuczące się w szkole, zarejestro-

wane we właściwym dla miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy 

oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli m.in.: 

a) ukończyły 18 lat, 

b) nie ukończyły: kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat, 

c) nie nabyły prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo 

po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej nie pobierają świadczenia 

przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub 

macierzyńskiego, 

d) nie są właścicielami lub posiadaczami [...] nieruchomości rolnej o po-

wierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych,  

e) nie podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy 

jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym [...], 

                                                           
 2  Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej, Znak, Kraków 1982, s. 10. 

 3  M. Gulcz, Ekonomia, Wyd. Ars Boni et Aequi, Poznań 1997, s. 5. 

 4  R. Barro, Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997, s. 81. 
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f)  nie są tymczasowo aresztowane lub nie odbywają kary pozbawienia wolno-

ści, nie uzyskują miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej poło-

wę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzy-

skanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunkach bankowych”
5
. 

Wszystkie osoby spełniające przytoczone kryteria mogą zostać zarejestro-

wane w urzędzie pracy, a więc uzyskać status osoby bezrobotnej, tworząc tzw. 

bezrobocie rejestrowane, stanowiące podstawowe źródło informacji o bezrobo-

ciu w Polsce. Wielkość bezrobocia w Polsce oraz jego związek z dynamiką 

wzrostu gospodarczego przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rys. 1.  Dynamika PKB oraz stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990–2010 

Źródło:  [http://www.wedrujacyswiat.pl], Główny Urząd Statystyczny. 

Zamieszczony wykres jednoznacznie pokazuje, jak ważne jest bezrobocie 

w polskiej gospodarce rynkowej. Największa dynamika wzrostu gospodarczego 

następowała w latach, gdy stopa bezrobocia była względnie niska. W takiej sy-

tuacji można postawić hipotezę, że nie jest możliwy dynamiczny rozwój Polski 

lub któregoś z jej regionów przy utrzymującym się wysokim bezrobociu. Jeśli 

tak, to w czasach, gdy rośnie rola polityki regionalnej, powinno się obserwować 

                                                           
 5  Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2004, 

nr 99, poz. 1001 z późn. zm. 
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i reagować na zachodzące zmiany na rynku pracy właśnie w zakresie regional-

nym. 

 

Zachodniopomorskie to region
6
 nadbałtycki położony w północno- 

-zachodniej części Polski, którego stolicą jest Szczecin. Na zachodzie woje-

wództwo graniczy z Niemcami, a w Polsce z trzema województwami: pomor-

skim (na wschodzie), wielkopolskim (na południowym wschodzie) i lubuskim 

(na południu). Główną jego cechą jest duże zróżnicowanie przestrzenne i funk-

cjonalne. Potencjał gospodarczy skupia się w szczecińskim obszarze metropoli-

talnym, gdzie dominują usługi, przemysł i gospodarka morska. Obszarem rów-

nie aktywnym gospodarczo jest pasmo gmin nadmorskich, które świadczą usłu-

gi turystyczno-wypoczynkowe. Natomiast w części środkowej i wschodniej re-

gionu dominuje rolnictwo oraz przemysł rolno-spożywczy. 

Zachodniopomorskie należy do województw o najtrudniejszej sytuacji na 

rynku pracy i najniższym poziomie aktywności zawodowej. Mimo znacznej po-

prawy i prowadzonej aktywnej polityki pozostaje regionem o wysokim odsetku 

niepracujących – zarówno bezrobotnych, w tym długotrwale, jak i biernych za-

wodowo. W roku 2010 ponad 13% mieszkańców regionu w wieku 18–59 lat 

zamieszkiwało w gospodarstwach domowych, w których nie pracowała ani jed-

na osoba. Wskaźnik zatrudnienia obrazujący udział pracujących w ogólnej licz-

bie ludności w wieku produkcyjnym w regionie plasował się na najniższym 

w Polsce poziomie i był o 3,8 pkt proc. niższy niż średnia krajowa
7
. 

Liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim od 1999 roku 

kształtowała się analogicznie do zmian zachodzących w Polsce. Rysunek 2 ob-

razuje przebieg i natężenie bezrobocia w latach 1999–2011, gdzie szczególnie 

widoczny jest wpływ sezonowości na zmiany zachodzące na lokalnym rynku 

pracy. 

                                                           
 6  Dla celów niniejszego opracowania za region przyjęto obecnie funkcjonujące (w admini-

stracyjnych granicach) województwo zachodniopomorskie. 

 7  Bank Danych Lokalnych GUS. 
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Rys. 2.  Bezrobotni zarejestrowani w województwie zachodniopomorskim w latach 

1999– 2010 (stan na koniec kwartału) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. 

Na koniec 1999 roku w rejestrach urzędów pracy na terenie województwa 

zachodniopomorskiego pozostawało 130 908 osób bezrobotnych. Do 2003 roku 

liczba osób bez zatrudnienia w regionie sukcesywnie rosła. Maksymalna liczba 

osób zarejestrowanych przypada na luty 2003 rok – 198 753 osoby. Liczbę bez-

robotnych powyżej 190 tys. notowano jeszcze w niektórych miesiącach tego ro-

ku (sezon zimowy), a także na początku 2004 roku. Od maja bezrobocie zaczęło 

w widocznym stopniu spadać, od 2006 roku w szybszym tempie, a różnice mię-

dzy liczbą zarejestrowanych bezrobotnych z początku i końca roku były znacz-

ne. 

Liczbę bezrobotnych poniżej 100 tys. odnotowano po raz pierwszy w mar-

cu 2008 roku – 99 889 osób. W końcu 2008 roku w urzędach pracy zarejestro-

wanych było 85 520 osób bezrobotnych, tj. o 31 618 mniej niż na początku 

1999 roku i o 116 233 osoby (58,5%) mniej niż w lutym 2003 roku. Niestety, 

w 2009 i 2010 roku oraz na początku 2011 liczba bezrobotnych znów przekro-

czyła sto tysięcy osób. 

Stopa bezrobocia w regionie obniżyła się znacznie od 2000 roku i na ko-

niec 2010 roku wynosiła 17,4%, jednak wciąż jest to jeden z najgorszych wyni-

ków w kraju. Zdecydowanie najtrudniejsze dla regionalnego rynku pracy były 
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lata spowolnienia gospodarczego 2001–2003. Stopa bezrobocia wzrosła wów-

czas do 26%. Była to zarówno dla Polski, jak i dla województwa najwyższa 

wartość tego wskaźnika w całej dekadzie. 

 

W latach 1999–2010 w podaży ofert pracy w województwie zachodnio-

pomorskim zaobserwować można pozytywne zmiany (tabela1). W 1999 roku 

ogólna liczba ofert pracy wyniosła 36 715. Do 2001 roku notowano spadek 

liczby ofert w skali roku (26 026). Liczba ofert dostępnych w powiatowych 

urzędach pracy w 2002 roku w stosunku do roku poprzedniego była wyższa 

o 13,5%. W 2003 roku liczba ofert pracy wyniosła ponad 40 tys. (41 578). Dy-

namikę wzrostu notowano do 2007 roku, kiedy liczba ofert osiągnęła maksi-

mum – 73 625, tj. o ponad 200% więcej niż w 1999 roku. W 2010 roku podaż 

ofert była już większa w porównaniu z rokiem wcześniejszym i wyniosła 

53 430. 

Tabela 2  

Osoby bezrobotne i podaż ofert pracy w województwie zachodniopomorskim w latach 

1999–2010 

Rok Kwartał A B C Rok Kwartał A B C 

1999 I 120 045 8 166 14,7 2005 I 184 747 11 763 15,7 

II 110 000 12 222 9,0 II 167 434 15 079 11,1 

III 122 000 9 385 13,0 III 164 814 14 730 11,2 

IV 131 488 7 100 18,4 IV 168 814 12 886 13,1 

2000 I 138 547 7 612 18,2 2006 I 168 668 15 090 11,2 

II 128 850 10 738 12,0 II 142 860 22 628 6,3 

III 136 934 9 129 15,0 III 136 940 19 008 7,2 

IV 150 084 6 076 24,7 IV 138 866 14 337 9,7 

2001 I 161 455 4 928 32,7 2007 I 135 061 17 780 7,6 

II 156 789 8 711 18,0 II 110 484 22 402 4,9 

III 162 860 7 174 22,7 III 103 768 19 183 5,4 

IV 175 341 5 265 33,3 IV 103 241 14 260 7,2 

2002 I 184 546 6 193 29,8 2008 I 99 889 18 489 5,4 

II 175 778 7 643 23,0 II 80 994 20 207 4,0 

III 181 045 9 529 19,0 III 75 220 19 294 3,9 

IV 189 643 6 156 30,8 IV 82 520 11 145 7,4 

2003 I 196 699 6 601 29,8 2009 I 97 132 13 113 7,4 

II 184 126 12 034 15,3 II 87 665 14 277 6,1 

III 183 108 14 085 13,0 III 91 246 11 282 8,1 
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Rok Kwartał A B C Rok Kwartał A B C 

IV 190 864 8 676 22,0 IV 105 905 7 535 14,1 

2004 I 195 273 11 693 16,7 2010 I 115 533 14 033 8,2 

II 181 632 15 032 12,3 II 98 012 15 884 6,2 

III 178 074 12 811 13,9 III 98 064 13 192 7,4 

IV 182 692 10 000 17,1 IV 109 964 10 321 10,7 

A – liczba osób bezrobotnych w kwartale 

B – liczba ofert pracy w ciągu kwartału 

C – liczba osób bezrobotnych przypadająca na jedną ofertę pracy w ciągu kwartału 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wo-

jewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. 

Największy napływ ofert pracy obserwuje się w drugim kwartale. Z reguły 

kwiecień jest miesiącem przełomowym, kiedy następuje wyraźne „przebudze-

nie” na rynku pracy wraz z pojawieniem się większej liczby ofert pracy w bu-

downictwie, rolnictwie i turystyce. W przypadku Zachodniopomorskiego jest to 

wyraźnie widoczne, gdyż bezpośredni dostęp do morza oraz bardzo dobrze roz-

budowana infrastruktura turystyczna pociągają za sobą utworzenie sezonowych 

miejsc pracy w celu obsługi wzmożonego ruchu turystycznego. W drugim 

kwartale 2006 roku odnotowano największą liczbę ofert – 22 628, czyli o 3398 

mniej niż w całym 2001 roku (rys. 3). W ostatnim kwartale 2008 roku nastąpił 

widoczny spadek liczby dostępnych ofert w stosunku do wcześniejszego kwar-

tału analogicznego okresu 2007 roku. 
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Rys. 3.  Liczba ofert pracy w województwie zachodniopomorskim w poszczególnych 

kwartałach oraz przeciętna liczba bezrobotnych przypadających na jedną ofertę 

w latach 1999–2010  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS i Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Szczecinie. 

W 1999 roku większość ofert pracy pochodziła z sektora prywatnego – 

79%. Do osób niepełnosprawnych skierowanych było 6,9% ofert. W 2008 roku 

zwiększyła się liczba ofert z sektora publicznego – do 31%, a jedynie 1,8% 

z ogólnej liczby ofert dotyczyło osób niepełnosprawnych. 

 

W strukturze osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy 

widoczne są znaczne zmiany. Nadal duży problem stanowi kwestia długotrwa-

łego bezrobocia. 

Do czasu wprowadzenia nowej ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy w 2004 roku, bezrobotnymi długookresowo określane były 

osoby pozostające w rejestrach powiatowych urzędów pracy przez ponad 12 

miesięcy. Obowiązująca od czerwca 2004 roku nowa ustawa definiuje osobę 

długotrwale bezrobotną jako pozostającą w rejestrach łącznie przez ponad 12 
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miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów odbywania sta-

żu
8
. 

W związku z tym, że jednolita definicja oraz opracowywane na jej pod-

stawie statystyki obowiązują dopiero od pięciu lat, w dalszej analizie brany był 

pod uwagę okres 2005–2010.  
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Rys. 4.  Udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych według okre-

su pozostawania bez zatrudnienia w latach 2005–2010 w województwie za-

chodniopomorskim 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

W końcu 2005 roku zarejestrowanych było 114 321 osób długotrwale bez-

robotnych, co stanowiło 67,7% wszystkich zarejestrowanych. W kolejnych la-

tach notowano spadek tej liczby, jak również udział tej zbiorowości w ogólnej 

                                                           
 8  Analiza zmian na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego, Wojewódzki Urząd 

Pracy w Szczecinie, Szczecin 2009, s. 39. 
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liczbie bezrobotnych. W ostatnim kwartale 2010 roku analizowana kategoria 

składała się z 28 965 osób, stanowiących 26,3% bezrobotnych, czyli zdecydo-

wanie mniej niż połowę wszystkich zarejestrowanych. W stosunku do 2005 ro-

ku liczba długotrwale bezrobotnych zmalała o 49% (rys. 4). 

Przestrzenne zróżnicowanie lokalnych rynków pracy przekłada się na 

szanse rozwojowe, a w dalszej perspektywie na tempo rozwoju gospodarczego 

całego województwa. Stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią wo-

jewódzką (17,4%) w trzech spośród czterech podregionów województwa (ko-

szaliński, stargardzki, szczeciński i m. Szczecin), przy czym najtrudniejsza sy-

tuacja dotyczy podregionu stargardzkiego (22,4%). Bezrobocie jest tutaj naj-

wyższe i obniża się w najwolniejszym tempie, mimo wielu inwestycji i działań 

aktywizujących lokalnych przedsiębiorców. Podregion ten obejmuje powiaty 

o wysokim bezrobociu strukturalnym, w których stopa bezrobocia rejestrowa-

nego nierzadko przekracza 20%, a w minionych latach sięgała nawet 40%. 

Tereny wiejskie w województwie zachodniopomorskim cechuje nadal ni-

ski współczynnik aktywności zawodowej. Powody tej sytuacji są złożone i two-

rzą zamknięte koło. Sieć osadniczą cechuje rozproszenie, a rolnictwo nie oferu-

je nowych miejsc pracy. Potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców zniechęca 

stopień zaniedbania terenów, zły stan dróg i brak infrastruktury towarzyszącej, 

a także brak korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Ponieważ 

popyt na pracę w innych branżach nie występuje w najbliższej okolicy, ludzie, 

którzy chcieliby znaleźć zatrudnienie, muszą go szukać poza granicami miej-

scowości. Poza tym mieszkańcy województwa wypracowali przez wiele lat sku-

teczny system łączenia świadczeń z pomocy społecznej z pracą w szarej strefie 

lub okresowymi migracjami zarobkowymi za granicę, co przynosi wyższe do-

chody niż zarobki z legalnej pracy. 

Waga problemu jest relatywnie nieduża, gdy dotyczy emerytów, jednak 

staje się istotna w przypadku młodych ludzi, którzy korzystając z nielegalnego 

zatrudnienia nie zapewniają sobie zabezpieczenia finansowego na przyszłość. 

Szczególne problemy rodzą długotrwale bezrobotni, nieszukający naprawdę za-

trudnienia, którzy według urzędów pracy stanowią więcej niż jedną trzecią 

wszystkich bezrobotnych. Ich przywrócenie na rynek pracy wymaga długotrwa-

łego, indywidualnego procesu zmiany mentalności. Osobną kwestią jest pro-
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blem dezaktywizacji zawodowej kobiet. W urzędach nie ma dla nich ofert pracy 

ani odpowiedniej oferty szkoleniowej. Liczne zagraniczne wyjazdy zarobkowe 

mężczyzn sprawiają, że na kobiety spada konieczność pozostania w domu, by 

opiekować się dziećmi. Dotkliwym problemem jest w tym wypadku brak przed-

szkoli. Jeżeli istnieją, mogą znaleźć w nich miejsce jedynie dzieci pracujących 

rodziców. 

Region charakteryzuje się w związku z tym jednym z najniższych w kraju 

współczynników aktywności zawodowej kobiet w wieku produkcyjnym – 

w 2008 roku niewiele przekraczał on 60%, podczas gdy w dwóch wcześniej-

szych latach lokował się nawet poniżej tej granicy
9
. Żadne inne województwo 

nie przeżywało w okresie 2006–2007 tak głębokiej zapaści w tej dziedzinie. 

Pauperyzacja postępuje także w sąsiadującej z województwem zachodniopo-

morskim Meklemburgii – Pomorzu Przednim, skąd pochodzi największa grupa 

niemieckich klientów sklepów w Szczecinie i okolicy. Według opublikowanego 

w maju 2009 r Atlasu biedy
10

 w ubóstwie żyje już co czwarty mieszkaniec tego 

landu
11

. Osłabia to procesy integracyjne na pograniczu i zmniejsza wymianę 

handlową z uwagi na ubożenie społeczeństw żyjących w regionach przygra-

nicznych. 

Analiza zmian na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego, Wojewódzki 

Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2009. 
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Gulcz M., Ekonomia, Ars Boni et Aequi, Poznań 1997. 

Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej, Znak, Kraków 1982. 

Kołodko G., Wędrujący Świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008. 

Raport o stanie województwa zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010. 

Skarżyńska K., Daab W., Opinie Polaków na temat bezrobocia, w: Człowiek w procesie 

przemian gospodarczych, red. Z. Ratajczak, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Kato-

wice 1993. 

                                                           
 9  Raport o stanie województwa zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010, s. 15–16. 

 10  Atlas biedy, Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden, 2009. 

 11  Ubóstwo zdefiniowane zostało jako dochód per capita nieprzekraczający 764 euro na mie-

siąc, czyli 60% przeciętnego wynagrodzenia. 
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In developing economies, where the road to a market economy is far and it is es-

sential to achieving high economic growth an unemployment is extremely important. 

One way to develop the whole country is support various regions, what is the domain of 

regional policy. 

The paper presents the problem of unemployment from the perspective of Western 

Region, where for many years is particularly unfavorable. In the West-Pomerania Re-

gion is very difficult situation on the labor market and the lower level of activity. Alt-

hough an active policy and a significant improvement, the region has a high proportion 

of non-working and unemployed, including long-term unemployed and economically 

inactive. Over 13% of the population in the region aged 18–59 living in households in 

which nobody is working. The employment rate reflecting the share of employed per-

sons in the total working-age population remains at the lowest level in Poland and is 

about 3.8 points percent. lower than the national average. 

No other region has not experienced such a profound collapse in 2006–2007 on 

the labor market. Pauperization of conduct in areas of Mecklenburg-West Pomerania 

province adjacent to the region, from comes the largest group of German shoppers in 

Szczecin. Continuing the trend may be reversed, but first you should be well researched, 

which is the aim of the paper.  

Translated by Krzysztof Małachowski 



 

 

omprehensive human development has always been linked with relocating 

in the environment and getting to know the world. The tourism itself apart 

from rest and recreation is also regarded as easthetic, environmental and histori-

cal education and provides an opportunity know the customs of the local popu-

lation. 

In the recent years in many countries, as well as in Poland the development 

of rural tourism has gained considerable significance. It is linked mainly with 

the necessity of the social and economic revival of the Polish country areas. 

Activisation of rural population through tourism pertains to the individuals find-

ing employment in in various kinds of services ie. accomodation, business, 

commerce, organisations of kultural life, servicing events and fairs, preparation 

of infrastructure needed in tourism activities development, etc. Development of 

rural tourism is therefore the source of improvement of existential means of ru-

ral population and privides a chance to reduce unemployment in overpopulated 

and impovrished rural areas. 

Next to economic and social factors of rural tourism the important contri-

bution to its development is connected with a direct link between the tourism 

and culture in general. The curiosity of the world contributes to getting to know 
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the objects of culture, enriches the individuals’s knowledge about the cultural 

heritage of the nations, discovering the roots of the identity of ones own 

nationas well as this the neigbouring nations. Getting to know each other and 

the attractiveness of cultures and the individuality of the nations leads to civili-

zational integration between nations. The broad cognition and acceptance of of 

the commonly cultivated national traditions and rites, which bring together the 

community and providea a good atmosphere for cooperationand human rela-

tions deserves particular attention in study of the development of rural tourism. 

 

Westpomeranian voivodesip is one of the most attractively located prov-

inces in Poland. With the area of 22 900 km
2
 it occcupies some 7.3% of Po-

land’s territory. It is inhabitated by 1.7 million people. Szczecin is the capital 

city of the province. There are 61 towns and cities and some 3100 village within 

its territory.
1
 The voivodeship is located in the north-western part of Poland on 

the Baltic Sea coast and on the Szczecin Lagoon. It borders with Germany to 

the West, the Pomeranian voivodesip to the East, Lubuskie and Wielkopolskie 

to the South and the Baltic Sea to the North, and this way indirectly with Swe-

den and Denmark. The average population density is 74 persons per km
2
. Ad-

ministratively it is divided in 18 land and three municipal districts.
2
 It is the fifth 

largest province in Poland.
3
 Due to its coastal location the voivodeship belongs 

to the mostly visited by tourists regions. It holds a solid positioning in the mar-

ket of tourist services. It offers rest in the seaside resorts and in the picturesque 

lakeside districts, welness services in renowned spa resorts, rural torism, water 

sports and horse riding.  

The Westpomeranian Voivodeship has a very well established accommo-

dation base. An asset of the region is the locality on the crosssection of the 

transit routedwhich tends to concentrate a part of the international transit traffic. 

The area of the province is rather varied in landscape and rich in tourist virtues. 

Along the Baltic Sea coat there are white sandy beaches and the Wolin Na-

tional Park with some unique flora. Further inland many forested areas are lo-

                                                           
 1  M., P. Pilichowie, Polska ilustrowany przewodnik, Sport i Turystyka, Muzea S.A., Warsza-

wa 2001, p. 875. 

 2  Rocznik Urzędu Statystycznego w Szczecinie, Szczecin 2007, p. 48. 

 3  Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2003, p. 114, 368. 
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cated, amongst others the Drawienski National Park, The Cedynski and 

Drawski Landscape Park and the Goleniowska, Barlinecka, Wkrzanska and 

Bukowa forest areas. There are also many natural reserves and dendrological 

gardens such as Glinna and Przelewice. Beside the natural monuments there is 

a large group of monumental objects, architectural monuments of which the 

mostly renowned are located in Kamień Pomorski, Trzebiatów, Stargard 

Szczeciński, Kołobrzeg and Szczecin. The medieval city limits walls, dating 

back to 14. and 15. century, have been preserved in many towns, together with 

the gate towers ie. the Pyrzyce Gate and the Myślibórz Gate. 

The sea and land transit routes are important in development of tourism. 

The sea access through the Baltic Sea port of Świnoujście contributed to the de-

velopment of sea going tourism. The regular connections with Sweden and 

Denmark have also been established. The transit route through Świnoujście 

forms a natural transit corridor through an express national highway A3 linking 

Scandinavian countries with the Mediterrenean. The air transportation with the 

international airport Szczecin–Goleniów (located some 40 km away from 

Szczecin) and the soon to be revived airport in Koszalin supplements the trans-

portation network in the domestic and the international perspective. Apart from 

the road and air transportation, there exist well develpoed railway connections 

domestically ans well as internationaly and the rive shipping on the Odra river. 

The harbours in Szczecin and Świnoujście service both the passenger traffic and 

cargo. 

The important factor in economic and social develpoment of the 

voivodeship is the proximity of Germany.The mutual contacts established main-

ly through the Euroregion “Pomerania” develop aconomic and cultural bond 

and develop the cross boarder tourism. There is an extra chance for Szczecin in 

opening up for the cultural influence that stem from the neighbourly contacts 

and in the end inspire the common business and tourism investments. 

The unique beauty of the westpomeranian landscapes and the richness of 

its natural environment contributed to the development of tourism, which in 

turn has become the important factor in the character of the region. The active 

and the recreational rural tourism have both been developing within the prov-

ince. The variety of natural factors contributes to tourism development in rural 

areas. 

Taking advantage of the rural character of the region gives the opportunity 

for development of various forms of recreation in the villages. Country tourism, 
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rural tourism, eco-tourism, and the so called cultural tourism are the form of 

tourism offering rest and recreation in the proximity of rural farms in in the nat-

ural country environment including their business and services. Staying in the 

countryside becomes ever more attractive. 

The attractiveness of rural rest and recreation is decided by the local hospi-

tality, peaceful atmosphere, safety and the rural culture. Their arrival the tourists 

associate with the need to accustom themselves with the local folklore, the his-

tory of the region, its historic monuments and the traditions linked with the lo-

cal pepole’s rites. 

During their stay in the country the tourists acquaint themselves with the 

conditions and theorganization of rural life. The common, ordinaryeveryday 

farmer’s chores can be observed, and some tourists may even take part in them. 

Friendships are often being developed between the guests-tourists and their 

hosts the farmers. This bond results sometimes in tourists returning to the same 

farm many times and regarding staying in the country as a special attraction.
4
 

The rural tourism development has become the great regional asset. The 

nature, cultural achievements and the monuments have timeless value. By 

ofering the tourist knowledge on cultural heritage, folk traditions, and the re-

gions everyday’s life we promote and revive the region and attract some new 

tourists. 

The countryside in Poland, which is not always prosperous, may gain some 

income from tourism through the rich history of the places, hospitality, and high 

standard of the offered services: selling accommodation, catering, taking part in 

folk festivals, sightseeing and organizing warious types of sport attractions, and 

even by offering rehabilitation to disabled persons. The rural tourism attractive-

ness is determined by both the tangible and the intangible cultural values, as 

well as by their approach to the natural environment of the area, its virtues and 

richness and the history of the region. The development of the rural tourism in 

the area has to be adjusted to local conditions and possibilities. It is not effective 

in the Westpomeranian Voivodeship due to overpopulation and the high unem-

ployment rate in the rural areas of the region and living of rural – agricultural 

activities turns out to be pretty impossible. Thaking advantage of the natural en-

                                                           
 4  D. Rakowski, Czynniki rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim, 

in: Problemy turystyki i rekreacji, ed. M. Dutkowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2008, p. 175. 
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vironment virtues a new tourist space could be created on the basis of the exist-

ing labour force and the vacant accommodation resources. 

The then most attractive areas in the voivodeship include
5
: 

- the sea coast with its virtues; 

- abundance of lake districts (Drawskie, Ińskie, Myśliborskie and Wałeckie); 

- the Odra river valley, together with its backwaters, which form valuable eco-

logical and landscape areas, and the remaining inland waterways; 

- the Szczecin Lagoon, and the interesting natural forms of the sea islands of 

Uznam and Wolin; 

- forests; 

- protected areas (areas of environmental protection); 

- architectural monuments, and preserved objects testifying to the high cultur-

al heritage of the region; 

- the wide spa potential of the region, with health spa treatment and recrea-

tional – welness spa. 

 

The cultural heritage is inseparably bound with the social and economic 

development of the nation, its culture and the adopted scheme of values, which 

govern the society during the particular stage of development. Together with the 

development of the society grows its cultural life usually linked with various 

events in the lives of people who inhabit the region. As the live of the people 

evolves the region undergoes constant evolution. New architectural structures 

are being erected, the way of life changes and with it the interests of the people, 

the ne characteristic regional folklore ins being develpoed. Those factors make 

up the picture and the cultural characteristics of a particular age. 

The development of the cultural tourism stems from the need and from the 

human behaviour based on the interest in the cultural heritage of the region and 

the particular nation. The individual tourist’s interest in the cultural heritage of 

the westpomersaniam voivodeship stems from the regions’ rich cultural 

resourcesbeing the human achievement created over the centuries. The 

voivodeship boasts numerous tourist attractions including historic buildings and 

                                                           
 5  Ibidem, p. 178. 
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other architectural structures, the country and town and city mansion and park 

complexes, museums, sacred architecture, including historic churches and other 

religious worship objects, such as the monuments, cementaries, roadside 

shirines, dukes’ and knightly castles, medieval monasteries, the medieval city 

defensive walls, the rural buildings providing the opportunity to be adapted for 

tourist activity. Apart from the above mentioned the voivodeship has a number 

of historic technological monuments such as the lighthouses, harbour structures 

and buildings, the railway constructions, water mills, hydroelectric power 

plants, brickwork factories, windmills, and some historic military architecture. 

Next to medieval devense walls and castles the voivodeship boasts some Swe-

dish and Prussian fortifications, and bunkers and some military objects from the 

second World War ie. the V-2 and V-3 rockets launching sites. 

The important factor in the development of tourism within the voivodeship 

are the picturesque roads, objects located in the forests and nature paths which 

have both education as well as the recreational character. The state of the 

Westpomeranian Voivodeship Historic Monuments Register in 2007 consists of 

the following cultural objects
6
: 

- 45 urban complexes; 

- 75 spatial constructions complexes, mainly defense objects; 

- a number of transportation and and harbour complexes; 

- 3045 architectural objects including chrches, shrines and castles; 

- palaces and mansions, and fortification batteries; 

- 884 park areas and cementeries (the Central Cementery in Szczecin – the 

park and cementery area of 156 hectares, which is the third largest in Eu-

rope); 

- 110 industrial objects (railway stations, harbour warehouses, hydroelectric 

power plants, brickworks, etc.); 

- 381 381 architectural objects depicting the development of settlement over 

the centuries; 

- 20 museums, amongst others in Szczecin, Stargard Szczeciński, Koszalin, 

Kołobrzeg, Międzyzdroje, Cedynia, Darłowo, Wałcz, Wolin, Myślibórz, 

Kamień Pomorski; 

- many munuments commemorizing the persons and events significant to the 

people in the region. 

                                                           
 6  Ibidem, p. 180. 
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The rich culture of the region is the testimony to its aboundant history. 

Varied fate of peoples inhabiting the region in its history has influenced the 

uniqness and distinctive cultural and economic character. The attrition of West 

European, Scandinavian and Polish influences resulted in the image of the 

towns and cities in the area have been formed by the culture of the neighbouring 

countries. The architecture and buildings refer to fasion trends in Western Eu-

rope. The adopted transportation arrangements, ie. the Szczecin arrangement of 

Grunwaldzki Square area was based on the design of the strieet pattern in Paris. 

Impassible cultural values of the region in conjunction with the excellent 

landscape virtues form a sound foundation for tourism development. Respec-

tively the well promoted tourist base becomes an attractive commodity that lur-

es tourists to visit the regions cities and towns and to take advantage of the rural 

tourist attractions. The countryside of the Westpomeranian Voivodeship after 

the transition years of the beginning of the 1990’s, apart from its mainstream 

agricultural activities extends the offer of services to tourists. It mainly attracts 

tourists by peace and quiet, nice climatic conditions, nice and friendly atmos-

phere and exquisite regional cuisine. In order to popularise rural tourism in the 

region there are various events being organized, such as folklore events, trade 

fairs, music festivals, choir festivals and sport events. Among the most im-

portant events worth mentioning are (amongst others): 

- The Organ and Chamber Music Festivals in Kamień Pomorski and Koszalin, 

- The Religious Chants Festival “Cecyliada” in Szczecin, 

- The Choir Song Festival in Międzyzdroje and Szczecin, 

- "FAMA" The Student Youth Festival in Świnoujście, 

- The Viking Festival in Wolin, 

- The Rural Fair in Baszkowice, 

- The Pyrzyce Folklore Meetings, 

- The Ińsko Film Summer, 

- Interfolk in Kołobrzeg, 

- Picnic on the Odra River in Szczecin, 

- presentation of tegional meals and folk troaditional rites in various com-

munes of the voivodeship. 

Fans horseriding are welcome to use the specialized horsemanship centres 

ie. in Łukęcin, Łobez, Nowielice, Grzęcin, Płocin, etc. Very popular are horse 

auctions in Łobez. The fans of tennis are offered the well kept tennis courts in 

Szczecin, Goleniów, Międzyzdroje, Świnoujście, Trzęsacz and many other 
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places in the region. Very popular are the golf courses in Binowo and 

Kołczewo. The interesting offer form the hunting grounds in the following 

communes: Mieszkowice, Banie, Trzcińsko Zdrój, Kozielice, Suchań, 

Przybiernów and in the other abundant in forests communes. 

Nice, temperate climate favours rest and relaxation, spa treatment ie. in 

Świnoujście, Międzyzdroje, Łukęcin, Kamień Pomorski, Połczyn Zdrój 

i Kołobrzeg. These are places whwre pepole could get some rest, relax, and treat 

many ailments such cardiac diseases, lung, and thyroid gland diseases, 

ortopaedic, gynaecological, and treat reumatism and alergies. The progress tour-

ism is supported by the developed tourist infrastructure, which places the region 

in the group of regions best prepared for tourism in Poland. The acommodation 

and catering base is of high quality. Holiday resorts, and treatment spa resorts, 

youth hostels, caravan parks and camping sites fulfil the expectations of even 

the most demanding tourists. In order to extend the offer there are also sport and 

recreation events being organized: walking and cycling rallies, canoe trips, an-

gling and fishing competitions, sailing or climbing events. 

Increased demand for wellness and rehabilitation tourism is being noticed 

throughout the Westpomeranian voivodeship. As it is being met tourists may 

take care of their overall fitness, maintain their health and relax. The region’s 

climatic virtues include the iodine infused sea breeze, considerable resources of 

therapeutic mud and salt spring waters form an excellent incentive to fully uti-

lize the coastal region. The tourist offer attracts with its modern network of 

tourism services, treatments and rehabilitation services and spa services. 

Vital addition to this offer is country and rural tourism and eco-tourism. 

The organizers of country tourism have the opportunity to extend the offer by 

cultural tourism. More often the greater number of tourists are keen on country 

culture, the history, legends nd the wealth of tradition. The individual tourists 

appreciate to spend their holidays away from the halle and bussle of the well 

known and popular tourist centres. 

The less populated rural areas attract the tourist by hospitality of their in-

habitants, peace and quiet, beautiful nature, delicious cuisine and the opportuni-

ty meet people, get to observe their way of life and rites.  

Not without importance for the tourist is also lower cost of taking holidays 

in the country, especially in the more remote localities away from highly urban-

ized areas and noisy city centres. The culture represents greatasset of the rural 
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tourism. It enhances the offer to the guests who wish to take advantage of the 

charm of resting on the farm. 

The conducted research showed
7
 that the most valuable and the most de-

manded features in rural tourism include: 

1. resting in the environment different to this in the urban area, 

2. peace and quiet, and minimum traffic, 

3. direct access to unspoiled, clean environment, 

4. possibility to taste local gourmet products, 

5. lower cost of holidays in the country, 

6. contact with domesticated animals, farm work, and the general life in the 

country, which is especially regarded by parents with children. 

The specific demand for rural tourism services is being observed amongst 

disabled people. As they demand special care as far as the scope of infrastruc-

ture alignment to fit their particular needs, taking into account their health con-

dition and the kind of disability. 

The Westpomeranian Voivodeship posesses a great deal of cultural and 

heritage resources. The voicodeship supports the development of rural and 

country tourism through actions in the area of promotion of tourist services, im-

provement of the tourist and recreational infrastructure, as well as through as-

signment of lending facilities for widening of tourist acticities. 

The natural and landscape virtues and the cultural heritage considerably 

determine the development of rural tourism. 

The attractiveness of the visited localities is being promoted by the owners 

of the farms as well as by the local councils. The farmers who offer tourist ser-

vices promote them by offering high quality service and by passing on to the 

visitors the knowledge regarding the culture and the history of the region and 

the way of life on the farm.  

Undertaking by the farmers and their families tourist business activity in-

fluences income from other tham agriculture way of commercial activity, and 

therefore promotes employment away from agriculture, which in turn gives 

a cchance of improving their material means and also greatly enlarges the local 

job market. 

                                                           
 7  D. Knecht, Agroturystyka w agrobiznesie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, p. 22. 
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Worth mentioning is also the cross-border collaboration in the 

Westpomeranian Voivodeship. Within the Euroregion “Pomerania” which in-

cludes the border communes from Germany, Sweden and Poland there is busi-

ness and cultural collaboration established betwen the euroregion members. 

Within the euroregion “Pomerania” the epperiences and the achievements of the 

neighbouring countries are being promoted. As a result of close contacts be-

tween the members of the euroregion fome friendships evolve, the commercial 

and business exchange grows, the cultures interleave, the traditions and rites of 

the peoples of both nations are being shared and the solid ties between close 

neighbours are being established. 

Knecht D., Agroturystyka w agrobiznesie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. 

Liszewski S., Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne, in: Kompendium wiedzy 

o turystyce, ed. G. Gołębski, PWN, Warszawa 2002. 

Matlegiewicz M., Turystyka kulturowa na obszarach województwa zachodniopomor-

skiego, “Journal of Agribusiness and Rural Development” 2(20), Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2011. 

Pilichowie M., P., Polska ilustrowany przewodnik, Sport i Turystyka, Muzea S.A., War-

szawa 2001. 

Rakowski D., Czynniki rozwoju turystyki wiejskiej w wojerówdztwie zachodniopomor-

skim, in: Problemy turystyki i rekreacji, ed. M. Dutkowski, Wydawnictwo Na-

ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008. 

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2003. 

Rocznik Urzędu Statystycznego w Szczecinie, Szczecin 2007. 

Województwo zachodniopomorskie posiada bogate zasoby dziedzictwa kulturo-

wo-historycznego. Wspiera rozwój turystyki wiejskiej poprzez działania w sferze pro-

mocji usług turystycznych, poprawy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz przy-

dzielania kredytów na rozszerzenie działalności turystycznej. Walory przyrodniczo- 
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-krajobrazowe i dziedzictwo kulturowe są istotną determinantą rozwoju turystyki wiej-

skiej. Atrakcyjność turystyczna odwiedzanych miejscowości jest promowana zarówno 

przez władze lokalne, jak i przez właścicieli gospodarstw turystycznych. Gospodarze 

świadczący usługi turystyczne poprzez dobrą jakość promują wczasy i wypoczynek 

w środowisku wiejskim, przekazując równocześnie odwiedzającym wiedzę na temat 

kultury i historii regionu oraz sposobu życia w gospodarstwie wiejskim. Podejmowanie 

przez rolników i ich rodziny działalności turystycznej wpływa na tworzenie pozarolni-

czych źródeł dochodów, promuje zatrudnienie poza rolnictwem, co stwarza szanse na 

poprawę sytuacji materialnej rolników oraz znacznie rozszerza lokalny rynek pracy. 

Tłumaczenie Małgorzata Matlegiewicz 

 



 

 

 

 



 

 

edną z najważniejszych kwestii związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej jest odpowiednia relacja z bankiem komercyjnym, który 

w ramach bankowości korporacyjnej oferuje zarówno produkty kredytowe, jak 

i pozostałe usługi o charakterze finansowym. Otoczenie, w którym funkcjonują 

przedsiębiorstwa, jest w przypadku każdego kraju inne. Podobnie jest z rela-

cjami finansowymi (także bankowością relacyjną), które mogą być w poszcze-

gólnych krajach zasadniczo różne. Systemy bankowe w USA i Kanadzie na 

pierwszy rzut oka wydają się podobne. Są one jednak pod wieloma względami 

różne, np. jeśli chodzi o rozwiązania prawne, poszczególne regulacje ostrożno-

ściowe, czy też praktyki, jakie są stosowane. 

Mimo że finansowanie działalności gospodarczej przez banki komercyjne 

za pomocą długu oraz związana z tym bankowość relacyjna to bardzo istotne 

kwestie, nie stanowią one jednak wszystkich usług wykorzystywanych przez 

przedsiębiorców. Firmy wymagają także szerokiego spektrum usług pozakredy-

towych. Do najważniejszych z nich należy m.in. bieżące zarządzanie środkami 

finansowymi związane z gromadzeniem (egzekwowaniem) i wydatkowaniem 

środków finansowych przedsiębiorstw. W ramach gromadzenia środków nad-

chodzące płatności (czeki, przekazy elektroniczne i realizowane za pomocą kart 
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kredytowych) muszą zostać przetworzone, w następstwie czego odpowiednie 

kwoty trafią na właściwe rachunki firmowe. W ramach wydatkowania przez 

firmę środków płatności muszą być dokonane na rzecz dostawców, kadry pra-

cowniczej, odpowiednich urzędów (w tym m.in. urzędu podatkowego), inwesto-

rów oraz pozostałych podmiotów w efektywny sposób, tj. w możliwie najkrót-

szym czasie i minimalizując koszty. 

Tradycyjne fakturowanie i realizacja związanych z nim płatności w USA 

(szczególnie jeśli chodzi o relacje B2B
1
) oparte były dotychczas na przekazach 

pocztowych oraz rozliczeniach za pomocą czeków. W ostatnich latach obserwu-

je się jednak dynamiczne zmiany w stosowanych rozwiązaniach systemowych. 

Coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z elektronicznych metod rozliczania 

transakcji. Porównując pod tym względem USA z sąsiednim krajem, tj. Kanadą, 

ta ostatnia bez wątpienia wiedzie prym, jeśli chodzi o zastosowanie elektronicz-

nych instrumentów rozliczeniowych. 

 

W ostatnich trzech dekadach nastąpiło kilka zasadniczych zmian w amery-

kańskim systemie finansowym. Zmiany te pozwoliły między innymi na uła-

twienie przedsiębiorstwom dostępu do kredytu bankowego. Należą do nich: 

- deregulacja sektora usług finansowych, przede wszystkim w odniesieniu do 

bankowości komercyjnej,  

- intensywny rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych 

(ITC)
2
, 

- wprowadzanie szeregu innowacji finansowych, a przede wszystkim inten-

sywny rozwój i zwiększony zakres zastosowania narzędzi typu credit sco-

ring. 

Wymienione wyżej trendy oraz procesy zaczęły się wzajemnie pokrywać 

i trudno jest obecnie wskazać na bezpośrednie związki przyczynowo-skutkowe 

między nimi. Ponadto są to procesy, które wciąż trwają, choć wobec zawirowań 

na światowym rynku finansowym należy się spodziewać, że kierunek postępu-

jącej w ostatnich latach deregulacji finansowej zostanie zmieniony (do pewnego 

stopnia odwrócony). 

                                                           
 1  B2B – business to business. 

 2  ITC – Information and Telecommunication Technology.  
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Sektor usług finansowych w USA podlegał restrykcyjnym regulacjom 

prawnym aż do lat dziewięćdziesiątych. Szczególną rolę odegrały następujące 

akty prawne: 

- ustawa McFadden Act z 1927 roku, ograniczająca terytorialny zasięg funk-

cjonowania instytucji finansowych do granic poszczególnych stanów (zakaz 

otwierania oddziałów poza granicami stanu) i umożliwiająca władzom sta-

nowym ograniczenie ilości banków do pojedynczej lokalizacji (tzw. unit 

banking); 

- ustawa Glass-Steagall Act z 1933 roku, która wyraźnie odróżniła prawnie 

poszczególne kategorie usług finansowych, tworząc trzy odrębne sektory, tj.  

- sektor bankowości komercyjnej,  

- sektor bankowości inwestycyjnej,  

- sektor ubezpieczeniowy;  

- ustawa Glass-Steagall – spowodowała, że System Rezerwy Federalnej 

(FED) wprowadził zasadę znaną jako tzw. Regulacja Q, która ustanowiła 

górny pułap oprocentowania (odsetek), jakie banki komercyjne mogą wypła-

cać z tytułu przetrzymywanych przez nie depozytów płatnych na żądanie (a 

vista). W konsekwencji banki komercyjne często dokonywały zakupu obli-

gacji rządowych lub innych instrumentów inwestycyjnych o bardzo niskim 

stopniu ryzyka wraz z depozytami o kontrolowanej stopie procentowej, co 

skutkowało gwarantowanym zyskiem dla banków, niewielką ilością udzie-

lonych lokalnie kredytów oraz stosowaniem przez banki wobec potencjal-

nych klientów pozafinansowych bodźców skłaniających do zakładania no-

wych rachunków bankowych (np. sprzęt AGD w prezencie).  

Oficjalne zmiany, jakie zaczęto wprowadzać w strukturze nadzorczej, na-

stąpiły wraz z przyjęciem nowej ustawy, tj. Depository Institutions Deregula-

tion and Monetary Decontrol Act z 1980 roku i zostały w znacznej mierze za-

kończone niemal dwadzieścia lat później
3
 wraz z wprowadzeniem aktu prawne-

go Gramm-Leach-Bliley w 1999 roku. W wyniku tych zmian poprawiły się wa-

runki funkcjonowania w sektorze wysokiego ryzyka (venture capital). Wszyst-

                                                           
 3  W 1979 roku U.S. Department of Labor zmienił zasadę prudent man (zasada ostrożności), 

nakładającą na powierników odpowiedzialność za bezpieczeństwo (również trafność doboru) po-

jedynczych inwestycji w ramach portfolio inwestycyjnego funduszy emerytalnych lub ubezpie-

czeniowych. Zmiana skutkowała obciążeniem powierników odpowiedzialnością za portfolio in-

westycyjne. Tym sposobem inwestycje dokonywane na zasadach „wyższe ryzyko, wyższy zysk”, 

takie jak inwestycje venture capital, nie są automatycznie wykluczane z portfolio inwestycyjnego 

funduszy emerytalnych i ubezpieczeniowych. 
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kie powyższe zmiany regulacji dotyczących sektora finansowego w USA miały 

na celu jego uelastycznienie i sprzyjanie rozwiązaniom wolnorynkowym. 

 

System bankowy w USA jest unikalny pod wieloma względami. Mimo 

funkcjonującego od 1994 roku Północnoamerykańskiego Układu Wolnego 

Handlu – NAFTA, obejmującego trzy kraje, tj. USA, Kanadę i Meksyk, ban-

kowość amerykańska pod wieloma względami jest zupełnie inna niż system 

bankowy w Kanadzie. Cechy wyróżniające system bankowy w USA to między 

innymi:  

- duża liczba finansowych instytucji depozytowych, 

- brak krajowej sieci oddziałów i przedstawicielstw banków,  

- korzystanie na szeroką skalę z rozliczeń płatności za pomocą czeków oraz 

przekazów pocztowych, 

- ograniczenia w odniesieniu do rachunków bieżących prowadzonych przez 

podmioty gospodarcze, 

- stosowanie zróżnicowanych stawek (opłat, prowizji) za wykonywane usługi 

bankowe, 

- brak bliskich relacji banków z ich klientami, 

- zaangażowanie banku centralnego (FED) w proces przetwarzania płatności 

między podmiotami. 

Jak wspomniano wcześniej, specyficzną cechą wyróżniającą system ban-

kowy w USA jest duża liczba instytucji depozytowych. Z ostatnich raportów 

Federal Deposit Insurance Corporation
4
 (FDIC) wynika, że w Stanach Zjedno-

czonych funkcjonuje 6911 banków komercyjnych, 1188 kas oszczędnościo-

wych (znanych wcześniej jako instytucje oszczędnościowo-pożyczkowe) oraz 

ponad 8 tys. unii kredytowych (spółdzielczych kas pożyczkowych)
5
. Spółdziel-

cze kasy pożyczkowe obsługują przede wszystkim rynek klientów detalicznych. 

Klienci korporacyjni są obsługiwani zarówno przez banki komercyjne, jak 

i przez kasy oszczędnościowe. 

                                                           
 4  http://www.fdic.gov/. 

 5  http://www2.fdic.gov/SDI/main4.asp. 

http://factfinder.census.gov/servlet/IBQTable?_bm=y&-geo_id=&-ds_name=EC0752I1&-

_lang=en. 
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Inną ważną cechą wyróżniającą amerykański system bankowy jest brak 

kompletnej ogólnokrajowej sieci oddziałów i filii banków komercyjnych. Jedną 

z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że minęło dopiero 12 lat odkąd banki 

mogą dokonywać ekspansji poza granicami poszczególnych stanów. Do dnia 

dzisiejszego nie ma ani jednego banku, który mógłby się poszczycić obecnością 

we wszystkich pięćdziesięciu stanach. Kilka kluczowych instytucji bankowych, 

takich jak Bank of America
6
, Chase

7
czy Wachovia

8
, posiada rozległą sieć pla-

cówek, lecz w dalszym ciągu brakuje przedstawicielstw tych instytucji w okre-

ślonych regionach kraju. 

Rodzi to negatywne skutki, szczególnie w odniesieniu do dużych przed-

siębiorstw „sieciowych” funkcjonujących na terenie całego kraju, które groma-

dzą i deponują środki pieniężne. Element ten, wraz z restrykcjami Systemu Re-

zerwy Federalnej co do udzielania finansowania przez banki komercyjne, skut-

kuje określonym zachowaniem amerykańskich przedsiębiorstw, tj. nawiązywa-

niem licznych relacji z różnymi instytucjami bankowymi
9
. 

Jak już wspomniano, podstawowy mechanizm rozliczania faktur handlo-

wych w USA opiera się na systemie przekazów pocztowych oraz czekach roz-

rachunkowych. Przykładowo, w 2005 roku w USA zrealizowano około 33 mi-

liardów czeków (ok. 27 miliardów w 2008 roku)
10

 na łączną kwotę niemal 40 

bilionów dolarów, co stanowiło około 70% finansowych transakcji rozliczenio-

wych bez użycia kart płatniczych. 

W ostatnich latach odnotowano zdecydowany wzrost wykorzystania elek-

tronicznych metod rozliczania płatności przez podmioty indywidualne, podczas 

gdy między przedsiębiorstwami (B2B) zmiany w sposobie realizacji płatności 

następują bardzo wolno. Jednym z kluczowych czynników wpływających na ni-

skie tempo przechodzenia na elektroniczne formy rozliczeniowe jest koniecz-

ność wysyłania i otrzymywania informacji dodatkowych dotyczących realizo-

                                                           
 6  http://locators.bankofamerica.com/locator/locator/LocatorAction.do. 

 7  https://www.chase.com/ccp/index.jsp?pg_name=ccpmapp/shared/assets/page/Branch_ 

Locator. 

 8  http://wachovia.via.infonow.net/atmbranch/. 

Wachovia należy obecnie do Wells Fargo. Połączone banki posiadają rozległą sieć placówek w 

większości stanów. 

 9  Regulacje FED ograniczają banki krajowe pod względem udzielania finansowania (kredy-

towania) w kwocie przekraczającej 15 % ich podstawy kapitałowej w odniesieniu do jakiegokol-

wiek pojedynczego klienta korporacyjnego. W konsekwencji wiele przedsiębiorstw uzyskuje fi-

nansowanie krótkoterminowe przy zaangażowaniu kilku banków komercyjnych, np. za pomocą 

kredytu konsorcjalnego. 

 10  http://www.bis.org/publ/cpss88.pdf. 
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wanych przekazów płatniczych, np. płatnik musi przekazać informację inkasen-

towi (odbiorcy) o tym, z jakiego tytułu przekazuje określoną w przekazie kwotę 

pieniężną (należność). W rozliczeniach między przedsiębiorstwami proces ten 

komplikuje fakt, że większość firm dokonuje płatności w związku z wieloma 

wystawianymi fakturami (które podlegają również częstym poprawkom) za 

pomocą jednego czeku. Komplikuje to znacznie realizację płatności wysyłanych 

oraz otrzymywanych w związku z odpowiednimi tytułami należności lub zobo-

wiązań. 

 

Bezpośredni wpływ na charakter oraz intensywność związków między 

bankami a ich klientami w Stanach Zjednoczonych mają zarówno regulacje 

prawne, jak i istniejąca praktyka gospodarcza. Przykładowo, stosowanie opro-

centowania w przypadku dodatniego salda na firmowych rachunkach bieżą-

cych
11

, czy też prowadzenie przez banki rachunków w walutach obcych (innych 

niż USD) pozostaje w sprzeczności z obecnymi regulacjami FED. Oznacza to, 

że klienci amerykańskich banków, którzy chcą przechowywać środki pieniężne 

w walutach obcych, zmuszeni są do otwierania rachunków w instytucjach fi-

nansowych poza granicami USA. 

Istnieją także ograniczenia co do zaangażowania banku w finansowanie 

pojedynczego klienta, co przyczynia się do większego niż w innych krajach 

„rozluźnienia” związków między bankami a ich klientami. Kolejna niespotyka-

na w innych krajach praktyka to przyjmowanie przez wiele banków amerykań-

skich niejednolitej strategii cenowej wobec swoich klientów korporacyjnych. 

Każda usługa lub transakcja, za którą bank inkasuje środki pieniężne w postaci 

opłat, prowizji lub odsetek, jest raportowana w analitycznym sprawozdaniu 

AAS
12 

z niezwykłą dokładnością. Sprawozdanie to stanowi bardzo użyteczne 

narzędzie zarówno dla klienta, jak i dla banku, jako że w jasny i przejrzysty 

sposób ukazuje usługi (i ich wartość), które bank dostarczył, jak również zde-

ponowane środki pieniężne klientów. 

                                                           
 11  Wypłacanie przez banki odsetek od dodatniego salda rachunku. 

 12  Account Analysis Statement – dokładne sprawozdanie zawierające wykaz faktur handlo-

wych oraz wszystkich zrealizowanych bankowych usług finansowych i opłat za nie pobranych 

(np. opłata pobrana za zrealizowany czek, realizację depozytu bankowego, czy też innej transakcji 

finansowej). 
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Ostatnia kluczowa cecha systemu bankowego USA to rola, jaką odgrywa 

amerykański bank centralny w zarządzaniu systemem rozliczeniowym. Więk-

szość banków centralnych w innych krajach zleca wykonywanie czynności roz-

liczeniowych oraz zarządzanie systemami płatniczymi (forma tradycyjna, tj. pa-

pierowa oraz elektroniczna) bankom funkcjonującym w danym kraju. Czasami, 

tak jak w przypadku Wielkiej Brytanii, mała grupa banków zostaje nominowana 

jako banki rozliczeniowe do realizacji płatności i prowadzenia systemu rozli-

czeń międzybankowych. Inne kraje, takie jak np. Kanada i większość państw 

strefy euro, mają określony rodzaj organizacji, składającej się zwykle z banków 

członkowskich (stowarzyszonych), które prowadzą i zarządzają określonymi 

systemami płatniczymi (rozliczeniowymi). Jednak w USA to FED rozlicza 

większość czeków. Posiada on oraz prowadzi główny system rozliczeń (Wire 

Transfer System, tzw. FedWire) oraz pełni funkcję głównego operatora ACH 

(Automated Clearing House)
13

.  

Z uwagi na dużą liczbę banków i innych instytucji depozytowych w USA 

proces rozliczania czeków jest nieco kłopotliwy. Mimo że jest on wysoce 

zautomatyzowany, realizacja czeku przez klienta korporacyjnego trwa na ogół 

od jednego do trzech dni roboczych. Proces ten wymaga od banku, w którym 

czek jest pierwotnie zdeponowany wprowadzenia go do systemu rozliczenio-

wego, co skutkuje przesłaniem czeku z powrotem do banku, w którym został 

wystawiony (wyemitowany). Jeśli na koncie wystawcy czeku znajduje się od-

powiednia kwota środków pieniężnych potrzebnych do realizacji czeku, odpo-

wiednia wartość zostaje uznana w tym banku.  

Jak już wspomniano, duża liczba czeków jest rozliczana przez System Re-

zerwy Federalnej. W celu podwyższenia efektywności funkcjonowania amery-

kańskiego sytemu rozliczeniowego (przede wszystkim w odniesieniu do rozli-

czania czeków) podjęto odpowiednie kroki, np.:  

- zwiększono starania, aby umożliwić zamianę czeków na płatności elektro-

niczne (konwencje czekowe);  

- opracowano standardy tworzenia i wymiany wzorów czeków
14

;  

                                                           
 13  Istnieje kilka nowych standardów wprowadzonych ostatnio przez organizację U.S. National 

Automated Clearing House Association (NACHA) wspólnie z FED, pozwalających detalistom, 

podmiotom użyteczności publicznej, operatorom kart płatniczych, itd. przetworzyć czek na trans-

akcję ACH, co umożliwia ograniczenie ilości czeków i przyspieszenie procesu rozliczania trans-

akcji finansowych. 

 14  http://www.frbservices.org/check/index.html. 
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- położono nacisk na rozwój technik obniżających wysoki stopień nadużyć 

(oszustw) w obiegu czekowym
15

. Jak wynika z powyższych informacji, sys-

tem bankowy w USA jest zasadniczo różny od systemów bankowych funk-

cjonujących na świecie. Dlatego też nie należy się dziwić, że wiele zagra-

nicznych podmiotów gospodarczych wchodzących na amerykański rynek 

jest zdumionych regulacjami oraz praktykami, jakie są stosowane w sektorze 

bankowym.  

 

W przeciwieństwie do amerykańskiego systemu bankowego, kanadyjski 

system bankowy jest o wiele mniej skomplikowany i łatwiejszy do zrozumienia. 

Na rynku kanadyjskim funkcjonuje niewielka liczba dużych banków, których 

oddziały znajdują się w całym kraju. Przedsiębiorstwa kanadyjskie, w przeci-

wieństwie do amerykańskich, nawiązują relacje finansowe zazwyczaj z jedną 

instytucją bankową. 

Instytucje depozytowe oraz banki komercyjne działające na terenie Kana-

dy można podzielić na kilka kategorii. Pierwsza kategoria określana jest jako 

Schedule I Banks – są to banki kanadyjskie (kapitał krajowy), upoważnione do 

przyjmowania depozytów i prowadzenia szerokiego zakresu operacji finanso-

wych. W Kanadzie istnieją dwadzieścia dwa takie banki. Są one jednak zdomi-

nowane przez tzw. wielką szóstkę, posiadającą aktywa o łącznej wartości ponad 

2,2 biliona CAD (łączna wartość aktywów wszystkich instytucji finansowych 

w Kanadzie wynosi niemal 3,2 biliona CAD). 

Tabela 1 

Systemy bankowe w Kanadzie i w USA 

Banki w Kanadzie 

Aktywa na ko-

niec 2008 r. 

(w mld USD) 

Banki w USA 

Aktywa na 

koniec 2008 r. 

(w mld USD) 

Royal Bank of Canada 595 Bank of America Corp. 2800 

Toronto Dominion Bank 462 JPMorgan Chase & Co. 2100 

Bank of Nova Scotia 417 Citigroup Inc. 1900 

                                                           
 15  Większość dużych banków komercyjnych w USA oferuje usługi umożliwiające dokonanie 

porównania czeków wydanych z czekami przedstawionymi do realizacji. Usługi te, znane jako 

positive pay lub match pay, w znaczący sposób przyczyniają się do ograniczenia procederu fał-

szowania czeków. 
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Banki w Kanadzie 

Aktywa na ko-

niec 2008 r. 

(w mld USD) 

Banki w USA 

Aktywa na 

koniec 2008 r. 

(w mld USD) 

Bank of Montreal 342 Wells Fargo & Co. 1300 

Canadian Imperial Bank of 

Commerce (CIBC) 
290 PNC Financial Services 291 

National Bank of Canada 106 U.S. Bancorp 266 

Suma aktywów ww. banków 2212 Suma aktywów ww. banków 8657 

Łączna wartość aktywów 

bankowych w Kanadzie 
3183 

Łączna wartość aktywów 

bankowych oraz kas oszczęd-

nościowych (thrifts) w USA 

11429 

Udział procentowy aktywów 

6 największych banków 
69,5 

Udział procentowy aktywów 

6 największych banków 
76 

PKB Kanady (2008 r.) 1071 PKB USA (2008 r.) 14204 

Stosunek aktywów najwięk-

szych banków do PKB 
2,0 

Stosunek aktywów najwięk-

szych banków do PKB 
0,6 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie BankScope oraz: 

http://www.federalreserve.gov/releases/lbr/20081231/default.htm;  

http://www.bis.org/publ/cpss88.pdf; 

http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/dsbbcan-eng.htm; 

http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/bank_can_banking_fin_stats-ef/2008/2008-12.pdf; 

http://www.theodora.com/wfbcurrent/canada/canada_economy.html; 

http://www.tradingeconomics.com/Economics/GDP.aspx?Symbol=USD; 

http://www.osfi-bsif.gc.ca/WWWapps/fdat/dti-1-5-e.htm. 

Biorąc pod uwagę wartości bezwzględne, największe banki kanadyjskie są 

znacznie mniejsze od ich amerykańskich odpowiedników. Warto jednak pod-

kreślić fakt, że kanadyjska gospodarka stanowi pod względem wielkości jedynie 

jedną dziesiątą amerykańskiej. Jeśli ponadto uwzględnimy wielkość banków 

w USA i w Kanadzie (sześciu największych) w odniesieniu do wartości PKB 

każdego z tych krajów
16

, okazuje się, że grupa sześciu największych banków 

kanadyjskich jest ponad trzykrotnie większa niż grupa sześciu ich odpowiedni-

ków amerykańskich. Wspomniana wielka szóstka kanadyjska reprezentuje oko-

ło 69% łącznej wartości aktywów bankowych, podczas gdy łączna wartość ak-

tywów bankowych sześciu największych banków w USA stanowi 76% ogólnej 

sumy aktywów
17

. 

Pozostałe rodzaje instytucji bankowych w Kanadzie to ponad 25 instytucji 

typu Schedule II banks, które są przedstawicielstwami i oddziałami zagranicz-

nych banków upoważnionych do przyjmowania depozytów i prowadzenia sze-

rokiego zakresu usług finansowych, oraz około 20 instytucji finansowych typu 

                                                           
 16  http://econstats.com/. 

 17  W 2006 roku wartość ta wynosiła ok. 50%. W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się pro-

ces konsolidacji w amerykańskim systemie bankowym, co wpływa na zmianę jego struktury. 
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Schedule III banks, które stanowią przedstawicielstwa zagranicznych banków. 

Te ostatnie mają jednak ograniczenia w prowadzeniu operacji finansowych. 

 

Metody dokonywania rozliczeń płatności w Kanadzie różnią się zasadni-

czo od stosowanych w USA. Kanadyjskie przedsiębiorstwa w przeciwieństwie 

do amerykańskich, stosujących czeki w rozliczeniach B2B, znacznie szybciej 

wprowadziły metody rozliczeń elektronicznych.  

Podobnie jak w większości innych krajów kanadyjskie banki komercyjne 

wypłacają odsetki z tytułu dodatnich sald na rachunkach bankowych oraz ob-

ciążają odsetkami w przypadku ujemnych sald na rachunkach (overdraft). 

Klienci banków kanadyjskich mają również możliwość otwierania rachunków 

w walutach zagranicznych (innych niż dolar kanadyjski). 

Istnieje jednak cecha wspólna obu omawianych systemów bankowych. 

W następstwie wzrastającej obsługi amerykańskich klientów korporacyjnych 

przez banki kanadyjskie, w Kanadzie również zaczęto realizować szczegółowy 

system opłat bankowych za usługi finansowe oraz szczegółowe ich raportowa-

nie. Jednakże w sferze relacji banków z klientami występują pewne różnice. Jak 

już wspomniano, w odniesieniu do banków zarejestrowanych w Stanach Zjed-

noczonych stosowane są dość ścisłe limity finansowania w celu ograniczenia 

nadmiernego zaangażowania banku w finansowanie jednego klienta. W przy-

padku dużych przedsiębiorstw skutkuje to wieloma umowami kredytowymi. 

W Kanadzie natomiast zasady są bardziej elastyczne i stosuje się tzw. praktykę 

„rozważnego finansowania”. Ponadto odpowiednio większe rozmiary banków 

funkcjonujących na rynku – w porównaniu ze średnią wielkością przedsiębior-

stwa kanadyjskiego i rozmiarami całej gospodarki – pozwalają na to, że klienci 

korporacyjni nie muszą stosować strategii nawiązywania relacji z wieloma ban-

kami, w przeciwieństwie do ich amerykańskich odpowiedników. 

Ostatnią istotną cechą różniącą kanadyjski system bankowy od amerykań-

skiego jest stopień zaangażowania banku centralnego (Bank of Canada) w bie-

żące czynności banków komercyjnych (chartered banks). O ile funkcje nadzor-

cze oraz związane z refinansowaniem banków komercyjnych (pożyczkodawca 

ostatniej instancji) przez bank centralny Kanady są podobne do tych pełnionych 
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przez FED, o tyle Bank of Canada nie uczestniczy w operacjach związanych 

z systemem rozliczeniowym, tak jak to czyni FED. 

Poniżej zaprezentowano niektóre podstawowe różnice między systemami 

bankowymi funkcjonującymi w USA i Kanadzie. 

Tabela 2 

Systemy bankowe w USA i Kanadzie – podobieństwa i różnice 

Cechy charakterysytczne Stany Zjednoczone Kanada 

Liczba banków  6911 76  

Ogólnokrajowa sieć bankowa  Ograniczony zasięg  Cały kraj  

Współpracujące z firmami banki (relationship 

banking) 

Wiele  Jeden 

Zróżnicowana strategia cenowa banków wobec 

klientów korporacyjnych  

Tak  Tak 

Możliwość prowadzenia rachunków w walu-

tach obcych  
Nie Tak 

Oprocentowanie firmowych rachunków bieżą-

cych (odsetki od dodatnich sald)  
Nie Tak 

Stopień wykorzystania czeków  Bardzo wysokie 
Średnie  

(trend spadkowy) 

Czas rozliczenia czeku  1–3 dni W tym samym dniu 

Zaangażowanie instytucji publicznych (np. 

banku centralnego) w dokonywanie rozliczeń 

płatniczych  

Bardzo wysokie Niskie 

Inicjatywy dotyczące konwersji czeków na 

formę elektroniczną  
Tak 

Nie  

(nie było takiej po-

trzeby) 

Źródło:  opracowanie własne m.in. na podstawie: http://www.cba.ca/index.php? option=com_ 

content&view=category&id=61&Itemid=54&lang=en,  

http://www.cba.ca/contents/files/statistics/stat_faststat_2008_en.pdf. 

 18 19

Podczas gdy czeki handlowe stosowane w rozliczeniach między przedsię-

biorstwami rozlicza się w USA od jednego do trzech dni roboczych, czeki 

w Kanadzie są rozliczane w ciągu jednego dnia. Przetwarzanie płatności
20

 (cze-

                                                           
 18  Automated Clearing Settlement System – zautomatyzowany system rozliczeń płatniczych. 

 19  Large Value Transfer System – system rozliczeń płatniczych wysokich kwot pieniężnych. 

 20  Kanadyjczycy wypłacają gotówkę z bankomatów, korzystają z czeków i kart płatniczych 

oraz realizują wstępnie autoryzowane płatności lub inne rodzaje płatności, które skutkują zadłu-

żeniem jednej instytucji finansowej wobec innej średnio osiemnaście milionów razy dziennie. 
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ków i płatności elektronicznych) jest realizowane przez same banki lub przez 

zrzeszenia i organizacje bankowe, takie jak Canadian Payments Association
21

 

(CPA). CPA prowadzi zarówno Automated Clearing Settlement System 

(ACSS), jak i Large Value Transfer System (LVTS).  

System ACSS służy rozliczeniom płatności w postaci tradycyjnej (papie-

rowej) i elektronicznej. W ostatnich latach zaobserwowano wzrost rozliczeń 

w postaci elektronicznej. Zgodnie ze statystykami ACSS
22

, w 2008 roku nieco 

ponad 82% zleceń miało formę elektroniczną. W roku 1990 stanowiły one zale-

dwie 13,4%. W tym samym czasie liczba zleceń w formie papierowej spadła 

z 86,6% do niemal 18%. Jednakże w rozliczeniach B2B opiewających na wyso-

kie kwoty pieniężne (50.000 CAD i więcej) duże kanadyjskie przedsiębiorstwa 

nadal korzystają z czeków i papierowych form rozliczeń. 

LVTS został wprowadzony w 1999 roku i jest podobny do amerykańskie-

go systemu FedWire, zapewniając ostateczne, gwarantowane rozliczenia płat-

ności w czasie rzeczywistym. Średni wolumen transakcji LVTS wynosi 22.100 

dziennie. Opiewają one na łączną kwotę 154.075.647 CAD. Wszystkie transak-

cje przekraczające kwotę 25 milionów CAD muszą być rozliczone za pomocą 

tego systemu. Na przykład w 2009 roku w ramach LVTS rozliczono niemal 

35,6 biliona CAD. Stanowi to blisko 82% łącznej wartości przekazów przepły-

wających przez systemy płatnicze w Kanadzie
23

. 

Podobnie jak w USA banki kanadyjskie wprowadziły rozwiązania syste-

mowe umożliwiające tworzenie i wymianę wzorów czeków. Korzystają rów-

nież z technik prewencyjnych, ograniczających proceder fałszowania czeków. 

Z uwagi na wysoki stopień korzystania z przekazów elektronicznych oraz fakt 

szybkiego rozliczania czeków (w ciągu jednego dnia) nie było konieczności 

wprowadzenia w Kanadzie konwersji czeków na formę elektroniczną.  

Banki kanadyjskie zaczynają być aktywnymi graczami na rynku amery-

kańskim, ponieważ wielu ich klientów rozwija w USA działalność gospodarczą. 

Jest to dla banków kanadyjskich dobra okazja do zaistnienia na tym wymagają-

cym i wysoce konkurencyjnym rynku. Po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu sta-

tusu chartered bank muszą przestrzegać wszystkich regulacji o charakterze 

prawnym i organizacyjno-nadzorczym obowiązujących wszystkie instytucje fi-

nansowe na terenie USA. 

                                                           
 21  http://www.cdnpay.ca/home/home.asp. 

 22  http://www.cdnpay.ca/publications/acss_percent.asp. 

 23  http://www.cdnpay.ca/publications/pdfs_publications/stats_lvts_2009.pdf. 
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Jak wynika z powyższego zestawienia, systemy bankowe USA i Kanady 

są pod wieloma względami różne – rozwiązania prawne, regulacje ostrożno-

ściowe, praktyki stosowane w bankowości korporacyjnej. W obu krajach coraz 

więcej przedsiębiorstw korzysta z elektronicznych metod rozliczania transakcji, 

jednakże Kanada wiedzie tutaj prym. Należy pamiętać, że gospodarka kanadyj-

ska stanowi pod względem wielkości jedną dziesiątą gospodarki amerykańskiej, 

a największe banki w tym kraju są znacznie mniejsze od ich odpowiedników 

w USA.  

Dzięki wprowadzeniu ważnych zmian prawnych (ustawy McFadden Act, 

Glass-Steagall Act, Depository Institutions Deregulation and Monetary Decon-

trol Act, Gramm-Leach-Bliley) w systemie finansowym USA nastąpiły w ostat-

nich dziesięcioleciach zasadnicze zmiany, które pozwoliły na ułatwienie fir-

mom dostępu do kredytu bankowego. Dokonano deregulacji sektora usług fi-

nansowych, a intensywny rozwój teleinformatyki przyczynił się m.in. do wpro-

wadzania szeregu innowacji finansowych oraz rozwoju narzędzi typu credit 

scoring. Wpłynęło to także na poprawę warunków funkcjonowania funduszy 

venture capital, co uelastyczniło cały sektor i sprzyja rozwiązaniom wolnoryn-

kowym.  

Amerykański sektor bankowy wyróżnia m.in. duża liczba instytucji depo-

zytowych, brak ogólnokrajowej sieci bankowej poszczególnych banków, szero-

kie wykorzystanie czeków i przekazów pocztowych, ograniczenia w korzysta-

niu z firmowych rachunków bieżących oraz udział FED w przetwarzaniu rozli-

czeń między podmiotami – FedWire. Takie rozwiązania negatywnie wpływają 

na bieżące funkcjonowanie dużych przedsiębiorstw działających na terenie ca-

łego kraju. W relacjach B2B zmiany w sposobie realizacji płatności postępują 

bardzo wolno. Zwiększono jednak starania w kierunku zamiany czeków na 

płatności elektroniczne. 

Kanadyjski system bankowy jest mniej skomplikowany. Funkcjonuje tam 

niewielka liczba dużych banków, których oddziały znajdują się na terenie całe-

go kraju. O odmiennej strukturze sektora bankowego świadczy relacja sumy ak-

tywów największych banków kanadyjskich do PKB. Firmy kanadyjskie nawią-

zują relacje finansowe zazwyczaj z jedną instytucją bankową (bankiem podsta-

wowym). Kanadyjski bank centralny nie uczestniczy w operacjach związanych 

z rozliczeniami międzybankowymi, tak jak to czyni amerykański FED. 
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Kanadyjskie przedsiębiorstwa znacznie szybciej zaczęły stosować rozli-

czenia elektroniczne niż te w USA. Banki kanadyjskie zaczynają być aktywny-

mi graczami na rynku amerykańskim, ponieważ wielu ich klientów rozwija 

w USA swoją działalność. W odróżnieniu od amerykańskich banków wypłacają 

odsetki z tytułu dodatnich sald na rachunkach bankowych i umożliwiają otwie-

ranie rachunków w walutach zagranicznych (innych niż dolar kanadyjski). 

http://www.fdic.gov/. 

http://www2.fdic.gov/SDI/main4.asp. 

http://factfinder.census.gov/servlet/IBQTable?_bm=y&-geo_id=&-

ds_name=EC0752I1&-_lang=en. 

http://locators.bankofamerica.com/locator/locator/LocatorAction.do. 

https://www.chase.com/ccp/index.jsp?pg_name=ccpmapp/shared/assets/page/Branch_L

ocator. 

http://wachovia.via.infonow.net/atmbranch/. 

http://www.bis.org/publ/cpss88.pdf. 

http://www.frbservices.org/check/index.html. 

http://econstats.com/. 

http://www.cdnpay.ca/home/home.asp. 

http://www.cdnpay.ca/publications/acss_percent.asp. 

http://www.cdnpay.ca/publications/pdfs_publications/stats_lvts_2009.pdf. 

http://www.federalreserve.gov/releases/lbr/20081231/default.htm.  

http://www.bis.org/publ/cpss88.pdf. 

http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/dsbbcan-eng.htm. 

http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/bank_can_banking_fin_stats-ef/2008/2008-12.pdf. 

http://www.theodora.com/wfbcurrent/canada/canada_economy.html.. 

http://www.tradingeconomics.com/Economics/GDP.aspx?Symbol=USD. 

http://www.osfi-bsif.gc.ca/WWWapps/fdat/dti-1-5-e.htm. 

http://www.cba.ca/index.php?option=com_content&view=category&id=61&Itemid=54

&lang=en. 

http://www.cba.ca/contents/files/statistics/stat_faststat_2008_en.pdf. 
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One of the crucial elements of the free market economy is a well functioning and 

effective financial system. Smooth cooperation between financial intermediaries and en-

terprises is very important to both parties involved in the process of financing ventures 

as well as in the process of settlement.  

The article is devoted to the issues of well-developed economies (USA and Cana-

da) with special emphasis on their financial systems. A short review and characteristics 

of financial institutions (especially banks) in the U.S. and Canada is presented. Both fi-

nancial systems have undergone substantial changes due to the new legal regulations 

that influenced the relationship between financial institutions and their customers, espe-

cially enterprises.  

Moreover, the most important similarities and discrepancies in functioning and 

performance of Canadian and American banks are described as well as the largest insti-

tutions, their financial assets and settlement systems used by Canadian and American 

enterprises. 

Translated by Robert Rumiński 

 



 

 

 

 



 

 

omoc de minimis to szczególny rodzaj wsparcia udzielanego przez pań-

stwo podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. W ramach tej 

pomocy mogą być finansowane m.in. projekty współfinansowane ze środków 

unijnych, specjalistyczne usługi doradczo-szkoleniowe, subsydia podatkowe. 

Pomoc de minimis jest udzielana przede wszystkim na rozwój działalności mi-

kro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem artykułu jest wskazanie na zna-

czenie pomocy publicznej jako instrumentu oddziaływania państwa na gospo-

darkę oraz omówienie roli i głównych przesłanek stosowania pomocy de mini-

mis w Polsce. Na podstawie danych empirycznych zostanie ponadto dokonana 

ocena systemu wsparcia pomocą de minimis w Polsce.  

 

Zarówno w rzeczywistości gospodarczej, jak i w literaturze przedmiotu 

prowadzone są dyskusje na temat roli państwa w sytuacjach nadzwyczajnych 

(np. kryzys ekonomiczny), jak również w ustabilizowanej gospodarce, w wa-

runkach dobrej koniunktury. Nie brakuje zwolenników „państwa – nocnego 
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stróża” i „państwa opiekuńczego”, aktywnie ingerującego w mechanizmy ryn-

kowe
1
. W powyższym kontekście wydaje się, że choć pomoc publiczna gene-

ralnie powinna być zakazana, to istnieją sytuacje w gospodarce, w których rola 

państwa wspierającego mechanizm rynkowy i wpływającego na decyzje uczest-

ników obrotu gospodarczego może być uznana za usprawiedliwioną
2
. Środki 

prawne, które są wówczas wykorzystywane, mają na celu uporządkowanie kon-

kurencji, pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego, hamowanie negatyw-

nych zjawisk gospodarczych. Istotne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania 

rynku, a w rezultacie dla ochrony interesów konsumenckich mają w takim 

przypadku instrumenty pomocy publicznej. 

Pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawana przez państwo człon-

kowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która 

grozi zakłóceniem konkurencji lub zakłóca konkurencję poprzez sprzyjanie nie-

którym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze 

wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między 

państwami członkowskimi
3
. Przez pomoc publiczną można rozumieć przyspo-

sobienie, bezpośrednio lub pośrednio, przez organy udzielające pomocy korzy-

ści finansowych określonym przedsiębiorcom, w następstwie którego uprzywi-

lejowuje się ich w stosunku do konkurentów, m.in. poprzez dokonywanie na 

rzecz lub za tych przedsiębiorców wydatków ze środków publicznych lub po-

mniejszanie świadczeń należnych od nich na rzecz sektora finansów publicz-

nych
4
.  

Pomoc państwa według definicji unijnej oznacza transfer zasobów obej-

mujących w szczególności środki pieniężne, rzeczowe składniki majątku oraz 

prawa majątkowe. Może ona przyjmować formę: pomocy czynnej, polegającej 

na przekazaniu przedsiębiorstwom środków w formie pieniężnej lub rzeczowej 

(wydatki publiczne), oraz pomocy biernej, dopuszczającej zmniejszenie ciężaru 

danin publicznych bądź zaniechanie ich poboru (uszczuplenie wpływu środków 

publicznych dla sektora finansów publicznych). Ten drugi rodzaj publicznego 

wsparcia może odbywać się zgodnie z intencją władz publicznych (np. poprzez 

                                                           
 1  Por. J. Osiatyński, Kryzys gospodarczy zmieni sytuację państwa? O związkach wolnego 

rynku i demokracji, w: Wymiary kryzysu. Miedzy praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. 

J. Osiatyński, SGH, Warszawa 2009, s. 31.  

 2  Por. Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki, 

Warszawa 2007, s. 7. 

 3  Art. 107 ust.1 TFUE (dawny art. 87 ust. 1 TWE). 

 4  Informator dla przedsiębiorców. Pomoc publiczna w podatkach lokalnych (edycja trzecia), 

Urząd Miasta Szczecin, Szczecin 2008, s. 13.  
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wprowadzanie ulg i zwolnień podatkowych) lub może być wymuszony sytuacją 

(np. umorzenie zadłużenia przedsiębiorstwa względem budżetu czy funduszu 

celowego)
5
.  

Klasyfikacja pomocy publicznej w Polsce oparta jest na klasyfikacji unij-

nej, która dzieli instrumenty wsparcia na pięć głównych grup. W grupie 

A mieszczą się dotacje i ulgi podatkowe, w tym
6
: 

- A1 – dotacje i refundacje, 

- A2 – zwolnienie z podatku, odliczenie od podatku, zwolnienie z opłaty, za-

niechanie poboru podatku, zaniechanie poboru opłaty, umorzenie zaległości 

podatkowej, oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu 

Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na warun-

kach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od oferowanych na rynku, umo-

rzenie kosztów egzekucyjnych, jednorazowa amortyzacja. 

Grupę B stanowią subsydia kapitałowo-inwestycyjne, w szczególności: 

- B1 – wniesienie kapitału do spółki, 

- B2 – konwersja wierzytelności na akcje lub udziały. 

Grupa C obejmuje tzw. miękkie kredytowanie, w tym:  

- C1 – pożyczki, kredyty preferencyjne, dopłaty do oprocentowania kredytów 

bankowych (dla banków), pożyczki warunkowo umorzone, 

- C2 – odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku lub zaległości po-

datkowej, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności opłaty (składki, wpła-

ty), kary, odsetek. 

W grupie D mieszczą się poręczenia i gwarancje kredytowe, w grupie E 

zaś pozostałe instrumenty, takie jak np. rekompensata z tytułu dobrowolnego 

rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.  

Analizując formy wsparcia dominujące w Unii Europejskiej należy wska-

zać, że do najczęściej stosowanych form publicznego wsparcia należą dotacje 

i subsydia podatkowe. Dotacje, ze względu na bardziej przejrzystą procedurę 

przyznawania beneficjentom oraz potencjalny, podany już przy wnioskowaniu 

cel udzielenia wsparcia, pozostają najbardziej preferowaną formą pomocy pu-

blicznej. Następnymi w kolejności są subsydia podatkowe, które należą do 

mniej przejrzystych instrumentów wsparcia. Ponadto subsydia przyznaje się 

                                                           
 5  B. Wożniak, Pomoc publiczna w warunkach kryzysu ekonomicznego, Materiały konferen-

cyjne – Teksty wygłaszanych referatów, Konferencja pt. „Ekonomiczne i prawne uwarunkowania 

oraz bariery redukcji deficytu i długu publicznego”. Kazimierz Dolny, 11–12 kwietnia 2011, s. 43.  

 6  Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2009 roku, UOKIK, 

Warszawa 2010, s. 78. 
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przedsiębiorcy ex post, nie można zatem mówić w ich przypadku o skonkrety-

zowanych efektach działalności podmiotów gospodarczych. Choć instrumenty 

te pozostają mniej rekomendowanym narzędziem wsparcia publicznego, to, jak 

wynika z raportów Komisji Europejskiej, i tak wykorzystywanym na dość dużą 

skalę. W 2009 roku dotacje stanowiły 51%, natomiast subsydia podatkowe 41% 

ogólnej kwoty pomocy przyznanej w 27 krajach członkowskich (por. rys. 1). 

Należy zaznaczyć, że zastosowanie struktury dofinansowania przedsiębiorców 

poprzez dotacje, a w mniejszym stopniu ulgi podatkowe, może mieć miejsce je-

dynie w krajach o przystosowanych systemach fiskalnych. W Unii Europejskiej 

funkcjonują systemy podatkowe z rozbudowanymi możliwościami udzielania 

preferencji fiskalnych (np. w Portugalii – 91%, w Szwecji – 82%, na Malcie – 

78% wartości pomocy publicznej udziela się w formie zwolnień z podatków). 

Oceniając zastosowanie dotacji i subsydiów podatkowych należy stwier-

dzić, że najwięcej tego typu wsparcia w latach 2007–2009 udzielono w Niem-

czech, Francji, Szwecji i Portugalii. W Polsce polityka wsparcia publicznego, 

choć generuje dość aktywną działalność państwa, to reprezentuje zdecydowanie 

korzystniejszy kierunek stosowania poszczególnych form. W 2009 roku aż 73% 

ogólnej kwoty pomocy publicznej przyznano w formie dotacji i tylko 23% 

w formie subsydiów podatkowych. Pozostałe narzędzia w polityce pomocy pu-

blicznej w Polsce mają marginalne znaczenie.  
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Rys 1.  Instrumenty pomocy publicznej w całkowitej pomocy udzielonej w przemyśle 

i usługach w Unii Europejskiej, w proc. dla 27-UE, 2007–2009 (z wyłączeniem 

pomocy związanej z kryzysem) 

Źródło:  Share of each aid instrument in total aid to industry and services by Member State, % of 

total, annual average, 2007–2009, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_ 

reports/expenditure.html. 

 

Rys. 2.  Pomoc publiczna dla przemysłu i usług udzielona w formie dotacji i subsydiów 

podatkowych w państwach członkowskich, w milionach euro, średnia roczna, 

2007–2009 (z wyłączeniem pomocy związanej z kryzysem) 

Źródło:  Aid to industry and services by aid instrument and by Member State, annual av-

erage in million Euro (2007–2009), http://ec.europa.eu/competition/state_aid/ 

studies_reports/expenditure.html. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/ws5_1.xls
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/ws5_1.xls
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Podsumowując można dodać, że w Polsce pomoc publiczna ma odmienne 

znaczenie niż w państwach należących do liderów w udzielaniu wsparcia. Po-

moc ta różni się w szczególności od pomocy krajów członkowskich o długiej 

tradycji wolnego rynku. Charakterystyczny dla polskiego wsparcia udzielanego 

przed przystąpieniem do Unii Europejskiej był sam jego cel, tj. było przezna-

czane głównie na restrukturyzację, przekształcenie gospodarki i jej dostosowa-

nie do funkcjonowania w warunkach rynkowych, podczas gdy w krajach „pięt-

nastki” celem pomocy publicznej było utrzymanie zdolności przedsiębiorstw do 

konkurowania na europejskim rynku. Brak podobieństwa między Polską a Unią 

Europejską w tym czasie dotyczył wielu aspektów. Obecnie w Polsce wsparcie 

stanowi mniejszy udział w PKB, nie jest już kierowane do przestarzałych, wy-

magających restrukturyzacji sektorów przemysłu, coraz częściej ma charakter 

dotacji, a w mniejszym stopniu przyjmuje postać subsydiów fiskalnych dla ma-

łych i średnich przedsiębiorstw. 

 

Pomoc de minimis ze względu na swą małą wartość nie powoduje zakłó-

cenia konkurencji w wymiarze unijnym i jednocześnie nie stanowi pomocy pu-

blicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE
7
. Łączna wartość pomocy de mini-

mis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro 

brutto w okresie trzech lat podatkowych, a w przypadku podmiotu prowadzące-

go działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro.  

Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki 

została wykorzystana – do ogólnej puli wliczane są wszystkie środki uzyskane 

przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym okresie
8
. Ist-

nieją pewne ograniczenia uniemożliwiające udzielenie pomocy de minimis 

w każdych warunkach. Po pierwsze, nie może jej otrzymać przedsiębiorca znaj-

dujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej, po drugie, pomoc musi być „przej-

rzysta”, tzn. musi istnieć możliwość obliczania ex ante ekwiwalentu dotacji 

                                                           
 7  Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 

z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 

 8  Informacje zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-

sumentów, http://www.uokik.gov.pl/wylaczenia_grupowe_i_pomoc_de_minimis2.php  

(25.03.2011).  

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=2075
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=2075
http://www.uokik.gov.pl/wylaczenia_grupowe_i_pomoc_de_minimis2.php
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brutto bez potrzeby przeprowadzenia oceny ryzyka. Dodatkowo w niektórych 

sektorach możliwość udzielenie pomocy de minimis podlega szczególnym zasa-

dom, wykluczającym lub ograniczającym możliwość jej udzielenia. Dotyczy to 

rolnictwa, rybołówstwa, akwakultury, transportu i górnictwa węgla. Pomocy de 

minimis nie mogą również otrzymać przedsiębiorcy zagrożeni w rozumieniu 

wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania 

i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw
9
.  

Pomocy de minimis nie stosuje się do pomocy
10

: 

- przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołów-

stwa i akwakultury; 

- przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produk-

cji podstawowej produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Trak-

tatu; 

- przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwa-

rzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w Za-

łączniku I do Traktatu w następujących przypadkach: 

- kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich 

produktów zakupionych od producentów surowców bądź wprowadzo- 

nych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą, 

- kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub ca-

łości producentom surowców; 

- przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub 

państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wy-

wożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub 

innymi wydatkami bieżącymi wynikającymi z prowadzenia działalności 

eksportowej; 

- uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych 

w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy; 

- przyznawanej przedsiębiorcom działającym w sektorze węglowym; 

- na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawa-

nej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową 

w zakresie drogowego transportu towarowego; 

                                                           
 9  Raport o pomocy publicznej. Pomoc de minimis w Polsce udzielona przedsiębiorcom 

w 2009 roku, UOKIK, Warszawa 2010, s. 3.  

 10  Informator pomoc publiczna w podatkach lokalnych. Edycja trzecia, Urząd Miasta Szcze-

cin, Szczecin 2008, s. 36–37.  



154 Europa Regionum XIV (2012) 

 

- przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji 

w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w 

celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej 

sytuacji. 

Program pomocowy przewidujący udzielenie pomocy de minimis wymaga 

zgłoszenia do prezesa UOKiK w celu przedstawienia przez niego ewentualnych 

zastrzeżeń (ponieważ jednak pomoc de minimis uznaje się za pomoc niezagra-

żającą konkurencji, nie podlega ona notyfikacji Komisji Europejskiej). Obowią-

zek taki nie dotyczy pomocy indywidualnej. Podmiot udzielający pomocy 

z urzędu (bez konieczności składania w tym zakresie wniosku przez beneficjen-

ta pomocy) wydaje zaświadczenie o przyznanym wsparciu, stwierdzające jego 

charakter i określające m.in. dzień i wartość udzielonej pomocy de minimis, 

a także dane identyfikujące organ udzielający pomocy i beneficjenta oraz pod-

stawę prawną udzielenia pomocy. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom 

dużym, średnim i małym. 

W 2009 roku największą grupę beneficjentów stanowiły mikroprzedsię-

biorstwa (77,4 %) oraz małe przedsiębiorstwa (13%). Dla kontrastu należy 

wskazać, że duże przedsiębiorstwa stanowiły zalewie 4,2% (por. rys. 3).  

 

Rys. 3.  Struktura wielkości pomocy de minimis udzielonej w Polsce w podziale na ro-

dzaj beneficjenta, w proc., w 2009 

Źródło:  Pomoc de minimis w Polsce udzielona przedsiębiorcom w 2009 roku, UOKIK, Warsza-

wa 2010, s. 12. 
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Aż 95,8% pomocy de minimis trafiło do małych i średnich przedsię-

biorstw, co należy uznać za zgodne z jej przeznaczeniem. Mała wartość udzie-

lanego wsparcia znajduje swoje przeznaczenie w działalności mniejszych pod-

miotów gospodarczych.  

 

Pomoc de minimis w Polsce stanowi obecnie ok. 15% ogólnej wartości 

wsparcia udzielanego przez instytucje i organy publicznoprawne. Istotny jest 

fakt, że z roku na rok wartość wsparcia de minimis się zwiększa. W 2009 roku 

w porównaniu z 2008 wartość pomocy de minimis była trzykrotnie większa 

(por. rys. 4). Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać przede wszystkim 

w zdecydowanie większym udziale środków europejskich w finansowaniu dzia-

łalności przedsiębiorstw (np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz sytu-

acji, która stanowiła kontynuację niektórych programów pomocowych (po wy-

gaśnięciu programów instrumenty wsparcia objęte wcześniej tymi programami 

zaczęto w pewnym zakresie wykorzystywać jako pomoc de minimis, np. refun-

dacja przez starostów ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego)
11

.  

                                                           
 11  Pomoc de minimis w Polsce udzielona przedsiębiorcom w 2009 roku, UOKIK, Warszawa 

2010, s. 12. 
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Rys. 4.  Wartość pomocy publicznej spełniającej przesłanki art. 107 TFUE i pomocy de 

minimis udzielonej w Polsce, w milionach zł, w latach 2005–2009 

Źródło:  Pomoc de minimis w Polsce…, s. 12. 

Dane dotyczące pomocy de minimis jednoznacznie wskazują, że zdecydo-

waną większość wsparcia publicznego udzieliły jednostki samorządu terytorial-

nego. Na 2311 organów udzielających pomocy publicznej aż 1738 podmiotów 

udzielających wsparcia stanowiły samorządy.  

Spośród 16 województw w Polsce pomocy de minimis udzieliło 15, spo-

śród 314 powiatów wsparcia dokonało 287, a spośród 2478 gmin pomoc przy-

znało 1436 samorządów – głównie o charakterze miejskim lub miejsko- 

-wiejskim.  

Odnosząc się do poszczególnych instrumentów, za pomocą których doko-

nany został publiczny transfer, należy wskazać, że najczęściej stosowaną formą 

były dotacje i ulgi podatkowe. Razem stanowiły one ok. 96,2% udzielonej po-

mocy de minimis. Rzadziej wykorzystywaną formą wsparcia były poręczenia 

i gwarancje kredytowe, których udział nie był większy niż 0,01%.  

W grupie dotacji i ulg podatkowych struktura wartości zastosowanych in-

strumentów nie rozkładała się równomiernie. Aż 85,9% pomocy de minimis 

stanowiły dotacje i refundacje, natomiast 10,3% wyniosła wartość subsydiów 

podatkowych (w szczególności dotyczyło to zwolnienia z podatku, obniżenia 

podatku, umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami). Z powyższego 

wynika, że w Polsce w udzielaniu pomocy de minimis zdecydowanie większą 
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rolę przypisuje się bezpośrednim wydatkom z budżetów publicznych (pomoc 

„z budżetu”) niż w formie uszczupleń budżetowych (pomocy „kosztem zmniej-

szonych wpływów do budżetu”).  

 

Rys. 5.  Pomoc de minimis w podziale na województwa będące siedzibą beneficjenta, 

w milionach zł, w 2009 roku 

Źródło:  Pomoc de minimis w Polsce..., s. 9. 

Analizując zakres stosowania pomocy de minimis przez poszczególne in-

stytucje udzielające wsparcia należy stwierdzić, że ok. 2 mld zł, czyli ok. 60% 

łącznej wartości pomocy udzieliły organy jednostek samorządowych: starosto-

wie powiatów (36,9%), prezydenci i burmistrzowie miast oraz wójtowie gmin 

(16,7%), marszałkowie województw (6,0%). W strukturze pomocy de minimis 

najszersze możliwości stosowania form wsparcia dała ustawa o promocji za-

trudnienia i instytucjach rynku pracy
12

 przez starostów powiatów i prezydentów 

miast na prawach powiatu (stanowiła ona 73,2% pomocy udzielonej w samo-

rządach).  

Podsumowując warto podkreślić, że zakres, procedury oraz obszar pomocy 

publicznej o niewielkich rozmiarach (bez wpływu na wymianę handlową mię-

                                                           
 12  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 

2008, nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 
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dzy państwami członkowskimi UE) są regulowane przez przepisy wspólnotowe. 

Zgodnie z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (prawo nie trosz-

czy się o drobiazgi) jest to pomoc, która nie powoduje naruszenia konkurencji 

na rynku. Mimo że pomocy de minimis nie traktuje się jako pomocy publicznej 

sensu stricto, powinna być udzielana przy respektowaniu takich samych zasad 

jak w przypadku każdego innego publicznego wsparcia będącego wyrazem in-

terwencjonizmu państwowego, tj. właściwie ukierunkowana, stosowana 

w uzasadnionych warunkach i udzielana z dużą ostrożnością.  

Obecnie znaczenie pomocy de minimis udzielanej w Polsce zwiększa się. 

Ogólna wartość wsparcia udzielanego przez instytucje i organy publicznopraw-

ne w 2009 roku w porównania z 2008 była trzykrotnie większa. Powodem ta-

kiego stanu rzeczy jest przede wszystkim zdecydowanie większy udział środ-

ków europejskich w finansowaniu działalności przedsiębiorstw oraz sytuacja, 

która stanowiła kontynuację niektórych programów pomocowych. Należy 

wskazać, że instrumenty pomocy de minimis cieszą się dość dużym zaintereso-

waniem ze strony podmiotów gospodarczych. Ze względu na fakt, że może się 

tu rodzić niebezpieczeństwo związane z próbą funkcjonowania przedsiębiorstw 

na koszt budżetów publicznych, wydaje się słuszne stosowanie bardziej przej-

rzystych form pomocy, rekomendowanych przez Unię Europejską, czyli bezpo-

średnich transferów majątkowych dla przedsiębiorstw (np. w postaci dotacji lub 

kredytów preferencyjnych) czy choćby racjonalizacji kierunków przeznaczania 

pomocy. Alokacja środków publicznych przez organy publiczne powinna być 

dokonywana z myślą nie tylko o wspieraniu bieżącej działalności podmiotów 

gospodarczych na własnym obszarze, ale również o wzroście ich konkurencyj-

ności głównie poprzez cele horyzontalne.  

W ostatnich czasach wzrasta także rola samorządów lokalnych w udziela-

niu pomocy de minimis. Samorządy regionalne i lokalne zaczęły postrzegać 

udzielanie wsparcia jako coraz istotniejszą formę stymulowania rozwoju funk-

cjonujących na ich terenie przedsiębiorstw. Jednostki samorządowe, wyznacza-

jąc politykę gospodarczą, coraz częściej wskazują na formy pomocy de minimis 

jako jedne z bardziej skutecznych instrumentów oddziaływania. Za cel stoso-

wania tych instrumentów w szczególności przyjmują: pobudzanie przedsiębior-
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czości wśród mieszkańców, przyciąganie inwestorów spoza regionu, zmniej-

szenie bezrobocia.  

Aid to industry and services by aid instrument and by Member State, annual average in 

million Euro (2007–2009), http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_ 

reports/expenditure.html 
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ne uwarunkowania oraz bariery redukcji deficytu i długu publicznego”, Kazimierz 

Dolny, 11–12 kwietnia 2011.  

The article concerned current economic situation, particularly regulations devel-

oped by the EU Commission to diminish the public aid and minimis aid. The Author 

shows that local institutions should take into consideration public measures to encour-

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/ws5_1.xls
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/ws5_1.xls
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age investments and creating work places by supporting potential investors, which very 

often have to confront against difficulties in accessing funds. However, unlike large 

sized companies, small and medium sized ones are confronted to this issue of accessing 

funds. This economic situation, not only affects severely the economic situation of most 

solid enterprises and their employees on short term, but it also has negative effects on 

long term. The main goal of this paper is to identify the importance of public aid as an 

instrument of state influence on the economy and to discuss the role and the main condi-

tions for applying the de minimis aid in Poland. On the basis of empirical data will also 

be assessed using a system of de minimis support in Poland. 

Translated by Magdalena Kogut-Jaworska 

 



 

 

nnowacyjność przedsiębiorstw i gospodarki na danym obszarze może być 

oceniana z punktu widzenia barier, jakie ograniczają jej rozwój. Niniejsza 

analiza dokonana została ze względu na bariery finansowe, strukturalne, praw-

no-regulacyjne, edukacyjne i inne. Jej celem jest wskazanie obszarów, które 

przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw. Pomimo wy-

stępowania elementów tworzących gospodarkę opartą na wiedzy, niektóre 

z nich wymagają uszczegółowienia, pogłębienia i dostosowania do specyfiki 

danego obszaru. 

 

W strukturze administracyjnej powiat wałbrzyski tworzy dziewięć gmin:  

- cztery gminy miejskie: Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Je-

dlina-Zdrój; 

- dwie gminy miejsko-wiejskie: Głuszyca, Mieroszów; 

- trzy gminy wiejskie: Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim. 

Według ostatniego spisu narodowego, przeprowadzonego w 2002 roku, 

w powiecie wałbrzyskim zamieszkiwały 195 603 osoby. Dane statystyczne 
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z 2003 roku wskazują na spadek liczby mieszkańców tego powiatu – wyniosła 

ona 189 463 osoby
1
. 

Ze statystyki dotyczącej podmiotów GN w układzie podregionów i powia-

tów w 2010 roku (stan na 30 czerwca) wynika, że w powiecie wałbrzyskim 

funkcjonowało 20 011 podmiotów, w tym 1858 w sektorze publicznymi 18 153 

w sektorze prywatnym. Wśród osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej znalazły się 1043 spółki handlowe, 1530 

spółek cywilnych, 66 spółdzielni, 55 fundacji, 382 stowarzyszenia i organizacje 

społeczne, nie było zaś ani jednego przedsiębiorstwa państwowego. Ponadto 

w powiecie wałbrzyskim funkcjonuje 12 356 przedsiębiorstw w formie osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. 

 

Rys. 1.  Udział podmiotów gospodarki narodowej w powiecie wałbrzyskim w podziale 

na sektory w 2010 roku 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2010. 

W strukturze przedsiębiorstw uwzględniającej ich wielkość dominują mi-

kroprzedsiębiorstwa zatrudniające do dziewięciu osób, które stanowią 96% 

wszystkich podmiotów. 3% to podmioty zatrudniające 10–49 osób, a niecały 

1% – pozostałe podmioty. W przedsiębiorstwach tych pracują 60 174 osoby, 

                                                           
 1  Strategia Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2005–2013. 
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z czego w podmiotach zatrudniających do dziewięciu osób 25 471, w przedsię-

biorstwach małych (10–49 pracujących) 12 017, natomiast przedsiębiorstwa 

średnie i duże (łącznie 122) zatrudniają 22 686 osób. 

 

Rys. 2.  Liczba podmiotów gospodarki narodowej w powiecie wałbrzyskim ze względu 

na wielkość podmiotu 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2010. 

Dla kształtowania się innowacyjności w powiecie wałbrzyskim ważna jest 

liczba podmiotów zaliczanych do sekcji edukacji według PKD. Pod względem 

wielkości 318 przedsiębiorstw spośród 422 to mikropodmioty, zatrudniające do 

dziewięciu osób, 106 to podmioty małe, a 18 – średnie, zatrudniające 50–249 

osób. 75% podmiotów zlokalizowanych jest w gminie Wałbrzych.  

Według danych GUS stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim 

wynosiła na koniec 2008 roku 10,2%, podczas gdy w całej Polsce – 9,5%. 

W każdym z powiatów podregionu stopa bezrobocia była wyższa niż przecięt-

nie w województwie. Najniższą wartość tego wskaźnika na koniec badanego 

okresu odnotowano w powiecie świdnickim (12,1%) i wałbrzyskim (15,0%). 

W tabeli 1 przedstawiono wartości wskaźnika notowanego w województwie 

i powiatach podregionu w latach 2006–2008.  
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Tabela 1 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim i powiatach podregio-

nu na koniec roku, w latach 2006–2008 

Wyszczególnienie 
Stopa bezrobocia na dzień 31 XII (w %) 

31 XII 2006 31 XII 2007 31 XII 2008 

Województwo dolnoślą-

skie 
16,8 11,4 10,2 

Powiat dzierżoniowski 29,3 23,7 21,5 

Powiat kłodzki 27,7 23,1 21,6 

Powiat świdnicki 20,2 12,1 12,1 

Powiat wałbrzyski 23,6 16,2 15,0 

Powiat ząbkowicki 26,3 17,8 17,5 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Dolnośląskiego Urzędu Pra-

cy, 2010. 

 

Powszechnie wiadomo, że jednym z głównych czynników przyczyniają-

cych się do wzrostu poziomu konkurencyjności są działania i procesy wpływa-

jące na sferę B + R oraz podnoszące poziom innowacyjności gospodarki. 

W związku z tym do głównych celów polityki gospodarczej należy dążenie do 

osiągnięcia statusu gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Obecnie Polska nie 

kwalifikuje się do miana GOW, ponieważ nie został jeszcze osiągnięty mini-

malny poziom rozwoju dziedzin przyjętych za nośniki gospodarki opartej na 

wiedzy. Przyjmuje się, że czynnikiem determinującym poziom innowacyjności 

gospodarki jest procentowy udział zatrudnienia w sektorach będących nośnika-

mi GOW. Udział ten w Polsce był i jest nadal niski – w ostatnich latach wynosił 

9,3%, tymczasem uważa się, że poziomem uznania gospodarki za GOW jest 

15%. 

Do dziedzin stanowiących nośniki GOW zaliczane są: edukacja, nauka 

wraz z B + R, gałęzie przemysłu wysokiej techniki, usługi biznesowe związane 

z GOW oraz sektor usług społeczeństwa informacyjnego. Z analizy literatury 

i danych statystycznych wynika, że właściwie od lat występują w Polsce te sa-

me bariery, różny jest tylko ich poziom. 

Ogólnie można dokonać podziału barier na: 

- finansowe,  

- strukturalne, 

- prawno-regulacyjne, 
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- edukacyjne, 

- inne. 

Podział ten odnosi się do barier szeroko pojętej działalności innowacyjnej, 

zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak i w obszarze B + R. Dalsza część opra-

cowania będzie dotyczyć identyfikacji barier i negatywnych skutków ich wy-

stępowania w zakresie współpracy sfery B + R z przedsiębiorstwami. Pominięta 

zostanie analiza barier finansowych. 

 

Nie tylko w powiatach czy mniejszych miastach, ale i w całej Polsce 

skłonność do współpracy pomiędzy sferą B + R a przedsiębiorstwami jest nadal 

niewielka. Decyduje o tym m.in. profil działalności jednostek badawczych. 

Efektem braku reform w tym względzie oraz struktury finansowania badań jest 

mała przydatność dorobku naukowego dla praktyki gospodarczej. Sfera B + R 

tworzona jest w głównej mierze przez jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły 

wyższe i jednostki naukowe PAN. Taki system sprzyja tradycyjnemu, jednokie-

runkowemu sposobowi przekazywania wiedzy technologicznej – ze sfery nauki 

do biznesu
2
. Poza tym jednostki te są lokalizowane w dużych ośrodkach miej-

skich – na Dolnym Śląsku jest nim Wrocław. 

Kolejnym negatywnym zjawiskiem jest brak ciągłości współpracy, która, 

o ile istnieje, przybiera formę prac zleconych. Może się to przyczyniać do braku 

kontynuacji badań oraz braku zacieśniania i utrwalania więzi między obiema 

sferami. 

Istotną barierą jest słabo rozwinięta infrastruktura komercjalizacji wyni-

ków prac B + R. Jest to obszar, w którym występują braki, mimo że na rynku 

jest wiele instytucji otoczenia biznesu. Jednak zakres ich działań to przede 

wszystkim
3
: 

- wspieranie przedsiębiorczości, np. w formie inkubatorów przedsiębiorczo-

ści; 

- tworzenie korzystnych warunków w zakresie transferu technologii – inkuba-

tory technologii; 

                                                           
 2  Przedsiębiorczość w Polsce 2007. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw, Ministerstwo 

Gospodarki, Warszawa 2007 . 

 3  Zestawienie informacji o narzędziach i instytucjach wspierających rozwój przedsiębiorstw 

innowacyjnych w Polsce, www.mwci.pl/docs/Zestawienie_informacji.pdf (25.11.2007). 
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- podnoszenie jakości zasobów ludzkich – szkolenia i doradztwo; 

- tworzenie sieci współpracy – parki naukowo-technologiczne; 

- poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. 

Bariery te uwidaczniają się szczególnie w miejscach oddalonych od aglo-

meracji miejskiej czy ośrodka metropolitalnego. Podobna sytuacja ma miejsce 

w Wałbrzychu i w powiecie wałbrzyskim.  

Wskazuje to na występowanie pewnych luk w systemie otoczenia i wspie-

rania biznesu. Pomimo szybkiego wzrostu ilości instytucji pośredniczących 

w transferze technologii, jest ich wciąż za mało. Poza tym ich aktywność często 

koncentruje się na działalności inkubacyjnej, a nie na kontaktach między nauką 

i gospodarką.  

W odniesieniu do powiatu wałbrzyskiego zauważa się znaczny postęp 

w tworzeniu środowiska sprzyjającego rozwojowi opartemu na innowacjach 

i wiedzy (Park technologiczny PPW, 13 instytucji wspierających przedsiębior-

czość, SSE InvestPark). Jednak podejmowane działania nie koncentrują się na 

wzmacnianiu współpracy między sferą B + R i przedsiębiorstwami. Na przy-

kład PPW powstał w 2009 roku i obecnie jest dopiero na etapie wszczęcia pro-

cedury wyboru firmy, która zaprojektuje i wybuduje infrastrukturę parku, 

w związku z czym brakuje jeszcze lokatorów parku
4
. Instytucje wspierające 

przedsiębiorczość wykazują w swojej ofercie głównie działalność doradczą 

(7 instytucji), szkoleniową – odpłatną i bezpłatną (7 instytucji), informacyjną 

(7 instytucji), pomoc w finansowaniu inwestycji (6 instytucji) oraz pomoc w 

znalezieniu partnera (1 instytucja). 

27% przedsiębiorców twierdzi, że istotną barierą we współpracy ze sferą 

B + R jest brak informacji na temat konkretnych możliwości nawiązania takiej 

współpracy i korzyści z niej wynikających
5
.  

Przeprowadzone badania skłonności przedsiębiorców do wdrażania inno-

wacji wykazały, że negatywnym czynnikiem determinującym poziom zaawan-

sowania technologicznego firm jest bark specjalistycznej wiedzy
6
. Przyczyn ta-

kiego stanu rzeczy można wskazać kilka: niedostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego i ogólnie edukacyjnej do potrzeb rynku, niski poziom świadomo-

                                                           
 4  Informacja z dnia 20.10.2010 od K. Urbańskiego, Prezesa Zarządu/ CEO Park Przemysło-

wy w Wałbrzychu sp. z o.o./ Industrial Park in Wałbrzych (Poland) Ltd. 

 5  Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych. Raport, MNiSW, Departa- 

ment Wdrożeń i Innowacji, listopad 2006 r. 

 6  Systemy zarządzania wiedzą i innowacją w polskich przedsiębiorstwach w warunkach wej-

ścia do UE, SGH, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa 2004. 



 Ewa Szostak: Bariery innowacyjności przedsiębiorstw… 167 

 

ści przedsiębiorców dotyczący potrzeby działań innowacyjnych w przedsiębior-

stwie, brak promocji doskonalenia umiejętności, potrzeba szkoleń pracowników 

podnoszących lub zmieniających kwalifikacje
7
. Badania wykazały też, że 

kształcenie ustawiczne personelu i kadry zarządzającej powinno odbywać się 

przede wszystkim z udziałem firmy szkoleniowej, a nie wyższej uczelni
8
. 

Aby tworzyć GOW, na danym obszarze muszą być zlokalizowane inno-

wacyjne i zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa te 

z kolei zgłaszają popyt na wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą o specyficz-

nych umiejętnościach. Niestety, analiza środowiska przedsiębiorstw i zatrud-

nienia w powiecie wałbrzyskim nie wskazuje na takie cechy. Lista zawodów 

pożądanych została sporządzona na podstawie trzech kryteriów
9
: 

- zawodów pracowników, których w badanych firmach przyjmowano najczę-

ściej: robotnik gospodarczy, pracownik ochrony mienia i osób, sprzątaczka, 

szwaczka, sprzedawca, kierowca samochodu ciężarowego, pakowacz, robot-

nik drogowy, magazynier, kierowca autobusu, ślusarz, monter elektronik – 

układy elektroniczne automatyki przemysłowej, kamieniarz, stolarz, ku-

charz;  

- zawodów, w których są wolne miejsca pracy: kierowca samochodu ciężaro-

wego, ślusarz, stolarz, szwaczka, kucharz, sprzedawca, spawacz ręczny ga-

zowy, cukiernik, przedstawiciel handlowy, kasjer handlowy, kelner, pozosta-

li spawacze i pokrewni;  

- zawodów, w których firmy planują najczęściej przyjęcia pracowników: pra-

cownik ochrony mienia i osób, pozostali operatorzy maszyn do produkcji 

wyrobów z tworzyw sztucznych, szwaczka, stolarz, technolog robót wykoń-

czeniowych w budownictwie, kierowca samochodu ciężarowego, pozostali 

robotnicy przy pracach prostych w przemyśle, kucharz, monter elektronik – 

układy elektroniczne automatyki przemysłowej, sprzedawca, mon-

ter/składacz okien, ślusarz, pomoc kuchenna, rozbieracz – wykrawacz, ope-

rator koparek i zwałowarek, sortowacz.  

Określając kompetencje, których oczekują od kandydatów do pracy na po-

szczególnych stanowiskach, pracodawcy najczęściej opisywali dziesięć zawo-

                                                           
 7  Bariery innowacyjności – sonda: BCC, KIG, www.pi.gov.pl (1.12.2007). 

 8  G. Kowalski, M. Młodożeniec, R. Jabłoński, Potrzeby szkoleniowe małych i średnich przed-

siębiorstw – raport finalny z badania ilościowego przygotowany dla PARP, Millward Brown 

SMG/KRC, Warszawa 2006. 

 9  J. Krupowicz, D. Kwiatkowska-Ciotucha, U. Załuska, Obserwator rynku pracy regionu 

wałbrzyskiego. Trzeci raport cząstkowy, Wrocław 2010, s. 59–60. 
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dów, szwaczka, kucharz, handlowiec, stolarz, kierowca samochodu ciężarowe-

go, sprzedawca, piekarz, recepcjonista, kelner, cukiernik
10

. Z powyższego wy-

nika, że pracodawcy nie mają potrzeb w zakresie wysoko wykwalifikowanej si-

ły roboczej o umiejętnościach wskazujących na tworzenie gospodarki opartej na 

wiedzy. Jest to efekt nagromadzenia na badanym obszarze przedsiębiorstw o ni-

skich potrzebach technologicznych. Nie oznacza to jednak, że takich przedsię-

biorstw nie ma. Innowacyjne, zaawansowane technologicznie firmy, to średnie 

lub duże przedsiębiorstwa, niejednokrotnie zagraniczne, które często tworzą 

technologie i prowadzą badania we własnych jednostkach badawczych, zlokali-

zowanych za granicą (np. Toyota). Jednocześnie w firmach tych kadra zarzą-

dzająca i stanowiska kierownicze są częstokroć zajmowane przez obcokrajow-

ców. 

Tabela 2 

Lista zawodów deficytowych (wskaźnik intensywności deficytu – WID) w powiatach 

podregionu wałbrzyskiego w drugim półroczu 2006 i 2008 roku 

Powiat wałbyrzyski 

II półrocze 2006 II półrocze 2008 

Zawód Kod 
Napływ 

ofert 
WID Zawód Kod 

Napływ 

ofert 
WID 

Agent ubezpie-

czeniowy 
341201 41 41 

Blacharz bu-

dowlany 
721304 21 21 

Pozostali spawa-

cze i pokrewni 721290 26 26 

Kier. w jed. 

dział. podst. 

w budow. 

122301 17 17 

Operator żura-

wia wieżowego 
833314 24 24 

Pomocniczy 

robot. przy 

konser. ter. 

zieleni 

921103 17 17 

Operator obra-

abiarek ster. nu-

merycznie 

821107 17 17 

Pracownik 

kancelaryjny 419104 14 14 

Operator maszyn 

do szycia 826301 30 15 

Poz. pracow. 

obsł. biuro-

wej 

419190 10 10 

Poz. pomoce 

i sprząt. biurowe, 

hotel. i pod. 
913290 43 14,3 

Monter elek-

tronik * apa-

ratura pomia-

rowa 

725102 27 9 

Aparatowy pro-

dukcji octu 
827802 13 13 

Spedytor 
342204 7 7 

                                                           
 10  Ibidem. 
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Powiat wałbyrzyski 

II półrocze 2006 II półrocze 2008 

Zawód Kod 
Napływ 

ofert 
WID Zawód Kod 

Napływ 

ofert 
WID 

Operator żura-

wia jezdniowego 
833313 12 12 

Doradca in-

westycyjny 
341102 19 6,3 

Telefonistka 

422301 59 11,8 

Asystent kie-

rownika pro-

dukcji 

347701 5 5 

Kierowca opera-

tor wózków jez-

dniowych 

833401 78 9,8 

Pozostali bla-

charze 721390 19 4,8 

Nauczyciel 

w placówka po-

zaszkolnych 

235906 9 9 

Technik logi-

styk 342205 9 4,5 

Monter kon-

strukcji budow-

lanych 

712903 9 9 

Pozostali 

magazynierzy 

i pokrewni 

413190 9 4,5 

Robotnik gospo-

darczy 914103 1455 8,7 

Poz. spec. 

szkol. i wy-

chowania 

235990 4 4 

Inżynier elektryk 214301 16 8 Kurier 414104 4 4 

Pracownik in-

formacji tury-

stycznej 

422104 8 8 

Nauczyciel 

techniki 232121 4 4 

Źródło:  J. Krupowicz, D. Kwiatkowska-Ciotucha, U. Załuska, Obserwator rynku pracy regionu 

wałbrzyskiego. Trzeci raport cząstkowy, Wrocław 2010. 

Analizując wskaźnik intensywności deficytu w latach 2006 i 2008 w po-

wiecie wałbrzyskim, należy odnotować jego zdecydowaną poprawę. W 2006 

roku dotyczył on 167 zawodów, natomiast w 2008 – 70. 

Kolejną przeszkodą w nawiązywaniu współpracy i tworzeniu GOW jest 

brak na uczelniach kompleksowego systemu komercjalizacji wyników prac ba-

dawczo-rozwojowych oraz odpowiedniego i nowoczesnego zaplecza technolo-

gicznego. Odnosi się to szczególnie do filii czy oddziałów zamiejscowych 

uczelni wyższych, które prowadzą wyłącznie działalność szkoleniową i eduka-

cyjną, a nie badawczą, informacyjną, promocyjną itp. 

 

Na wstępie należy zaznaczyć, że bariery te są barierami systemowymi, 

a więc właściwie zmiany muszą być dokonywane na poziomie krajowym. 

Brak na uczelniach procedur zarządzania własnością intelektualną, w tym 

patentami i licencjami, to kolejna przyczyna niskiego poziomu współpracy sfery 
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B + R z przedsiębiorstwami. Wymienia się przy tym główne uwarunkowania 

niesprzyjające uzyskiwaniu patentów
11

: 

- czas rozpatrywania zgłoszenia patentowego przez UPRP, który wynosi 4–7 

lat (należy zauważyć, że czas życia produktu obecnie skrócił się nawet do 

kilku tygodni); 

- brak systemu finansowania patentów. Koszt procesu patentowania za granicą 

to około 30.000 euro. 

Poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji jest konieczna ze 

względu na duże potrzeby w zakresie wyżej wymienionych patentów, know- 

-how, umów licencyjnych, praw do wzorów użytkowych, przemysłowych, zna-

ków towarowych, usług technicznych i transferu wyników prac B + R. 

Jako przyczynę niepodejmowania współpracy ze sferą B + R przedsiębior-

cy wymieniają brak uregulowań prawnych, dotyczących m.in. podatków, oraz 

innych instrumentów, które skłaniałyby do takiej współpracy. Dzieje się tak 

pomimo instrumentów wprowadzonych Ustawą o niektórych formach wspiera-

nia działalności innowacyjnej
12

, którymi są: kredyt technologiczny, zmiany 

w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, 22- 

-procentowa stawka podatku VAT na usługi naukowo-badawcze, nadawanie 

przedsiębiorcom statusu centrum naukowo-badawczego (CBR). 

Istotną i wciąż występującą barierą w funkcjonowaniu przedsiębiorstw 

w Polsce jest niestabilność systemu regulacyjnego. Częste zmiany przepisów 

prawnych, dotyczących m.in. działalności przedsiębiorstw, bezpośrednio wpły-

wają na wzrost poziomu ryzyka aktywności gospodarczej, co z kolei powoduje 

wzrost kosztów działalności. Choć pośrednio, to jednak wpływa to na relacje 

i współpracę sektora B + R z sektorem przedsiębiorstw
13

. 

 

Podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego są dwa elementy – edu-

kacja i infrastruktura materialna, czego przejawem jest powszechny dostęp do 

e-infrastruktury, czyli np. do e-administracji, e-ochrony zdrowia, e-edukacji,  

                                                           
 11  P. Falc, Wędka technologiczna. Strategiczne zadania w ramach budżetu zadaniowego, PTI 

O/Pomorski. 

 12  DzU 2005, nr 179, poz. 1484. i DzU 2006, nr 107, poz. 723. 

 13  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 – Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007. 
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e-biznesu itp. Wskazać należy, że dla realizacji priorytetów w odnowionej stra-

tegii lizbońskiej podkreślona została waga edukacji i jej rozwój. Problem ten 

znalazł kontynuację w Strategii 2020. Edukacja jest czynnikiem zwiększającym 

poziom zatrudnienia, świadomości, dochodów oraz przeciwdziała wykluczeniu 

społecznemu
14

. 

Mimo wielu osiągnięć polskiej nauki wyniki badań rzadko znajdują prak-

tyczne zastosowanie w biznesie. Konieczne staje się wypracowanie optymalne-

go modelu współpracy nauki z biznesem. Niemniej jednak, aby było możliwe 

opracowanie takiego modelu, należy zidentyfikować podstawowe bariery wy-

stępujące na rynku, np. w edukacji. 

Jak wspomniano wyżej, z jednej strony obserwuje się niedostosowanie 

systemów edukacyjnych do potrzeb rynku, z drugiej zaś poziom wiedzy przed-

siębiorców o potrzebie podejmowania działań innowacyjnych jest niski. 

E-learning i distance learning, czyli kształcenie na odległość, do tej pory 

nie cieszą się dużą popularnością w Polsce. Ta forma uczenia stanowi uzupeł-

nienie tradycyjnych metod kształcenia. Pośrednio wpływa na transfer nowych 

technologii i promuje elastyczność oraz rozwija umiejętności konieczne w go-

spodarce opartej na wiedzy
15

. Jednak z e-learningu chce skorzystać tylko 3% 

firm
16

. 

Problem w nawiązywaniu współpracy przedsiębiorstw ze sferą B + R wy-

nika m.in. z braku świadomości o możliwościach współpracy oraz braku po-

trzeby współpracy, na co wskazuje aż 56% przedsiębiorców
17

. Taki stan po-

twierdzają badania sfery B + R, gdzie jako barierę w nawiązywaniu współpracy 

z przedsiębiorstwami wskazuje się brak inicjatywy i zainteresowania ze strony 

biznesu. Potwierdza to tezę o potrzebie zwiększenia działań edukacyjnych, in-

formacyjnych i promocyjnych. 

W 2008 roku w Wałbrzychu zlokalizowane były trzy szkoły wyższe lub 

ich filie:  

- Politechnika Wrocławska – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wał-

brzychu, 

- Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości,  

                                                           
 14  Commission of the European Communities: Communication from the commission to the 

Council and the European Parliament – Common Actions for Growth and Employment: The 

Community Lisbon Programme, SEC (2005) 981, 20.07.2005 Brussels, COM (2005) 330. 

 15  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, E-learning w systemie gospodarki opartej na wiedzy 

w Polsce, SGH, Warszawa 2006, s. 13. 

 16  A. Kowalski, M. Młodożeniec, R. Jabłoński, Potrzeby szkoleniowe... 

 17  Bariery współpracy przedsiębiorców...  



172 Europa Regionum XIV (2012) 

 

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzy-

chu. 

 
20. Politechnika Wrocławska – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu  

21. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości  

22. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu  

Rys. 3.  Szkoły wyższe i ich filie, zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i punkty konsulta-

cyjne 

Źródło:  Nauka, technika i innowacyjność w województwie dolnośląskim w latach 2005–

2008, http://www.stat.gov.pl/wroc/67_1471_PLK_HTML.htm, (20.10.2010). 
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W roku akademickim 2007/2008 dyplomy ukończenia studiów na uczel-

niach kształcących w podregionie wałbrzyskim otrzymało 1,5 tys. absolwentów, 

co stanowiło 4,2% ogółu absolwentów uczelni regionu. Absolwenci uczelni 

w podregionie wałbrzyskim reprezentowali głównie następujące podgrupy kie-

runków kształcenia
18

: 

- pedagogiczne – 448 osób, co stanowiło 30,2%; 

- usług dla ludności – 321 osób (21,6%); 

- ekonomiczne i administracyjne – 265 osób (17,8%); 

- humanistyczne – 198 (13,3%). 

Obecnie czynnikami decydującymi o konkurencyjności społeczeństwa, 

które ma cechy społeczeństwa wiedzy – wąskospecjalistycznej, technicznej, 

społeczeństwa o elastycznych umiejętnościach, potrafiącego dokonywać analizy 

i dedukcji, mającego potrzebę kształcenia się przez całe życie, są postęp na-

ukowy, techniczny oraz innowacje. W dokumentach wspólnotowych dotyczą-

cych edukacji zwraca się uwagę na konieczność zwiększania naboru i kształce-

nia na kierunkach ścisłych oraz technicznych, zarówno na poziomie średnim jak 

i wyższym. Za priorytetowe kierunki studiów uznano m.in. elektronikę i tele-

komunikację, energetykę, fizykę, informatykę, matematykę, biotechnologię, na-

notechnologie itp. 

Jak już wspomniano, niezbędne są zmiany w kształceniu już na wczesnych 

etapach nauczania. Kierunki kształcenia powinny być na bieżąco dostosowywa-

ne do potrzeb rynku pracy. Jest to możliwe m.in. poprzez ścisłą współpracę 

z przedsiębiorstwami. Na podstawie badań i analiz przeprowadzonych w po-

wiecie wałbrzyskim wykazano, że powodem niepodejmowania współpracy 

przez przedsiębiorstwa z ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi jest brak 

kierunków kształcenia w szkołach zgodnych z potrzebami przedsiębiorców. Co 

piąty respondent narzekał na brak instytucji pomagającej w nawiązaniu kontak-

tów ze szkołami zawodowymi. Aż 20% respondentów wskazało na brak zapo-

trzebowania na pracowników o wykształceniu zawodowym. Może to potwier-

dzać opinię o niedopasowaniu kierunków kształcenia do potrzeb przedsiębior-

ców. Ponadto wiele zawodów nie wymaga specjalistycznego wykształcenia za-

wodowego, wystarczające jest wykształcenie ogólne. 

                                                           
 18  J. Krupowicz, D. Kwiatkowska-Ciotucha, U. Załuska, Obserwator rynku pracy regionu 

wałbrzyskiego. Pierwszy raport cząstkowy, Wrocław 2009, s. 14. 
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Rys. 4.  Powody braku współpracy przedsiębiorstw z ponadgimnazjalnymi szkołami 

zawodowymi w powiecie wałbrzyskim 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: J. Krupowicz, D. Kwiatkowska-Ciotucha, U. Zału-

ska, Obserwator rynku pracy regionu wałbrzyskiego. Trzeci raport cząstkowy.  

 

Niski poziom współpracy sfery B + R z przedsiębiorstwami wynika też ze 

stosunkowo małej liczby przedsiębiorstw innowacyjnych. W latach 2003–2005 

przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 49 osób, które wprowadziły nowe bądź 

istotnie ulepszone wyroby i/lub procesy, stanowiły wśród ogółu przedsiębiorstw 

odpowiednio: średnie – 36,2%, duże – 63,2%
19

. 

                                                           
 19  Nauka i technika w Polsce w 2009 r., GUS, Warszawa 2011 
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Około 30% firm uważa, że procesy innowacyjne są utrudniane przez czyn-

niki rynkowe, tj. niepewny popyt i opanowanie rynku przez dominujące przed-

siębiorstwo. Problemem jest również znalezienie odpowiednich partnerów, 

zgłaszane przez 22% MSP
20

. 

Kolejnym powodem braku nawiązywania współpracy może być mała 

i malejąca liczba kadry naukowej uczestniczącej w badaniach. Przyczyn tego 

jest wiele, ale podstawową stanowi niski poziom wynagrodzeń pracowników 

naukowych. Lepsze warunki pracy, zarówno finansowe jak i wyposażenia sta-

nowisk pracy, stwarzają instytucje poza granicami kraju. 

 

Rys. 5.  Bariery utrudniające przedsiębiorcom (szczególnie MSP) wprowadzanie inno-

wacji 

Źródło:  Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013, Ministerstwo Go-

spodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa, 27 kwietnia 2006. 

Główną barierę zarówno we wdrażaniu, jak i współpracy przedsiębiorstw 

ze sferą B + R stanowią kwestie finansowe. W związku z tym, że mają one głę-

bokie i dość szerokie podłoże, nie zostały omówione w niniejszym opracowa-

niu. Analiza barier finansowych dotyczy przeszkód systemowych, prawno- 

-regulacyjnych, świadomości, rozwoju systemu finansowego itp. Poza tym ist-

                                                           
 20  Innowacyjność 2006 – stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze, 

www.pi.gov.pl (3.12.2007). 
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nieje niewielka świadomość społeczna odnośnie do potrzeby współpracy, wdra-

żania innowacji, rozwoju itp., co również bardzo utrudnia nawiązywanie kon-

taktów, tworzenie układów partnerskich i stałą współpracę. Jedną z przyczyn 

tego stanu rzeczy jest nadal niewystarczająco rozwinięta infrastruktura tech-

niczna do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań oraz brak dostępu do ze-

wnętrznych źródeł finansowania (dotyczy to głównie MSP). 

Pomimo wielu przeszkód w tworzeniu nowoczesnej, innowacyjnej i kon-

kurencyjnej gospodarki w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim sytuacja sukce-

sywnie się poprawia. Dotyczy to szczególnie budowania przyjaznego otoczenia 

biznesu, czego przejawem są struktury stanowiące system innowacyjnej gospo-

darki. Część istniejących barier wynika z uwarunkowań krajowych i rozwiązań 

centralnych, inne mają charakter typowo regionalny i lokalny. 

Bariery innowacyjności – sonda: BCC, KIG, www.pi.gov.pl (1.12.2007). 

Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych. Raport, MNiSW, Depar-

tament Wdrożeń i Innowacji, listopad 2006 r. 

Commission of the European Communities: Communication from the commission to the 

Council and the European Parliament – Common Actions for Growth and Em-

ployment: The Community Lisbon Programme, SEC (2005) 981, 20.07.2005 Brus-

sels, COM (2005) 330. 

DzU 2005, nr 179, poz. 1484. i DzU 2006, nr 107, poz. 723. 

Falc P., Wędka technologiczna. Strategiczne zadania w ramach budżetu zadaniowego, 

PTI O/Pomorski. 

Grudzewski W.M., Hejduk I.K., E-learning w systemie gospodarki opartej na wiedzy 

w Polsce, SGH, Warszawa 2006. 

Innowacyjność 2006 – stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze, 

www.pi.gov.pl, 3.12.2007. 

Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013, Ministerstwo Go-

spodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa, 27 kwietnia 2006. 

Kowalski G., Młodożeniec M., Jabłoński R., Potrzeby szkoleniowe małych i średnich 

przedsiębiorstw – raport finalny z badania ilościowego przygotowany dla PARP, 

Millward Brown SMG/KRC, Warszawa 2006. 
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http://www.stat.gov.pl/wroc/67_1471_PLK_HTML.htm, dostęp 20.10.2010. 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 – Narodowe Strategiczne 

Ramy Odniesienia 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 

2007. 

Przedsiębiorczość w Polsce 2007. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw, Minister-

stwo Gospodarki, Warszawa 2007. 

Strategia Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2005–2013. 

Systemy zarządzania wiedzą i innowacją w polskich przedsiębiorstwach w warunkach 

wejścia do UE, SGH, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa 

2004. 

Zestawienie informacji o narzędziach i instytucjach wspierających rozwój przedsię-

biorstw innowacyjnych w Polsce, www.mwci.pl/docs/Zestawienie_informacji.pdf 
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Innovativeness of the enterprises and of the economy in a given area can be as-

sessed from the perspective of barriers that limit its development. This analysis is car-

ried out due to financial, structural, legal and regulatory, educational and others barriers. 

The purpose of the analysis is to identify areas that contribute to the increase of innova-

tiveness of enterprises on the example of the district and the city of Wałbrzych. In 

Wałbrzych and in the Wałbrzych district the situation within the scope of raising the en-

terprises’ innovativeness is improving. It concerns particularly the area of “friendly” 

business environment creation, the symptom of which are structures creating the system 

of innovative economy. 

Translated by Ewa Szostak 

 



 

 

 

 



 

 

 efekcie kryzysu światowego przedsiębiorstwa, w tym z sektora MSP, 

identyfikowały, a część z nich ciągle identyfikuje szereg dysfunkcji 

w gospodarce finansowej, prowadzących do wzrostu niewypłacalności, 

a w konsekwencji do upadłości. Jednym z kluczowych skutków globalnego 

kryzysu dla badanych podmiotów gospodarczych okazał się ograniczony dostęp 

do finansowania zewnętrznego, który znacząco zmniejszył aktywność w zakre-

sie kreacji innowacji, a w rezultacie rozwoju i wzrostu. Celem badawczym jest 

ukazanie wybranych aspektów działalności innowacyjnej zachodniopomorskie-

go sektora MSP, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy innowacyjnej, 

a także barier i efektów takich działań. Ponadto przedmiot badań stanowią 

oczekiwania przedsiębiorców co do finansowego wsparcia przedsięwzięć inno-

wacyjnych. 
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Globalny kryzys z różną intensywnością wpłynął na działalność przedsię-

biorstw na całym świecie. Zgodnie z podejściem Pearsona i Claira (1998) kry-

zys może stanowić z jednej strony szansę, z drugiej – zagrożenie. Jednak wobec 

braku przewidywania i przygotowania się do konfrontacji z kryzysem szereg 

przedsiębiorstw odczuło jego pejoratywne znaczenie. Według raportu Impact of 

the Global Crisis
1
 w wyniku kryzysu przedsiębiorstwa stanęły w obliczu zarów-

no drastycznego spadku popytu na oferowane dobra i usługi, jak i skrócenia 

czasu kredytowania działalności inwestycyjnej. Tabela 1 prezentuje wpływ kry-

zysu na przedsiębiorstwa w wybranych krajach Europy. 

Tabela 1 

Wpływ kryzysu na działalność przedsiębiorstw w wybranych krajach Europy 

Kraj Popyt (dobra, usługi) 

Kapitał pracujący 

i opóźnienia w regu-

lowaniu płatności 

Niewypłacalności i ban-

kructwa 

Polska –   

Czechy   = 

Niemcy –  = 

Francja  + + 

Włochy – + ++ 

Hiszpania   +++ 

Belgia – – – ++ + 

(–) jeden lub więcej oznacza, w zależności od intensywności, zidentyfikowany lub oczekiwany 

spadek. 

(=) oznacza brak zmian. 

(+) jeden lub więcej oznacza, w zależności od intensywności, zidentyfikowany lub oczekiwany 

wzrost. 

Źródło:  Country Reponses to the 14 January 2009 OECD WPSMEE Questionnaire on the Im-

pact of the Global Crisis on SMEs and Entrepreneurship Financing and publicly availa-

ble information, including Creditreform (2009), Insolvencies in Europe 2008/2009. 

Zauważa się, że wpływ kryzysu na przedsiębiorstwa w odniesieniu do 

trzech wybranych zakresów jest znacznie zróżnicowany, a w niektórych przy-

padkach w ogóle trudny do zidentyfikowania. Bez wątpienia jednak małe 

                                                           
 1  Impact of the Global Crisis on SME and Entrepreneurship Financing and Policy Responses, 

OECD 2009. 
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i średnie przedsiębiorstwa w większości krajów (tabela 1 prezentuje jedynie 

wybrane kraje) w konsekwencji kryzysu odczuły:  

- spadek popytu na oferowane dobra i usługi, 

- wzrost opóźnień w regulowaniu należności, 

- wzrost poziomu zapasów, 

- spadek płynności finansowej, 

- wzrost niewypłacalności, 

- wzrost liczby bankructw. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa reprezentujące województwo zachodnio-

pomorskie w znacznym stopniu odczuły negatywne skutki kryzysu, w szcze-

gólności pogorszyła się ich kondycja finansowa. Według danych Głównego 

Urzędu Statystycznego największe zachwianie kondycji finansowej nastąpiło 

w pierwszym kwartale 2009 roku
2
 (zwłaszcza identyfikowalne w odniesieniu do 

wyniku finansowego netto) i choć od tamtego okresu upłynęło kilka kwartałów, 

skutki kryzysu odczuwa nadal wiele podmiotów. Dane Euler Hermes wykazały, 

że pod względem moralności płatniczej województwo zachodniopomorskie pla-

suje się na przedostatniej pozycji, ze średnią długością opóźnienia w regulowa-

niu należności 29 dni versus np. 9 dni w województwie kujawsko-pomorskim.  

Według raportu Europejskiego Banku Centralnego
3
 jednym z kluczowych 

skutków kryzysu finansowego, który znacząco wpłynął na funkcjonowanie ma-

łych i średnich przedsiębiorstw, był ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł 

finansowania działalności rozwojowej, w tym przedsięwzięć innowacyjnych. 

Szczególnie w przypadku mikrofirm wzrosło zapotrzebowanie na pozyskanie 

kredytów bankowych z uwagi na znaczące pogorszenie płynności finansowej 

i konieczność znalezienia pokrycia deficytów gotówkowych. Po drugie, z zasa-

dy mikroprzedsiębiorstwom trudniej jest otrzymać finansowanie w postaci kre-

dytu. 

Literatura przedmiotu wskazuje, że cykle ekonomiczne mają znaczący 

wpływ na dostęp do kredytów bankowych, zwłaszcza w przypadku małych 

i średnich przedsiębiorstw
4
. 

Jednak bez względu na intensywność i natężenie wpływu kryzysu global-

nego na działalność przedsiębiorstw literatura prezentuje trzy potencjalne stra-

                                                           
 2  Dane Głównego Urzędu Statystycznego, www.gus.pl (01.06.2011). 

 3  http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom (01.06.2011). 

 4  A. Ruis, A. van Stel, A. Tsamis, W. Verhoeven, M. Whittle, Cyclicality of SME finance, 

Zoetermeer, the Netherlands 2009. 
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tegie biznesowe, które przedsiębiorstwa implementują w odpowiedzi na kry-

zys
5
: 

- strategię krótkoterminową, polegającą na redukcji kosztów, np. na działal-

ność innowacyjną; 

- strategię inwestycyjną, polegającą na wzroście wydatków na innowacje lub 

na dywersyfikacji rynku; 

- strategię łączoną, tzw. redukcyjno-inwestycyjną. 

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw reprezentujących sektor MSP z 

powodu globalnego kryzysu została w wielu obszarach ograniczona lub zaprze-

stana. Rozwój gospodarczy nie jest możliwy bez szeroko pojętej innowacyjno-

ści, zwłaszcza biorąc pod uwagę konieczność funkcjonowania w trudno przewi-

dywalnym oraz bardzo konkurencyjnym otoczeniu. Innowacyjność może sta-

nowić imperatyw rozwoju gospodarek na całym świecie, zarówno w zakresie 

kreowania popytu na nowe lub udoskonalone produkty (usługi), jak i zwiększe-

nia zatrudnienia w innowacyjnych organizacjach, w szczególności poprzez two-

rzenie i gromadzenie nowej wiedzy oraz jej dyfuzję. 

 

Presja konkurencyjna, postęp techniczno-technologiczny, a także wzrost 

wymagań konsumentów determinują konieczność systematycznego, a nie tylko 

doraźnego kreowania i wdrażania innowacji we wszystkich sferach funkcjono-

wania współczesnych przedsiębiorstw. 

Obecnie koniecznością jest budowanie nowoczesnej gospodarki, której 

fundamentem winna być wiedza i innowacje, utożsamiane ze źródłem nowych 

wartości ekonomicznych i społecznych. 

Według terminologii OECD działalność innowacyjna obejmuje przedsię-

wzięcia badawcze, techniczne, organizacyjne, finansowe i komercyjne, związa-

ne z wdrożeniem nowych lub ulepszonych produktów i procesów, np.
6
:  

- prace badawcze, 

- prace rozwojowe,  

- prace wdrożeniowe,  

                                                           
 5  J. Kitching, D. Smallbone, M. Xheneti, Have UK Small Enterprises Been Victims of the 

„Credit Crunch”?, Paper presented at the 23rd RENT conference, Budapest, November 19–20 

2009. 
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- zakup urządzeń,  

- szkolenia,  

- marketing nowych produktów.  

Z kolei w świetle ustawy o Komitecie Badań Naukowych działalność in-

nowacyjną utożsamia się z pracami związanymi z przygotowaniem produkcji 

nowych lub ulepszonych wyrobów, urządzeń, usługi procesów, przeznaczonych 

do wdrożenia na rynek
6
. 

A. Pomykalski traktuje innowację jako całość działań dotyczących kre-

owania pomysłu, powstawania wynalazku, a następnie wdrożenia nowego lub 

ulepszonego produktu czy procesu. Zdaniem autora, zdolność do absorbowania 

innowacji stanowi współcześnie największe wyzwanie
7
. Inni badacze twierdzą, 

że innowacje są wynikiem transferu wiedzy, którą następnie wykorzystuje się 

w nowy sposób
8
 – jest to jednak podejście zbyt ogólnikowe, gdyż pomija wie-

lopłaszczyznowy charakter innowacji. 

B. Ileczko proponuje następującą definicję: „innowacja – to sekwencyjny 

zbiór działań składających się z twórczego przygotowania i ukształtowania 

pierwowzoru nowego stanu rzeczy”
9
. Jest to podejście dość szerokie, nieodda-

jące złożoności zjawiska innowacyjności. 

 

Ze względu na wzrastające znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw 

w strukturze polskiej gospodarki oraz fakt, że aktywność innowacyjna stanowi 

jeden z najważniejszych czynników konkurencyjności, przedmiotem badań ob-

jęto wybrane aspekty działalności innowacyjnej sektora MSP na Pomorzu Za-

chodnim w 2010 roku. W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankietowy, 

w którym większość pozycji miała charakter pytań zamkniętych. Analizie pod-

                                                           
 6  Art. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych w brzmieniu 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych, 

DzU nr 91, poz. 108. 

 7  A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa–Łódź 2001, s. 17. 

 8  Por. P. Hildreth, C. Kimble, Knowledge Networks: Innovation Trough Communities of 

Practice, Idea Group Publishing, London 2004, s. 81; A. Hargadon, R.I. Sutton, Building innova-

tion factory, „Harvard Business Review” 2000, nr 3. 

 9  B. Ileczko, Podstawy typologiczne ogólnej teorii innowacji, „Zagadnienia Naukoznaw-

stwa” 1979, nr 4.  
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dano 46 poprawnie wypełnionych ankiet, które otrzymano od losowo wybra-

nych respondentów.  

Analizując strukturę badanych przedsiębiorstw ze względu na ich wielkość 

stwierdzono, że dominują mikroprzedsiębiorstwa (70% badanej zbiorowości). 

Jest to de facto tendencja charakterystyczna dla całej polskiej gospodarki. Małe 

i średnie podmioty stanowią łącznie 30% badanej zbiorowości. Z kolei analiza 

badanych przedsiębiorstw pod względem formy organizacyjno-prawnnej wyka-

zała, że podstawowe znaczenie mają osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą (niemal 70% badanej zbiorowości). Relatywnie mniejszą rolę od-

grywają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17%) oraz spółdzielnie (bli-

sko 9%). Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej od-

notowano, że dominują przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością przemy-

słową i usługową, mniejsze znaczenie ma handel, obsługa nieruchomości i firm, 

a także budownictwo. Wszystkie badane podmioty należą do sektora prywatne-

go, przy czym na własność krajową przypada 89% ankietowanych, na własność 

zagraniczną – 9%, natomiast na własność mieszaną – 2%. Specyfika sektora 

MSP powoduje, że najwięcej przedsiębiorstw działa na rynku lokalnym lub re-

gionalnym (łącznie 52%). 

 

Analizując efekty aktywności innowacyjnej badanych podmiotów gospo-

darczych (rys. 1) stwierdzono, że główną rolę odgrywa: 

- poprawa jakości oferowanych produktów/usług (17% ogólnej liczby wska-

zań, przy czym respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi), 

- poprawa organizacji pracy (13%), 

- opanowanie nowych rynków zbytu (11%), 

- zwiększenie udziału na dotychczasowym rynku zbytu oraz obniżenie kosz-

tów prowadzonej działalności (po 10%), 

- wzrost elastyczności działania (8,9%). 

Relatywnie mniejsze znaczenie ma obniżenie materiałochłonności lub 

energochłonności produkcji, zwiększenie zdolności produkcyjnych, natomiast 

dostosowanie do wymogów prawnych, a także zmniejszenie negatywnego 

wpływu prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko naturalne jest 

istotne zaledwie dla czterech przedsiębiorstw. Jednocześnie należy zauważyć, 
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że osiem podmiotów nie wskazało żadnego efektu działalności innowacyjnej, 

przy czym dotyczyło to tych przedsiębiorstw, które w ogóle nie wdrożyły in-

nowacji. 

 

Rys. 1.  Efekty działalności innowacyjnej zachodniopomorskich przedsiębiorstw 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Jak wykazują wyniki przeprowadzonych badań, w strukturze efektów dzia-

łalności innowacyjnej w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw funkcjo-

nujących na Pomorzu Zachodnim dominują efekty rynkowe, tj. opanowanie 

nowych rynków zbytu lub zwiększenie udziału na dotychczasowych rynkach (to 

wskazanie jest istotne dla 82% respondentów).  

Ponadto stwierdzono, że 52% efektów ma zewnętrzny charakter, tzn. są 

zorientowane na otoczenie (przede wszystkim rynek i klientów), natomiast po-

zostałe – na środowisko wewnętrzne przedsiębiorstw (sposoby organizacji pra-

cy, zwiększenie zdolności produkcyjnych, obniżenie kosztów prowadzonej 

działalności, wzrost elastyczności funkcjonowania, a także zmniejszenie ener-

gochłonności i materiałochłonności procesu produkcyjnego). 
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Jednym z istotnych czynników stymulujących innowacyjność jest nawią-

zanie współpracy innowacyjnej, pozytywnie należy zatem ocenić fakt, że 78% 

badanych podmiotów kooperuje z innymi uczestnikami rynku w zakresie dzia-

łalności innowacyjnej, przy czym przede wszystkim z
10

: 

- dostawcami (48% badanej zbiorowości), 

- odbiorcami (35%), 

- kooperantami (26%). 

Strukturę podmiotów, z którymi badane przedsiębiorstwa nawiązują 

współpracę w ramach kreowania i upowszechniania przedsięwzięć innowacyj-

nych, przedstawiono na rysunku 2. 

 

Rys. 2.  Struktura podmiotów kooperacji innowacyjnej 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

                                                           
 10  Respondenci mogli udzielić kilku odpowiedzi. 
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Mniejsze znaczenie ma współpraca innowacyjna z agencjami, instytucjami 

rządowymi lub samorządowymi, ośrodkami badawczymi i naukowymi (13% 

badanych podmiotów gospodarczych udzieliło takiej odpowiedzi), a także orga-

nizacjami konsultingowymi i konkurencją (8,7%). Ponadto należy zauważyć, że 

żadne badane przedsiębiorstwo nie wskazało na inne podmioty (poza zapropo-

nowaną listą), mimo że istniała taka możliwość. 

 

Za główne przeszkody w opracowaniu i wdrażaniu innowacji respondenci 

uznali kolejno (tabela 2): 

- brak własnych wolnych środków finansowych, które można przeznaczyć na 

działalność innowacyjną (52% badanych), 

- ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania innowacji (41%), 

- wysokie koszty przedsięwzięć innowacyjnych (39%). 

Tabela 2 

Przeszkody w działalności innowacyjnej wskazane przez zachodniopomorskich przed-

siębiorców sektora MSP 

Bariery Liczba wskazań 
Struktura odpowiedzi 

(w %) 

Brak własnych wolnych środków finanso-

wych 
24 17,4 

Ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł 

finansowych 
18 13,0 

Duże ryzyko zbytu 8 5,8 

Wysokie koszty działalności innowacyjnej 18 13,0 

Brak własnej infrastruktury badawczo- 

-rozwojowej 
12 8,7 

Kryzys gospodarczy 18 13,0 

Brak wykwalifikowanej kadry 4 2,9 

Nieznajomość potrzeb rynkowych 2 1,5 

Biurokracja 10 7,3 

Zmienne i niestabilne przepisy prawne 16 11,6 

Przestarzały park maszynowy 8 5,8 

Ogółem 138 100 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Z punktu widzenia tematyki artykułu za istotne należy uznać to, że blisko 

40% badanej zbiorowości wskazało kryzys gospodarczy jako podstawową ba-
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rierę w kreowaniu i upowszechnianiu innowacji. Z kolei nieco mniejsze zna-

czenie mają niestabilne przepisy prawne (35% ankietowanych), a także biuro-

kracja (22%), natomiast bez znaczenia jest nieznajomość potrzeb rynkowych 

oraz brak wykwalifikowanej kadry. Jednocześnie należy odnotować, że cztery 

podmioty nie wskazały na żadną barierę w opracowywaniu i wdrażaniu inno-

wacyjnych rozwiązań.  

 

Na pytanie: Jakiego wsparcia finansowego oczekujecie Państwo w zakre-

sie kreacji i upowszechniania innowacji? respondenci odpowiedzieli kolejno: 

- dopłat na działalność innowacyjną (78% badanych podmiotów gospodar-

czych); 

- uproszczenia procedur ubiegania się o środki na działalność innowacyjną, 

np. dotacje, środki z Unii Europejskiej (71,7%); 

- ulg podatkowych (56%); 

- obniżenia kosztów kredytów (43,5%), 

- skrócenia czasu amortyzowania środków trwałych (26%); 

- gwarancji, poręczeń kredytowych (4,3%); 

- wsparcia ze strony władz samorządowych (3%).  

Reasumując należy stwierdzić, że wiele badanych podmiotów gospodar-

czych odczuwa skutki światowego kryzysu gospodarczego, zwłaszcza pogor-

szenie kondycji ekonomiczno-finansowej i pozycji konkurencyjnej, a w konse-

kwencji brak własnych nadwyżek finansowych oraz ograniczony dostęp do ze-

wnętrznych źródeł finansowania działalności rozwojowej, a także jego wpływ 

na działalność innowacyjną. 

Rezultaty badań wskazują na niską aktywność innowacyjną mikroprzed-

siębiorców, co wynika z ograniczonego potencjału innowacyjnego (techniczne-

go, finansowego i organizacyjnego) tych podmiotów gospodarczych, jednak po-

zytywnie należy ocenić to, że w 2010 roku więcej było podmiotów innowacyj-

nych niż tych, które nie ponosiły nakładów na działalność innowacyjną. Jedno-
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cześnie trzeba zauważyć, że wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw wzra-

sta ich dynamizm innowacyjny. 

Pozytywnie należy ocenić fakt, że około 70% mikroprzedsiębiorstw za-

mierza wprowadzić innowacje w ciągu najbliższych lat, które mają dotyczyć 

przede wszystkim: 

- szkoleń pracowników,  

- budowy nowych hal produkcyjnych,  

- budowy i instalacji maszyn i urządzeń,  

- wdrożenia nowych technologii, wprowadzenia nowych produktów,  

- zakupu wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania komputero-

wego).  

W przypadku małych przedsiębiorstw 100% ankietowanych deklaruje chęć 

wdrożenia innowacji w najbliższym czasie, tj. zakup nieruchomości, wprowa-

dzenie nowych metod wytwarzania lub nowych produktów, nowych środków 

trwałych (maszyn i urządzeń), zastosowanie nowoczesnych sposobów organiza-

cji pracy, a także wprowadzenie innowacji marketingowych. Z kolei 75% śred-

nich przedsiębiorców twierdzi, że zainwestuje w innowacje, takie jak: szkolenia 

pracowników, wprowadzanie innowacji w ramach kooperacji naukowo- 

-biznesowej, organizacja sympozjów, wdrażanie innowacji techniczno- 

-technologicznych, tj. nowych produktów (usług) lub technologii produkcji. 

Uzyskane wyniki badań świadczą o konieczności realizacji następujących 

przedsięwzięć na rzecz aktywizacji działalności innowacyjnej małych i średnich 

przedsiębiorstw: 

- ustabilizowania ram prawnych zakładania i prowadzenia działalności gospo-

darczej, a także zmniejszenia biurokracji; 

- popularyzacji korzyści wynikających z nawiązywania kooperacji innowa-

cyjnej z różnymi podmiotami, np. instytucjami otoczenia biznesowego, 

przedstawicielami świata nauki; 

- uproszczenia procedur aplikowania przedsiębiorców o dotacje, wsparcie 

działalności rozwojowej ze środków unijnych; 

- wprowadzenia ulg podatkowych w przypadku realizacji działań innowacyj-

nych, czy też inwestycji w ogóle; 

- skrócenia czasu amortyzowania środków trwałych; 

- wprowadzenia gwarancji i poręczeń kredytowych; 
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- obniżenia kosztów kredytów, a także ułatwiania dostępu przedsiębiorców do 

innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności rozwojowej, w tym 

działań innowacyjnych; 

- wprowadzenia dopłat na przedsięwzięcia innowacyjne. 

Country Reponses to the 14 January 2009 OECD WPSMEE Questionnaire on the Im-

pact of the Global Crisis on SMEs and Entrepreneurship Financing and publicly 
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The article shows some aspects of innovative activity West of the SME sector, 

with particular emphasis on the scope of innovation cooperation, as well as barriers and 

impact of development actions through the prism of the economic crisis. In addition, the 

subject of the research consisted of expectations of entrepreneurs to the financial sup-

port of innovation. 

Translated by Małgorzata Porada-Rochoń 
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