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Niniejsza publikacja, poświęcona uwarunkowaniom wszechstronnego i in-

nowacyjnego rozwoju obszarów wiejskich w skali lokalnej i regionalnej jest 

próbą przedstawienia najważniejszych kwestii, które wpływają i będą wpływać 

na rozwój gospodarczy i stopień dobrobytu mieszkańców Polski i Europy 

w ciągu najbliższych lat. Obrazuje ona także, jaka jest kondycja i możliwości 

dalszego rozwoju wybranych elementów życia społeczno-gospodarczego oraz 

zainteresowania mieszkańców pogłębianiem integracji europejskiej. 

Przedstawione artykuły naukowe przedstawiają stopień rozwoju społecz-

no-gospodarczego naszego kraju i innych państw europejskich z różnych punk-

tów widzenia. Niemniej jednak, wszystkie poruszane zagadnienia wpisują się 

w szeroki nurt zrównoważonego rozwoju (społecznego, ekonomicznego i śro-

dowiskowego), który uznawany jest za priorytetowy kierunek rozwoju społecz-

no-gospodarczego Europy. 

Artykuły zawierają bardzo interesujące materiały badawcze i przemyśle-

nia, które dotyczą wielu aspektów związanych z przedsiębiorczością, zrówno-

ważonym rozwojem, alternatywnymi możliwościami uzyskiwania dochodu, 

prowadzeniem działalności gospodarczej w skali mikro i makro. Należy pod-

kreślić, że autorzy prac reprezentują ośrodki naukowe i badawcze z całej Polski. 

Pozwala to na dogłębne poznanie zainteresowań naukowych autorów i kierun-

ków badań prowadzonych w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego. 

Prezentowane w niniejszym opracowaniu abstrakty naukowe zostały przy-

porządkowane trzem podstawowym problemom badawczym ujętym w następu-

jących blokach: 

1. Europejska współpraca regionalna – funkcjonowanie organizacji lokalnych 

i regionalnych obejmujących różne kraje UE, zrównoważony rozwoju obsza-

rów miejskich, innowacyjność i ochrona środowiska naturalnego, gospodar-

ka oparta na wiedzy, wpływ współpracy na stan infrastruktury, wymiana 

kulturalna między krajami UE, ochrona i promocja produktów lokalnych. 

2. Problemy funkcjonowania organizacji w warunkach globalizacji – gospodar-

cze i społeczne wymiary globalizacji, wpływ globalizacji na funkcjonowanie 

MŚP, nowe kierunki i typy turystyki, globalizacja i jej przejawy, konsump-
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cjonizm, organizacje niekomercyjne w warunkach globalizacji, działalność 

koncernów międzynarodowych. 

3. Rozwój obszarów wiejskich – finansowanie rozwoju obszarów wiejskich 

w ramach PROW 2007–2013, kierunki zmian w WPR w najbliższych latach, 

ocena działalności agencji rolnych (działania interwencyjne, obrót ziemią 

rolniczą), jakość życia oraz zrównoważony i trwały rozwój obszarów wiej-

skich, konkurencyjność sektora rolnego i leśnego, przygraniczne obszary 

wiejskie województwa zachodnio-pomorskiego. 

Przedstawione w publikacji obszary problemowe nie wyczerpują wszyst-

kich zagadnień dotyczących stanu i perspektywy rozwoju lokalnego i regional-

nego, niemniej jednak stanowią one podstawę do dalszych poszukiwań badaw-

czych. Wskazują również na potrzebę podejmowania badań naukowych o cha-

rakterze interdyscyplinarnym. Prace nad tym numerem koordynowała Rada 

Programowa, której przewodniczył dziekan prof. Bartosz Mickiewicz. Sekreta-

rzem Rady była dr Marlena Prochorowicz. 

Pragnę podziękować Autorom za trud przygotowania opracowań, Recen-

zentom za wkład pracy w podniesienie jakości zamieszczonych w czasopiśmie 

naukowym artykułów oraz zaangażowanym Pracownikom Wydziału Ekono-

micznego ZUT za poświęcony czas i pomoc w przygotowaniu niniejszej publi-

kacji. 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego ZUT 

Prof. ZUT dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz 

 



 

 

toczenie zarządzania gospodarką staje się coraz bardziej złożone i dyna-

miczne. Globalizacja (w tym i europeizacja) istotnie kształtują zachowa-

nia mieszkańców – klientów, przedsiębiorstwa i instytucje
1
. Pomorze (Polska 

2013) posiadające bogate walory naturalne jest niedoinwestowane, występują 

braki w zasobach rzeczowych i społecznych, mankamenty zarządzania regio-

nem
2
.  

 

Celem badań była identyfikacja wybranych postaw i preferencji mieszkań-

ców Pomorza, w nawiązaniu do wpływu globalizacji, rozwoju zarządzania re-

gionem, w tym też gospodarki turystycznej. 

Kwestionariusz wywiadu został zweryfikowany w badaniach wstępnych 

i zmodyfikowany. W badaniach zastosowano skalę porządkową umożliwiającą 

rangowanie. Dzięki temu przekształcono cechy subiektywne (postawy, motywy, 

                                                           
 1  J. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. 

 2  Urząd Marszałkowski, Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 

2020, UM, Szczecin 2005. 
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preferencje) z istoty jakościowej na charakterystyki ilościowe
3
. Poprzez dobór 

kwotowy, odzwierciedlający struktury populacji generalnej (płeć, wiek, miejsce 

zamieszkania, wykształcenie), określono reprezentatywną grupę 259 Pomorzan. 

Wywiady wykonano wiosną 2013 roku. Dokonano wartościowania danych 

z badań. 

 

Respondenci najczęściej byli zadowoleni z więzi społecznych z otocze-

niem, kontaktów towarzyskich, więzi rodzinnej (rys. 1) – 40% wskazań „bardzo 

zadowolony” 5 punktów. Podkreślano wykorzystanie turystyki w tym zakresie. 

Ważnym było też zadowolenie z samopoczucia, własnych myśli i odczuć, włas- 

nych sądów. Średnie zadowolenie towarzyszyło własnej pracy zawodowej (też i 

edukacji w szkołach, uczelniach). Najmniejsze zadowolenie respondentów było 

związane z jakością ludzi – ich umiejętnościami i kwalifikacjami, zachowania-

mi na Pomorzu. Niskie zadowolenie towarzyszyło warunkom prowadzenia biz-

nesu na Pomorzu. 

Do głównych korzyści z globalizacji (rys. 2) zaliczono możliwości działa-

nia i zbytu produktów na rynkach zagranicznych, zyski z handlu – 45% odpo-

wiedzi „najważniejsze korzyści”, jako istotne podano też łatwość i wygodę za-

kupu produktów, kolejno większy dopływ kapitału zagranicznego i inwestycje. 

Jako mało istotnych beneficjentów korzyści z globalizacji (w tym też włączenia 

Polski do UE) wskazano miasta – 26% odpowiedzi. Zdaniem Pomorzan wieś 

o wiele mniej skorzystała z globalizacji, w tym i europeizacji. Jako mało ważne 

korzyści podano pomniejszanie skrajnej nędzy, bogacenie się bogatych, też 

rozwiązanie braków surowcowych i wody. 

                                                           
 3  S. Kauf (2004), Badania rynkowe w sferze marketingu i logistyki, Uniwersytet Opolski, 

Studia i Monografie, nr 340; S. Kaczmarczyk, Zastosowanie badań marketingowych: zarządzanie 

marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007. 
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Rys. 1.  Zadowolenie własne konsumentów 

Źródło:  opracowanie własne. 

Skala punktowa: 5 punktów – bardzo zadowolony/a; 4 – średnio; 3 – mało; 2 – niezadowolony/a; 

0 – brak występowania danego procesu-zjawiska. 

Możliwości odpowiedzi: 1. z więzi społecznych z otoczeniem, kontaktów towarzyskich, więzi ro-

dzinnej; 2. z samopoczucia, własnych myśli i odczuć, własnych sądów; 3. z poziomu życia (po-

siadania i korzystania z dóbr i produktów, mieszkania/domu itp.); 4. z własnej pracy zawodowej 

(praca etatowa, dorywcza, edukacja w szkołach i uczelniach itp.). 5. z umiejętności i realizacji 

współpracy na Pomorzu pomiędzy ludźmi, władzami, biznesem; 6. z jakości ludzi – ich umiejęt-

ności i kwalifikacji, zachowań na Pomorzu; 7. czy społeczeństwo Pomorza wierzy we własne 

możliwości, jest optymistyczne; 8. inwestycji zagranicznych na Pomorzu, z eksportu produktów 

z Pomorza za granicę; 9. z warunków prowadzenia biznesu na Pomorzu; 10. inne. 

 

Rys. 2.  Główne korzyści z globalizacji 

Źródło:  opracowanie własne. 
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Skala punktowa: 5 punktów – najważniejsze korzyści; 4 punkty – ważne; 3 punkty – mało ważne; 

2 punkty – nieistotne korzyści; 0 punktów – brak występowania danego procesu-zjawiska. 

Możliwości odpowiedzi: 1. możliwość działania i zbytu produktów na rynkach zagranicznych, 

zyski z handlu; 2. wzrost konkurencyjności produktów, działalności, obniżka cen produktów; 

3. łatwość i wygoda zakupu produktów; 4. większy dopływ kapitału zagranicznego, inwestycje; 5. 

korzystanie z doświadczeń najlepszych światowych przedsiębiorstw, organizacji; 6. modernizacja 

polskiej gospodarki; 7. dostosowanie produkcji do potrzeb nabywcy; 8. wzrost wiedzy, kapitału 

intelektualnego; 9. likwidowanie różnic rozwojowych i cywilizacyjnych, zrównanie jakości życia; 

10. zmiany jakościowe w przedsiębiorstwach, organizacjach (np. rozwój technologii); 11. hamo-

wanie złych zmian klimatycznych; 12. pomniejszanie skrajnej nędzy, bogacenie się bogatych; 13. 

rozwiązuje się braki surowców i wody; 14. rozwój rynku pracy, pomniejszenie bezrobocia. 15. 

kto najbardziej skorzystał z globalizacji, włączenie Polski do Unii Europejskiej: 1. miasto, 2. 

wieś, 3. inni; 16. Inne. 

Odpoczynek spokojny w cichym otoczeniu przyrody został uznany przez 

mieszkańców Pomorza jako najważniejszy motyw wyjazdów turystycznych 

(rys. 3) – 63% wskazań „bardzo ważne”– 5 punktów. Kolejno podano pobyty 

z rodziną, znajomymi (48% odpowiedzi), przyrodę – walory naturalne. Jako 

mało ważne wskazano motywy religijne, zabytki techniki, sporty ekstremalne. 

 

Rys. 3.  Motywy wyjazdów w turystyce wiejskiej  

Źródło:  opracowanie własne. 

Skala punktowa: 5 – bardzo ważne, 4 – ważne, 3 – małoważne, 2 – nieważne, 0 – brak. 

Możliwości odpowiedzi: 1. odpoczynek; 2. religia; 3. odżywianie się i biesiady; 4. poznanie prze-

bywanie w obiektach kultury; 5. przyroda – walory naturalne; 6. poznanie – uczestnictwo 

w obrzędach, folklorze; 7. aktywny wypoczynek i masowe sporty rekreacyjne; 8. sporty ekstre-

malne; 9. polepszenie zdrowia i wyglądu; 10. zabytki techniki (kopalnie itp.); 11. pobyt z rodziną, 

znajomymi; 12. inne.  

Oczekiwano coraz wyższej jakości lokalizacji i organizacji obiektów tury-

styki wiejskiej (rys. 4). Znaczącym stało się oddalenie obiektów recepcji tury-
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stów od najbliższego budynku sąsiada, ważność pokoi jednoosobowych z ła-

zienką, aneksów kuchennych z AGD, miejsc parkingowych ogrodzonych na te-

renie posesji. Wymagano co najmniej kilku osób pracujących na rzecz turystów, 

całorocznej recepcji (nie tylko sezonowej) turystów. 

Zdaniem badanych (rys. 5) obiekty turystyki wiejskiej powinny być samo-

dzielnymi budynkami (nie częściami budynków), posiadać wiaty biesiadne i in-

ne specjalistyczne części ważne w recepcji turystów. Tylko ok. 20% Pomorzan 

podkreśliło ważność prowadzenia produkcji rolnej lub (i) zwierzęcej w obiek-

tach turystyki wiejskiej. Tradycyjny motyw agroturystyki był coraz mniej waż-

ny. 

 

Rys. 4.  Lokalizacja i organizacja obiektów turystyki wiejskiej 

Źródło:  opracowanie własne 

Skala punktowa: pyt. 1, 8a-8b, 9,14: odp. 5: do 10 miejsc/metrów; odp. 4: 11 do 20 

miejsc/metrów; odp. 3: 21 do 50 miejsc/metrów; odp. 2: powyżej 50 miejsc/metrów; pyt. 2–7, 

15–16: odp. 5: do 5; odp. 4: 6 do 20; odp. 3: powyżej 20; pyt. 10–13: odp. 5: do 5 m; odp. 4: 6 do 

10 m; odp. 3: 11 do 25 m; odp. 2: powyżej 26 m. 

Możliwości odpowiedzi: 1. łączna ilość miejsc noclegowych; 2. ilość pokoi 1-osobowych; 3. ilość 

pokoi 2-osobowych; 4. ilość pokoi 3-osobowych; 5. ilość pokoi dla 4 i więcej osób; 6. ilość pokoi 

z oddzielnym WC; 7. ilość pokoi z oddzielną łazienką; 8a. sala gastronomiczna ilość miejsc sie-

dzących; 8b. aneks kuchenny z AGD; 9. ilość miejsc parkingowych ogrodzonych na terenie pose-

sji; 10. odległość budynku od gminnej grogi publicznej: do 5 m; 11. do 10 m; 12. do 25 m; 13. 

powyżej 26 m; 14. odległość budynku od najbliższego budynku sąsiada (podać przedział jak po-

wyżej dla odległości od drogi gminnej); 15. ilość osób obsługujących turystów: wpisz liczbę; 16. 

łączna ilość domowników w gospodarstwie. 
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Rys. 5.  Wyposażenie i obsługa turystów w obiektach turystyki wiejskiej 

Źródło:  opracowanie własne. 

Skala punktowa: 5 – bardzo ważne, 4 – ważne, 3 – małoważne, 2 – nieważne, 0 – brak. 

Możliwości odpowiedzi: 1. samodzielny budynek; 2. część budynku; 3a. wędzarnia ryb; 3b. su-

szarnia grzybów; 3c. wiata biesiadna; 3d. ilość miejsc garażowych; 4. recepcja turystów całorocz-

na; 5. recepcja turystów tylko latem; 6. recepcja turystów tylko latem, weekendy; 7a. posiadanie 

zagospodarowanego ogrodu; 7b. posiadanie warzywniaka; 7c. wypożyczalnia sprzętu wodnego, 

plażowego, rowerów itp.; 7d. plac zabaw dzieci; 7e. boiska, plac sportowy; 7f. własny staw, ba-

sen; 7g. pole namiotowe, namioty; 7h. miejsce biwakowe; 8. prowadzenie produkcji roślinnej 

w gospodarstwie rolnym; 9. prowadzenie produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym; 10. inna 

charakterystyczna cecha. 

Do najważniejszych przeszkód rozwoju turystyki wiejskiej mieszkańcy 

Pomorza zaliczyli brak finansów na rozwój biznesu (rys. 6). Również brak do-

chodów właścicieli obiektów turystyki wiejskiej (35% wskazań) był istotną ba-

rierą. Podkreślano mankamenty w postaci wadliwych i zawiłych przepisów, 

prawnych wymagań, braku: profesjonalnych umiejętności prowadzenia biznesu, 

pomocy gmin i instytucji w tym zakresie. Jako mało ważne przeszkody wskaza-

no brak przyjaznego klimatu dla biznesu, słaby, nie konkurencyjny produkt tu-

rystyczny. 
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Rys. 6.  Przeszkody rozwoju turystyki wiejskiej 

Źródło:  opracowanie własne. 

Skala punktowa: 5 – główne, decydujące przyczyny, 4 – ważne przyczyny, 3 – przyczyny mało 

ważne, 2 – przyczny nieważne, 0 – takie przyczyny w ogóle nie występują. 

Możliwości odpowiedzi: 177. brak dochodu właścicieli gospodarstw agroturystycznychi obiektów 

noclegowych turystyki wiejskiej; 178. brak pomocy gminy, instytucji; 179a. słaby, niekonkuren-

cyjny produkt turystyczny; 179b. brak pomysłów, nowego myślenia w zakresie produktu; 180. za 

wysokie ceny produktu turystycznego; 181. zła informacja, reklama o własnym produkcie; 82. 

nieodpowiednia baza materialna; 183a. nieodpowiednia obsługa turystów obiekcie; 183b. brak 

pracowników; 184. wyniszczająca konkurencja; 185. nieatrakcyjne otoczenie turystyczne; 186. 

brak pomysłu na aktywizację działalności; 187. brak profesjonalnych umiejętności prowadzenia 

biznesu; 188. brak finansów na rozwój biznesu; 189. wadliwe i zawiłe przepisy, prawne wymaga-

nia; 190. zbyt wysokie podatki i inne obowiązkowe obciążenia finansowe; 191a. brak przyjazne-

go klimatu dla biznesu; 191b. niska atrakcyjność inwestycyjna Pomorza; 192. inna przyczyna. 

 

Badana społeczność bardziej preferowała swoją aktywność społeczną, to-

warzyską w stosunku do pracy zawodowej, edukacji. Określało to preferencje 

nabywcze produktów przy jednoczesnej niskiej ocenie umiejętności i kwalifika-

cji zachowań ludzi na Pomorzu. Istnieje na Pomorzu duży potencjał ludzki do 

twórczego kształtowania i udziału w gospodarce regionu, przetwarzania 

i wzmacniania istniejących coraz rzadziej pozytywnych tradycyjnych wartości. 

Pomorzanie podkreślali swoje emocjonalne utożsamianie się z tym regionem. 

Nie było to związane z poczuciem zagrożeń utraty tożsamości narodowej 

w wyniku globalizacji, bardziej z zachowaniem pozytywnych regionalnych 

wartości pracy i innych zachowań organizacyjnych. Edukacja, komunikacja 
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marketingowa z wykorzystaniem standardowych i niestandardowych jej metod 

– media społecznościowe, ambient; kampanie społeczne, zarządzanie operacyj-

ne gospodarką, przedsiębiorstwami, powinny w większym stopniu upowszech-

niać pożądany etos pracy, modelowe techniki zarządzania. Dyskutowana strate-

gia rozwoju kapitału ludzkiego, w nawiązaniu między innymi do wyników ba-

dań absolwentów, powinna zostać ukierunkowana do realnego, praktycznego 

zastosowania w innowacyjnym rozwoju regionów, w tym i Pomorza. Podkre-

ślany niski poziom elit politycznych kierujących gospodarką był związany 

z przekonaniem badanej społeczności co do braku zasadności działań zmienia-

jących ten stan. Dowodzi to potrzeby modyfikacji kierowania gospodarką 

w skali makro, województw.  

Dalsze zarządzanie regionem Pomorza, gospodarką turystyczną, przedsię-

biorstwami powinno w większym zakresie być skupione na rozwoju zasobów 

ludzkich, też poprzez edukację, komunikację marketingową, stosowanie stan-

dardowych technik operacyjnego zarządzania w działalności organizacji. Globa-

lizacja przyczyniała się do rozwoju zachowań konsumenckich, których tenden-

cje zmian powinny być stosownie odzwierciedlone w planowaniu i na pozosta-

łych etapach zarządzania. Zakupy produktów turystycznych były konsekwencja 

stylu i poziomu życia konsumentów. Przywracanie w gospodarce, zarządzaniu 

marketingowym służebnej roli finansów w stosunku do wytwarzania i dystry-

bucji produktów, rozwój kadrowy kierowania gospodarką, przyczynią się do 

stabilniejszego rozwoju ekonomicznego oraz pomniejszania zasadnych obaw 

konsumentów. Wykorzystanie dalszych środków UE powinno wspomóc gospo-

darkę opartą na wiedzy i racjonalne zachowania konsumenckie. Niepokojące 

nikłe wyniki dotychczasowej aktywizacji konkurencyjności i innowacyjności 

Europy, zwłaszcza Polski, dokumentują konieczność szczególnej dbałości roz-

woju kolejnego cyklu polskiej gospodarki
4
. Od 2006 r. nakłady na innowacje 

wśród przedsiębiorstw usługowych w Polsce pomniejszyły się prawie dwukrot-

nie. Zasadnym jest szczególna dbałość o zapewnienie optymalnej efektywności 

wykorzystania środków UE w Polsce w latach 2014–2020. Służyć temu ma 

nowa metodyka rozliczania środków UE w ramach polityki spójności. Warun-

kowość ex-ante – spełnienie pożądanych warunków wstępnych determinują-

cych prawidłowe i skuteczne wydatkowanie środków, być może przyczyni się 

                                                           
 4  Eurostat, Science, Technology and Innovation in Europe. 2013, Eurostat, EC, Luksemburg 

2013; MRR, Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, MRR, 

Warszawa, 2013. 
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do pomniejszenia wadliwego zarządzania regionami. Wymagać to będzie naby-

cia i wykorzystania nowych umiejętności przez beneficjentów, administrację 

państwową i samorządową. 

Analiza wyników badań określiła tendencje zachowań turystów, co jest 

użyteczne w planowaniu marketingowym, kształtowaniu produktów turystycz-

nych, polityce cenowej, dystrybucji i sprzedaży oraz komunikacji marketingo-

wej.  

Wypoczynek z rodziną, znajomymi był głównym motywem zakupu pro-

duktów turystycznych. Wzrost zamożności, upowszechnianie się stylu życia 

z elementami rekreacji i sportu fizycznego w dbałości o zdrowie i wygląd po-

woduje, że w turystyce wiejskiej powinno tworzyć się infrastrukturę pobytów 

z aktywnością fizyczną turystów, zabiegami zdrowotnymi i poprawiającymi 

wygląd. Niezbędnym jest rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej, odnowy 

zdrowia i polepszania wyglądu jako uzupełniającej składowe produktów tury-

stycznych. Edukacja konsumencka, komunikacja marketingowa, wprowadzanie 

na rynek nowych i rozwiniętych produktów, zarządzanie marką – powinny 

w większym zakresie aktywizować sprzedaż.  

Pomorze należy do województw w Polsce o niskiej dostępności transpor-

towej. Rosnąca rola własnego auta w podróżach turystów nakazuje przyśpiesze-

nie udrożniania sieci drogowej Pomorza, wraz z budową planowanej od dawna 

nowej drogi ekspresowej pomiędzy Trójmiastem a Szczecinem. W obiektach tu-

rystyki wiejskiej powinny być rozwijane miejsca postojowe, garaże dla tury-

stów i inne usługi transportowe. Tak ważne w turystyce zagospodarowanie 

przestrzeni ruchu turystycznego, powinno być spójną częścią systemu prze-

strzennego zagospodarowania kraju. Dopiero obecnie z znacznym opóźnieniem 

buduje się system koniecznego monitoringu i oceny zjawisk przestrzennych 

oraz efektów polityki o wymiarze terytorialnym na różnych poziomach: krajo-

wym – ponadregionalnym – regionalnym
5
. W systemie tym turystyka powinna 

zostać ujęta w adekwatny sposób tak, by umożliwić koordynację polityki i dzia-

łań podmiotów publicznych. 

Monotematyczność głównych produktów turystyki wiejskiej (w tym 

i agroturystyki) na Pomorzu oraz w innych sąsiednich regionach pozostaje 

w częściowej sprzeczności z bogactwem walorów endogenicznych Pomorza. 

Preferencje turystów podkreślają ważność dla nich kąpielisk wokół jezior, co 

                                                           
 5  MRR, Plan Działań służący realizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

2030, MRR, Warszawa 2013. 
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przy znacznej ich liczebności i zróżnicowaniu, ubogości wyposażenia w specja-

listyczną infrastrukturę, było nie w pełni wykorzystanym walorem turystyki. 

W UE co piąty rolnik realizuje recepcję turystów w swoim siedlisku. 

Wskazuje to na stosunkowo małą liczbę obiektów tego typu w Polsce, też na 

Pomorzu. Wskazania braku: finansów na rozwój biznesu, dochodów z turystyki; 

przepisów i prawnych wymagań – jako najważniejszych barier rozwoju turysty-

ki wiejskiej – dowodzi powierzchownej, nieadekwatnej wiedzy Pomorzan 

o gospodarce turystycznej wiejskiej w ich regionie. Realnie coraz częściej brak 

umiejętności: zarządzania marketingowego przez kierowników obiektów nocle-

gowych (będących jednocześnie właścicielami), prowadzenia biznesu przy ros- 

nącej konkurencji, powodował likwidację takich rozpoczętych działalności na 

Pomorzu. Błędne i niepełne planowanie biznesu, nie umiejętna modyfikacja 

planów i działalności w zależności od zmian otoczenia i wyników dotychcza-

sowej pracy, powodują straty. Wzrost odpłatnego doradztwa nie zastąpi wyko-

nywania stałego profesjonalnego zarządzania marketingowego przez kierują-

cych obiektami turystyki wiejskiej. Powszechnie właściciele obiektów nocle-

gowych kierują ich działalnością gospodarczą, nie zatrudniając specjalistycznej 

kadry. Respondenci w większości nie dostrzegali braków innowacyjności – kre-

atywności prowadzenia biznesu, wspomagających i uzupełniających działań 

inwestycyjnych
6
. Wydaje się celowym weryfikacja technik i ich realizacji w za-

kresie polityki kadrowej rozwijających się w Europie Środkowo-Wschodniej 

regionalnej administracji państwowej i samorządowej
7
. 

Administracja samorządowa i państwowa może w większym zakresie re-

alizować wnioski z pojmowania nadrzędności ekonomicznej turystyki przyjaz-

dowej niż turystyki wyjazdowej. Realizowane szkolenia dzięki środkom UE 

i innym nie spowodowały w powyższych zakresach oczekiwanej poprawy. Ce-

lowym jest dalsza edukacja ekonomiczna i zarządcza kierowników oraz pra-

cowników turystyki wiejskiej, też współdziałających organizacji. Jest to wła-

ściwe też dla innych regionów Polski
8
. Zasadnym jest stworzenie na Pomorzu 

specjalistycznej profesjonalnej jednostki wykonującej: monitorowanie, badania, 

doradzanie i edukację na rzecz turystyki, w tym i turystyki wiejskiej.  

                                                           
 6  U. Kern, Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia 2013, Polsko-Niemiecka 

Izba Przemysłowo-Handlowa, Warszawa 2013. 

 7  B. Stefanowicz, Informacja, Wiedza, Mądrość, t. 66, GUS, Warszawa 2013. 

 8  J. Feczko, Gospodarka turystyczna wiejska na Mazowszu 2011. Aspekty zarządcze, ,,ZN 

Almamer” 2012, nr 2. 
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Istnieją możliwości pozyskania kapitału finansowego dla działalności go-

spodarczej, gdy planowane przedsięwzięcia będą efektywne i skuteczne. Wy-

maga to profesjonalizacji, kształcenia kadr turystyki wiejskiej, zapewnienia do-

radztwa. Zarządzający turystyką wiejską na Pomorzu, poszczególnymi obiek-

tami, w zbyt małym stopniu współpracowali pomiędzy sobą i z innymi organi-

zacjami. Nie wykorzystywano w pełni mechanizmów efektu organizacyjnego 

i ekonomicznej skali działania, technik zarządzania marketingowego. Pomoc-

nym będzie lepsza współpraca poszczególnych samorządów terytorialnych gru-

powanych w zespołach recepcji turystów w celu efektywnego tworzenia infra-

struktury i obsługi turystyki wiejskiej. Użytecznym może być wdrażanie struk-

tur macierzowych organizacji w administracji samorządowej i państwowej. 

Dalsze wykorzystanie środków UE powinno ukierunkować rozwój turystyki 

wiejskiej na Pomorzu poprzez odnowę i ochronę endogenicznych walorów 

w celu tworzenia innowacyjnych atrakcyjnych produktów turystycznych (co 

przykładowo wykonano w Przechlewie odnawiając innowacyjnie atrakcyjny 

park).  

Prognozy ekonomiczne dla Europy
9
 określają wprawdzie pomniejszenie 

ryzyka kryzysu, ale długotrwałą stagnację. Badania współczesnej turystyki wy-

magają szczególnie analizy ekonomicznych i zarządczych aspektów. 

Turystyka jako element zagospodarowania wolnego czasu, część stylu 

i poziomu życia, nie jest istotna jeszcze dla większości mieszkańców Pomorza. 

Tym bardziej ważnym jest, aby podaż produktów turystyki wiejskiej spełniała 

rosnące wymagania Pomorzan.  

Mieszkańcy Pomorza najbardziej byli zadowoleni z więzi społecznych, 

towarzyskich z otoczeniem. Krytycznie oceniano jakość ludzi na Pomorzu, co 

stanowi przesłanie do intensyfikacji jakościowej szeroko pojętej edukacji. Pod-

kreślono możliwości działania i zbytu produktów na rynkach zagranicznych, ła-

twość i wygodę zakupu produktów, jako główne korzyści z globalizacji. Nie 

dostrzegano pogłębiającej się dywersyfikacji przedsiębiorstw, społeczeństwa, 

zagrożeń ekologicznych. W dalszym ciągu Pomorzanie podawali odpoczynek 

spokojny jako główny motyw swoich podróży turystycznych. Wskazuje to na 

                                                           
 9  IMF (2013), World Economic Outlook April 2013. Hopes, Realities, Risks. World Economic 

and Financial Surveys, Washington, IMF. 
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znaczne możliwości rozwoju turystyki aktywnej, połączonej z ochroną i polep-

szeniem zdrowia turystów. Potrzeby turystów powinny być w coraz większym 

stopniu zaspokajane przez rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, usług tego typu 

– z szczególną dbałością o ochronę i odnowę, rozwój stanu fizycznego tury-

stów. 

Zaniedbania dostępności transportowej regionów powinny być optymalnie 

pomniejszane. Rosnąca rola obsługi turystów w połączeniu z zasadną profesjo-

nalizacją zarządzania obiektami turystyki wiejskiej, przyczynią się do aktywi-

zacji sprzedaży produktów turystyki wiejskiej. Utrudnienie w tej formie tury-

styki – mankament małej skali działania ekonomicznego, powinien być niwe-

lowany innowacyjnym kierowaniem obiektami recepcji turystów, kreatywnym 

zarządzaniem w skali makro- i mikroekonomicznej z większym wykorzysta-

niem gospodarki opartej na wiedzy. Też społeczeństwa wiedzy – informacyjne-

go. 
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It is advantageous to use the virtues of globalization and weaken its drawbacks for 

further development of the management of regional tourism economy, business enter-

prises and institutions in the area of rural tourism, tourism travel. Adequate selective de-

termination and implementation of economic and managerial targets, methods and in-

struments are relevant for regional development. Pomorze (Polska 2013) is an attractive 

region with respect to natural tourism virtues.  

The aim of the study was to investigate selected attitudes and preferences of the 

inhabitants of Pomorze in the scope of globalization and their participation in rural tour-

ism. The research was targeted at indicating the optimization of management of rural 

tourism economy. A representative group of Pomorze inhabitants took part in the re-

search carried out with the interview method in the spring of 2013. 

Taking notice of globalization, the inhabitants of Pomorze focused their interests 

on bonds with the closest surrounding, with the family. The leading role of knowledge, 

education, and vocational skills was not recognized. Resting in a quiet surrounding was 

considered as the leading motive for tourism travel. This shows prospective quantitative 

and qualitative development of rural tourism, also in areas not far away from the place 

of permanent residence of Pomorze inhabitants. According to the examined persons the 

main barrier for the development of rural tourism economy are lack of finance, low in-

come from this business activity. Counter to reality, the respondents did not appreciate 

the necessity for professional management of tourism economy in micro scale (bed, ca-

tering and other facilities). It is important to establish promptly an institutional regional 

system for collecting and interpreting information from the area of widely understood 

tourism. It will also allow for more efficient and effective orientation of further devel-

opment, investments, including the use of EU funds. 

Translated by Jan Konieczny 

 



 

 

 

 

 



 

 

onsumenci kupując dobra i usługi chcą zaspokoić swoje potrzeby oraz 

pragnienia. W istocie nie płacą za same produkty, ale za korzyści, któ-

rych produkty są nośnikami. Podstawą rynkowego sukcesu produktu jest zdol-

ność do zaspokojenia określonych potrzeb. Wiązka korzyści, którą oferuje mar-

ka, kreuje jej tożsamość wyróżniając ją spośród innych marek. 

Analizując podejście konsumentów do wyboru produktów, należy zwrócić 

uwagę na czynniki wpływające na te zachowania. Można do nich zaliczyć za-

równo czynniki zewnętrzne (ekonomiczne, społeczne, kulturowe), jak i we-

wnętrzne (osobiste, psychologiczne). Podkreślić należy również fakt, że duże 

znaczenie w podejmowaniu decyzji zakupowych może odgrywać doświadcze-

nie klienta związane z poprzednimi zakupami. Jeśli jednak klient takiego do-

świadczenia nie ma, m.in. marka produktu, czy też marka kraju, z którego pro-

dukt pochodzi, może być informacją pomocną w podjęciu takiej decyzji.  

Marka kraju pochodzenia produktu z pewnością jest dziś zaliczana do 

czynników, które mogą mieć wpływ na postrzeganie samego produktu. Infor-

macja o pochodzeniu produktu zawsze znajduje się na jego opakowaniu, może 

być jednak bardziej lub mniej wyeksponowana. Ta ekspozycja wiąże się m.in. 

z faktem, czy kraj pochodzenia produktu może pomóc w wypromowaniu same-
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go produktu, zauważeniu go, jak również skłonić do zakupu. Dlatego też ważne 

jest przeanalizowanie istoty rozumienia marki produktu, jak i powiązań istnieją-

cych między marką kraju a marką produktu. 

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów marki kraju 

w kontekście jej powiązań z markami produktów w nim wytwarzanych. 

W opracowaniu zastosowano metodę opisową i przedstawiono wybrane, do-

stępne dane pochodzące z literatury przedmiotu.  

 

Marka w strukturze produktu jest zaliczana do poziomu postrzegania pro-

duktu, tworząc jeden ze składników produktu rzeczywistego. Zgodnie z kla-

syczną definicją sformułowaną przez AMA
1
, marka utożsamia dobra i usługi 

jednego sprzedawcy lub ich grupy – odróżniając je w ten sposób od konkuren-

cji
2
. Wyróżnia ona produkty i usługi na rynku, identyfikując sprzedawcę lub 

producenta, a zgłoszona w Urzędzie Patentowym objęta jest ochroną prawną.  

W ujęciu holistycznym marka definiowana jest jako kombinacja produktu 

fizycznego, nazwy, opakowania, reklamy oraz towarzyszących im działań 

w zakresie dystrybucji i ceny, która dostarcza konsumentowi wyróżniających 

korzyści funkcjonalnych i symbolicznych
3
. 

Klasyczna marka może składać się z elementów werbalnych (słownych) 

oraz graficznych. Wśród nazw wyróżnia się kilka kategorii: opisowe; sugestyw-

ne; symboliczne (skojarzeniowe); arbitralne (np. pochodzące od nazwiska zało-

życiela firmy czy sztuczne – bez związku nazwy z produktem). Symbole gra-

ficzne marek mogą natomiast reprezentować jej atrybuty, pomagając w ten spo-

sób konsumentowi w zapamiętywaniu poszczególnych korzyści dostarczanych 

przez markę. Znaczenie symbolu jest tym większe, że nabywcy mogą łatwiej 

nauczyć się obrazów (symboli), niż słów – wg badań aż 4 z 5 osób reaguje naj-

pierw na wrażenia wzrokowe, a pozostali – albo najpierw na wrażenia dźwię-

kowe, albo jednocześnie na wrażenia dźwiękowe i wzrokowe
4
. 

                                                           
 1  AMA – American Marketing Association, Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu. 

 2  H. Mruk, Zarządzanie marką, PWE, Poznań 2002, s. 13. 

 3  Zarządzanie produktem, red. B. Sojki, PWE, Warszawa 2003, s. 54. 

 4  Marketingowe testowanie produktów, red. S. Sudola, PWE, Warszawa 2000, s. 24. 
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Marka ma do spełnienia kilka istotnych funkcji, zarówno jako kategoria 

ekonomiczna, jak i prawna. Wyróżnia się zatem następujące podstawowe funk-

cje marki: 

- identyfikacyjną (informacyjną), 

- gwarancyjną, 

- promocyjną
5
. 

Podstawową funkcją jest odróżnienie produktu firmy od dóbr i usług ofe-

rowanych przez konkurencję. Jest to funkcja identyfikacyjna marki, której Ph. 

Kotler przypisuje kilka znaczeń: 

- identyfikowanie cech produktu, 

- wskazywanie na funkcjonalne i emocjonalne korzyści, 

- podkreślanie wartości poszukiwanych przez określony segment nabywców, 

- reprezentowanie określonej kultury technicznej
6
. 

Informacja bezpośrednia ma miejsce wówczas, gdy w nazwie logo marki 

jest zawarty prosty, łatwo czytelny komunikat o produkcie, jego zastosowaniu, 

przeznaczeniu czy właścicielu. Z kolei informacja pośrednia skupia się na 

przywoływaniu przez markę skojarzeń czy sugestii odnośnie korzyści i atrybu-

tów. Marki pełniej realizują funkcję oznaczenia pochodzenia, jeśli stosują 

w swojej postaci nazwę przedsiębiorstwa lub nazwisko właściciela, co utożsa-

miane jest z informacją bezpośrednią
7
. 

Funkcja gwarancyjna oznacza, że właściciel marki zobowiązuje się do 

utrzymania jakości produktu na określonym poziomie. Nabywca ponawiając 

zakup oczekuje, że dany wyrób ma co najmniej takie same cechy użytkowe jak 

w przeszłości. Dlatego producent będzie dążył do uniknięcia sytuacji, w której 

mogłoby dojść do naruszenia pozytywnej opinii o marce
8
. Funkcja ta odgrywa 

ważną rolę w przypadku, gdy produktem są usługi. Specyfika usług jako pro-

duktu niematerialnego, niewidzialnego, trudnego do przedstawienia w reklamie, 

powoduje, że wyobrażenie o usługodawcy i produkcie staje się podstawowym 

czynnikiem wyboru dla nabywcy
9
. 

Funkcja promocyjna oznacza, że właściciele znaków towarowych powin-

ni wykorzystywać markę do promocji firmy i sprzedawanych produktów. Mar-

                                                           
 5  J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 14. 

 6  Ph. Kotler, Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 

2001, s. 410–411. 

 7  J. Altkorn, Strategia…, s. 14. 

 8  Ibidem, s. 14. 

 9  M. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001, s. 32. 
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ka jako narzędzie promocji powinna przyciągać uwagę i zachęcać do zakupów. 

Istotną właściwością marki jest także możliwość wykorzystania jej w różnych 

formach promocji, a zwłaszcza w różnych nośnikach reklamy. 

Marki są na ogół nadawane przez producentów. Na rynku jednak spotyka 

się także marki handlowe – najczęściej sygnują nimi swoje towary duże firmy 

handlowe, sieci sklepów, domy towarowe itp. Dbając o jakość markowych pro-

duktów, często organizują produkcję nakładczą, gwarantując niejako pożądane 

przez konsumentów cechy oferowanych towarów. 

Najistotniejsze korzyści stosowania marek łączą się z łatwością identyfikacji 

produktu na rynku i z kreowaniem postawy przywiązania konsumentów do marki. 

Pozwala to między innymi utrzymywać odpowiednio wysoki poziom cen. Marka 

dostarcza konsumentowi satysfakcji psychologicznej, gwarantując niejako jego 

status i preferowany poziom życia. To zadowolenie przedstawiane jest jako jeden 

z wielu wyników procesów realizowanych w celu wytworzenia wyrobów oczeki-

wanych przez klientów lub inne strony zainteresowane. Z takiego podejścia wyni-

ka, że zadowolenie, utożsamiane z satysfakcją, jest w praktyce często traktowane na 

równi z miernikiem wytworzonego produktu. 

Istotną wadą marki, szczególnie dla sprzedawcy (producenta), są wysokie 

koszty jej promocji. Rozwój i promowanie znaczenia marki na rynku jest koszto-

chłonną sztuką, przedsiębiorstwo musi więc zdecydować, czy w ogóle nadać pro-

duktowi markę. Dotyczy to szczególnie polityki nadawania marek indywidualnym 

produktom.  

Wizerunek marki to jej obraz w świadomości odbiorcy (nabywcy). Jest on 

tworzony jako synteza wszystkich sygnałów emitowanych przez markę (np. na-

zwa, znaki graficzne, produkty, reklama). Wizerunek jest rezultatem dekodowa-

nia, wydobywania przez konsumenta znaczenia tych sygnałów, ich interpretacji; 

opisuje sposób, w jaki określeni odbiorcy wyobrażają sobie markę. Wizerunek 

marki może być pozytywny, negatywny lub nijaki; może być dobry, rozpowszech-

niony i tym samym pomocny firmie, ale może też być mało znany, szkodzący repu-

tacji lub tylko niejasny, bezbarwny, czyli obojętny. Czasami jest celowo tworzony 

i tak powinno być, nierzadko – przypadkowy i przez to nie gwarantuje firmie pre-

stiżu. Można bowiem sądzić, że na przykład w przypadku niektórych podstawo-

wych dóbr konsumpcyjnych zabieg ten nie jest potrzebny. Trudno jednocześnie 

nie dodać, że we współczesnym świecie tendencja do nadawania marek jest 

bardzo silna, mimo wysokich kosztów i spadającej lojalności konsumentów wo-

bec marek. 
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Według M.A. Boruca
10

 marka kraju „jest esencją historii kraju i jego 

współczesności, kultury, produktów, ludzi, wydarzeń. Jest odbiciem podstawo-

wych wartości kraju, które stanowią o jego tożsamości i unikalności”
11

. Mocna 

marka narodowa jest najlepszą bronią konkurencyjną, a jednocześnie znakomi-

tym „lekarstwem” na samopoczucie społeczne. Pozwala docenić własne osią-

gnięcia, podnosi pewność siebie i stymuluje dumę, ale przede wszystkim za-

pewnia przewagę na rynku. Marka może ze zwykłego, czyli nieznanego i prze-

ciętnego kraju, wykreować kraj popularny, atrakcyjny i pożądany. Może spra-

wić, że wzrasta morale społeczne, obywatele szczycą się swoją ojczyzną, a od-

biorcy zewnętrzni (turyści, konsumenci, decydenci czy inwestorzy) umieszczają 

kraj i pochodzące z niego produkty wysoko na liście interesujących destynacji 

do odwiedzenia czy towarów do nabycia. A dodatkowo gotowi są płacić więcej 

oraz polecają go znajomym
12

. 

Marki – produktu, instytucji, miejsca, regionu, kraju – budują zaufanie po-

przez dotrzymywanie obietnic. Marka to odzwierciedlenie tego zaufania. 

W umyśle odbiorcy powstaje pewna abstrakcyjna całość, która obejmuje i łączy 

funkcjonalność danego podmiotu (jakość, użyteczność) z wartościami, jakie ten 

podmiot w ocenie odbiorcy reprezentuje. Zaufanie to utożsamia się w umyśle 

odbiorcy z nazwą danej marki – produktu, firmy czy też kraju.  

Przy kreowaniu marki narodowej należy działać według schematu oparte-

go na czterech filarach. Pierwszy z nich to produkt – taki, z którego znane jest 

dane miejsce. Produktami w tym znaczeniu mogą być również ludzie czy insty-

tucje. Na pewno jednak takim produktem są towary wytwarzane w danym kra-

ju, posiadające określoną jakość, a tym samym i reputację. Kolejną sferą jest 

komunikacja rynkowa, czyli przekaz, jaki niesie marka. Do tej sfery zalicza 

się między innymi reklamę. Należy pamiętać, że przy tworzeniu wizerunku do-

bra komunikacja, promocja może zastępować braki produktu. Czasami zdarza 

się, że dobra reklama robi „hit” z produktu całkiem przeciętnego. Kolejną skła-

dową jest otoczenie. Należy dobrze poznać otoczenie rynkowe a wtedy wystar-

czy tylko poprawny produkt, by odnieść sukces. Ostatnim filarem jest zacho-

                                                           
 10  Prezes Instytutu Marki Polskiej. 

 11  www.imp.org.pl (21.09.2012). 

 12  S. Anholt, J. Hilldreth, Brand America. Tajemnica megamarki. Instytut Marki Polskiej, 

Warszawa 2005, s. 170–174. 

http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=osoba&id=7726&hthost=1&store_id=2&store_id=2
http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=osoba&id=7727&hthost=1&store_id=2&store_id=2
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wanie. Są narody, które wręcz żyją z tego, że zachowują się w określony spo-

sób – są miłe, wesołe albo pracowite (np. „niemiecka solidność”, „włoska ra-

dość życia”).  

Proces budowania marki, oparty na czterech wyżej wymienionych filarach 

należy podzielić na cztery etapy: 

- wyróżnić się, 

- być potrzebnym, 

- zasłużyć na szacunek, 

- stworzyć zażyłość
13

.  

Można więc stwierdzić, że marka to fenomen kulturowy najcenniejszy 

w XXI wieku. Marka jest potrzebna państwom, gdyż to właśnie ona najlepiej 

się sprzedaje i to we wszystkich sferach funkcjonowania kraju. Należy też pod-

kreślić, że w procesie budowania marki uczestniczyć powinni wszyscy – nie-

zbędny jest sojusz władzy, biznesu i obywateli, a im szersze kręgi będą zaanga-

żowane, tym lepiej.  

 

Pojęcie marketingu narodowego pojawiło się dopiero w ostatniej dekadzie 

XX wieku. Zjawisko to wiąże się z poszukiwaniem przez kraje metod oceny 

własnych atutów i szans oraz skutecznych sposobów podnoszenia konkurencyj-

ności i ożywienia gospodarki, co zyskuje szczególne znaczenie w dobie proce-

sów globalizacyjnych i integracyjnych. 

Idea marketingu narodowego i promocji krajów została zinterpretowana 

przez W. Olinsa w następujący sposób: „Każdy kraj stara się teraz promować 

swoją indywidualną osobowość, kulturę, historię i wartości, eksponując to, co 

może być wyidealizowanym, lecz natychmiast rozpoznawalnym jego wyobra-

żeniem czy wizerunkiem, służącym zarówno celom ekonomicznym, komercyj-

nym, jak i politycznym”
14

. Aby jednak wizerunek kraju był aktualny, wyrazisty 

i atrakcyjny, nie można posługiwać się jedynie symbolami i ideami z przeszło-

ści. Udział historii i współczesności powinien być właściwie zbilansowany
15

. 

Według Instytutu Marki Polskiej marketing narodowy to „proces społecz-

ny i zarządczy, dzięki któremu Polska (kraj, państwo, naród) może próbować 

                                                           
 13  www.panorama-miast.com.pl (25.09.2012). 

 14  www.coin.wne.uw.edu.pl (25.09.2012). 

 15  www.imp.org.pl (25.09.2012). 
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uzyskać na rynku światowym to, czego potrzebuje, do czego aspiruje, co pra-

gnie osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość 

towarów”
16

. Wydaje się jednak, że definicja ta jest zbyt wąska, gdyż zostały 

w niej uwzględnione jedynie gospodarcze aspekty marketingu i nie zawiera ona 

żadnych specyficznych cech marketingu narodowego. 

Jeżeli spróbować spojrzeć na marketing narodowy w szerszym kontekście, 

to można zdefiniować go jako „strategiczne podejście kraju do budowania swe-

go wizerunku, autorytetu, bogactwa narodowego i dobrobytu obywateli na glo-

balnym rynku. Jest systemową metodologią, którą można określić jako strate-

giczne zarządzanie rynkowe”
17

. Powyższa definicja wynika z założenia, że 

świat to globalny rynek, a kraj to megaprzedsiębiorstwo, rywalizujące na glo-

balnym rynku z innymi megaprzedsiębiorstwami. Podobnie jak firmy na rynku 

działają pod własną marką, państwa występują pod własną „banderą” gospodar-

czą, czyli marką narodową. Ta uproszczona analogia pozwala stosować narzę-

dzia strategicznego zarządzania marketingowego przedsiębiorstw do projekto-

wania strategii rozwoju krajów
18

. 

Tak więc narodowa promocja gospodarcza to zespół długoterminowych, 

spójnych, profesjonalnie zaplanowanych działań komunikacyjnych, których re-

zultatem jest systematyczny wzrost gospodarki kraju, tzn. jego produktów, 

usług, firm, kapitału, regionu, miast, wydarzeń, ludzi, a w rezultacie stałe 

zwiększanie potencjału promocyjnego oraz kapitału marki narodowej. To bu-

dowanie pozytywnego wizerunku kraju, jego popularności, reputacji, autoryte-

tu, lansowanie atutów kraju, popularyzowanie jego przewag konkurencyjnych 

oraz unikalności”
19

. Branding kraju jest procesem, poprzez który kraj aktywnie 

szuka sposobów stworzenia unikalnej i konkurencyjnej tożsamości, mającej 

sprawić, aby był postrzegany przez jego obywateli i przez inne państwa jako 

dobry partner handlowy i miejsce atrakcyjne dla inwestorów i turystów. 

Chcąc zidentyfikować czynniki wpływające na wizerunek kraju, zasadne 

wydaje się odniesienie do obszarów kompetencji narodowych wyodrębnionych 

w rankingu „The Anholt Nation Brand Index”
20

. Te obszary to: turystyka, mar-

                                                           
 16  M.A. Boruc, M. Kłoczko, Marka dla Polski, w: W. Olins, O marce, Instytut Marki Polskiej, 

Warszawa 2004, s. 265 i n. 

 17  Ibidem.  

 18  Ibidem.  

 19  M.A. Boruc, M. Kłoczko, Marka…, w: W. Olins, O marce…, s. 265 i n. 

 20  www.nationbrandindex.com (15.09.2012). 



32 Europa Regionum XVII (2013) 

 

kowy eksport, polityka zagraniczna i wewnętrzna, inwestycje i imigracja, kultu-

ra i dziedzictwo oraz ludzie.  

Najbardziej widocznym i powszechnie promowanym obszarem jest tury-

styka. Rządy wspierają promocję regionów i krajów walcząc o pieniądze tury-

stów. Atrakcyjność turystyczna kraju jest pożądana również ze względu na to, 

że kraj zaczyna istnieć w świadomości innych narodów, zwiększa się jego roz-

poznawalność, powstają pozytywne skojarzenia i tworzy się wizerunek kraju. 

Eksportowane marki dóbr handlowych odgrywają bardzo dużą rolę 

w rozpowszechnianiu kultury narodowej. To na ich podstawie ludzie kształtują 

swoja opinię o tożsamości kraju. Konsumenci mają w większości ukształtowane 

zdanie na temat tego, czego można się spodziewać po produktach wytworzo-

nych w danym kraju. Nawet jeśli się do tego nie przyznają, bardzo duże zna-

czenie w ich decyzjach zakupowych ma hasło „Made in…”. Marki komercyjne 

są obecne w codziennym życiu, wpływają na życie ludzi, współtworzą nawyki. 

Spełniają potrzeby autoekspresywne oraz emocjonalne. Poprzez pryzmat korzy-

stania z określonych marek w codziennym życiu postrzegany jest kraj ich po-

chodzenia. 

Dla budowania pozytywnego wizerunku kraju ważna jest jego stabilność 

polityczna – to, czy ludzie mają zaufanie do rządu danego kraju, czy uważają 

jego członków za kompetentnych, czy wierzą, że rząd jest w stanie zapewnić 

bezpieczeństwo własnym obywatelom, turystom i inwestorom, czy władze dba-

ją o środowisko naturalne. To członkowie rządu oficjalnie reprezentują kraj na 

zewnątrz, dlatego bardzo ważne jest to, jak inne narody ich postrzegają. Wydaje 

się więc, że w obecnych czasach wybór marki wina czy napoju orzeźwiającego 

jest czymś więcej niż tylko wyborem konsumenckim – staje się swego rodzaju 

demonstracją polityczną. 

Kolejnym obszarem są inwestycje i imigracja. Ważne jest, czy kraj jest 

w stanie przyciągnąć kapitał z zagranicy i wykwalifikowaną siłę roboczą. Silną 

markę ma ten kraj, który jest wymarzonym miejscem zamieszkania, gdzie lu-

dzie chętnie osiedlają się na stałe. Przez to wyraża się ich uznanie dla warun-

ków socjalnych, poziomu edukacji, jakości życia, stylu pracy w danym kraju. 

Wizerunek kraju w bardzo dużym stopniu zależy też od dziedzictwa i kul-

tury narodu. Fascynacja kulturą jakiegoś kraju wpływa na pozytywne nasta-

wienie do jego firm, produktów czy walorów turystycznych. Również sukcesy 

sportowe przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku kraju. Miękkie 

wartości stają się coraz ważniejsze a ich wpływ na ludzkie skojarzenia coraz 
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bardziej namacalny. Muzyka, książki, film a nawet aktorzy wywierają wpływ 

na zbiorową podświadomość – są wzorem, punktem odniesienia. 

Istotne jest oczywiście też to, w jaki sposób oceniani są obywatele danego 

kraju. Ludzie stanowią przecież największe bogactwo kraju. Mili mieszkańcy 

przyciągają turystów, wykształceni pracownicy zapewniają większy napływ in-

westycji. W tej kwestii mamy do czynienia z istniejącymi od lat stereotypami, 

które warto zmienić właśnie przy użyciu marketingu narodowego
21

. 

Atrakcyjna i spójnie komunikowana marka narodowa, wsparta markami 

produktów, stanowi dla krajów rozwijających się istotną szansę na znalezienie 

się w gronie krajów wysoko rozwiniętych. To właśnie zasoby niematerialne 

(w tym właśnie marka) stanowią obecnie główne źródło wartości dodanej, gene-

rujące dla gospodarek narodowych najwyższe zyski. Istotą postępu i budowania 

przewagi konkurencyjnej jest, w świetle tych założeń, przemieszczanie się 

z grupy krajów-dostawców półproduktów i produktów niemarkowych do grona 

właścicieli marek, za które konsumenci będą skłonni zapłacić więcej
22

. 

 

Współczesne państwa coraz częściej zdają sobie sprawę, iż ich dobra repu-

tacja i atrakcyjny wizerunek na arenie międzynarodowej ma fundamentalny 

wpływ na odbiór i ocenę ich produktów przez zagranicznych konsumentów. 

Efektem kraju pochodzenia (ang. country of origin effect – COO) określa się 

wpływ, jaki opinia i wizerunek danego kraju ma na produkt, który pochodzi 

z danego kraju. Dotyczy on wyobrażenia, jakie konsumenci i biznesmeni mają 

na temat danego państwa i jak to wyobrażenie przenoszą na produkt.  

Badacze od lat 70-tych XX wieku interesowali się, jaka jest zależność 

między postrzeganiem kraju a postrzeganiem produktu i dostrzegali pozytywny 

wpływ wizerunku kraju pochodzenia na popyt na dany produkt. Analiza efektu 

kraju pochodzenia w aspekcie zakupu dóbr potwierdza, że konsumenci wyko-

rzystują informacje na temat pochodzenia produktu w celu identyfikacji jego ja-

kości. Odpowiednia polityka wykorzystania pozytywnego wizerunku danego 

państwa i produktów z niego pochodzących, wpływa na postawy konsumentów 

                                                           
 21  www.sgh.aiesec.pl (15.09.2012). 

 22  M. Hereźniak, J. Morawska, Program marketingu narodowego w kontekście członkostwa 

Polski w Unii Europejskiej, „Marketing i Rynek” 2005, nr 8. 
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nawet w sytuacji, gdy mają styczność z bardzo podobnym produktem, ale inne-

go pochodzenia
23

. 

Efekt kraju pochodzenia jest tym większy, im mniej informacji na temat 

produktu posiada konsument. Po napływie pierwszej fali informacji o produk-

cie, efekt kraju pochodzenia znacząco słabnie. W kolejnych fazach oddziaływa-

nie efektu kraju pochodzenia jest coraz bardziej ograniczone.  

Dla konsumentów efekt ten ma duże znaczenie, gdy nie dysponują wielo-

ma informacjami odnośnie danego produktu i posiadają ograniczoną i niepełną 

wiedzę. W kreowaniu swojej opinii kierują się takimi czynnikami, jak: poziom 

rozwoju ekonomicznego kraju, sytuacja polityczna, uwarunkowania społeczne, 

kulturowe, tradycje itp. 

Niekiedy silne odnoszenie się do kraju lub regionu pochodzenia może 

mieć negatywne skutki. Wydarzenia historyczne, położenie geograficzne mogą 

być czynnikami, które przy kojarzeniu z danym państwem będą dodatkowo 

kształtować przekonania konsumentów i nie będą pozytywnie wpływać na ich 

decyzje o zakupie
24

. Analizując przeważające jednak pozytywne skutki efekty 

kraju pochodzenia, należy stwierdzić, iż powinien on być wykorzystany do po-

wiązania produktu z odpowiednimi charakterystykami kraju, z którego produkt 

pochodzi.  

Konsumenci wykorzystują efekt kraju pochodzenia do pozyskania infor-

macji odnośnie nie jednego, ale także innych produktów, które potencjalnie za-

mierzają kupić. Na efekt kraju pochodzenia składają się takie elementy, jak: 

- innowacyjność (wykorzystanie nowych technologii i zaawansowanie tech-

niczne), 

- wzornictwo (wygląd, styl, kolorystyka, różnorodność), 

- prestiż (ekskluzywność, status, reputacja marki), 

- wykonanie (niezawodność, trwałość, jakość produkcji)
25

. 

Poznanie zależności i charakterystyki efektu kraju pochodzenia produktu 

jest istotne nie tylko ze względu na makroekonomiczne przesłanki, ale także ze 

względu na przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku. Umożliwia to przedsię-

                                                           
 23  Ph. Kotler, D. Gertner, Country as Brand and Beyond: A Place Marketing and Brand Man-

agement Perspective, „Journal of Brand Management”, Vol. 9, No. 4/5, Londyn, 2002, s. 249–

261. 

 24  K.L. Kelner, Strategic Brand Management – Building, Measuring and Managing Brand 

Equity, Prentice Hall Yersey, 1998, s. 279. 

 25  A. Ryttel, Rola efektu kraju pochodzenia w strategii marketingowej, „Marketing i Rynek” 

1996, nr 7, za: A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, 

Warszawa 2004, s. 118. 
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biorcom odpowiednie dopasowanie produktu do warunków, jakie panują na da-

nym rynku. 

Wielowymiarowość efektu kraju pochodzenia wynika z faktu, że czasem 

nieuniknione jest kojarzenie kraju pochodzenia produktu z krajem pochodzenia 

wynalazku bądź licencji, miejsca montażu, krajem finansującym. Z punktu wi-

dzenia marketingu powinno się eksponować ten aspekt, który jest najkorzyst-

niejszy.  

W „globalnym hipermarkecie”, jakim stał się świat, o chwilę uwagi kon-

sumentów zabiegają już nie tylko marki, ale również miasta i państwa. Bran-

ding państw to kolejny stopień wpisujący się w proces zagarniania przez marki 

nowych obszarów. Z drugiej strony państwa zawsze były markami, tylko nie 

były tak świadomie traktowane – nie zatrudniano ludzi, by je profesjonalnie 

promować, nie zarządzano fachowo ich wizerunkiem. Dopiero globalna konku-

rencja i wszechobecny nadmiar możliwości to zmienił. Kraje, tak jak marki 

i produkty, zawsze budziły skojarzenia. Miały swoją reputację i renomę, którą 

wykorzystywały w polityce międzynarodowej, handlu zagranicznym, wymianie 

kulturowej.  

Obecnie ludzie wybierając miejsce swoich wakacji, kraj, w którym zain-

westują swój kapitał lub którego produkt kupią, myślą o kraju jako całości. 

Marka kraju, której silną stroną jest kultura, przedsiębiorczość, ogólna atrakcyj-

ność będzie wspierać turystykę, inwestycje, międzynarodowe stosunki politycz-

ne i kulturalne. Spójność jest zatem jednym z najważniejszych atrybutów marki 

narodowej. 

Marka musi być prawdziwa, musi bazować na rzeczywistości. Pod tym 

względem z marką kraju jest tak samo, jak z marką produktu czy usługi – jeśli 

odbiorca, konsument odkryje, że marka opiera się na fałszywych wartościach, 

a deklarowana jakość i niezawodność nie ma odbicia w rzeczywistości, marka 

zostanie od razu zdyskredytowana. 

Wiele krajów tworzy idee marketingu narodowego, albowiem dostrzeżono, 

że na globalnym rynku kraje i narody funkcjonują, zachowują się i są oceniane 

jak marki firmowe. „Mądre” państwa i narody wygrywają cywilizacyjnie i eko-

nomicznie z pozostałymi, bo konsekwentnie budują swoje marki – dbają o swo-

ją reputację tak, jak czynią to dobre firmy. Ta reputacja przenosi się potem na 
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wszystko, co pochodzi z tych krajów – firmy, produkty, regiony, ludzi, kapitał, 

idee. Sukcesy marek firmowych z kolei wzmacniają wizerunek kraju. Efekt kra-

ju pochodzenia jest bardzo dobrze wykorzystywany przez kraje, które najwcześ- 

niej odkryły marketing narodowy – np. Niemcy, Japonia, Włochy. 

Podstawą marketingu narodowego jest przekonanie, że państwo jest gra-

czem na globalnym rynku, gdzie konkuruje z innymi państwami. Żeby znaleźć 

się wśród nielicznych, które w XXI wieku wygrają, trzeba profesjonalnie dbać 

o swoją konkurencyjność oraz budować i wzmacniać jej atrybuty. To dlatego 

państwa stosują metody i techniki marketingowe wzorowane na wielkich korpo-

racjach przy kreowaniu marek produktów. 
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The purpose of this article is to identify links between the product brand and the 

brand of the territorial unit, which is the country. The authors point out that building the 

brand of the product and the brand of the country should be treated with the same seri-

ousness and that the same tools can be used in both cases. 

Today, products are no more distinguished by their functionality but by their add-

ed value, such as quality and brand. The brand should therefore have a positive impact 

on consumers’ purchasing decisions. It has a leading position among the immaterial fac-

tors creating value for the company. Having a strong brand is an effective way of ac-

quiring and consolidating competitive advantage.  

In the paper the authors have analyzed the essence of understanding the brand of 

the product, as well as links between the product brand and the country brand. There has 

been described the scheme, according to which one should work in creating a national 

brand as well as the process of building a national brand. The idea of national marketing 

has been also characterized. To identify factors affecting the image of the country, the 

authors have described areas of national competences as mentioned in the „The Anholt 

Nation Brand Index”, which are: tourism, branded exports, foreign and interior policy, 

investment and immigration, culture, heritage and people. Country of origin effect has 

been also described as the impact that opinion and the image of the country has on 

a product that comes from that country. 

Translated by Karolina Ertmańska  

 



 

 

 

 

 



 

 

yjemy w dobie szybkiego postępu technicznego i technologicznego, kompu-

teryzacji, telefonii komórkowej, szybkich pociągów i samochodów, lotów 

w kosmos, globalizacji, powszechnej prywatyzacji, ekonomizacji i konkurencji 

wolnorynkowej, stąd kwalifikacje pracowników coraz częściej nie nadążają za 

tymi przemianami. 

Restrukturyzacja przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności na otwartym 

rynku pracy, likwidacja dużych zakładów pracy odkryła skalę niedostosowania 

kwalifikacji i braku mobilności zawodowej pracowników do potrzeb, ujawniła 

nowe zjawisko zwane bezrobociem, wywołała exodus młodych ludzi za granicę. 

Zmiany na rynku pracy, zanik jednych zawodów, tworzenie się nowych, 

mnogość uwarunkowań społeczno-gospodarczych rozwoju przedsiębiorstw 

i kształtowania gospodarki, wymusza ciągłe doskonalenie pracowników
1
. Do-

skonalenie (edukacja ustawiczna) ma na celu nie tylko zwiększenie mobilności 

i przydatności zawodowej, ale także zrozumienie zmian zachodzących w ota-

czającej nas rzeczywistości i określenie w niej własnego miejsca. 

Jednocząca się Europa (dziś dotknięta recesją i bezrobociem) od dawna 

doceniała znaczenie kapitału ludzkiego (human capital) jako czynnika przewag 

                                                           
 1  Edukacja wobec rynku pracy, realia – możliwości – perspektywy, red. R. Gerlach, AB Byd-

goszcz 2003. 
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konkurencyjnych, jako źródła wartości dodanej, stąd duży nacisk kładzie na 

edukację i doskonalenie zawodowe. Świadczą o tym propozycje rozwiązań stra-

tegicznych w poszczególnych dokumentach unijnych: Traktat z Maastrich 

(1993), z Amsterdamu (1999) oraz art. 149 Karty Praw Fundamentalnych UE 

z 2000 roku. OECD oraz Bank Światowy gospodarkę opartą na wiedzy określa-

ją jako tworzenie, przekazywanie i efektywne wykorzystanie wiedzy przez spo-

łeczeństwa, przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne, przyczyniając się w ten spo-

sób do rozwoju gospodarczego i społecznego. Zwraca się także uwagę na ko-

nieczność przekształcania społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy na spo-

łeczeństwo uczących się ustawicznie
2
. 

Polska od 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej (UE) stąd zalecenia 

i dyrektywy dotyczące państw członkowskich dotyczą także naszego kraju. Za-

lecenia te obejmują rozwój systemu szkolnego zgodnie z zapotrzebowaniem 

dnia dzisiejszego, edukacji na wysokim poziomie, uwzględniającego znaczenie 

nowoczesnych technologii. Tymczasem doskonalenie kadr (inwestowanie w lu-

dzi) jest wciąż problemem niedocenianym, a budowa organizacji uczącej się 

nowością. 

 

Głównym celem niniejszej publikacji jest wykazanie wpływu doskonalenia 

zawodowego pracowników (inwestowanie w kapitał ludzki) na rozwój społecz-

no-gospodarczy kraju i budowanie przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw.  

Do realizacji celu głównego wykorzystano kilka celów szczegółowych, 

jak: uwarunkowania ekonomiczno-społeczne doskonalenia zawodowego, odnie-

sienie do systemów doskonalenia zawodowego w innych krajach, znaczenie 

edukacji jako inwestycji w rozwój przedsiębiorstwa.  

W badaniach wykorzystano głównie metodę studium literatury problemu, 

ale także obserwacje i doświadczenie zawodowe autora. Materiałem były wyni-

ki wcześniejszych badań empirycznych własnych, dane statystyczne oraz akta 

prawne. 

                                                           
 2  Gospodarka oparta na wiedzy, Wyzwania dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, KBN, 

Warszawa 2001, s. 72. 
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Rosnące powtórnie bezrobocie, sięgające już ponad 14% (stan na koniec 

stycznia 2013 to 2,3 mln osób) ma istotny wpływ na sytuację ekonomiczną lud-

ności, ubożenie społeczeństwa obniżenie popytu na produkty, głownie przemy-

słowe, a to powoduje ograniczenie produkcji i/lub konieczność zwalniania pra-

cowników, w ten sposób koło się zamyka. O tym jakie szkody społeczne pocią-

ga za sobą bezrobocie pisałem wielokrotnie, ostatnio w monografii
3
. Tu chciał-

bym się skupić bardziej na szeroko pojętym doskonaleniu zawodowym. Dosko-

nalenie zawodowe to podwyższanie kwalifikacji pracowników różnymi forma-

mi łącznie z samokształceniem, wynikające ze zmian wymagań na stanowi-

skach pracy
4
. Funkcje doskonalenia zawodowego są liczne, różnie definiowane 

i klasyfikowane
5
. Sytuacja ekonomiczna społeczeństwa determinowana jest naj-

częściej brakiem pracy, czyli stałego źródła dochodów oraz stosunkowo niskimi 

płacami, w warunkach cen równających do cen europejskich. Społecznym wy-

razem tego zjawiska jest rosnący odsetek ludzi żyjących w ubóstwie i poniżej 

minimum socjalnego. Stąd zdobycie i utrzymanie zatrudnienia staje się celem 

podstawowym, a niewątpliwie realizacja tego celu determinowana jest posiada-

nym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi. Jednak coraz częściej 

szanse zatrudnienia zależą nie tylko od posiadania wyższego wykształcenia, 

lecz coraz częściej od kwalifikacji i kompetencji zawodowych, ich dostosowa-

nia do potrzeb rynku pracy. Często chodzi bardziej o przygotowanie na pozio-

mie szkoły średniej (technikum) czy nawet zasadniczej szkoły zawodowej. Wy-

nika to z braku specjalistów na stanowiska wykonawcze (produkcyjne). 

Doskonalenie zawodowe sensu stricto jest uwarunkowane ekonomicznie, 

gdyż obecnie są to zwykle usługi komercyjne, wymagające nakładów finanso-

wych jako inwestowanie w kapitał ludzki. Źródła tych środków są różne, po-

cząwszy od inwestowania z funduszy przedsiębiorstw, własnych środków pra-

                                                           
 3  T. Ziejewski, Społeczne problemy bezrobocia (w kierunku ekonomii społecznej), w: Rozwój 

regionów transgranicznych, t. III, PWZS, Gorzów Wielkopolski 2011, s. 161–175.  

 4  Por. W. Okoń, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984, s. 58. 

  Doskonalenie zawodowe nie jest definiowane jednoznacznie nawet przez klasyków: 

W. Okoń, F. Urbańczyk, Cz. Maziarz, J. Półturzycki, T. Nowacki. Z pewnością trzeba je 

odróżniać od pojęcia kształcenie. 

 5  Z.J. Przychodzeń, Zarys dydaktyki doskonalenia zawodowego w rolnictwie, SGGW, War-

szawa 1992, s. 26–29. 



42 Europa Regionum XVII (2013) 

 

cowników po środki społeczne, w tym dotacje z budżetu państwa i fundusze 

unijne (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). 

W kształceniu ekonomistów, menedżerów i szeroko pojętej kadry kierow-

niczej, trzeba zwrócić większą uwagę na kształtowanie świadomości, że inwe-

stowanie w ludzi, w potencjał i kompetencje załogi, to nowoczesny sposób za-

rządzania, akcelerator rozwoju przedsiębiorstwa. Trzeba propagować ordolibe-

ralną koncepcję polityki gospodarczej, polegającej na zapewnieniu ładu i rów-

nowagi zgodnej z naturą człowieka, która stanowi teoretyczną podstawę współ-

czesnej idei społecznej gospodarki rynkowej. 

W wyniku przemian społeczno-gospodarczych rozwinął się sektor małych 

i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w którym pracowało już 6,2 mln osób, obec-

nie liczba zatrudnionych maleje. Niestety często właściciele małych przedsię-

biorstw, szkolenie pracowników traktują jako dodatkowy koszt, a nie inwesty-

cję w kapitał firmy. Wielu właścicieli MŚP, ale także zarządy większych przed-

siębiorstw podchodzą do problemu szkoleń z dystansem. Uważają, że szkolenia 

są drogie, odrywają pracownika od pracy, wymagają urlopowania, delegowania 

etc., a nie wiadomo w jakim stopniu wpływają na wyniki firmy. Brak przekona-

nia, że pieniądze zainwestowane w doskonalenie zawodowe zwracają się wielo-

krotnie w różnych postaciach: większa wydajność pracy, mniejsza wypadko-

wość, wyższa kultura obsługi klientów, większe obroty sprzedaży, o czym piszę 

niżej, to bariera mentalna. Trzeba zatem kształtować nową świadomość potrze-

by inwestowania w pracowników. Program Horyzont 2020 (Horyzon 2020), a 

zatem unijna strategia wzrostu „Europa 2020” na najbliższe lata 2014–2020 do-

tycząca między innymi zatrudnienia, edukacji, wykluczenia społecznego oraz 

zmian klimatu, będą finansowane ze środków UE. Na problem walki z bezrobo-

ciem wśród młodzieży zwraca uwagę Rada Unii Europejskiej ds. Edukacji 

Młodzieży, Kultury i Sportu. W konkluzjach z posiedzenia w dniu 15 lutego 

2013 roku w Brukseli zwrócono się do państw członkowskich o reformowanie 

systemów kształcenia, by skuteczniej walczyć z bezrobociem. Wśród zaleceń 

jest propozycja, aby zwrócić uwagę na młodzież zagrożoną wczesnym kończe-

niem nauki oraz nie wykwalifikowanych dorosłych
6
. Prace nad przygotowa-

niem programu operacyjnego na lata 2014–2020 obejmują aspekty badań, in-

nowacji i wspierania przedsiębiorczości, które przyczyniają się do wzrostu go-

spodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Niestety pozyskiwanie środków unij-

nych jest obciążone dużą biurokracją, stąd ponad 60% MŚP nie ubiega się 

                                                           
 6  J. Winnicki, Etat zamiast pośredniaka, „Głos Nauczycielski” 2013, nr 8/20, s. 12. 
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o uzyskanie tej pomocy. Środki te padają łupem głównie większych firm, które 

mają specjalistów do przygotowania dokumentacji lub środki do korzystania 

z firm wyspecjalizowanych w zakresie wniosków grantowych. Kształcenie, do-

skonalenie zawodowe, zarządzanie wiedzą mogą w istotnym stopniu wpłynąć 

na zmniejszenie bezrobocia. Zarządzanie wiedzą staje się obecnie głównym 

wyzwaniem dla przedsiębiorców i menedżerów. Ogromny napływ danych 

i różnego rodzaju informacji może być użyteczny, gdy potrafimy dokonać ich 

selekcji i wydobyć z nich istotne, czyli zawierające określoną wartość. Problem 

lokuje się w interdyscyplinarnym podejściu do zagadnień ekonomii i zarządza-

nia, czy szerzej nauk społecznych.  

Wykształcenie ekonomiczne pozwala być przedsiębiorczym, uczy jak za-

łożyć własną firmę, a zatem być sobie pracownikiem i szefem, tworzyć per-

spektywę rozwoju i lepszych dochodów. Do takiej niezależności zawodowej 

aspiruje ok. 40% Europejczyków, czyli jest to wizja milionów potencjalnych 

przedsiębiorców. Główną barierą jest jednak brak kapitału własnego, obawa 

przed ryzykiem (niepowodzeniem i bankructwem) potęgowana trudną sytuacją 

na rynku, brakiem klimatu gospodarczego do zakładania firmy. Potrzebna jest 

zatem wiedza o źródłach finansowania, sposobach pozyskiwania środków (po-

życzek, kredytów). Także starania Komisji Europejskiej poprzez Europejski 

Plan Działania w Dziedzinie Przedsiębiorczości mają ułatwić tę decyzję, a jed-

nocześnie przywrócić wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Obecnie Europejski 

Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank PKO podpisały umowę gwarancyjną, która 

wspiera kredytowanie MŚP. Powstał pilotażowy program gwarancyjny EFI 

wspierający finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw
7
. 

 

System jest zintegrowanym układem sprzężonych ze sobą i współdziałają-

cych elementów, których łączne funkcjonowanie zapewnić ma osiągnięcie za-

mierzonego celu. W znaczeniu ogólnym przez system rozumiemy uporządko-

wany układ elementów, pomiędzy którymi zachodzą określone relacje, które 

tworzą pewną całość. 

System kształcenia to dynamicznie działający zespół elementów (instytucji 

oświatowo-wychowawczych) obejmujący nauczycieli, uczniów, treści kształce-

                                                           
 7  Gwarancje dla MŚP, Wiadomości KPK–GE, nr 6, 2013, s. 5. 
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nia, społeczno-materialne środowisko szkoły oraz związki między nimi. Do-

kształcanie zawodowe, to proces podwyższania kwalifikacji formalnych, 

a szczególnie uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych, kończące się 

uzyskaniem odpowiedniego dokumentu (zaświadczenia, świadectwa lub dy-

plomu). Dokształcanie prowadzone zwykle przez zakłady kształcenia pełni wie-

le funkcji, między innymi: funkcje wyrównawczą i funkcje poszerzającą
8
. Ter-

min edukacja ustawiczna nie jest nowy, a jego historia sięga początków XX 

wieku. Pojęcie nie jest rozumiane jednoznacznie. W literaturze problemu spoty-

kamy m.in. edukacja dorosłych, andragogika, edukacja permanentna, edukacja 

ciągła, edukacja ponowna, edukacja całożyciowa. Dyskusja na ten temat w pe-

dagogice jest szeroka i wciąż aktualna.  

W większości krajów rozwiniętych od lat występuje duże zapotrzebowanie 

na edukację dorosłych, w tym na doskonalenie zawodowe pracowników okre-

ślane często jako kształcenie ustawiczne, determinowane postępem technolo-

gicznym i rosnącą konkurencją.  

Także w Polsce doskonalenie zawodowe ma długą i bogatą tradycję, która 

z uwagi na ograniczenia artykułu muszę pominąć. Od września 2012 roku MEN 

podjął dalsze działania na rzecz modernizacji kształcenia zawodowego i usta-

wicznego. Celem tej reformy jest dostosowanie kształcenia zawodowego do po-

trzeb rynku pracy i oczekiwań pracowników, przy zapewnieniu jak najwyższej 

jakości kształcenia. Trzeba jednak przypomnieć początek XX wieku, gdy 

wprowadzono pojęcie andragogika
9
. Pojęcie pochodzi od greckich słów ander-

mężczyzna, ago-prowadzę, zatem w tłumaczeniu dosłownym „prowadzenie 

mężczyzny”. Andragogika (oświata dorosłych) jest nauką o ideach, treściach, 

formach, metodach i zasadach kształcenia i uczenia się dorosłych. Szerzej pisa-

łem na ten temat w innej pracy przedstawiając genezę, funkcje, formy organiza-

cyjne i metody andragogiki
10

. Mamy wiele form organizacyjnych bogatej oferty 

edukacji dorosłych: 

- szkoły wyższe, 

- szkoły dla dorosłych,  

- studia podyplomowe. 

Publiczne placówki kształcenia ustawicznego w tym: 

                                                           
 8  T. Ziejewski, Nowy słownik interdyscyplinarny (Ekonomia – Edukacja – Zawód – Praca), 

WAR Szczecin 2007, s. 76. 

 9  H. Radlińska, Oświata dorosłych, Warszawa 1947. 

 10  T. Ziejewski, Andragogika i jej współczesne aspekty, w: Doradztwo rolnicze, red. M. Świ-

tłyk, Mirrol, Szczecin 1995, s. 159–165. 
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- centra kształcenia ustawicznego, 

- ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

- publiczne placówki kształcenia praktycznego, którymi są centra kształcenia 

praktycznego
11

. 

Zadaniem centrów jest kształcenie, dokształcanie i doskonalenie dorosłych 

w szkołach i formach pozaszkolnych wchodzących w ich skład. Dużą rolę od-

grywają także Zakłady Doskonalenia Zawodowego (ZDZ). Uwolnienie rynku 

usług edukacyjnych w ramach działalności gospodarczej sprawiło, że powstało 

wiele placówek niepublicznych, które pozostają poza ewidencją i kontrolą nad-

zoru kuratoryjnego. Z drugiej strony rozwój takich instytucji pomocniczych jak 

inkubatory przedsiębiorczości, regionalne centra rozwoju przedsiębiorczości, 

biur doradczych i innych instytucji wpływa na kształtowanie świadomości 

przedsiębiorców. 

W Wielkiej Brytanii podobnie jak w innych krajach system edukacji usta-

wicznej podlegał ewolucji zmieniając swój zakres. Świadczy o tym Raport Fry-

era opublikowany w 1997 roku. Stwierdza się tam, że strategia edukacji perma-

nentnej powinna obejmować zarówno kształcenie obowiązkowe jak i poobo-

wiązkowe we wszystkich formach w oparciu o osiem głównych zasad: spójno-

ści, sprawiedliwości, postawienia ucznia i uczenia się w centrum, różnorodno-

ści, jakości i elastyczności kształcenia, efektywnego partnerstwa, współodpo-

wiedzialności, zaangażowania całego rządu
12

. Kładzie się nacisk na poszerzanie 

uczestnictwa oraz większą otwartość na potrzeby grup dyskryminowanych przy 

jednoznacznej dbałości o jakość kształcenia. System tworzą takie instytucje 

edukacji dorosłych, jak: Uniwersytet Otwarty, Stowarzyszenie Edukacji Robot-

niczej, Kolegium Ruskina, Instytut Kobiet czy wreszcie Uniwersytety Trzeciego 

Wieku. System w swoich celach, polityce i praktyce edukacyjnej zmierza do 

ukształtowania społeczeństwa uczącego się. Analiza przemian i tendencji 

oświaty dorosłych w Wielkiej Brytanii pozwala stwierdzić, że duży nacisk 

w edukacji dorosłych kładzie się na realizację zasad edukacji ustawicznej. Kon-

sekwencją takiej polityki jest częściowe łączenie się poszczególnych sektorów 

edukacji dorosłych w oparciu o współpracę i partnerstwo. 

                                                           
 11  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie 

rodzajów organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego 

i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania 

i doskonalenia zawodowego. Na podstawie art. 68 ust. 2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-

temie oświaty (DzU 1996, nr 67, poz. 329 ze zm.). 

 12  A. Wesołowska., A. Matlakiewicz, Formy edukacji dorosłych w Wielkiej Brytanii jako prze-

jawy realizacji idei edukacji ustawicznej, IP UMK, Toruń 2000. 
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W Niemczech od przełomu koncepcji uczenia się przez całe życie, wywo-

łanego kryzysem ilościowo-jakościowym i niewydolnością systemu z połowy 

lat dziewięćdziesiątych, poszukiwano nowych rozwiązań. Doprowadziło to do 

dyskusji i zbliżenia niemieckiej i międzynarodowej koncepcji, głównie pod 

wpływem Unii Europejskiej. Uczenie się przez całe życie przestało być hasłem, 

lecz stało się wyzwaniem dla systemu oświaty. Komisja Oświaty Północnej 

Nadrenii – Westfalii zarysowała nową wizję szkoły, którą zdefiniowała jako or-

ganizację uczącą się (learning organizations). Edukacja ustawiczna postrzegana 

jest jako strategia umożliwiająca osobisty rozwój w oparciu o samodzielny plan 

edukacji
13

. Koncepcja uczenia się kompetencji podkreśla rolę osobowości czło-

wieka. Ideałem jest człowiek elastyczny (plastyczny) zdolny do uczenia się 

i zmiany według sytuacyjnych wymagań. Obecnie edukacja dorosłych przeży-

wa boom, koncentrując się na elastyczności i trosce o zachowanie wysokiej ja-

kości usług, rozwoju indywidualnych form uczenia się z wykorzystaniem Inter-

netu (nowych mediów). Upowszechnienie paradygmatu edukacji dorosłych po-

czątkowo wpływało na proces instytucjonalizacji edukacji dorosłych, obecnie 

wspiera edukację pozainstytucjonalną przy stanowisku pracy, w której chodzi 

nie tylko o przekaz wiedzy, ale o kompleksowe nabywanie kompetencji
14

. 

 

Szeroko pojęta edukacja ustawiczna, doskonalenie czy szkolenie pracow-

ników były i są doceniane przez duże i mniejsze przedsiębiorstwa, które realizu-

ją nowoczesną politykę zarządzania kapitałem ludzkim, rozwoju opartego na 

wiedzy. Tam proces doskonalenia i rozwój kadry postrzegany jest jako ważna 

inwestycja potrzebna do realizacji celów produkcyjnych. W warunkach rosnącej 

konkurencji rynkowej już nie tylko lokalnej, krajowej, międzynarodowej, ale 

także globalnej, organizacja, która chce obronić swoja egzystencję lub rozwój 

musi doskonalić pracowników, a zatem inwestować w kapitał ludzki. Przedsię-

biorstwa muszą tworzyć nie tylko odpowiednie strategie rozwoju działalności 

gospodarczej, ale także strategie personalne. Programy szkoleniowe jako ogół 

celowych i systematycznych działań podjętych przez przedsiębiorstwo dla 

                                                           
 13  H. Solarczyk, Niemiecka koncepcja edukacji ustawicznej w świetle dyskusji międzynarodo-

wej, Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej, SGH, Warszawa 2003. 

 14  Ibidem. 
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wspomagania uczenia się pracowników i zwiększanie ich wkładu w efektyw-

ność zakładu pracy
15

. Zatem należy zrozumieć, że rozwój kadry jest warunkiem 

sine qua non rozwoju i realizacji zadań firmy. 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników może się odbywać 

w różnych instytucjach, w systemie edukacji szkolnej i pozaszkolnej, w różnych 

formach, o których wspomniałem w charakterystyce systemu. Wybór szczebla 

i formy powinien być dostosowany indywidualnie do potrzeb pracownika i or-

ganizacyjnych potrzeb przedsiębiorstwa. Decyzja o podjęciu doskonalenia może 

nastąpić na wniosek pracownika lub decyzją pracodawcy. W każdym przypadku 

pracodawca bierze pod uwagę potrzeby zakładu na określone kwalifikacje, 

a także możliwości finansowe. Chociaż coraz więcej pracodawców ma świado-

mość, że bezcennym zasobem przedsiębiorstwa jest kapitał ludzki, a zatem, że 

inwestowanie w doskonalenie zawodowe pracowników jest koniecznością, to 

jednak wielu nadal postrzega je jako dodatkowe koszty, których stara się unik-

nąć. Taką postawę pogłębia zjawisko restrukturyzacji, które prowadzi do upad-

ku dużych przedsiębiorstw państwowych, lub ich prywatyzacji i licznych upa-

dłości MŚP. Małe i średnie przedsiębiorstwa dominują już w naszej gospodarce, 

zatrudniają ponad 70% pracujących, wytwarzają ok. 67% PKB. Taka sytuacja 

naraża gospodarkę na duże wahania koniunkturalne. W strukturze własności 

majątku powinna panować pewna równowaga zapewniająca stabilność gospo-

darki narodowej. Pomijając dalsze rozważania na temat przemian gospodar-

czych, trzeba przyjąć, że inwestowanie w poszukiwanie i doskonalenie kadr, 

jest najlepszą inwestycją w każdym przedsiębiorstwie. Bowiem im większa 

konkurencja na rynku, tym częstsza potrzeba zmiany profilu produkcyjnego, 

czy usługowego firmy, a to wymaga wysoko kwalifikowanej, innowacyjnej, 

elastycznej i mobilnej kadry. Zatem dobra kadra, to warunek być albo nie być 

każdego przedsiębiorstwa. Kluczem do powodzenia jest także włączenie załogi 

w proces decyzyjny. Pracownicy powinni znać strategię rozwojową firmy, jej 

cele i zadania bliższe i dalsze. W MŚP trzeba upowszechnić coaching jako spe-

cyficzną formę interakcji międzyludzkiej, w tym rozmowę między przełożonym 

a pracownikiem. Efekty inwestycji w doskonalenie zawodowe, podobnie jak 

inwestowanie w edukację ogółem jest trudne do oceny, nie daje się kwantyfi-

kować, to jednak duże przedsiębiorstwa obliczają, że może dać nawet 30% 

wzrost wartości firmy, abstrahując od liczb stwierdzono, że przedsiębiorstwo, 

                                                           
 15  Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. M. Juchniewicz, POLTEXT, 

Warszawa 2004. 
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które nie inwestuje w doskonalenie kadry cofa się. Samo pojęcie kapitał ludzki 

nie jest jeszcze rozumiane jednoznacznie, to przede wszystkim kwalifikacje 

i kompetencje pracowników, w tym: wiedza, umiejętności, motywacje, posta-

wy, osobowość, a nawet zdrowie. Nie bez przyczyny jedną z metod oceny siły 

oddziaływania kapitału ludzkiego na tempo wzrostu gospodarczego kraju, jest 

udział wydatków na edukację w PKB
16

. 

Inwestowanie, o którym mówimy może mieć różny charakter, mogą to być 

wydatki na: 

- ochronę zdrowia, 

- kształcenie w systemie edukacyjnym dla dorosłych, 

- przyuczenie do zawodu, 

- migracje (mobilność pracowników), 

- pozyskanie informacji, 

- badania naukowe
17

. 

Oceniając znaczenie edukacji ustawicznej pracowników nie można pomi-

nąć jej niewymiernych wartości. Szkolenia mają bowiem istotny wpływ nie tyl-

ko na poziom kompetencji zawodowych, ale także na motywację i postawę, 

czyli stosunek pracowników do firmy. Powszechnie wiadomo, że są to czynniki 

często decydujące o kondycji i konkurencyjności firmy na rynku. Ważne są 

również stosunki międzyludzkie (atmosfera) w załodze, współpraca jednostek 

organizacyjnych i pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. 

W miejsce źle pojętej konkurencji, czemu sprzyjają potencjalne zwolnienia, 

trzeba tworzyć klimat współpracy poprzez szkolenia, rozwiązywanie konfliktów 

i czytelną politykę kadrową. W szkoleniu menedżerów trzeba akcentować ko-

rzyści z inwestowania w kapitał ludzki zakładu. 

1. Ułatwia pokonywanie trudności wynikających z postępu technicznego 

i technologicznego, utrzymanie odpowiedniego standardu produkcji lub 

usług. 

2. Pozwala na osiąganie wyższej wydajności pracy, jakości wyników i ograni-

czenie błędów (np. ograniczenie marnotrawstwa materiałów i narzędzi). 

3. Doskonali umiejętności kierownicze kadry menedżerskiej, wpływa na po-

ziom motywacji i wzrost wydajności. 

                                                           
 16  Ł. Jabłoński, Kapitał ludzki a tempo wzrostu polskiej gospodarki, w: Nierówności społecz-

ne a wzrost gospodarczy: Kapitał ludzki i intelektualny, red. M.G. Woźniak, część 1, z. 6, Uniwer-

sytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów 2005. 

 17  T. Ziejewski, Kapitał ludzki – inwestowanie w człowieka (niematerialne czynniki rozwoju), 

J. Agribus. Rural Dev. 1 (19), 2011, s. 135–141. 
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4. Zmniejsza poziom płynności (fluktuację) kadr, czyli obniża koszty zwolnień 

i rekrutacji pracowników. 

5. Szkolenie (doskonalenie) jest wyróżnieniem i czynnikiem motywacyjnym 

pracowników, tworzy możliwości rozwoju pracownika. 

6. Poprawia stosunki międzyludzkie, komunikację personalną i identyfikacje 

z zakładem pracy. 

7. Daje możliwość podejmowania coraz trudniejszych wyzwań, zmniejsza opo-

ry wobec innowacji organizacyjnych i produkcyjnych. 

8. Ułatwia współpracę pracowników z otoczeniem i budowanie właściwego 

wizerunku zakładu w środowisku (na rynku). 

9.  Zmniejsza wypadkowość, poprawia przestrzeganie zasad bhp. 

Przynależność do Unii Europejskiej sprawia, że zjawiska gospodarcze ze-

wnętrzne nie tylko europejskie, ale i globalne determinują określone przemiany 

społeczno-gospodarcze, w tym edukacyjne wewnętrzne naszego kraju. Dosko-

nalenie zawodowe pracowników w tym edukacja ustawiczna kadry kierowni-

czej poszczególnych szczebli i pracowników produkcyjnych ma zapewnić kon-

kurencyjność i egzystencję firm na wspólnotowym rynku. Kadra kierownicza 

powinna umieć wdrażać nowe technologie z informatycznymi włącznie, nowo-

czesnymi sposobami komunikacji oraz zarządzania wiedzą. Kultura organiza-

cyjna przedsiębiorstw, organizacja ucząca się (learning organizations) będą de-

cydować o przewadze konkurencyjnej na rynku wspólnotowym. Ponieważ in-

westowanie w kapitał ludzki wśród naszych przedsiębiorców nie jest jeszcze 

standardem, proces napotyka wiele barier nie tylko finansowych, ale także men-

talnych. O sile oddziaływania kapitału ludzkiego na rozwój gospodarczy świad-

czy udział wydatków na edukację w PKB danego kraju. Potrzebna jest zatem 

dalsza edukacja prowadząca do przełamywania tych barier. Trzeba większą 

uwagę zwrócić na szkolenia w zakresie korzyści wynikających z inwestowania 

w kapitał ludzki, umiejętności pozyskiwania pomocowych środków unijnych. 

Podstawą rozwoju społeczeństwa będzie system gospodarki oparty na wiedzy, 

w której ważną rolę odgrywają nowe technologie i kapitał ludzki. 

W Polsce mamy bogatą sieć publicznych i niepublicznych instytucji oferu-

jących usługi edukacyjne, w tym doskonalenia zawodowego. Problemem jest, 

aby zmienić świadomość przedsiębiorców, głównie MŚP w kierunku dowarto-
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ściowania roli kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Z drugiej strony jednak 

trzeba ukierunkować tematykę, formy i metody doskonalenia tak, aby służyły 

bardziej przedsiębiorcom i bezrobotnym, a nie głównie bogaceniu się niepu-

blicznych placówek usług edukacyjnych. Wynikiem doskonalenia powinien być 

praktycznie know-how, w tym umiejętność opracowania projektów bizneso-

wych i pozyskiwania środków finansowych na działalność przedsiębiorstwa. 

Edukacja wobec rynku pracy, realia-możliwości, perspektywy, red. R. Gerlach, AB 

Bydgoszcz 2003. 

Jabłoński Ł., Kapitał ludzki a tempo wzrostu polskiej gospodarki, w: Nierówności spo-

łeczne a wzrost gospodarczy: Kapitał ludzki i intelektualny, red. M.G. Woźniak, 

część 1, z. 6, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów 2005. 

Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984.  

Przychodzeń Z.J., Zarys dydaktyki doskonalenia zawodowego w rolnictwie, SGGW, 

Warszawa 1992. 

Radlińska H., Oświata dorosłych, Warszawa 1947. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. 

w sprawie rodzajów organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek 

kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, 

w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. Na pod-

stawie art. 68 ust. 2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU 

1996, nr 67, poz. 329 ze zm.). 

Solarczyk H., Niemiecka koncepcja edukacji ustawicznej w świetle dyskusji międzyna-

rodowej, Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej, SGH, Warszawa 2003. 

Wesołowska A., Matlakiewicz A., Formy edukacji dorosłych w Wielkiej Brytanii jako 

przejawy realizacji idei edukacji ustawicznej, IP UMK, Toruń 2000. 

Winnicki J., Etat zamiast pośredniaka, „Głos Nauczycielski” 2013, nr 8/20. 

Ziejewski T., 2011. Kapitał ludzki – inwestowanie w człowieka (niematerialne czynniki 

rozwoju), J. Agribus. Rural Dev. 1(19, s. 135–141. 

Ziejewski T., Andragogika i jej współczesne aspekty, w: Doradztwo rolnicze, red. 

M. Świtłyk, Mirrol, Szczecin 1995. 

Ziejewski T., Nowy słownik interdyscyplinarny (Ekonomia – Edukacja – Zawód – Pra-

ca), WAR, Szczecin 2007. 

Ziejewski T., Społeczne problemy bezrobocia (w kierunku ekonomii społecznej), 

w: Rozwój regionów transgranicznych, t. III, red. M. Byczkowska, PWZS, 

Gorzów Wielkopolski 2011. 
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Contemporary development of the country and regions is chiefly determined by 

the human factor, including modern professional management. Growing unemployment 

makes us consider the issue of professional improvement of employees. Although own-

ers of small and medium- sized companies (SMEs) increasingly frequently recognise 

the need to invest in production and marketing, investment in human capital still faces 

mental barriers. 

The article presents changes which occur in a socio-economic life, it describes the 

essence of self learning organization, provides information with the value and methods 

of advancement of employees and investing in human potential. The author focuses on 

a necessity of introducing changes in company management towards an appreciation of 

a human factor.  

The author of the article emphasises the role of professional improvement consid-

ering growing importance of SMEs and free market local, national, international and 

global competition. Status quo can be changed by resorting to EU programmes and 

funding. While trying to overcome financial constraints and promoting investment in 

human capital under Operational Programmes 2007–2013 and 2014–2020, the Europe-

an Union supports lifelong education. 

Translated by Tadeusz Ziejewski 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

d ponad dwóch lat debaty dotyczące przyszłego rozwoju regionów zdo-

minowało hasło smart specialization, czyli inteligentnej specjalizacji, któ-

rej zasadniczym celem jest optymalne wykorzystanie różnorodności potencjału 

rozwojowego krajów i regionów UE poprzez możliwie najlepsze dopasowanie 

rozwoju nauki i edukacji do specyficznych uwarunkowań społeczno- 

-gospodarczych. Według Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji 

Europejskiej (KE) taka specjalizacja może zapewnić wzrost konkurencyjności 

regionów, a w rezultacie ich szybszy rozwój. Dlatego w ramach Unii innowacji, 

jednego spośród 7 projektów przewodnich strategii Europa 2020, zakładającej 

inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, kraje 

członkowskie wezwane zostały do rekonstrukcji swoich krajowych i regional-

nych systemów badań, rozwoju i innowacji, a także do korekty wcześniej już 

wdrażanych regionalnych strategii innowacji (RIS), właśnie w kierunku tzw. in-

teligentnej specjalizacji (Europa 2020:2012).  

W praktyce, przy wymogu tzw. warunków ex-ante, założonych w art. 86 

Rozporządzenia ogólnego oraz we Wspólnych Ramach Strategicznych, zalece-

nie przygotowania przez regiony strategii inteligentnej specjalizacji stało się dla 

nich obligatoryjne, ponieważ w perspektywie planistycznej i finansowej 
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2014−2020 będzie podstawą alokacji funduszy przeznaczonych na realizację 

w ramach Programów Operacyjnych (PO) celu 1. polityki spójności UE.  

Nic więc dziwnego, że i w Polsce inteligentna specjalizacja znalazła swoje 

miejsce w nowych długo- i średniookresowych centralnych dokumentach stra-

tegicznych, a w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki zostały 

nakreślone jej Krajowe Ramy Strategiczne
1
. Stała się też przedmiotem wielu 

debat i konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Umowy Partner-

skiej 2014–2020 oraz programów operacyjnych, zwłaszcza PO Inteligentny 

Rozwój, PO Wiedza, Edukacja, Rozwój, PO Rozwój Polski Wschodniej, identy-

fikacją inteligentnych specjalizacji województw oraz z aktualizacją ich strategii 

rozwoju, w tym RIS, w większości nieodpowiadających już na nowe wyzwania. 

Równolegle ukazywało się wiele opracowań naukowych oraz publicy-

stycznych, propagujących idee i potrzebę tworzenia strategii RIS, a także mate-

riałów o charakterze metodycznym, dotyczących między innymi procedur 

i technik identyfikacji inteligentnych specjalizacji
2
. Wobec tego bogatego plonu 

wydawniczego nie ma potrzeby rozwijania wielu podstawowych kwestii.  

W niniejszym artykule, na tle rezultatów dotychczasowych prac w regio-

nach, przedstawione zostały: 

- nadzieje związane z wyłonionymi specjalizacjami, ich powiązania z funk-

cjonującymi i tworzonymi klastrami oraz ponadregionalny, subregionalny 

i lokalny kontekst takiej specjalizacji, 

- rodzące się na tym tle obawy i dylematy związane z tworzeniem i wdraża-

niem RIS, 

- postulaty dotyczących dalszych działań sprzyjających pogłębianiu partner-

stwa i synergii rozwojowej regionów.  

                                                           
 1  Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. „Dynamiczna Polska 2020”, Mini-

sterstwo Gospodarki, Warszawa 2013; Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030: 

aktualizacja wyników oraz krajowa strategia inteligentnej specjalizacji (smart specialization), 

Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012; Krajowy Program Badań i Polska Mapa Drogowa 

Infrastruktury Badawczej, MNiSzW, 2011. 

 2  Z. Strzelecki, Inteligentna specjalizacja regionów w świetle inicjatyw Unii Europejskiej, 

„Forum Myśli Strategicznej” 2012, nr 2, wydanie specjalne; M. Dobrzycka, Inteligentna specjali-

zacja regionów, „Wspólnota” 2012, nr 1, s. 7−8; M. Kardas, Inteligentna specjalizacja w doku-

mentach strategicznych UE, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku, red. 

T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012, s. 50–52; 

J. Hołub-Iwan, Metodyka wyłonienia inteligentnej specjalizacji regionu, Warszawa 14 grudnia 

2012 r., www.innowacyjni.mazovia.pl (12.07.2013); M. Proniewski we współpracy z M. Juchnic-

ką, Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów. Zarys metodologiczny, Warszawa 

2013, www.mrr.gov.pl (25.04. 2013).  
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Nie kwestionując bowiem atutów inteligentnej specjalizacji, należy wyja-

śnić, że nie powinny przysłaniać one ryzyka tego trudnego przedsięwzięcia. 

Umieszczenie w tytule dylematów i obaw, nie oznacza absolutnie wątpliwości 

co do sensu wdrażania tej koncepcji i jej roli w kreowaniu rozwoju regionów. 

O takim kształcie opracowania zadecydowało jednak przeświadczenie o potrze-

bie eksponowania już w fazie identyfikacji inteligentnej specjalizacji, nie tylko 

korzyści oraz dobrych praktyk, lecz i potencjalnych problemów, z jakimi za-

pewne przyjdzie zmierzyć się. Sama idea nie ma przecież magicznej siły, tak 

jak nawet najbardziej trafny wybór specjalizacji. Dlatego jasne zdefiniowanie 

ryzyka a następnie właściwy wybór narzędzi pozwalających na jego zminima-

lizowanie, stanowi przecież jeden z warunków sukcesu. Skuteczne wdrażanie 

koncepcji inteligentnej specjalizacji wymaga zatem dalekowzroczności wszyst-

kich zaangażowanych podmiotów, pogłębienia ich współdziałania na wielu 

płaszczyznach i nadania procesowi wdrażania strategii – z pewnością niełatwe-

go – partnerskiego charakteru.  

 

Do zaproponowania koncepcji inteligentnej specjalizacji regionów skłoni-

ły KE zarówno opinie ekspertów bazujących na teoriach ukierunkowanych tery-

torialnie, jak i dotychczasowe doświadczenia zgromadzone w ciągu wieloletniej 

współpracy z regionami oraz oceny skuteczności wcześniejszych krajowych 

i regionalnych strategii innowacji
3
. Ich rezultaty utwierdziły władze UE w prze-

konaniu, że takie podejście jest możliwe, lecz jego realizacja wymaga wprowa-

dzenia wielu istotnych zmian, m.in. w postępowaniu zespołów przygotowują-

cych programy.  

Założenia koncepcji inteligentnej specjalizacji, sformułowane w 2008 roku 

przez Grupę Ekspercką Wiedza dla wzrostu, powołaną w 2005 roku przez unij-

nego Komisarza ds. Badań, nie stanowią więc novum, jak zwykło się nierzadko 

przyjmować. Nawiązują do teoretycznych podstaw rozwoju i specjalizacji re-

                                                           
 3  M.in., aby sprawdzić, jak wprowadzone zmiany funkcjonują w praktyce, KE we współpra-

cy z 12 instytucjami zarządzającymi przeprowadziła wiele programów pilotażowych w ośmiu 

państwach członkowskich w ramach takich inicjatyw jak: STRIDE, PRAIS, JASPERS, EURADA 

wzmacnianych analizami wytycznych i dobrych praktyk s3platform.jrc.ec.europa.eu/home 

(20.09.2013). 
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gionalnej, zwłaszcza o charakterze endogenicznym, a także polityki naukowej, 

innowacyjnej i przemysłowej, między innymi do koncepcji
4
: produktu pod-

stawowego, elastycznej produkcji, dystryktu przemysłowego A. Marshalla, 

diamentu przewag konkurencyjnych (pięciu sił) i koncepcji klastra M. Portera, 

biegunów wzrostu F. Perroux, bazy ekonomicznej H. Hoyta, nowych teorii: 

wzrostu, ekonomii instytucjonalnej i geografii ekonomicznej. Ich uwzględnienie 

w dokumentach strategicznych UE i rozwijanie w sferze polityki spójności na-

dało tym teoriom szczególną rangę i aktualność.  

Inteligentna specjalizacja jest też promowana przez zespół Synergies 

Expert Group, powołany przez Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i In-

nowacji KE i uznawana za ważny instrument synergii między programem Ho-

ryzont 2020 a funduszami strukturalnymi w kontekście rozwoju potencjału i dą-

żenia do doskonałości
5
. W propagowanie tej koncepcji zaangażował się również 

Komitet Regionów
6
, Bank Światowy oraz OECD, poprzez badania porównaw-

cze obejmujące wszystkie regiony państw członkowskich oraz wspólne opra-

cowanie z KE pt. Regiony a polityka innowacji
7
. 

Nową siecią europejskich przedstawicieli regionalnych i ekspertów, mają-

cą pomagać regionom w opracowaniu i wdrażaniu strategii inteligentnej specja-

lizacji stała się Platforma S³, której celem jest promocja skutecznego, efektyw-

nego i synergicznego korzystania z inwestycji publicznych w celu osiągnięcia 

rozwoju innowacyjnego przez budowanie wieloletnich strategii oraz propago-

wanie dobrych praktyk w regionach. Na zlecenie KE utworzony został specjal-

ny portal internetowy (S3 Platform) oraz zredagowany przewodnik RIS 3
8
.  

                                                           
 4  M. Kardas, Inteligentna specjalizacja – (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, „Opti-

mum. Studia Ekonomiczne” 2011, nr 2, s. 122; E. Sztorc, Inteligentna specjalizacja – nowe wy-

zwanie dla regionów, www.regioportal.pl (25.05. 2012); M.A. Kowalski, Znaczenie klastrów dla 

innowacyjności gospodarki w Polsce, SGH, Warszawa 2013, s. 50–73; Guide to Research and In-

novation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3), Smart Specialization Platform S3, 2012, 

www.s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3pguide, tłumaczenie: Przewodnik Strategii Badań i Innowacji 

na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 

kwiecień 2013 (oficjalnie obowiązuje wersja angielska) (26.04. 2013).  

s. 14. 

 5  Przewodnik Strategii Badań i Innowacji…, s. 9–10. 

 6  Opinia Komitetu Regionów „Projekt przewodni strategii Europa 2020: Unia innowacji”, 

Dziennik Urzędowy UE (2011/C 259/04). 

 7  Promoting Growth in All Regions, OECD: Publishing 2012; Draft Synthesis Report on In-

novation Driven-Growth in Regions: the Role of Smart Specialisation, OECD 2012, Regions and 

Innovation Policy, OECD, www.oecd.org.htm, (12.09.2013). 

 8  Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luk-

semburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, kwiecień 2013 (oficjalnie obowiązuje wersja an-

gielska) (26.04. 2013).  
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Wytyczne KE w zakresie tzw. strategii innowacji trzeciej generacji, sta-

wiają przed regionami oczekiwanie co do wzmacniania inteligentnych specjali-

zacji bazujących na czterech następujących, wzajemnie powiązanych, zasadach 

(określanych jako 4 C): wybory (choices), przewaga konkurencyjna (competi-

tive advantage), masa krytyczna (critical mass) i wspólne przywództwo (colla-

borative leadership) Guide to research
9
. Podstawowym założeniem koncepcji 

inteligentnej specjalizacji jest podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności 

regionów na bazie ich potencjału endogenicznego i branż już w nich funkcjonu-

jących. Mogą to być zarówno specjalizacje w ramach jednego sektora, jak 

i przedsięwzięcia międzysektorowe pozwalające na osiągnięcie specyficznej 

przewagi konkurencyjnej.  

Celem tej koncepcji jest właśnie osiągnięcie masy krytycznej w kluczo-

wych dla konkurencyjności obszarach i sektorach, rozprzestrzenianie technolo-

gii ogólnego zastosowania, zwłaszcza poprzez ich wykorzystywanie w produk-

tach i usługach oraz wzmocnienie lokalnych potencjałów w zakresie działalno-

ści innowacyjnej. Przy wykorzystaniu wiedzy oraz wyspecjalizowanej działal-

ności badawczo-rozwojowej dopasowanej do cech społeczno-gospodarczych, 

regiony mają osiągnąć doskonałość w specyficznej dziedzinie, umożliwiającą 

im konkurowanie na arenie międzynarodowej poprzez:  

- wskazanie – na podstawie analizy mocnych i słabych stron oraz możliwości 

i tendencji rozwojowych – kilku priorytetów inwestycyjnych w perspekty-

wicznych obszarach specjalizacji i budowanie na tej podstawie przewagi, 

- mobilizowanie talentów dzięki łączeniu potrzeb z możliwościami sektora 

badawczo-rozwojowego i biznesu oraz wykorzystanie wiedzy i wyspecjali-

zowanej działalności badawczo-rozwojowej dopasowanej do cech społecz-

no-gospodarczych danego regionu, 

- nakierowanie na rozwijanie klastrów i tworzenie przestrzeni dla zróżnico-

wanych powiązań międzysektorowych napędzających procesy dywersyfika-

cji w warunkach większego uczestniczenia w sieciach ponadregionalnych, 

- włączanie w procesy proinnowacyjne nie tylko instytucji naukowych, firm 

i władz publicznych, ale także odbiorców, czyli użytkowników innowacji.  

Według autorów RIS3 Guide przy wykorzystaniu istniejących zasobów 

i kompetencji możliwe są cztery różne modele zmian strukturalnych: 

- transformacja – przejście od istniejącego do nowego sektora (np. sektor 

optyczny i medyczny w Austrii), 

                                                           
 9  s3platform.jrc.ec.europa.eu (22.02.2013). 
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- modernizacja – technologiczne usprawnienia w istniejących sektorach 

w oparciu o technologie ogólnego zastosowania (np. sektor papierniczy 

w Finlandii), 

- dywersyfikacja – poszerzenie działalności na nowe sektory poprzez wyko-

rzystanie efektów synergii (np. przemysł lotniczy i kosmiczny we Francji), 

- radykalna transformacja – utworzenie nowego sektora (np. wykorzystanie 

ICT w archeologii we Włoszech). 

Zdaniem KE, o ile wiodące regiony mogą inwestować w udoskonalanie 

ogólnych technologii lub innowacji w dziedzinie usług, to pozostałym regionom 

więcej korzyści przyniesie inwestowanie w innowacje w konkretnym sektorze 

lub kilku pokrewnych sektorach. Również z badań przeprowadzonych przez 

OECD wynika, że w regionach cechujących się niższą wydajnością pracy bar-

dziej skuteczne i efektywne mogą być inwestycje służące zwiększeniu zaawan-

sowania technologicznego zakorzenionych branż i działania usprawniające ab-

sorpcję innowacji z zewnątrz
10

. 

Najtrudniejszym zadaniem wpisanym w wymóg inteligentnej specjalizacji 

jest określenie tożsamości społeczno-gospodarczej regionu oraz zidentyfikowa-

nie najbardziej obiecujących obszarów specjalizacji. Należy wówczas koniecz-

nie uwzględnić, że w procesie tworzenia trwałych przewag konkurencyjnych 

najcenniejszym potencjałem regionu, decydującym o jego unikalności, są zaso-

by specyficzne i niepowtarzalne. Taki potencjał, zakorzeniony w przestrzeni 

i niejako „przywiązany” do regionu, kumulowany oraz tworzony ewolucyjnie 

w długim okresie, trudno jest oddzielić od miejsca występowania
11

. Dlatego za-

soby specyficzne, cechujące się rzadkością występowania, są trudne do imitacji, 

kopiowania i transferowania przez konkurentów, a ich tworzenie w innej prze-

strzeni, mimo poniesienia dużych nakładów, nie gwarantuje jednocześnie pożą-

danego efektu.  

Ta unikalność nie musi oczywiście dotyczyć specyficznej branży, w której 

region jest lepszy od „reszty świata”, może wyrażać się w unikalnym połącze-

niu już istniejących potencjałów gospodarki, tradycji i kultury, zasobów natu-

ralnych, kapitału intelektualnego i społecznego. Mogą to być zasoby niemate-

rialne, dające poczucie odrębności kulturowej, relacje, umiejętności i zdolności, 

tożsamość, zdolności organizacyjne regionów, a także system potrzeb, aspiracji 

                                                           
 10  Promoting Growth…  

 11  A. Nowakowska, Dobrze zarządzać to zrozumieć „własne podwórko”, „Pomorski Przegląd 

Gospodarczy” 2008, Dobre rządzenie, nr 2 (37), s. 46–47. 
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i wartości mieszkańców. Właśnie specyficzne zasoby regionu, wkomponowane 

w procesy globalne, stają się obecnie kluczowym czynnikiem sukcesu. Ich po-

siadanie decyduje o unikalności przestrzeni regionalnej i powinno być postrze-

gane jako baza endogenicznego rozwoju, a zarazem naturalna przewaga konku-

rencyjna.  

Należy też koniecznie uwzględnić, że o inteligentnej specjalizacji decydują 

nie tylko innowacje technologiczne, lecz i społeczne oraz ich kombinacje, np.: 

nowe usługi i procesy, marketing, branding, innowacje. Wobec uzasadnionych 

obaw, że inteligentna specjalizacja może być kojarzona wyłącznie z innowa-

cjami technologicznymi, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Polityki Regio-

nalnej KE, zapewniają, że wpisuje się ona również w koncepcję rozwoju go-

spodarczego związanego z promowaniem produktów naturalnych, małoseryj-

nych o charakterze rękodzielniczym, co charakteryzuje dużą część produktów 

rzemiosła
12

. 

Twórcy przewodnika RIS3 wyjaśniają, że koncepcja jest „inteligentna” 

przede wszystkim dlatego, że:  

- po pierwsze, buduje mosty między sferą badań i innowacji z jednej strony, 

a rozwojem gospodarczym z drugiej, przy wykorzystaniu nowatorskich me-

tod ilościowych i jakościowych, takich jak proces przedsiębiorczego odkry-

wania na rzecz tworzenia strategii oraz wyznaczanie priorytetów przez de-

cydentów politycznych w bliskiej współpracy z lokalnymi interesariuszami,  

- po drugie, jest powiązana z otoczeniem, co przy ustalaniu celów zmusza re-

giony do ambitnego, lecz realistycznego podejścia
13

.  

Regionalne strategie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji 

(RIS3) są zintegrowanymi, oddolnie definiowanymi, programami transformacji 

gospodarczej, bazującymi na
14

:  

- wykorzystaniu mocnych stron i przewag konkurencyjnych danego regionu 

oraz jego potencjału do osiągania doskonałości, przy uwzględnieniu różnic 

w możliwościach gospodarczych regionów w odniesieniu do innowacji, 

                                                           
 12  Świadczy o tym treść najnowszego przewodnika po innowacjach społecznych, wydanego 

przez KE w 2013 r. Por. Guide to Social Innovation, European Commission, Regional and Urban 

Policy 2013, ec.europa.eu (29.04.2013); Regionalna strategia inteligentnej specjalizacji, 

www.zrp.pl (27.09.2012). 

 13  Guide to Research…, s. 17. 

 14  A. Nowakowska, Regionalne strategie innowacji – polskie doświadczenia wdrażania, Ze-

szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 8, 

Szczecin 2007; Guide to Research…., s. 24.  
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- pełnym zaangażowaniu interesariuszy i wspólnym zidentyfikowaniu najbar-

dziej obiecujących obszarów specjalizacji, a także słabości utrudniających 

wprowadzanie innowacji w danym regionie, 

- skoncentrowaniu wsparcia publicznego w zakresie prowadzonej polityki 

i inwestycji na kluczowych regionalnych priorytetach, wyłaniających się 

trendach, wyzwaniach i potrzebach w zakresie rozwoju opartego na wiedzy, 

włącznie z działaniami związanymi z ICT, 

- zastosowaniu narzędzi zachęcających do innowacyjności i eksperymentowa-

nia, stymulujących inwestycje podmiotów prywatnych w badania i rozwój; 

sprzyjających innowacjom technologicznym i praktycznym; kreowaniu efek-

tu synergii, 

- oparciu na obiektywnych danych i dowodach (ang. evidence-based), wskaź-

nikach oraz solidnym systemie monitorowania i ewaluacji.  

Zdaniem KE zamiast rozpraszać środki na inwestycje w różnych obszarach 

i branżach z pomocą RIS3 regiony powinny skoncentrować zasoby na kilku 

kluczowych priorytetach.  

Wyznaczenie inteligentnych specjalizacji i aktualizacja RSI, nie jest pro-

stym przedłużeniem dotychczasowego planowania, jego aktualizacją, lecz ma 

stanowić istotną zmianę, rozumianą jako skok do nowej prędkości rozwoju. To 

strategiczne podejście do budowania innowacyjności gospodarki różni się wy-

raźnie od zapisów dokumentów strategicznych na lata 2007–2013, ponieważ 

oznacza: 

- po pierwsze, odejście od sektorowego ujęcia innowacyjności na rzecz zinte-

growanych i międzysektorowych działań w budowaniu zdolności innowa-

cyjnych oraz od orientacji polityki innowacyjnej wokół rozwoju przedsię-

biorstw na rzecz tworzenia komplementarnych systemów i środowiska in-

nowacji, 

- po drugie, przesunięcie akcentu w implementacji strategii z poziomu defi-

niowania działań na rzecz większej koncentracji wokół efektywności polity-

ki (orientacja na efekty). 

 

Jednym z celów inteligentnej specjalizacji jest stymulowanie współpracy 

wykraczającej poza granice regionów i krajów oraz otwieranie nowych możli-
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wości wykorzystania różnorodności, unikania fragmentacji i zapewnianie swo-

bodniejszego przepływu wiedzy. Niewątpliwie takie możliwości daje realizacja 

wspólnych przedsięwzięć w obrębie pięciu województw Polski Wschodniej. 

W zaktualizowanej wizji Strategii Rozwoju Polski Wschodniej znalazł się nawet 

zapis o tym, że: dzięki ponadregionalnym inteligentnym specjalizacjom skutecz-

nie konkuruje w kraju i za granicą
15

, a w celu strategicznym Innowacyjność za-

łożone zostało budowanie i wzmacnianie przewag konkurencyjnych w oparciu 

o zakorzenione specjalizacje gospodarcze, potencjał sektora nauki i badań oraz 

podnoszenie zaawansowania technologicznego w sektorach stanowiących o go-

spodarczej specjalizacji. 

Ze względu na charakter gospodarczy tego makroregionu założono, że: 

- długofalowe korzyści przyniesie wzmacnianie specjalizacji sektora rolno- 

-spożywczego oraz innych specjalizacji zakorzenionych w makroregionie, 

- ich ponadregionalne wsparcie da bowiem lepsze efekty niż budowanie prze-

wag opartych na nowych, jeszcze niezakorzenionych specjalizacjach, 

- potrzebne jest jednak stałe poszukiwanie możliwości tworzenia i komercjali-

zacji innowacji na styku branż tradycyjnych i zaawansowanych np. sektora 

rolno-spożywczego i biotechnologii.  

Wspólne inicjatywy w zakresie możliwości realizowania projektów kom-

plementarnych podjęły Zarządy Województw świętokrzyskiego i lubelskiego. 

Podjęty też został dialog na rzecz wypracowania wspólnych specjalizacji po-

nadregionalnych, również w obrębie RSI Polski Wschodniej
16

.  

Ponadregionalną inteligentną specjalizację ułatwią zapewne i inne inicja-

tywy oddolne w postaci wspólnych strategii, w tym: 

- podjęta w 2011 r. współpraca pięciu województw Polski Zachodniej, dla 

których – na podstawie założeń, wypracowanych przez te województwa – 

MRR przejęło formalną koordynację prac nad rządową strategią ponadre-

gionalną i opracowało Strategię Rozwoju Polski Zachodniej, 

- stanowiąca wynik wieloletnich przemyśleń i oczekiwać środowisk gospo-

darczych oraz naukowych Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w ob-

szarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020 [2013], przyjęta 

przez sejmiki obu województw 5 kwietnia 2013 r., 

                                                           
 15  Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, 2013, s. 49–

55. 

 16  P. Janczarek, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. Inteli-

gentne Specjalizacje, Wspólne posiedzenie Zarządów Województw: Świętokrzyskiego i Lubelskie-

go, Sandomierz, 26 marca 2013 r. prezentacja (21.04.2013). 
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- zainicjowane w 2012 roku przez marszałków województw mazowieckiego 

i łódzkiego prace nad stworzeniem Makroregionu Polski Centralnej. 

Obiecująco zapowiada się współpraca makroregionalna o charakterze mię-

dzynarodowym w ramach Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, obej-

mującej działania ośmiu nadbałtyckich krajów i regionów członkowskich skon-

centrowane na rozwiązanie wspólnych problemów na trzech wymownych 

płaszczyznach: Ocalić Morze – Połączyć Region – Zwiększyć Dobrobyt.  

Pozytywne doświadczenia należy odnotować w transgranicznej współpra-

cy na innych europejskich pograniczach.  

 

Zgodne są opinie, że inteligentna specjalizacja musi być zdefiniowana na 

poziomie lokalnym. W rezolucji z 12 maja 2011 r. w sprawie projektu Unia in-

nowacji, Parlament Europejski zdecydowanie podkreślił, iż władze lokalne są 

kluczowymi partnerami przy jego wdrażaniu w praktyce. Znajdując się najbliżej 

obywateli, świata biznesu oraz instytucji naukowych są w stanie dobrać i sko-

ordynować zestaw instrumentów najlepiej dostosowany do zasobów lokalnych 

i regionalnych. Mimo takiej ich rangi, z badań wynika, że przeciętny prezydent, 

burmistrz, wójt uważa, że władze lokalne mają niewielki wpływ na poziom 

konkurencyjności i innowacyjności
17

. Decyduje o tym, m.in.: rozmyta definicja 

innowacyjności, przeświadczenie, że obfite źródła innowacyjności są „daleko”, 

a instrumenty wspierania innowacyjności „idą z góry”.  

Rosnącą rangę działań na poziomie lokalnym uzasadnia kilka ważnych ar-

gumentów: 

a) wbrew pozorom wraz z postępem globalizacji nie maleje, lecz rośnie rola 

kontekstu lokalnego, zasobów specyficznych, niepowtarzalnych, mocno za-

korzenionych w lokalnej i regionalnej przestrzeni i tylko podejście łączące te 

dwa na pierwszy rzut oka przeciwstawne, wymiary procesów społeczno- 

-gospodarczych, nazywane „glokalizacją”, gwarantuje sukces w długiej per-

spektywie czasowej
18

: 

                                                           
 17  W. Dziemianowicz, Gmina innowacyjna. Czego potrzebujemy, by budować klimat dla in-

nowacji na poziomie lokalnym?, www.invest.slaskie.pl/zalaczniki/2008.pdf (22.05.2013). 

 18  A. Nowakowska, Dobrze zarządzać to zrozumieć „własne podwórko”, PPG 2/2008 (37). 
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b) duża część działań na rzecz wzrostu konkurencyjności leży w kompeten-

cjach szczebla lokalnego, a sukces gospodarczy jest bardziej zjawiskiem lo-

kalnym lub subregionalnym niż regionalnym; 

c) paradoksalnie, postępujące procesy globalizacji nie prowadzą do zaniku re-

gionalnej i lokalnej specyfiki czy unifikacji procesów społeczno- 

-gospodarczych. Wręcz przeciwnie, priorytetowe znaczenie mają systemy 

zarządzania i współpracy w obrębie wspólnot lokalnych, między różnymi 

ich podmiotami: władzami, przedsiębiorstwami, bankami, organizacjami po-

zarządowymi i mieszkańcami
19

. One też są coraz silniej eksponowane i sty-

mulowane przed KE; 

d) społeczne oczekiwania wobec działań i odpowiedzialności za rozwój loko-

wane są coraz wyraźniej również w organach władzy lokalnej. Takie stano-

wiska są w pełni uzasadnione, ponieważ na lokalnym poziomie organizacji 

przestrzennej w największej mierze możliwe jest urzeczywistnienie podsta-

wowych zasad rozwoju, tam też usytuowanych jest najwięcej determinant 

współczesnej konkurencyjności. Praktyczna realizacja zrównoważonej kon-

kurencyjności zaczyna się więc i kończy na poziomie lokalnym.  

Samorząd lokalny powinien więc pełnić rolę aktywnego lidera, zarówno 

inicjującego nowe rozwiązania, jak i wzmacniającego kulturę innowacyjności 

w regionie. Dysponuje bowiem odpowiednimi narzędziami, pozwalającymi 

wpływać na kształtowanie poziomu konkurencyjności, od zarządzania infra-

strukturą techniczną i innowacyjną, poprzez regulacje prawa lokalnego, po 

promowanie lokalnej gospodarki
20

. Niezwykle ważne jest sprzyjanie komple-

mentarności umożliwiające efekt synergii i uzyskanie dodatkowych korzyści 

przez wspólnotę lokalną.  

 

Korzyści związane z inteligentnymi specjalizacjami nie powinny przysła-

niać potencjalnych zagrożeń, jakie mogą ujawnić się w procesie ich wdraża-

                                                           
 19  Zarządzanie terytorialne przemianami w przemyśle: rola partnerów społecznych i wkład 

programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, Opinia Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego, CCMI/031, Bruksela 2006, Dziennik Urzędowy C 318, 23/12/2006, 

eur-lex.europa.eu/ (11.05.2012). 

 20  Proinnowacyjny samorząd lokalny. Lokalne innowacje siłą regionu!, iw.org.pl/pl/pro inno- 

wacyjny-samorzad-lokalny (06.06.2013). 
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nia
21

. Należy mieć ich świadomość, aby ich uniknąć. Są wśród nich między in-

nymi: 

- ograniczanie się w sposobach myślenia o rozwoju, przed czym przestrzegał 

P. Cooke w polemice z M Ralphem z KE, 

- wykorzystanie tej idei do uprzywilejowania i tak już przodujących regionów 

lub wspólnot lokalnych kosztem niedofinansowania innych obszarów, co 

stałoby w sprzeczności z główną zasadą spójności terytorialnej UE, 

- koncentracja rozwoju nowoczesnych technologii w najlepiej rozwiniętych 

regionach przy jednoczesnej marginalizacji regionów słabiej rozwiniętych 

i w rezultacie większa polaryzacja, 

- wynikające z niezwykle szybkiego rozwoju nauki trudności w przewidzeniu 

technologii, które w dłuższej perspektywie będą rozwijać się w sposób naj-

bardziej dynamiczny, zapewniający regionom przewagę konkurencyjną, 

- uzyskiwanie przez regiony takich samych lub zbliżonych wyników w zakre-

sie rankingów priorytetów, 

- niedostateczne zwracanie uwagi na kontekst oraz specyficzne warunki 

i wymagania „klienta”, 

- wybór przez zbyt wiele regionów kilku najbardziej popularnych technologii, 

przede wszystkim ICT, nano- i biotechnologii, 

- podejście imitacyjne, czyli naśladowanie innych regionów oraz kopiowanie 

ich rozwiązań, określone dobitnie przez A. Kuklińskiego „ślepotą strate-

giczną”, 

- niedostateczne wykorzystanie realnego potencjału w warunkach podążania 

za sprawdzonymi praktykami, które przyniosły sukces innym jednostkom, 

- ryzyko związane z nietrafionym wyborem, wynikające z nadmiernego 

wspieranie rozwiązań, które ostatecznie okażą się nieefektywne, 

- wspieranie wyłącznie zidentyfikowanych już obszarów, 

- ograniczenia wynikające z nieprzewidywalnej i złożonej natury innowacji, 

związane z zastosowaniem rozwiązań technologicznych i wyników badań 

z różnych dziedzin znajdujących zastosowanie w wielu obszarach nieprze-

widywanych przez innowatorów (np. wszechobecne technologie IT, nowe 

materiały, nano i biotechnologie),  

                                                           
 21  Por. M. Słodowa-Hełpa, Inteligentna specjalizacja polskich regionów – warunki, wyzwania 

i dylematy, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 41 (5), nr 1. 
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- ryzyko stosunkowo łatwego zdominowania prac w regionie przez tradycyjne 

grupy interesów, bardziej zainteresowane zachowaniem regionalnego status 

quo niż przebudową gospodarki poprzez innowacje,  

- rozwijanie relacji patrymonialno-klientelistycznych i generowanie krępują-

cego podmiotowość kapitału społecznego oraz przypadki dominacji jednej 

grupy, „klanu”, powodujące brak rzeczywistej wspólnotowości, zwłaszcza 

w małych gminach,  

- niedostateczne lub nieskuteczne środki zaradcze udaremniające tradycyjnym 

grupom „przechwycenie” procesu,  

- uzależnienie od pojedynczych branż szczególnie niebezpieczne w przypadku 

regionów i miast o niskim poziomie rozwoju, których ogólny potencjał go-

spodarczy jest niewielki, 

- próby odgórnego kreowania klastrów, stanowiących instrumenty polityka 

rozwoju mogące okazać się pułapką, zarówno z punktu widzenia szans po-

wodzenia, jak i długotrwałych efektów, w zakresie takich kierunków dzia-

łalności, które nie mają żadnych tradycji, 

- pomijanie strony popytowej, reprezentowanej przez innowatorów, użytkow-

ników oraz konsumenckie grupy interesów, a także pośredników dysponują-

cych perspektywą opartą na wiedzy, lecz jednocześnie ukierunkowaną na 

rynek, czyli poprzestawanie na tradycyjnym modelu zarządczym potrójnej 

helisy, zakładającym interakcje między światem akademickim, władzami 

publicznymi oraz przedsiębiorcami, z pominięciem czwartej grupy interesa-

riuszy reprezentujących szerokie grono użytkowników innowacji, zgodnie 

z modelem określanym jako poczwórna helisa. 

Przy wyborze specjalizacji podstawę procesu selekcji powinien stanowić 

rzeczywisty potencjał, realnie dopasowany do zdolności, możliwości i potrzeb 

w regionie. Dlatego samorząd regionalny powinien zaangażować w tę selekcję 

jak najszersze grono partnerów, skoncentrować wokół wspólnej wizji środowi-

ska naukowo-badawcze, biznesowe, instytucje otoczenia biznesu, a także part-

nerów społecznych. Powinien przede wszystkim wspierać budowanie kapitału 

społecznego, ponieważ obok odpowiedniego otoczenia formalno-prawnego, in-

nowacje wymagają, działania mechanizmów o charakterze społecznym tj. za-

ufanie czy otwartość. Zauważyć własny potencjał to jednak za mało. Aby od-

nieść sukces dzięki inteligentnej specjalizacji, trzeba jeszcze w niego uwierzyć. 

Ponadto, aby władze lokalne i regionalne potrafiły pełnić niełatwą funkcję 

katalizatora i lidera w tworzeniu sieci lokalnej, same muszą być innowacyjny-
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mi. Muszą mieć świadomość niezbędnych przekształceń, posiadać w struktu-

rach swojej administracji sieciowy model zarządzania, menedżerów odpowie-

dzialnych za integrowanie działań producentów i usługodawców, tworzenie 

podstaw lokalnego lobby, reprezentowanie gminy na zewnątrz, kształtowanie 

jej wizerunku.  

Trzeba tu wspomnieć i o paradoksie, jaki ujawnia się obecnie w polskiej 

rzeczywistości, dostrzeganym przez władze regionalne jako niebezpieczeństwo 

rozmycia odpowiedzialności za przyszły rozwój. Konwent Marszałków Woje-

wództw podkreśla, że zgodnie z logiką podziału odpowiedzialności pomiędzy 

stroną rządową i regionami, gospodarzem w sferze realizacji działań wynikają-

cych z tych strategii są samorządy regionalne, zaś agendy rządowe są i powinny 

pozostać stroną zaproszoną do udziału w tym procesie, w celu zapewnienia 

komplementarności z kierunkami polityki resortowej. Tymczasem grozi para-

doksalna niespójność, polegająca na tym, że z jednej strony samorząd woje-

wództwa obarczony został odpowiedzialnością za prowadzenie polityki rozwoju 

regionu, a z drugiej – systematycznie redukowane są narzędzia umożliwiające 

mu jakikolwiek wpływ na kierunkowanie rozwoju i konsolidacji sektora aka-

demickiego w przestrzeni regionu będącego przecież jednym z motorów kreują-

cych konkurencyjność regionalną. Zdaniem Marszałków, szkoły wyższe mają 

naturalną predyspozycję, aby stać się aktywnym podmiotem w działaniach bez-

pośrednio zmieniających strukturę społeczną, gospodarczą i przestrzenną regio-

nu. Aby tak się stało, uczelnie muszą włączyć się w regionalne procesy rozwo-

jowe oraz zbliżyć swoją działalność do potrzeb regionalnych. Tymczasem 

uczelnie są jednowymiarowo ukierunkowane na relacje z władzami centralnymi 

i ten stan rzeczy się pogłębia. Biorąc pod uwagę wyposażenie kompetencyjne 

i finansowe samorządów województw, nieadekwatne do powierzonych zadań, 

regionalne programy operacyjne tworzyły jedyną realną możliwość zapropono-

wania uczelniom oferty współpracy wokół kluczowych wyzwań rozwojowych. 

Wprawdzie zaktualizowane strategie rozwoju województw zawierają liczne 

propozycje współpracy pomiędzy samorządem województwa a sektorem aka-

demickim oraz konkretnych zobowiązań w tym zakresie. Nie koncentrują się 

one na kolejnych inwestycjach infrastrukturalnych. Proponowane wyelimino-

wanie interwencji regionalnej oznacza praktyczne pozbawienie samorządów 

województw jakichkolwiek realnych narządzi inspirowania i kierunkowania 

przedsięwzięć wyższych uczelni w sposób odpowiadający celom regionalnej 

strategii rozwoju.  
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Wskazuje się również, że ewentualne ryzyko rozproszenia lub nieracjonal-

ności interwencji regionalnej można zredukować w inny sposób niż całkowite 

jej eliminowanie. Podobnie, można znaleźć rozwiązanie dla zminimalizowania 

ryzyka dla trwałości inicjatyw edukacyjnych wpieranych ze szczebla regional-

nego. Ryzyko to istnieje i związane jest z brakiem instrumentów finansowych 

pozostających w dyspozycji samorządu województwa, a pozwalających na 

trwałe współfinansowanie uczelnianej oferty kształcenia, wykreowanej w wyni-

ku wsparcia ze środków UE wydatkowanych w ramach regionalnego programu 

operacyjnego. Jego redukcja może polegać na dopuszczeniu interwencji regio-

nalnej w zakresie zamawiania kierunków kształcenia, wspierania inicjatyw pilo-

tażowych związanych z angażowaniem biznesu i samorządów terytorialnych, 

współfinansowania kierunków odpowiadających specyficznym specjalizacjom 

regionalnym i subregionalnym.  

Choć nie zamierzam szczegółowo oceniać zidentyfikowane przez woje-

wództwa inteligentne specjalizacje, sposoby ich wyboru oraz pomysły na orygi-

nalne nazwy, to jednak można odnotować przynajmniej kilka najbardziej zna-

miennych faktów
22

:  

- większość województw zakończyła nie tylko fazę identyfikacji specjalizacji, 

lecz zatwierdziła odpowiednie dokumenty,  

- kolejność prac, zastosowane metody a także charakter i poziom szczegóło-

wości zidentyfikowanych obszarów specjalizacji są zróżnicowane, podobnie 

jak horyzont czasowy strategii
23

, 

- wprawdzie nie ma reguły dotyczącej poziomu szczegółowości zidentyfiko-

wanych specjalizacji i trudno byłoby jednoznacznie określić, jaka ich liczba 

byłaby najbardziej optymalna, odnotować jednak należy wyraźne różnice na 

tym polu,  

- władze regionalne zastosowały bardzo różne podejścia do wyboru specjali-

zacji, wskazywano zarówno branże, technologie, jak i szersze obszary, np. 

partnerstwo trans graniczne, 

                                                           
 22  Szerzej: M. Słodowa-Hełpa, Inteligentna specjalizacja… 

 23  Większość dokumentów obejmuje okres do 2020 r., odpowiadający cezurze perspektywy 

planistycznej i finansowej UE oraz związanych z nią średniookresowych strategii i programów 

operacyjnych. Są jednak i koncepcje nakreślone na dłuższą perspektywę. 
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- o ile dla części województw np. podkarpackie
24

, wybór ścieżki rozwoju był 

oczywisty i określenie tzw. inteligentnych specjalizacji nie stanowiło pro-

blemu, to w innych województwach identyfikacja okazała się niełatwym 

przedsięwzięciem, 

- są województwa, np. kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, opolskie, 

które przewidują, znacznie bardziej szczegółowy charakter inteligentnych 

specjalizacji koncentrujących się wokół branż. Województwo kujawsko- 

-pomorskim wyróżniło ich aż 8, uzasadniając, że konieczna jest precyzyjna, 

dobrze wymierzona interwencja. Czas pokaże jednak czy taki argument jest 

uzasadniony, 

- w raporcie Deloitte oceniono, że polskie regiony bardzo dobrze programują 

rozwój, ich strategie innowacyjności są dobrze przygotowane, umiejętnie zi-

dentyfikowały inteligentne specjalizacje, co daje im szansę na skok rozwo-

jowy. Żeby jednak mógł on urzeczywistnić się, trzeba stworzyć system in-

nowacji, a więc powiązać wszystkie instytucje regionalne odpowiedzialne za 

politykę rozwoju, tak, aby np. park technologiczny współpracował z uczel-

niami wyższymi, a uczelnie z instytucjami otoczenia biznesu, by dokonywał 

się transfer wiedzy i informacji między biznesem a nauką, a sektor publiczny 

temu patronował
25

,  

- z raportu dotyczącego postępów prac w zakresie przygotowania inteligent-

nych specjalizacji na wszystkich poziomach: krajowym, makroregionalnym, 

regionalnym, wykonanego przez ekspertów Banku Światowego na zlecenie 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wyraźnie wynika, że dokonane wybo-

ry trzeba będzie weryfikować
26

, 

- niezwykle ważna będzie zatem konfrontacja wypracowanych rozwiązań na 

podstawie analizy otoczenia i ich korekta, 

- optymistyczne jest to, że polski samorząd wychodzi z „dziecięcej choroby”, 

jaką była rywalizacja wszystkich z wszystkimi, na każdej płaszczyźnie, że 

                                                           
 24  Przemysł lotniczy jest kołem zamachowym podkarpackiej gospodarki i stawia ten region 

w „pierwszej lidze pod względem innowacyjności”. Dlatego wybór ścieżki rozwoju był 

oczywisty. W. Stepaniuk, Dolina Lotnicza – polski przykład centrum biznesu na światową skalę, 

„Polski Przemysł” 2012, nr 4 (16). 

 25  W czym tkwi sekret liderów innowacji?, Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich 

regionów – Raport z badania, Warszawa, 23 września 2013 r., www.deloitte.com (26.09.2013). 

 26  Z Bankiem Światowym o inteligentnych specjalizacjach, poig.gov.pl (12.08.2013).  

http://polskiprzemysl.com.pl/author/wojciech-stepaniuk/
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The core premises of the concept of smart specialization, its roots, its role in the 

future Cohesion Policy of the EU and the place it occupies in the legal regulations for 

the EU financial perspective 2014–2020 constitute a background for the presentation of 

the efforts undertaken to identify smart specializations for the Polish regions. These ef-

forts served as the basis for producing new relevant strategic documentation. Proposing 

a fully-fledged evaluation report on the choices made – with the main emphasis on the 

growth of cohesion and competitive-ness of the regions – is most probably a premature 

step to take. However, the topicality of the issue at hand and the need for the debate on 

the pros and cons of the conception of smart specialization, along with the best practices 

in the field and potential challenges and risks encourage the author to discuss – to the 

widest possible extent – the following issues:  

- the role of regional and local government in the processes of implementing the strat-

egy of smart specializations,  

- the supraregional and subregional dimensions of the smart specialization strategy 

and their connections with the already functioning and newly created clusters,  

- opportunities for stimulating positive changes in this area, with the use of the EU 

structural funds as well as other EU financial instruments, 

- dilemmas and challenges which must be addressed already at the stage of the identi-

fication of the leading areas of smart specialization,  

- claims and suggestions concerning further actions to foster partnership and support 

integrated regional development.  

Translated by Dariusz Kaczyński 

 

 

 



 

 

1

nfrastruktura techniczna wsi – obok infrastruktury społecznej – stanowi 

swoisty system nerwowy obszarów wiejskich. Przy początkowym osadnic-

twie, dbano przede wszystkim o pozyskanie gruntów rolnych, na którym sta-

wiano obejście gospodarskie. Dopiero potem zaczęto łączyć osady systemem 

dróg, które określały typy wsi (wsie zwarte i rozproszone). Tradycyjnie wodę 

czerpano ze studni lub przy użyciu pompy. Z czasem ludność wiejska zaczęła 

aspirować do coraz większych udogodnień i porównywać swoją sytuację do wa-

runków miejskich i z tej konfrontacji nie zawsze wychodziła obronną ręką
2
. 

Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich oznacza nie tylko sieć dróg, 

wodociągów, kanalizacji, sieci gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, 

ale także system technicznego wyposażenia obszarów wiejskich, podnoszących 

wartość siedliska wiejskiego. Infrastruktura techniczna w sposób istotny podno-

si standard życia mieszkańców wsi, ale przede wszystkim przyczynia się do 

                                                           
 1  Projekt badawczy został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

 2  A. Mickiewicz, B.M. Wawrzyniak, Znaczenie infrastruktury technicznej dla kształtowania 

obszarów wiejskich, UE, Wrocław 2011. 
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zwiększenia wydajności pracy, do obniżenia kosztów funkcjonowania gospo-

darstwa i podniesienia produktywności rolnictwa. Wzrost nasycenia obszarów 

wiejskich infrastrukturą oznacza przyrost wartości terenów, które upodabniają 

się do warunków funkcjonujących w miastach, czyniąc zamieszkiwanie na tych 

obszarach równie dogodne i porównywalne z tymi miejskimi
3
.  

 

Według Borcza infrastruktura techniczna oznacza zespół podstawowych 

obiektów, urządzeń i instalacji, takich jak drogi, mosty, sieci energetyczne i te-

lekomunikacyjne o charakterze usługowym, nieodzownie potrzebnych dla wła-

ściwego funkcjonowania społeczeństwa i produkcyjnych działów gospodarki
4
. 

Przy konstruowaniu założeń badawczych wychodzono z założenia, że stan tej 

infrastruktury nie jest tylko zależny od mieszkańców wsi, lecz od systemu 

wsparcia udzielanego przez władze lokalne oraz środki pochodzące z budżetu 

UE. Założono, że wysokie koszty instalacji infrastruktury na obszarach wiej-

skich, generowane były zwłaszcza przez rozproszenie terytorialne obiektów go-

spodarskich, których połączenie w jeden system, jest o wiele wyższe, niż 

w przypadku skoncentrowanej zabudowie budynkach położonych w miastach
5
.  

Po przystąpieniu w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej ważnym czynni-

kiem rzutującym na charakterystykę omawianego problemu miały wymagania 

wysokie stawiane obszarom wiejskim, w postaci ochrony środowiska natural-

nego oraz przyjęte programy wspierające rozwój infrastruktury technicznej. Ba-

daniom zmian infrastruktury technicznej poddano obszary wiejskie w dwóch 

układach, w tym w układzie województw oraz między dwoma spisami rolnymi. 

Badania oparto o wyniki powszechnego spisu rolnego z 2002 i 2010 r. oraz 

o dane Systemu Informacji Zarządczej ARiMR. Spośród wielu czynników 

określających infrastrukturę techniczną, w badaniach skoncentrowano główną 

uwagę na kwestiach wody, jej uzdatniania, kanalizacji i kosztów instalacji tych 

urządzeń. 

                                                           
 3  G. Rutkowska, Analiza porównawcza, infrastruktury technicznej i społecznej w wybranej 

gminie z wymogami UE, SGGW, Warszawa 2002. 

 4  Z. Borcz, Infrastruktura terenów wiejskich, Wydawnictwo AR, Wrocław 2000. 

 5  J. Salamon, Infrastruktura i ekologia obszarów wiejskich, PAN, Kraków. Obszary wiejskie, 

2013, GUS, Warszawa 2010. 
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Wspólnota europejska zawsze przywiązywała szczególną rolę do działań, 

mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Wśród różnorodnych po-

czynań wymieniano potrzebę utrzymania wysokiego poziomu ochrony, przy 

przestrzeganiu zasady współistnienia wzrostu gospodarczego, z jednoczesnym 

zapewnieniu priorytetów związanych ze środowiskiem. Ochrona środowiska 

stawia sobie za cel działanie mające na celu właściwe wykorzystanie zasobów 

i składników środowiska naturalnego, w tym racjonalne kształtowanie środowi-

ska i gospodarowanie zasobami, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i przy-

wracanie elementów przyrody do stanu poprzedniego
6
. 

Wchodząc do UE Polska zobowiązała się dostosować swoje prawo do 

wymagań szeregu dyrektyw środowiskowych, w tym również dotyczących 

ochrony wody i systemów uzdatniania ścieków. W tym względzie niezwykle 

istotna była kwestia rozwiązania problemu poboru wody, źródeł jej pozyskania, 

uzdatniania ścieków, kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Firmy mające zdolno-

ści inwestycyjne przedstawiali rolnikom, fundacjom czy samorządom przy-

najmniej kilka wariantów i możliwości podjęcia procesu inwestycyjnego. 

W wyniku wielostronnych analiz przykładowo okazywało się, że podłączenie 

do kanalizacji zbiorczej nie zawsze musiało być najlepszą opcją. Czasami dużo 

korzystniejsze były rozwiązania indywidualne, czyli przede wszystkim instalo-

wanie przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Przy analizie środowiska naturalnego, woda odgrywa podstawową rolę 

i jest głównym czynnikiem produkcji w rolnictwie, zarówno w sektorze pro-

dukcji roślinnej, jak i hodowli. Znaczenie wody jest równie ważne dla gospo-

darstwa domowego. Tradycyjne źródła wody w postaci studni i pomp, poza 

uciążliwością korzystania z tego typu obiektów, charakteryzują się niskim sta-

nem norm sanitarno-epidemiologicznym. Stąd stała dążność mieszkańców wsi 

do instalowania wodociągów, biorąc pod uwagę potrzebę zaspokojenia dużych 

potrzeb na wodę, zwłaszcza przy rozbudowanej hodowli zwierząt. Jedna z dróg 

zmierzających do położenia sieci wodociągowej, prowadziła poprzez samorzut-

ną inicjatywę mieszkańców wsi i powoływane w tym celu społeczne komitety 

budowy wodociągów. Potem te oddolne inicjatywy wspierały fundacje, samo-

                                                           
 6  Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustana-

wiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego. 
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rządy terytorialne, a następnie zapisane zostały w odpowiednich programach 

środków wsparcia finansowego Unii Europejskiej. W okresie badanym najpierw 

środki uruchomione zostały z funduszy SAPARD, potem PROW 2004–2006 

oraz PROW 2007–2013. 

Do sieci wodociągowej na obszarach wiejskich w 2010 r. przyłączono  

69,8 tys. budynków i było to porównawczo o 3,7 tys. mniej niż 8 lat wcześniej. 

Najwięcej budynków podłączono do sieci wodociągowej w woj. mazowieckim 

(15,4%), zaś najmniej w woj. opolski (1,5%). W 2010 r. podobnie jak w 2002 r. 

na obszarach wiejskich oddano do użytku 6,1 tys. km sieci wodociągowej. Naj-

dłuższe odcinki sieci powstały w woj. mazowieckim (709,8 km), najkrótsze na-

tomiast w woj. opolskim (56,1 km). Na instalacje wodne należy patrzeć poprzez 

pryzmat poprzedniego stanu posiadania. Przykładowo woj. opolskie posiadało 

już poprzednio dobrze rozbudowaną sieć wodociągową i kolejne instalacje mia-

ły charakter korygujący istniejące przyłącza, bądź dążono do przyłączenia ko-

lejnych gospodarstw, tych najbardziej oddalonych [Obszary wiejskie, 2013].  

Ważną funkcję w pozyskanie wody dobrej jakości odgrywają stacje uzdat-

niania wody. W okresie badawczym liczba tego typu stacji wzrosła z 256 do 

462 (o 55,4%), przy czym w małym zakresie dotyczyło to stacji budowanych od 

podstaw (79 stacji), zaś główną uwagę skupiono na ich modernizacji (383 sta-

cji), czyli temu procesowi modernizacji poddano dwukrotnie więcej stacji niż 

8 lat wcześniej. Najwięcej stacji uzdatniania wody zmodernizowano w woj. za-

chodniopomorskim (66), najwięcej zaś nowych powstało w woj. pomorskim 

(14)
7
. 

Tabela 1 

Instalacje w zakresie wodociągów zbiorowych i stacji uzdatniania wody na obszarach 

wiejskich 

Wyszczególnienie 

Przyłącza do bu-

dynków 
Sieć wodo-

ciągowa 

w km 

Stacje uzdatniania wody w szt. 

w km w szt. ogółem nowe 
zmoderni-

zowane 

dolnośląskie 2002 85,9 3221 216,4 11 3 8 

2010 65,2 3331 210,3 24 6 18 

kujawsko- 

-pomorskie 

2002 157,2 3478 365,0 12 – 12 

2010 134,7 4367 358,4 34 4 30 

lubelskie 2002 245,7 5125 474,6 16 10 6 

                                                           
 7  J. Salamon, Infrastruktura i ekologia obszarów wiejskich, PAN, Kraków. Obszary wiejskie, 

2013. 
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Wyszczególnienie 

Przyłącza do bu-

dynków 
Sieć wodo-

ciągowa 

w km 

Stacje uzdatniania wody w szt. 

w km w szt. ogółem nowe 
zmoderni-

zowane 

2010 237,4 6122 597,2 22 6 16 

lubuskie 2002 46,7 1790 168,5 12 4 8 

2010 43,9 2270 249,3 25 3 22 

łódzkie 2002 169,1 5113 319,2 13 1 12 

2010 105,2 4436 259,2 28 2 26 

małopolskie 2002 147,0 6230 194,0 7 3 4 

2010 248,0 6886 342,1 4 1 3 

mazowieckie 2002 651,0 18089 1563,2 60 21 39 

2010 302,4 10753 709,8 57 11 46 

opolskie 2002 54,7 1418 89,7 – – – 

2010 37,8 1036 56,1 8 2 6 

podkarpackie 2002 255,9 6041 414,2 12 3 9 

2010 110,0 4458 207,9 28 4 24 

podlaskie 2002 147,8 3357 361,2 8 3 5 

2010 92,5 2451 421,1 24 3 21 

pomorskie 2002 87,5 3718 325,9 27 9 18 

2010 650,1 5804 655,9 35 14 21 

śląskie 2002 81,7 2537 83,4 3 1 2 

2010 110,1 3181 85,4 20 7 13 

świętokrzyskie 2002 148,5 5213 387,0 17 13 4 

2010 89,1 3690 295,4 10 3 7 

warmińsko- 

-mazurskie 

2002 129,9 2828 601,0 16 2 14 

2010 87,7 2896 528,2 17 3 14 

wielkopolskie 2002 117,8 4322 328,1 24 4 20 

2010 155,9 5988 464,6 60 8 52 

zachodniopomorskie 2002 28,0 1098 145,8 18 3 15 

2010 47,3 2162 639,0 66 2 64 

POLSKA 2002 2554,4 73578 6037,2 256 80 176 

2010 2517,4 69831 6079,8 462 79 383 

Źródło: dane PSR z 2002 i 2010. 

Kolejnym etapem sanitaryzacji i higienizacji wsi było budowanie sieci ka-

nalizacyjnych, pozwalających na ujęcie zużytej wody w system odprowadzają-

cy odpady płynne i ich utylizację. Kanalizację w warunkach wiejskich należy 

uznać za stosunkowo nowe zjawisko, a przy tym wyższą formę walki z zanie-

czyszczeniami. W wyniku tego procesu odpady płynne trafiały do oczyszczalni 

ścieków, tam ulegały degradacji i bywały doprowadzane do stanu, niezagrażają-

cemu środowisku przyrodniczemu. W okresie ostatnich 8 lat, zanotowano istotny 

wzrost sieci kanalizacji zbiorowych, z 4285,2 km w 2002 r do 7686,9 km 

w 2010 r. (o 55,7%). Do województw, w których postęp w tym zakresie doko-

nał się na najwyższym poziomie, można zliczyć woj. świętokrzyskie (3,1 krot-

nie), zachodniopomorskie (3,1 krotnie) i pomorskie (3,2 krotnie). 
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Stosunkowo nowym zjawiskiem na obszarach wiejskich, było budowanie 

indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, według różnych projek-

tów i w oparciu o odmienne technologie (biologiczne i drenażowe). Przydomo-

we oczyszczalnie ścieków były alternatywą dla gospodarstw położonych w du-

żej odległości od zwartej zabudowy wsi, gdzie dodatkowa budowa kanalizacji 

przekraczała koszty eksploatacji urządzeń. Duży udział w podjęciu tego typu 

inwestycji odegrały służby doradcze ODR, które inspirowały i zachęcały rolni-

ków, aby odejść od urządzeń typu szambo czy nieutwardzone rozlewisko, na 

rzecz systemów atestowanych. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków by-

ła pod względem sanitarnym, a także wygody doskonałą alternatywą dla szam-

ba. Okazywało się, że była po prostu wygodna, tania w eksploatacji, ekologicz-

na i bezpieczna. Co prawda wybudowanie szamba kosztowało mniej rolnika, 

niż zamontowanie oczyszczalni, z drugiej jednak strony eksploatacja szamba 

była znacznie droższa, z uwagi na konieczność częstego wywozu nieczystości. 

Tabela 2 

Charakterystyka sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków i wysypisk odpadów  

na obszarach wiejskich  

Wyszczególnienie 

Sieć kanalizacyjna Oczyszczalnie ścieków 

Wysypi-

ska odpa-

dów 

zbior-

cza 

przykanaliki 

do budynków 
zbiorcze 
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o
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w
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3
/d

o
b

ę 

dolnośląskie 2002 228,4 52,3 2109 1 584,0 110 2 6,4 

2010 308,6 63,7 3620 13 6044,0 227 – – 

kujawsko- 

-pomorskie 

2002 392,7 64,6 3412 4 888,4 357 4 16,5 

2010 262,6 47,9 2504 10 1918,6 1901 – 5,5 

lubelskie 2002 171,0 59,5 2691 13 1637,0 143 2 1,8 

2010 420,7 78,4 5039 15 2026,0 3391 – – 

lubuskie 2002 55,1 11,9 716 4 832,0 5 – – 

2010 231,1 17,7 1804 10 1298,1 398 – – 

łódzkie 2002 99,0 43,3 2674 13 4530,9 167 – – 

2010 218,6 50,6 4221 14 2324,3 1257 – – 

małopolskie 2002 391,0 117,5 6118 13 4586,0 79 – – 

2010 535,3 176,2 8601 31 2665,6 858 – – 

mazowieckie 2002 242,4 96,4 7052 11 3441,0 115 2 9,7 

2010 488,2 139,3 9133 36 10505,0 3263 – – 
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Wyszczególnienie 

Sieć kanalizacyjna Oczyszczalnie ścieków 

Wysypi-

ska odpa-

dów 

zbior-

cza 

przykanaliki 

do budynków 
zbiorcze 
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3
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opolskie 2002 90,0 34,0 1634 3 818,9 29 3 9,3 

2010 227,2 75,3 3511 7 512,0 404 – – 

podkarpackie 2002 885,7 302,7 11747 4 2203,0 – – – 

2010 1194,4 220,2 14357 30 11212,0 14 – 1,6 

podlaskie 2002 107,9 35,5 2551 8 1578,0 177 – – 

2010 166,2 2004,5 1986 4 77,0 951 – – 

pomorskie 2002 423,1 87,9 5383 12 3846,0 59 – – 

2010 1293,1 115,8 7634 9 1382,5 370 – – 

śląskie 2002 173,3 57,2 3339 4 2012,0 50 – – 

2010 297,1 59,9 4325 8 3580,2 200 – – 

świętokrzyskie 2002 102,6 43,1 1961 3 395,0 18 1 1,2 

2010 330,3 51,7 3012 9 3423,0 662 – – 

warmińsko- 

-mazurskie 

2002 269,8 28,7 1792 5 1690,0 13 – – 

2010 356,7 34,7 2666 13 2589,9 787 – – 

wielkopolskie 2002 379,6 90,7 6737 18 5177,8 88 1 4,8 

2010 491,8 95,8 9145 20 753,2 865 1 8,3 

zachodnio-

pomorskie 

2002 273,6 25,2 1379 8 4203,6 15 – – 

2010 865,2 56,5 3082 9 1362,0 139 – – 

POLSKA 2002 4285,2 1150,5 61295 124 38423,6 1425 15 49,7 

2010 7686,9 3287,9 84640 238 51673,4 15687 1 15,4 

Źródło:  dane PSR z 2002 i 2010. 

W 2010 r. na obszarach wiejskich powstało 7,7 tys. km zbiorczych sieci 

kanalizacyjnych i w porównaniu do 2002 r. zbudowane instalacje były dłuższe 

o 3,4 tys. km. Najdłuższe sieci kanalizacyjne zostały wybudowane w woj. po-

morskim (1,3 tys. km) i podkarpackim (1,2 tys. km). Z kolei najkrótsza instala-

cja powstała w woj. podlaskim (166 km). W omawianym roku do sieci zostało 

przyłączonych 84,6 tys. budynków, czyli o prawie 40% więcej niż przed 8 laty. 

Największy udział przyłączonych do kanalizacji obiektów zanotowano woj. 

podkarpackim (17,0%), z kolei najniższy w lubuskim (2,1%) i podlaskim 

(2,3%) [Obszary wiejskie, 2013]. 

W latach 2002–2010 liczba indywidualnych oczyszczalni ścieków wzrosła 

ponad dziesięciokrotnie, z 1425 do 15687. Do województw notujących naj-

większy przyrost tego typu obiektów zanotowano w woj. łódzkim (7,5 krotnie), 

lubelskim (4,2 krotnie), mazowieckim (3,5 krotnie) i podlaskim (1,8 krotnie). 
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Unia Europejska dbała o środowisko naturalne nie tylko werbalnie, ale 

proponowała środki, programy i odpowiednie działania związane, między in-

nymi z infrastrukturą techniczną. Pierwsze działania z tym związano zapisano już 

w programie przedakcesyjnym SAPARD, który rozpoczął się w 2002 r. Wśród 

różnych poczynań wymieniono działanie związane z rozwojem i doskonaleniem 

infrastruktury na obszarach wiejskich, które miało na celu wsparcie wielofunk-

cyjnego rozwoju obszarów wiejskich. 

Kolejnym programem był Sektorowy Program Operacyjny, przypadający 

na lata 2004–2006, a więc w pierwszej fazie funkcjonowania Polski w Unii Eu-

ropejskiej. 

W ramach tego działania wspierane były małe projekty infrastrukturalne, 

mające na celu polepszenie lub umożliwienie dostępu rolnikom do tego typu 

urządzeń. Działanie to często stanowiło wstępny warunek rozwoju i dostosowa-

nia produkcji rolniczej do europejskiego rynku rolnego. Gospodarstwa rolne by-

ły zobowiązane do podejmowania produkcji zbliżonej standardem do żywności 

ekologicznej, która wolna jest od pestycydów i nadmiernej chemizacji Ponadto 

działania miały przyczynić się do poprawy warunków życia i prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej, w sensie przystosowania do wielofunkcyjnego rozwoju 

obszarów wiejskich.  

Realizowane w ramach tego działania indywidualne projekty miały cha-

rakter uzupełniający w stosunku do inwestycji o większym znaczeniu podej-

mowane w skali wsi, sołectwa czy gminy. Pomocą finansową mogły być objęte 

koszty budowy lub modernizacji dróg wewnętrznych, źródła indywidualnych 

systemów zaopatrzenia w wodę wraz z ich uzdatnianiem, lokalnych systemów 

kanalizacyjnych, urządzeń zaopatrzenia w energię (OZE), a także instalacji in-

dywidualnych stałych łączy internetowych.  

Zgodnie z programem, poziom udzielanej pomocy mógł wynieść maksy-

malnie 50% tak zwanych kwalifikowanych kosztów, przy przestrzeganiu nastę-

pujących limitów: 200 tys. zł przy budowie lub modernizacji dróg wewnętrz-

nych, 80 tys. zł przy budowie urządzeń do odprowadzania o oczyszczania ście-

ków , 40 tys. zł przy modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę. W latach 

2004–2006 liczba złożonych wniosków na tę działalność wyniosła 4945, którą 

określono na sumę 261,2 mln zł. Najwięcej wniosków złożono w woj. lubel-
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skim – 941 (19,0%), mazowieckim – 685 (13,6%) i podlaskim – 548 (11,1%) 

[Mickiewicz, 2011].  

W kolejnym programie PROW przypadającym na lata 2007–2013 przyjęto 

działanie pośrednie, zmierzające do poprawiania i rozwijania infrastruktury 

związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa do zrównoważonego rozwoju. 

Działanie realizowane było w dwóch schematach: jako 1. scalanie gruntów rol-

nych oraz 2. gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Wsparcie udzie-

lone w ramach schematu pierwszego pokrywały koszty sporządzania dokumen-

tacji geodezyjno-prawnej, wytyczeniu i urządzeniu funkcjonalnej sieci dróg do-

jazdowych do gruntów rolnych oraz wydzielenia gruntów ekwiwalentnych dla 

rolników w niewielkiej odległości od siedziby gospodarstwa rolnego. Ponadto 

w ramach programów scaleniowych wprowadzono prace w zakresie zagospoda-

rowania poscaleniowego terenu, uwzględniające wymogi ochrony środowiska.  

Natomiast w ramach schematu drugiego projekty dotyczyły budowy lub 

modernizacji urządzeń melioracji szczegółowych, które bezpośrednio wpływały 

na lepsze wykorzystania środków produkcji, stabilność i jakość plonów, popra-

wę skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych, a także budowy 

lub modernizacji urządzeń melioracji podstawowej. Ponadto schemat drugi 

obejmował regulację cieków naturalnych, które zapewniają odpływ wody 

z urządzeń szczegółowych oraz magazynowanie i doprowadzanie wody do na-

wodnień. Projekty miały uwzględniać zapewnienie ochrony przeciwpowodzio-

wej. 

Pomoc polegała na refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych na re-

alizację projektów. Poziom pomocy wynosił maksymalnie 100% kosztów kwali-

fikowanych inwestycji. Z kolei wymagany krajowy wkład środków publicznych, 

w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych projektu, który pocho-

dził z budżetu państwa. W przypadku operacji z zakresu retencji wodnej, reali-

zowanych z udziałem środków regionalnych (RPO), wymagany krajowy wkład 

środków publicznych, ustalono w wysokości co najmniej 10% kosztów kwalifi-

kowanych projektu
8
. Według danych ARiMR w ramach omawianego działania 

PROW złożono 626 wniosków na kwotę 2945,5 mln zł. Największą liczbę 

wniosków złożono w woj. zachodniopomorskim (89 wniosków na kwotę 122,7 

mln zł), następnie w woj. wielkopolskim (61 wniosków na kwotę 443,4 mln zł), 

                                                           
 8  A. Mickiewicz, B.M. Wawrzyniak, Znaczenie infrastruktury technicznej dla kształtowania 

obszarów wiejskich, UE, Wrocław 2011. 
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lubelskim (76 i 380,9 mln zł) oraz mazowieckim (68 na kwotę 301,2 mln zł) [Sys-

tem Informacji Zarządczej ARiMR]. 

 

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi, każdy projekt kwalifikowany do 

realizacji, musiał spełniać szereg warunków technicznych, technologicznych, 

ekonomicznych i ekologicznych. Z tego względu przed przystąpieniem do in-

westycji przeprowadzano w analizy w oparciu o wiedzę fachową i wskaźniki 

ekonomiczne, określone programy i działania związane z inwestycjami infrastruk-

turalnymi. Przede wszystkim dobierano rozwiązania najbezpieczniejszego 

w danych okolicznościach dla środowiska oraz najbardziej opłacalnego pod 

względem ekonomicznym i eksploatacyjnym. Przy analizie kosztów ponoszo-

nych na inwestycje uwzględniano różne czynniki, jak np. rozproszenie gospo-

darstw domowych, typy wsi, ukształtowanie terenu, efekty funkcjonowania wy-

branego rozwiązania w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Dla samorzą-

dów czy inwestorów zastępczych, najistotniejsze były kwestie finansowe zwią-

zane z inwestycji, źródła ich pochodzenia, udziału własnego środowiska lokal-

nego czy indywidualnego rolnika. W środowisku wiejskim istniała świadomość, 

że rozbudowa czy modernizacja sieci kanalizacyjnych, jak również systemu 

przydomowych oczyszczalni ścieków wiązała się z wysokimi kosztami. Przy 

rozważaniu wariantów rozwiązań, ważne były koszty eksploatacyjne, które 

przekładały się na cenę ścieków. W sytuacji wysokich kosztów instalacji i od-

bioru ścieków, wówczas przyłączanie kolejnych mieszkańców do sieci kanali-

zacyjnej przebiegało niezwykle opornie.  

Dla inwestorów ważne było odpowiednie rozplanowanie systemu kanali-

zacyjnego, które polegały na znalezieniu najkorzystniejszego rozwiązania po-

między dwoma skrajnościami. Z jednej strony budowa centralnej oczyszczalni 

ścieków, wymagała budowy kolektorów tranzytowych, które musiały być 

w stanie przesyłać ścieki na znaczne odległości. Wiązało się to z wysokimi 

kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. Z kolei nakłady finansowe 

w przypadku indywidualnych oczyszczalni przydomowych, okazywały się ko-

rzystne dla rolników. Podstawowymi ograniczeniami dla wyboru odpowiedniej 

technologii, były nie tylko nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji, ale rów-

nież dostępna powierzchnia terenu, przepustowość oczyszczalni oraz typ od-

biornika oczyszczonych ścieków. Wskazanie optymalnego rozwiązania wyma-
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gało zatem uwzględnienia specyfikacji technicznej systemu i technologii, wa-

runków przestrzennych i środowiskowych określonej gminy, jak również oceny 

kosztów budowy i późniejszego użytkowania danego rozwiązania.  

Analiza porównawcza w okresie międzyspisowym wskazuje, że nakłady 

inwestycyjne na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ście-

ków, były wysokie, co wymagało partycypacji w kosztach, zarówno ze strony 

samorządu terenowego, jak i środków budżetowych czy funduszy europejskich. 

O ile w 2002 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 19,6 mln zł, to 2010 r. wzrosły do 

poziomu 161,3 mln zł. W 2010 r. najwięcej w kosztach budowy instalacji indy-

widualnych uczestniczyły samorządy gminne (58,9 mln zł czyli 36,5%), następ-

nie środki funduszy strukturalnych UE (48,1 mln zł – 29,8%) oraz występował 

duży udział samych mieszkańców wsi (28,3 mln zł – 17,5%). 



84 Europa Regionum XVII (2013) 

 



 Dagmara Zuzek, Bartosz Mickiewicz: Analiza porównawcza… 85 

 

 



86 Europa Regionum XVII (2013) 

 

Jest rzeczą charakterystyczną, że po środki z budżetu państwa sięgnęły 

tylko niektóre województwa, jak przykładowo woj. mazowieckie, małopolskie, 

podkarpackie i podlaskie. Odnotowano istotny postęp w zakresie nakładów in-

westycyjnych rozpatrywanych między spisami rolnymi. Wynika to z faktu, że 

chociaż już wówczas uruchomiono programy unijne typu SAPARD, to były to 

środki na niskim poziomie, które ponadto wymagały wkładu własnego. Obok 

środków unijnych w budowę oczyszczalni ścieków partycypowały woje-

wódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na poziomie 21,7 

mln zł, przy czym większość miała charakter pożyczki zwrotnej (20,3 mln zł) 

oraz fundusze pochodzące z Regionalnych Programów Operacyjnych, funkcjonu-

jących w poszczególnych województwach.  

W układzie wojewódzkim największy poziom nakładów na indywidualne 

oczyszczalnie ścieków osiągnęło woj. lubelskie (33,0 mln zł), łódzkie (12,9 mln 

zł), mazowieckie (10,8 mln zł) oraz warmińsko-mazurskie(10,4 mln zł). 

Wybór systemu kanalizacji dokonywano przy uwzględnieniu wielu aspek-

tów, w tym technologicznych, technicznych i ekonomicznych. O ile czynniki 

technologiczne i związane z tym techniczne były wyraźne określone w przepi-

sać, to czynniki ekonomiczne przysparzały najwięcej problemów. Wynikało to 

z faktu, że inwestycja nie była indywidualną sprawą danej społeczności lokal-

nej, lecz wymagała uzgodnień i aprobaty ze strony instytucji wspomagającej 

dane przedsięwzięcie. W skali kraju poziom nakładów na inwestycje w zakresie 

zbiorczych oczyszczalni ścieków uległ podwojeniu z 300,7 mln zł w 2002 r. do 

620,8 mln zł, to w tym ostatnim przypadku duży udział miały inwestycje zwią-

zane z modernizacją sieci (307,9 mln zł czyli 49,6%)
9
. 

                                                           
 9  J. Salamon, Infrastruktura i ekologia… 2013. 
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Przeprowadzając analizę porównawczą miedzy spisami rolnymi, warto 

zwrócić uwagę na fakt, że najwięcej środków uzyskano z funduszy struktural-

nych Unii Europejskiej (251,3 mln zł), a następnie ze środków samorządów 

gmin (215,9 mln zł) oraz NFOŚiGW 109,3 mln zł, przy czym podobnie jak 

w poprzednim przypadku, większość stanowiły pożyczki zwrotne (94,9 mln zł). 

Z kolei analiza porównawcza między województwami wskazuje na wystę-

powania zjawiska nierównomiernym korzystania ze środków wsparcia finanso-

wego UE, w celu poprawy stanu sanitarnego wsi. Najwięcej środków na oma-

wiane inwestycje przeznaczono w woj. podkarpackim 18,1%), a najmniej 

w opolskim (0,6%). W 2010 r. na terenach wiejskich wybudowano lub zmoder-

nizowano 238 zbiorczych oczyszczalni ścieków, czyli prawie dwa razy więcej niż 

w 2002 r. Najwięcej inwestycji zrealizowano w woj. mazowiecki (36), zaś naj-

mniej w podlaskim (4)
10

. 

Pod pojęciem infrastruktura techniczna kryje się coraz więcej definicji, po-

jęć i działań z tym związanych. Początkowo były to drogi, kolej, w tym kolej 

wąskotorowa czy przeprawy rzeczne. W miarę rozwoju społeczno- 

-ekonomicznego wzrastały aspiracje ludności zamieszkałej na obszarach wiej-

skich, która zaczęła porównywać swoją sytuację do sytuacji mieszkańców 

miast, jako pewnego miernika rozwoju cywilizowanego. Społeczność lokalna 

zwracała uwagę na brak dostępu do takich podstawowych dóbr jak czysta woda, 

powietrze, wyposażenie mieszkań w podstawowe instalacje, czy dostęp do 

środków komunikacji. W miarę upływu lat coraz więcej wsi pod wieloma 

względami nie odbiegało standardami od tych miejskich. Przede wszystkim 

wzrosła świadomość ekologiczna mieszkańców wsi, czego dowodem jest prze-

strzeganie reguł związanych z odpadami, lepszej gospodarki ściekowej, pozio-

mu emisji zanieczyszczeń powietrza, czy też dbanie o specjalne tereny zielone. 

W dobie powszechnej motoryzacji pilną sprawą staje się modernizacja dróg, 

budowa połączeń między wsiami, a przede wszystkim budowa nowego medium, 

w postaci internetu szerokopasmowego. 

W przeprowadzonych badaniach porównawczych między spisami rolnymi 

z 2002 r. a 2010 r., zwrócono uwagę na dwa problemy z szerokiego spektrum 

działań mieszczących się pod pojęciem infrastruktura techniczna, a mianowicie 

                                                           
 10  J. Salamon, Infrastruktura i ekologia…, 2013. 
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na wodę i ścieki. Polska miała już przedtem doświadczenie w społecznym 

uczestnictwie mieszkańców wsi, choćby dzięki Fundacji Wspierającej Zaopa-

trzenie Wsi w Wodę, która powstała w 1987 r. Dzięki Fundacji uświadomiono 

i zainspirowano wiele środowisk wiejskich, do podjęcia zbiorowego wysiłku 

budowy ujęć wodnych. W tym sensie w 2002 r. w kraju funkcjonowało już du-

żo instalacji tego typu. Po upływie ośmiu lat postęp był istotny, który był moż-

liwy dzięki otwarcia dostępu do funduszy strukturalnych UE, a także środków 

budżetowych i fundacji. W tym kontekście można powiedzieć, ze nowa sytuacja 

pojawiła się w momencie konieczności zagospodarowania ścieków, który to 

problem na obszarach wiejskich był w początkowej fazie. Zjawisko gospodarki 

ściekowej rozpatrywano w kontekście typów wsi, które charakteryzują się dużą 

rozległością terytorialną, przyczyniając się do generowania wysokich kosztów. 

Pośrednim rozwiązaniem okazały się indywidualne, przydomowe oczyszczalnie 

ścieków.  

Borcz Z., Infrastruktura terenów wiejskich, Wydawnictwo AR, Wrocław 2000. 

Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. usta-

nawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalne-

go.  

Mickiewicz A., Wawrzyniak B.M., Znaczenie infrastruktury technicznej dla kształtowa-

nia obszarów wiejskich, UE, Wrocław 2011. 

Rutkowska G., Analiza porównawcza, infrastruktury technicznej i społecznej w wybra-

nej gminie z wymogami UE, SGGW, Warszawa 2002. 

Salamon J., Infrastruktura i ekologia obszarów wiejskich, PAN, Kraków. Obszary 

wiejskie, 2013, GUS, Warszawa 2010. 

The paper presents comparative analysis of technical infrastructure which focused 

on two subjects, that means difference between agricultural indexes from 2002 and 

2010 and differences among provinces. The research based on problems of rural ares 

water supply and ways of sewage treatment. In analyzed period there was noticed sig-
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nificant increase of common sanitation net from 4285.2 km in 2002 to 7686,9 km in 

2010 (55,7%). The new occurrence wad building of individual sewage plants which 

number was increased over ten times, from 1425 to 15687. In the investment process 

there was huge participation of EU financial support. It let to spend for individual sew-

age plants the whole amount of 161.3 mln PLN, in 2002 those investment was on level 

on 19.6 mln PLN. In the scale of whole country the investments for common sewage 

plants was twice higher from 300.7 mln PLN in 2002 to 620,8 mln PLN, in that there 

was observed big participation of investments in net modernization (307.9 mln PLN). 

Translated by Bartosz Mickiewicz 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 przestrzeni problemu związanego z obszarami wiejskimi świadczą dane 

demograficzne. Aż 56% ludności 27 pństw Uni Europejskiej mieszka na 

obszarach wiejskich, które stanowią 91% jej terytorium. Stąd też, problem ten 

znajduje ważne miejsce w polityce unijnej. Dużą wagę przykłada się do spójno-

ści gospodarczej i ochrony środowiska. Także w poszczególnych krajach UE 

prowadzona jest narodowa polityka rozwoju obszarów wiejskich, powstają pla-

ny strategiczne. Obszary wiejskie w Polsce zajmują 93,2% powierzchni kraju, 

to stanowi o ich znaczeniu ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.  

Rewitalizacja jest procesem przemian przestrzennych, technicznych, bu-

dowlano-architektonicznych, społecznych i ekonomicznych. Rewitalizacja ob-

szarów wiejskich ma na celu „przywrócenie do życia” wsi, które na skutek 

zmian polityczno-społecznych i ekonomicznych utraciły swoją dawną funkcję, 

a także często uległy stagnacji i degradacji ekonomicznej. Działania w kierunku 

rewitalizacji powinny więc ożywiać i stymulować środowiska lokalne do dzia-

łań odnawiających potencjał społeczny i gospodarczy. Istotne jest rozeznanie, 

czy na określonym obszarze wiejskim istnieje szansa dla zagospodarowania 

zdewastowanych i niewykorzystanych obiektów i terenów pod kątem usług tu-

rystycznych i rekreacyjnych. Zakres zagospodarowania, obok atrakcji związa-

nych z przyrodą i związków przyrody z gospodarką, powinien uwzględniać 
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również elementy kulturowe, przedsiębiorczość mieszkańców, specjalistyczną 

wiedzę, rodzaj i wielkość kapitału. W badaniach możliwości rewitalizacji 

z uwzględnieniem branży turystyczno-rekreacyjnej należy więc uwzględniać 

trzy paradygmaty: ekonomiczny, kulturowy i przyrodniczy. Perspektywiczny 

plan rozwoju powinien również uwzględniać uwarunkowania demograficzne. 

Stan badań nad problematyką rewitalizacji obszarów wiejskich jest zna-

czący
1
. Inaczej jest w przypadku rewitalizacji obszarów wiejskich przez tury-

stykę i rekreację. Wprawdzie istnieją szersze opracowania na temat turystyki 

wiejskiej i jej znaczenia w ekonomice wsi, jednak nie istnieje szersze opraco-

wanie w kontekście rewitalizacji. 

Praca posiada charakter rozważań teoretycznych, jest na pograniczu opra-

cowania przeglądowego i komparatystycznego. Celem pracy jest wykazanie 

związku pomiędzy rozwojem turystyki wiejskiej i rewitalizacją obszarów wiej-

skich. Głównymi problemami podkreślonymi w pracy są: aspekt związany 

z powodzeniem rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, bariery lokalne 

w rozwoju turystyki wiejskiej, uwarunkowania rewitalizacji obszarów wiejskich 

z uwzględnieniem komponentów: turystyka, rekreacja, sport, a także zapropo-

nowanie triady paradygmatycznej w podejściu do badań rewitalizacji obszarów 

wiejskicj. 

Artykuł przygotowano głównie na podstawie studiów literatury, analizy 

dokumentów programowych Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Minister-

stwa Sportu i Turystyki, analiz i raportów różnych instytucji naukowych, a tak-

że analiz aktów prawnych oraz danych statystycznych GUS. 

 

W przyjętej przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO) definicji tu-

rystyki do celów statystycznych za turystykę uznaje się: ogół czynności osób, 

które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub in-

nych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wy-

łączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest aktywność zarobkowa 

wynagradzana w odwiedzanej miejscowości. Według K. Przecławskiego, tury-

styka jest „całokształtem zjawisk ruchliwości przestrzennej, związanych z do-

                                                           
 1  Zobacz prace: M. Błąda, M. Jalinika, P. Mickiewicza, A. Noworóla, R. Wilczyńskiego, 

M. Prochorowicz, Z. Ziobrowskiego. Pełny opis dokumentacyjny zawiera bibliografia załączni-

kowa.  
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browolną, czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowisku życia oraz wej-

ściem w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedzanym (przyrodniczym, 

kulturowym bądź społecznym)”
2
. Często z turystyką kojarzona jest rekreacja 

ruchowa, postać aktywności fizycznej podejmowana w celu regeneracji sił, 

a wśród jej niezliczonych form są zarówno wędrówki, spacery, gry i zabawy, 

ale także i sporty ekstremalne wymagające dużej sprawności i wydolności fi-

zycznej, a także umiejętności technicznych.  

Specyficznym rodzajem turystyki jest turystyka wiejska. Tak jak każdy 

rodzaj turystyki jest ona w otoczeniu ekonomicznym, ale także społecznym, 

kulturowym i przestrzennym. Jej charakterystyczną cechą jest niewielkie nasi-

lenie i ograniczona przestrzeń.  

Turystyka wiejska jako część ekonomii w ciągu najbliższych lat będzie 

jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi. Ta tendencja widocz-

na jest również w dokumentach planistycznych na różnych poziomach: Unii Eu-

ropejskiej, krajowym, regionalnym i lokalnym. Tak więc, turystyka jako dzie-

dzina, może być ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego obszarów wiej-

skich. Według Izabelli Sikorskiej-Wolak turystyka sprzyja aktywizacji gospo-

darczej i różnicowaniu działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, zaj-

muje ważne miejsce w wielofunkcyjnym rozwoju tych obszarów, umożliwia 

zagospodarowanie niewykorzystanych dotychczas zasobów, a w konsekwencji 

przyczynia się do wzrostu konkurencyjności gmin wiejskich
3
.  

                                                           
 2  K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków 2001, s. 30. 

 3  I. Sikorska-Wolak, Turystyka wiejska jako wielowymiarowe zjawisko i jako przedmiot ba-

dań naukowych, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, red. Izabella Si-

korska-Wolak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra 

Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa SGGW, Warszawa 2008, s. 14–15. 
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Rys. 1.  Powodzenie działań w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach wiej-

skich 

Źródło:  opracowanie własne. Por. też: M. Jalinik, rys. 3. Oddziaływanie czynników na powo-

dzenie działalności turystycznej. Podmioty turystyczne czynnikiem rozwoju obszarów 

wiejskich, Prace Naukowe SGGW, nr 45, s. 217. 

Na zasoby turystyczne obszarów wiejskich składają się przede wszystkim 

istotne cechy przyrodnicze i społeczne regionu, które w obiektywnej ocenie po-

tencjalnych nabywców usług turystycznych i popytu na nie, stają się walorami 

turystycznymi. W turystyce wiejskiej możemy wyróżnić punktowe miejsca tu-

rystyczne w obszarze o niskich walorach i zgospodarowaniu turystycznym lub 

całe regiony turystyczne charakteryzujące się dużą atrakcyjnością
4
 związaną ze 

specyficznymi cechami naturalnymi, lub nabytymi w procesie działań ludzi do-

brami kultury. To własnie walory turystyczne decydują o destynacji turystycz-

nej. 

                                                           
 4  Atrakcyjność turystyczna jest zbiorem walorów turystycznych i zagospodarowania tury-

stycznego.  
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W przestrzeni rekreacyjnej jak i turystyce niezbędne jest właściwe zago-

spodarowanie terenu. Współcześnie nie sposób wypromować istotny komercyj-

nie produkt rekreacyjny czy turystyczny bez nowoczesnej bazy w zakresie in-

frastruktury. Zakres zagospodarowania powinien dotyczyć nie tylko atrakcji 

związanych z przyrodą, należy uwzględniać również elementy kulturowe, 

przedsiębiorczość mieszkańców, specjalistyczną wiedzę, rodzaj i wielkość kapi-

tału. Jednakże w branży turystyczno-rekreacyjnej są to przedsięwzięcia o dużej 

kosztochłonności, konieczności zgromadzenia środków inwestycyjnych. Pozy-

skanie kapitału inwestycyjnego może być trudne w przypadku zapóźnionych, 

gospodarczo małych jednostek terytorialnych. Stąd też, istotne jest lokalnie ro-

zeznanie: czy istnieją szanse zagospodarowania zdewastowanych i niewykorzy-

stanych obiektów i terenów (w tym zwłaszcza nadających się do zagospodaro-

wania obiektów po pegerowskich) pod kątem usług turystycznych i rekreacyj-

nych? W województwie zachodniopomorskim uruchomiono programem rewita-

lizacji obszarów popegeerowskich. 

 

Rys. 2.  Bariery rozwoju turystyki wiejskiej 

Źródło:  opracowanie własne. 
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Proces rewitalizacji
5
 dokonuje się poprzez wiele dziedzin życia ekono-

micznego, społecznego i kulturowego. Jedną z nich może być tutystyka i rekre-

acja ruchowa. Istnieje powszechne przekonanie, że w turystyce i rekreacji ist-

nieją duże możliwości dla lokalnych, gminnych i wiejskich przedsięwzięć zwią-

zanych z rewitalizacją. Zarówno w turystyce i rekreacji bardzo istotnymi ele-

mentami, ze względu na dobre rokowania rozwoju branż związanych z wypo-

czynkiem, są walory przyrodnicze i klimatyczne, na co najczęściej nie mamy 

bezpośredniego wpływu, za wyjątkiem przypadków degradacji środowiska na-

turalnego. W rekreacji ważna jest również, tak zawna, przestrzeń rekreacyjna, 

a więc wyodrębniona przestrzeń geograficzna posiadająca korzystne warunki 

dla realizacji różnych form wypoczynku. Przestrzeń rekreacyjna może dotyczyć 

dużych kompleksów o istotnej ekonomicznej i społecznej roli, jak również 

mniejszych topograficznie wydzielonych terenów. 

W zakresie rewitalizacji obszarów wiejskich poprzez turystykę i rekreację 

dla powodzenia przedsięwzięć ważne jest, jakim potencjałem kulturowym, za-

sobami ludzkimi i uwarunkowaniami przyrodniczo-klimatycznymi dysponuje 

rewitalizowany obszar. Bardzo istotne jest zinwentaryzowanie walorów i zaso-

bów turystycznych. Szczególne znaczenie ma potencjał kulturowy, którego 

składową są zasoby ludzkie. To własnie potencjał ludzi wykształconych, odpo-

wiednio przeszkolonych, stwarza szansę ich szybkiej reorientacji zawodowej, 

możliwości elastycznego dostosowania się do zmian struktury zawodowej, czę-

sto także w zakresie tworzenia nowych struktur gospodarczych w zmieniają-

cych się stosunkach własnościowych i w rozwoju nowych branż.  

                                                           
 5  Rewitalizacja (perspektywa UE) – to kompleksowy, skoordynowany i wieloletni odnowy, 

prowadzony na dokładnie wskazanym obszarze. Przy rewitalizacji określa się proces przemian 

przestrzennych, technicznych, budowlano-architektonicznych, społecznych i ekonomicznych. 

Rewitalizacja powinna tworzyć warunki do rozwoju lokalnej społeczności. 

  Rewitalizacja (wg Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) – to proces odnowy przestrzennej, 

technicznej, społecznej i ekonomicznej obszaru zdegenerowanego, prowadzący do jego zrówno-

ważonego rozwoju. Działania na rzecz rewitalizacji danego obszaru są ściśle powiązane z eko-

nomią społeczną, która polega na rozwoju społecznym danej wspólnoty przy wykorzystaniu in-

strumentów ekonomicznych. 
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Rys. 3.  Uwarunkowania rewitalizacji obszarów wiejskich z uwzględnieniem kompo-

nentów: turystyka, rekreacja, sport 

Źródło:  opracowanie własne. 

Niedocenianym kapitałem jest również biologiczny komponent sukcesu 

ekonomicznego – ekonomia biologiczna. W perspektywicznym planie znaleźć 

się powinny uwarunkowania demograficzne, a więc: wiek populacji, okres 

wzmożonej aktywności, temperament, zdrowie; morfofunkcjonalne: wydolność, 

wytrzymałość fizyczna itp. Interesującym wydaje się także podejście do zagad-

nień związanych z rewitalizacjaą obszarów wiejskich z uwzględnieniem połą-

czenia trzech paradygmatów: ekonomii, natury i kultury. 
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Rys. 4.  Triada paradygmatów badań rewitalizacji obszarów wiejskich 

Źródło:  opracowanie własne. 

Przestrzeń, na której odbywa się proces rewitalizacji odnosi się głównie do 

praw mikroekonomicznych – ekonomiki turystyki, ale również powinien 

uwzględniać wymiar biologiczny i kulturowy. Jednym z istotnych czynników, 

który może decydować o powodzeniu procesu rewitalizacji są czynniki demo-

graficzne. 

Kryzys dotyczy także dużych obszarów polskiej wsi. Niepokojące jest, że 

blisko połowa młodych mieszkańców wsi chce emigrować, blisko połowa nie 

ma w gospodarstwie następców. Jest to konsekwencja przemian politycznych 

i społeczno-ekonomicznych w Polsce w okresie blisko dwóch i pół dekad. 

W dłuższym okresie na skutek importu taniej żywności spada opłacalność pro-

dukcji. Ta tendencja jest przyczyną redukcji zatrudnienia w większości branż 

związanych z produkcją wiejską. Europę i Polskę zalewają tanie towary i żyw-

ność. Jednocześnie następuje degradacja dużych obszarów wiejskich, powięk-

szają się obszary hibernacji przedsiębiorczości lokalnej, rośnie migracja mło-

dych ludzi ze wsi do dużych miast, a także emigracja ekonomiczna za granicę. 

W wielu popegeerowskich wsiach panuje bieda. Na polskiej wsi struktura pod-
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miotów gospodarczych reprezentuje w większości branże: łowiecką i leśną, 

przetwórstwo, handel i usługi, a także turystykę i gastronomię.  

Wśród wielu dziedzin mogących w sposób istotny ożywić sytuację spo-

łeczno-gospodarczą wymienia się turystykę łącząc ją z rekreacją ruchową, która 

wykazuje większe szanse rozwoju w połączeniu z hotelarstwem. Turystka i re-

kreacja w strategii rewitalizacji polskiej wsi mogą spełniać istotną rolę. Istnieją 

jednak silne bariery w postaci: braku kapitału, i chęci zainwestowania inwesto-

rów zewnętrznych, brak konkurencyjnego produktu regionalnego, dodatkowo 

na wielu obszarach wiejskich istnieje niekorzystna struktura majątku produk-

cyjnego. Wśród barier wymienić można niedostateczne walory klimatyczno- 

-przyrodnicze (krótki sezon turystyczny), przestarzałą strukturę agrarną, niewy-

starczający poziom infrastruktury obszaru w połączeniu z poziom ekonomicz-

nym mieszkańców. Także brak lub niedostatek kapitału ludzkiego przy nieko-

rzystnych uwarunkowaniach demograficznych i niedostatecznym poziomie 

aspiracji społecznych (problemy związane ze sferą mentalnościową) skutecznie 

mogą uniemożliwić rozwój przedsięwzięć turystycznych. 

Powodzenie działań w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach 

wiejskich często uzależnione jest od połączenia zasobów ludzkich z przedsię-

biorczością lokalną. Jednym z istotnych warunków jest występowanie walorów 

przyrodniczych i klimatycznych. Połączenie walorów turystycznych z potencja-

łem kulturowym i zdolnością wytworzenia i wykreowania regionalnego produk-

tu turystycznego tworzy atrakcyjność turystyczną regionu w dalszej kolejności 

popyt na usługę. Oczywiście, jak każde przedsięwzięcie gospodarcze, także 

rozwój turystyki na obszarach wiejskich wymaga kapitału inwestycyjnego. Ska-

la działań dotyczy strategii unijnych, krajowych i lokalnych rozwoju turystyki 

obszarów wiejskich.  

Działania rewitalizacji poprzez turystykę uwzględniają przedsięwzięcia 

w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju malej industrializacji wsi, a także 

skansenizację wsi rozumianej jako pielęgnowanie rolniczego krajobrazu, gdzie 

rentowność samej produkcji rolnej posiada mniejsze znaczenie.  

Dla mieszkańców obszarów wiejskich najlepszym sposobem na poprawę 

sytuacji społeczno-ekonomicznej wsi, często jej rewitalizacji jest znalezienie al-

ternatywnych źródeł dochodów w formie różnego rodzaju działalności pozarol-

niczej. Jednakże w sytuacji realiów polskiej wsi możliwości dużych inwestycji 

są ograniczone. Szansą dla obszarów wiejskich mogą być małe i średnie formy 

działalności gospodarczej w tym turystyczno-rekreacyjnej. Rozwój możliwy 
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jest jednak przy społecznej i mentalnej gotowości społeczności wiejskiej do 

nowej kultury gospodarczej i zrównoważonego rozwoju. Jedną z szans są nadal 

nie w pełni wykorzystane środki finansowe pochodzące z funduszy UE. 
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function while quite often came to a standstill economically corrupted. Action aimed at 

redevelopment should enliven and stimulate local communities so that the social and 

economic potential is restored. It is then important that a given rural area be identified 
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Translated by Zbigniew Rawicz Lipiński 

 



 

 

1

 

ażdy podmiot gospodarczy funkcjonuje w bliższym czy dalszym otocze-

niu w odniesieniu do innych podmiotów. Dynamiczne procesy gospodar-

cze sprawiają, że musi on wchodzić w ciągłe relacje o charakterze formalnym 

bądź nieformalnym z innymi podmiotami, instytucjami czy organizacjami. Re-

lacje te mogą zachodzić zarówno w układzie pionowym (wertykalnym), jak 

i poziomym (horyzontalnym). Intensywność tych związków jest szczególnie 

istotna w przypadku funkcjonowania w wyspecjalizowanych koncentracjach 

sektorowych czy aglomeracjach. W tym kontekście szczególnego znaczenia 

w ciągu ostatnich dwudziestu lat nabrała koncepcja tzw. klastra (ang. cluster). 

Klaster jest formą samoorganizacji działalności gospodarczej niezależnych, lecz 

wzajemnie powiązanych podmiotów w przestrzeni gospodarczej. Klastry ze 

swej natury mają wymiar regionalny ze względu na umiejscowienie w regional-

nym systemie gospodarczym
2
. 

                                                           
 1  Artykuł przygotowano w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego ze środ-

ków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-

2011/01/D/HS4/03911. 

 2  T. Brodzicki, Teoretyczne aspekty koncepcji klastra, w: Klastry i polityka klastrowa w Pol-

sce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, red. T. Brodzicki, J. Kuczewska, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 15. 
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Prawidłowo funkcjonujące struktury klastrowe przyczyniają się do dyna-

micznego rozwoju gospodarczego, jednak ich działanie determinowane jest 

licznymi czynnikami zarówno wspierającymi, jak również ograniczającymi ich 

ekspansję. Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest próba wskazania 

barier rozwoju i funkcjonowania innowacyjnych form powiązań integracyjnych. 

W opracowaniu dokonano również krótkiej prezentacji koncepcji klasteringu 

i walorów funkcjonowania struktur klastrowych. Praca ma charakter teoretycz-

ny i poznawczy, wzbogacona danymi empirycznymi, a prowadzone aktualnie 

dalsze badania pozwolą na prezentację ich szczegółowych wyników w przy-

szłości. 

 

Z uwagi na fakt, że definicje klastra w różnych przekrojach i odniesieniach 

były już wielokrotnie prezentowane w dostępnej literaturze przedmiotu, w ni-

niejszym opracowaniu zrezygnowano z ich przytaczania, a skupiono się jedynie 

na przeglądzie koncepcji klasteringu i korzyściach płynących z funkcjonowania 

tego typu struktur. 

Klastry stanowią rodzaj zgrupowania przedsiębiorstw w formie sieciowej 

współpracy podmiotów działających w tej samej branży lub w tym samym 

segmencie rynku. Idea struktury klastrowej zakłada połączenie współpracy 

i rywalizacji tworzących ją podmiotów
3
. W ten sposób tworzą one innowacyjne 

środowisko prowadzące do efektywnej kreacji i dyfuzji wiedzy oraz wydajnego 

procesu uczenia się
4
. Transfer wiedzy jest możliwy dzięki bezpośrednim kon-

taktom międzyludzkim, dlatego też dla koncepcji klastra kluczowego znaczenia 

nabiera bliskość geograficzna. 

Innowacyjność klastrów cechuje spora dyspersja, gdyż powstają one za-

równo w tradycyjnych, jak i nowoczesnych sektorach gospodarki. Z tego punk-

tu widzenia można wyróżnić cztery rodzaje struktur klastrowych:
5
 

                                                           
 3  M. Pokrzycka, Klastry gwarancją sukcesu gospodarczego, „Gazeta Samorządu i Admini-

stracji” 2004, nr 25(173), s. 52; cyt. za: P. Nowak, Regionalna polityka klastrowa szansą podnie-

sienia konkurencyjności przedsiębiorstw, „Zarządzanie i Finanse” (Journal of Management and 

Finance) 2013, rok 11, nr 1, cz. 1, s. 525. 

 4  Z. Olesiński, Zarządzanie w regionie. Polska – Europa – Świat, Difin, Warszawa 2005, 

s. 16; cyt. za: P. Nowak, Regionalna, ibidem.  

 5  Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 

2011, s. 136; cyt. za: P. Nowak, ibidem. 
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1. klastry oparte na wiedzy, w których kluczowy jest bezpośredni dostęp do 

badań instytucji badawczych i szkół wyższych (np. w przemyśle lotniczym). 

2. klastry oparte na korzyściach skali, w których firmy powiązane są z instytu-

cjami technicznymi i uniwersytetami realizującymi badania na ograniczoną 

skalę (np. w przemyśle samochodowym). 

3. klastry wyspecjalizowanych dostawców, które tworzą firmy o dużej inten-

sywności B + R, kładąc nacisk na innowacje produktowe (np. klastry przed-

siębiorstw produkujących oprogramowanie i sprzęt komputerowy). 

4. klastry uzależnione od dostawcy, w których wiodącą rolę odgrywa import 

technologii, a współpraca dotyczy dostawców oraz podmiotów świadczą-

cych usługi posprzedażne (np. w przemyśle przetwórczym). 

Powstawanie struktur klastrowych niesie wymierne korzyści nie tylko dla 

samych przedsiębiorstw i podmiotów w nich zrzeszonych, ale również dla całe-

go regionu. Do najważniejszych korzyści można zaliczyć przede wszystkim 

zmniejszenie bezrobocia oraz zainicjowanie nowej polityki kształcenia kadr – 

poprzez edukację już na poziomie szkół średnich, mającą na celu zabezpiecze-

nie potrzeb kadrowych klastra (przykładem takich działań jest „Dolina Lotni-

cza”). Warto również zauważyć, że klastry sprzyjają upowszechnianiu nowo-

czesnych technik komunikacji w regionie, dzięki korzystaniu przez przedsię-

biorców z technologii informatycznych. Wskazując na inne pozytywne efekty, 

należy wymienić zacieśnienie więzi i utożsamianie się mieszkańców z regio-

nem, jak również wyraźniejsze kształtowanie się jego wizerunku. W skali całe-

go kraju odnotowanymi korzyściami płynącymi z tworzących się klastrów są 

przyciągnięcie kapitału zagranicznego, jak również wzrost eksportu
6
.  

 

Wymienione wyżej korzyści z funkcjonowania struktur klastrowych nie 

oznaczają, że w Polsce istnieją warunki w pełni sprzyjające ich powstawaniu. 

Niestety, często spotykane są liczne bariery ograniczające ich ekspansję. Prze-

gląd literatury przedmiotu, lektura wywiadów z koordynatorami klastrów, jak 

również analiza oficjalnych dokumentów instytucji mających wpływ na funk-

                                                           
 6  J. Staszewska, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców: na polskim rynku turystycznym, 

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 98; cyt. za: E. Karaś, Idea sieci klastrowych w Polsce, w: 

Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydaw-

nictwo Instytut Śląski, Opole 2010, s. 35–36. 
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cjonowanie struktur klastrowych (dokonane przez W. Wierżyńskiego) pozwala-

ją wyodrębnić cztery zasadnicze typy barier rozwojowych:
7
 

- bariery organizacyjne (systemowe), 

- bariery instytucjonalne, 

- bariery rynkowe, 

- bariery mentalne. 

Bariery organizacyjne odnoszą się do rzeczywistego kształtu polskiej go-

spodarki i jej poszczególnych segmentów, w tym w szczególności sektora B +  

+ R i systemu finansowania inicjatyw klastrowych. Bariery instytucjonalne 

sprowadzają się do relacji między już działającymi i potencjalnymi członkami 

klastrów a organami administracji samorządowej, rządowej, instytucjami oto-

czenia biznesu. Bariery rynkowe to trendy w globalnej gospodarce, wzrost kon-

kurencyjności, kwestie cykli koniunkturalnych (ryzyko recesji i kryzysów). 

Wreszcie bariery mentalne, które można utożsamić z czynnikami społeczno-

kulturowymi, zakorzenionymi zasadami współpracy, deficytem zaufania spo-

łecznego w sferze publicznej. Syntetyczne ujęcie każdego z wymienionych ro-

dzajów barier przedstawia tabela 1. 

Tabela 1 

Zestawienie wybranych barier rozwoju klastrów w Polsce 

Systemowe Instytucjonalne Rynkowe Mentalne 

Słabe formalne po-

wiązania między 

podmiotami życia go-

spodarczego 

Niezreformowany sek-

tor B + R 

Ograniczone środki 

finansowe 

Dominacja paradygma-

tu konkurencji 

Słaba współpraca firm 

w zakresie B + R 

Niedostateczny rozwój 

instytucji otoczenia 

biznesu 

Niski poziom inno-

wacyjności gospodar-

ki 

Deficyt zaufania spo-

łecznego w sferze pu-

blicznej 

Słaba współpraca 

przedsiębiorców z 

sektorem B + R 

Niedomagania admini-

stracji samorządowej i 

centralnej 

Brak innowacji na 

skalę międzynarodo-

wą 

Słabość inicjatyw pu-

blicznych (oddolnych) 

Niedostateczne formy 

współpracy w życiu 

gospodarczym 

Biurokracja ogranicza-

jąca dostęp do środ-

ków publicznych 

Niska liczba uzyski-

wanych patentów 

Słabe fundamenty spo-

łeczeństwa obywatel-

skiego 

Braki w sferze legi-

slacyjnej 

 Uzależnienie od środ-

ków publicznych 

Niezrozumienie idei 

klasteringu, egoizm 

i partykularyzm 

                                                           
 7  W. Wierżyński, Bariery w rozwoju klastrów [on-line] Portal Innowacji: www.pi.gov.pl/ 

Klastry/chapter_95457.asp (28.06.2013). 
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Systemowe Instytucjonalne Rynkowe Mentalne 

   Niecierpliwość i krót-

kowzroczność działa-

nia 

Źródło:  W. Wierżyński, Bariery w rozwoju klastrów [on-line] Portal Innowacji: www.pi.gov.pl/ 

Klastry/chapter_95457.asp (dnia 28.06.2013). 

Warto w tym miejscu podkreślić, że wymienione w tabeli bariery nie za-

mykają ich pełnej listy – w miarę rozwoju idei klasteringu z pewnością ujawnią 

się kolejne ograniczenia i utrudnienia w ekspansji struktur klastrowych. Nie 

zmienia to faktu, że niektóre z tych wymienionych są bardzo niebezpieczne, za-

tem wymagają zwrócenia szczególnej uwagi. 

Bazując na powszechnej opinii przedsiębiorców
8
, najistotniejszym ograni-

czeniem w rozwoju klastrów (rys. 1) są bariery finansowe (85,1% odpowiedzi) 

oraz niezrozumienie idei tworzenia klastra (70,2% odpowiedzi). Natomiast 

w podobnych badaniach z 2008 roku, przeprowadzonych przez J. Hołub-Iwan 

i M. Małachowską, brak środków finansowych i zbyt niski budżet jako najpo-

ważniejszą barierę rozwoju klastrów wskazało 89,7% przedsiębiorców
9
. Drugą 

co do ważności barierą było niezrozumienie idei nawiązywania inicjatywy kla-

strowej (67,9% wskazań potwierdzających). Biorąc pod uwagę znaczące środki 

finansowe przeznaczone na wspieranie klastrów, np. w ramach Działania 5.1 

POIG „Wspieranie rozwoju klastrów o znaczeniu ponadregionalnym” (104 mln 

EUR), należy zmodyfikować subiektywną ocenę przedstawicieli biznesu 

i stwierdzić, że problemem jest nie tyle brak kapitału, co trudności z jego wyko-

rzystaniem. Według kolejnej opinii ekspertów, w problematyce klastrów bar-

dziej istotne niż problemy finansowe są bariery kulturowe i mentalne, tj. niska 

skłonność do współpracy i zakorzeniona w polskim społeczeństwie nieufność 

w stosunku do współobywateli. Jest to spowodowane częściowo dziedzictwem 

gospodarki centralnie planowanej, relatywnie krótkim okresem rozwoju sektora 

przedsiębiorstw prywatnych oraz dominacją błędnie pojmowanej kultury kon-

kurencji, która nie dostrzega w kooperacji szans na wspólną ekspansję. Jest to 

związane z niskim stopniem zaufania między partnerami gospodarczymi, jak 

                                                           
 8  Badania pilotażowe przeprowadzono w 2013 r. wśród przedsiębiorców skupionych 

w Podkarpackim Klastrze Rolno-Spożywczym.  

 9  J. Hołub-Iwan, M. Małachowska, Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, Szczecińska 

Fundacja Talent – Promocja – Postęp, Szczecin 2008, s. 47. 
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również zwykłymi obywatelami
10

. Potwierdzeniem tego są przeprowadzone 

w Polsce w 2011 roku badania, z których wynika, że z opinią „większości ludzi 

można ufać” zgadzało się zaledwie 13,4% i tyle samo w 2009 roku (przy czym 

należy odnotować mały wzrost pozytywnych odpowiedzi z 11,5% w 2007 roku 

oraz 10,5% w 2005 i 2003 roku)
11

. 

 

Rys. 1.  Ograniczenia rozwoju klastrów w opinii przedsiębiorców 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie pilotażowych badań ankietowych. 

Powołując się na przytoczone wcześniej badania
12

, warto również zauwa-

żyć, że aż 75% respondentów (przedstawicieli instytucji zarządzających i przed-

siębiorstw) reprezentujących świat biznesu uznało, że istotną barierą rozwoju 

klastrów jest brak partnerskiej i biznesowo ukierunkowanej współpracy ze śro-

dowiskiem naukowym. W przypadku wyników badań własnych, takiego zdania 

było 66,4% respondentów. Istotnym ograniczeniem o charakterze strukturalnym 

jest też niski poziom innowacyjności polskiej gospodarki, co jest wynikiem 

                                                           
 10  A.M. Kowalski, Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Oficyna 

Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013, s. 184–185. 

 11  Diagnoza społeczna 2011 r., Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, 

T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011; idem red. Diagnoza społeczna 

2009 r., Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu 

Społecznego, Warszawa 2009, s. 29; cyt. za: A.M. Kowalski, Znaczenie…, s. 185. 

 12  J. Hołub-Iwan, M. Małachowska, Rozwój…, s. 49. 
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działań krótkoterminowych firm koncentrujących się głównie na zdobyciu 

środków finansowych przeznaczanych następnie na bieżącą działalność. 

 

Biorąc pod uwagę możliwości ograniczania barier rozwoju struktur kla-

strowych, należy rozważyć rzeczywiste i potencjalne szanse ich ekspansji. 

Można tutaj mówić o uwarunkowaniach egzo- i endogenicznych. Uwarunko-

wania egzogeniczne (zewnętrzne) obejmują zbiór czynników i jednostek, które 

tworzą środowisko dla rozwoju klastrów. Czynniki endogeniczne dotyczą cha-

rakterystyki podmiotów klastra i koncepcji jego tworzenia, warunkujących 

możliwości powstania i ekspansji klastra. Dla pełnego obrazu podjętej proble-

matyki oceny możliwości rozwoju klastrów można wyróżnić główne obszary 

analityczne: obszar wiedzy, informacji, świadomości tworzenia i rozwoju kla-

strów; obszar rozwiązań organizacyjno-prawnych i finansowych oraz obszar 

zaufania i kapitału społecznego. Podejście takie jest zgodne z koncepcją stwo-

rzoną przez zespół kierowany przez J. Stachowicza (L.Knop, M. Krannich, 

S. Olko)
13

. W koncepcji tej zakłada się, że inicjatywy i rozwój klastrów uzależ-

niony jest od równoległego interpretowania i rozwoju trzech determinant: wie-

dzy, struktury i zaufania. Kompleksowe ujęcie możliwości ekspansji klastrów 

według obszarów analitycznych prezentuje tabela 2. 

Tabela 2 

Możliwości rozwoju klastrów według obszarów analitycznych 

Wyszczególnienie Czynniki egzogenne Czynniki endogenne 

Obszar wiedzy, infor-

macji, świadomości 

tworzenia i rozwoju 

klastrów 

− rozwój polityki klastrowej na 

poziomie Europy, kraju i re-

gionów, 

− wzrost promocji i kampanii 

informacyjnej na rzecz inno-

wacji i współpracy w Europie 

i Polsce, 

− rozwój grup eksperckich zaj-

mujących się rozwojem kla-

strów 

− wzrost zainteresowania przedsię-

biorstw i jednostek naukowych 

(uniwersytetów, jednostek ba-

dawczo-rozwojowych) tworze-

niem inicjatyw klastrowych, 

− wzrost liczby inicjatyw klastro-

wych, pierwsze pozytywne do-

świadczenia w Polsce klastrów 

technologicznych (lotniczy, ICT, 

itp.), 

                                                           
 13  L. Knop, Szanse i bariery rozwoju klastrów technologicznych w Polsce [on-line], dlafir-

my.info.pl/articlesFiles/Lilla_Knop_artykul.pdf (28.06.2013). 
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Wyszczególnienie Czynniki egzogenne Czynniki endogenne 

− rozpoznawalny potencjał kla-

strowy (szereg prowadzonych 

badań pozwala wskazać miejsca 

szczególnych skupień, które mo-

gą tworzyć innowacyjne klastry), 

− kilkadziesiąt wybitnych ośrod-

ków naukowo-badawczych 

w Polsce 

Obszar rozwiązań or-

ganizacyjno-prawnych 

i finansowych 

− uruchomienie szeregu instru-

mentów wsparcia finansowe-

go i organizacyjnego 

(7 PR,POKL, POIG, RPO, 

RIS), 

− powstanie wielu organizacji 

wspierających inicjatywy i 

klastry (od instytucji unijnych 

po lokalne organizacje) 

− pierwsze przykłady udanych 

rozwiązań klastrowych (Dolina 

Lotnicza, Klaster kotlarski, NT 

Hills, Klaster czystych technolo-

gii Węglowych, Dolina Ekolo-

gicznej Żywności, Serwatkowa 

Kraina), 

− większe zainteresowanie projek-

tami i działaniami wspierającymi 

Obszar zaufania i ka-

pitału społecznego 
− wzrastające zaufanie do pro-

cesów współpracy, 

− większa świadomość i prze-

konanie świata nauki i bizne-

su do korzyści płynących ze 

współpracy, 

− rozwój grup eksperckich, 

− rozwój platformy wymiany 

informacji, sprzyjającej po-

znawaniu się 

− rozwój inicjatyw oddolnych opar-

tych na lokalnym zaufaniu, 

− wyłanianie się kreatorów inno-

wacji – grup inicjujących wspól-

ne działania (na poziomie regio-

nów i lokalnie) – działania te ma-

ją zarówno charakter odgórny, 

jak i oddolny 

Źródło:  opracowanie własne na podst.: L. Knop, Szanse i bariery rozwoju klastrów technolo-

gicznych w Polsce [on-line], dlafirmy.info.pl/articlesFiles/Lilla_Knop_artykul.pdf (do-

stęp dnia: 28.06.2013r.). 

Reasumując, warto zauważyć, że ograniczenia w rozwoju struktur kla-

strowych tworzą swego rodzaju system naczyń połączonych. Wydaje się, że 

kluczową barierą jest brak zaufania w sferze publicznej, przesądzający o trud-

nościach w nawiązaniu efektywnego dialogu pomiędzy sektorem biznesu a na-

uką. Według założeń J. Stachowicza, tylko wysoki poziom zaufania w zespo-

łach wiedzy warunkuje racjonalność zarządzania wiedzą w takich systemach, 

jakimi są klastry
14

. Brak tego porozumienia, wynikający z nieufności, tłumi 

transfer wiedzy i dyfuzję innowacji, co z kolei wpływa na niski poziom inno-

                                                           
 14  J. Stachowicz, W kierunku nowego paradygmatu organizacyjnego – perspektywy rozwoju 

zarządzania strategicznego, w: Dynamika zarządzania organizacjami: Paradygmaty – Metody – 

Zastosowania, AE Katowice, Katowice 2007, s. 65–80. 
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wacyjności całej polskiej gospodarki
15

. Wykazany stan faktyczny w dłuższej 

perspektywie, przy braku reakcji i zmian systemowych, może doprowadzić 

w przyszłości do ograniczenia środków z Unii Europejskiej.  

Działaniami, które mogą wpłynąć na ograniczenie barier rozwoju struktur 

klastrowych, mogą być z jednej strony akcje edukacyjne uświadamiające istotę 

koncepcji klasteringu, kreowanie społeczeństwa obywatelskiego w kierunku 

wspólnotowego zaufania, z drugiej strony niezbędne są stosowne regulacje 

prawne, docelowe zmiany systemowe, jak również wspierające programy po-

mocowe. Podjęcie tych kroków może doprowadzić do ekspansji struktur kla-

strowych, czego wynikiem może być szeroko pojęty rozwój gospodarczy za-

równo w wymiarze lokalnym i regionalnym, jak też międzynarodowym. 
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The subject of research covered display of barriers of development and operation 

of innovative structures of integration in agribusiness. The study also made a short 

presentation of the concept of clustering and the advantages of clusters as an example of 

innovative forms of trade integration. Among the many restrictions in the development 

of innovative structures of integration are the following: financial capacity, misunder-

standing of the idea of establishing a cluster initiative, lack of cooperation with the sci-

entific community, unfavorable economic situation in the region, lack of time and a low 
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Translated by Roman Chorób  

 



 

 

 turystyce uzdrowiskowej, która zawsze cieszyła się powodzeniem 

wśród Polaków, w ostatnich latach jeszcze bardziej widoczne są tenden-

cje wzrostowe. Ze względu na coraz bardziej urozmaiconą ofertę usługową, 

zmianie ulega również profil klienta lecznictwa uzdrowiskowego. Ze względu 

na oferowane usługi lecznicze w Polsce wyróżnia się cztery poziomy referen-

cyjne. Pierwszy obejmuje kliniki i szpitale uzdrowiskowe, drugi poziom zwią-

zany jest głównie z usługą tzw. wczesnej rehabilitacji, a także uzdrowiskowym 

leczeniem szpitalnym. Leczenie sanatoryjne to trzeci poziom, a czwarty obej-

muje tylko ambulatoryjną usługę uzdrowiskową. Każdy poziom wymaga innej 

organizacji, innego zarządzania, w tym tak ważnego zarządzania personelem.  

Uzdrowisko, to przede wszystkim układ przestrzenny, który jest obszarem 

chronionym, wyróżnia się szczególnymi wartościami przyrodoleczniczymi, na-

ukowymi, społecznymi
1
. 

Stosując kryterium położenia geograficznego, wyróżnić można cztery ro-

dzaje uzdrowisk: 

- nadmorskie, położone w odległości nie większej niż 3 km od morza,  

                                                           
 1  Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, red. A.R. Szromek, Wydawnictwo 

Proksenia, Kraków 2010, s. 60. 
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- nizinne, uzdrowisko położone do wysokości nie większej niż 200 metrów 

n.p.m., 

- podgórskie, leżące na wysokości od 200 do 400 metrów n,p.m.,  

- górskie, położone są na wysokości od 400 do 800 metrów n.p.m.
2
 

Autorzy artykułu, na przykładzie wybranych dwóch uzdrowisk (Ciechoci-

nek SA i Świnoujście SA) przedstawili ich aspekty organizacyjno-ekono- 

miczne. Ciechocinek to największy kurort nizinny w Polsce, Świnoujście to ku-

rort nadmorski, a oba uzdrowiska w ostatnim czasie zostały przejęte przez sa-

morząd – zostały skomunalizowane.  

Samorządy, przejmując uzdrowiska, zobowiązały się do kontynuacji 

i rozwoju działalności spółki, ze szczególnym uwzględnieniem jej uzdrowisko-

wego charakteru oraz utrzymania dotychczasowych kierunków leczniczych. Na 

rozwój wybranych przez autorów uzdrowisk duży wpływ ma dotychczasowa 

ich działalność, a także sytuacja ekonomiczna, która została przedstawiona w 

artykule. W Uzdrowisku Świnoujście wzrost przychodów netto ze sprzedaży 

cechował się zmiennym trendem. Lata 2007 i 2010 to spadek przychodów, za te 

lata 2008 i 2009 wykazywały się wzrostem przychodów netto ze sprzedaży. 

Jednak w każdym z okresów przychody netto były wyższe od kosztów wytwo-

rzenia. Ciechocinek natomiast, to uzdrowisko, które w badanym okresie przy-

niosło straty, a zysk spowodowany był wyprzedażą składników majątku trwałe-

go albo dotacjami.  

 

W polskich kurortach podstawowe formy lecznictwa to: lecznictwo stacjo-

narne (zamknięte) oraz ambulatoryjne (otwarte). Usługi lecznicze, które wcho-

dzą w zakres wczesnej rehabilitacji, wykonywane są najczęściej w szpitalach 

uzdrowiskowych. Terapie te obejmują kuracjuszy, posiadających najcięższe 

schorzenia i którzy to wymagają ciągłej i intensywnej opieki zarówno pielęgna-

cyjnej, jak i lekarskiej
3
. Z kolei lecznictwo zamknięte (szpital uzdrowiskowy), 

może być kontynuacją leczenia szpitalnego czy klinicznego, a także może za-

                                                           
 2  Ministerstwo Zdrowia, Obszary uznane za uzdrowiska, za: J. Kraś, Istota i znaczenie tury-

styki uzdrowiskowej w Polsce, Seminare, Wydawnictwo TNFS, tom 29, Łomianki 2011, s. 151–

152. 

 3  I. Ponikowska, A. Stryś, B. Iwaszkiewicz-Rok, Typowanie głównych parametrów jakości 

w lecznictwie uzdrowiskowym, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2001, s. 36.  
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stępować leczenie w nieuzdrowiskowym szpitalu. Popularną formą stacjonarną 

w polskich uzdrowiskach jest leczenie sanatoryjne, które obejmuje pacjentów 

dotkniętych schorzeniami przewlekłymi w okresie pozbawionych zaostrzeń, 

a jednocześnie o dobrym ogólnym stanie zdrowia
4
. Wśród motywu podróży na 

szczególne wyróżnienie zasługuje turystyka zdrowotna, która ściśle związana 

jest ze zdrowiem człowieka. Celem turystyki zdrowotnej jest chęć poprawy sta-

nu zdrowia fizycznego i psychicznego, przygotowanie organizmu do zwiększo-

nego wysiłku fizycznego lub psychicznego, utrwalenie i utrzymywanie prawi-

dłowej kondycji fizycznej i psychicznej
5
. Podstawę turystyki zdrowotnej stano-

wi właśnie turystyka uzdrowiskowa
6
. 

Turystyka uzdrowiskowa to: 

- wyjazdy długoterminowe, zalecane minimum 21 dni,  

- miejscowości i gminy muszą posiadać status uzdrowiska,  

- w obiekcie wymagana stała opieka lekarska i pielęgniarska,  

- niski wskaźnik sezonowości, 

- ukierunkowanie głównej działalności na leczenie schorzeń, rehabilitację, 

choć w ostatnich latach oferta stała się bogatsza o medycynę estetyczną,  

- obowiązek stosowania zabiegów leczniczych, w tym dwa zabiegi dziennie 

z naturalnych surowców leczniczych (np. borowina)
7
. 

W turystyce przedmiotu eksponowane są typologie, które przyjmują za 

kryterium podziału turystyki zdrowotnej stosowane terapie. Tu wskazuje się na 

turystykę: medyczną, stomatologiczną, SPA i Wellness, rehabilitacyjną, uzdro-

wiskową
8
. 

Lecznictwo uzdrowiskowe sięga starożytności, wtedy to źródła wód cie-

płych użytkowano w termach, a często także leczono przy użyciu wód mineral-

nych. Ogromne zniszczenia wojenne, dewastacja kurortów zmusiły właścicieli 

do przemian organizacyjnych. Najpierw jednak upaństwowiono większość 

uzdrowisk i włączono je do systemu bezpłatnej opieki zdrowotnej. Kolejne lata 

to intensywny rozwój uzdrowisk, który był przyczynkiem do uchwalenia nowej 

                                                           
 4  A. Hadzik, G. Mikrus, Rola i tendencje rozwoju uzdrowisk w Polsce, wybrane zagadnienia, 

Wydawnictwo SENSUS, Kraków 2009, s. 81.  

 5  P. Różycki, Zarys wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2009, s. 15.  

 6  A. Hadzik, G. Mikrus, Rola i tendencje rozwoju uzdrowisk…, s. 48. 

 7  Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, red. A.R. Szromek, Wydawnictwo 

Proksenia, Kraków 2010, s. 93. 

 8  Ibidem s. 97. 
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ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym
9
. Trudny okres w funkcjonowaniu lecz-

nictwa uzdrowiskowego nastąpił wraz z początkiem transformacji ustrojowej, 

w 1989 roku. Kwoty z budżetu centralnego przeznaczone na finansowanie ku-

rortów zostały w dużej ilości zmniejszone, a zarządzający tymi placówkami 

musieli poszukiwać we własnym zakresie dodatkowych funduszy. Nowa rze-

czywistość była podstawą do wypracowania nowych form funkcjonowania pla-

cówek sanatoryjno-uzdrowiskowych, gdyż pojawiła się duża konkurencja w za-

bieganiu o kuracjuszy
10

. 

Uzdrowiska, oprócz funkcji leczniczo-rehabilitacyjnej, profilaktycznej, 

wypoczynkowej, stosują również edukację zdrowotną. Edukacja zdrowotna jest 

procesem, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i zdrowie społe-

czeństwa, w którym żyją. Edukacja ta jest także nieodłącznym i komplementar-

nym elementem promocji zdrowia. A. Tannahill
11

 wskazał na trzy modele edu-

kacji zdrowotnej, zorientowane na: 

- chorobę: jego głównym celem jest zapobieganie określonym chorobom, 

w związku z czym przeprowadza się badania stanu zdrowia społeczeństwa, 

szacuje się poziom zagrożenia różnymi schorzeniami, po czym podejmuje 

się określone kroki mające na celu zapobieżenie wystąpienia zachorowań. 

Występuje on często jako element profilaktyki, 

- czynniki ryzyka: ma za zadanie wyeliminować zagrożenie chorobami, które 

mogą wystąpić w społeczeństwie, 

- zdrowie: w ramach tego modelu próbuje się wyeliminować warunki nieko-

rzystne dla ludzkiego zdrowia. Ma on na celu wpojenie prawidłowych po-

staw względem zdrowia – zwłaszcza u młodych ludzi, którzy powinni 

współuczestniczyć w procesie utrzymania zdrowia na właściwym poziomie. 

Wokół tych zasad tworzy się programy edukacji zdrowotnej, także 

w uzdrowiskach.  

Polskie uzdrowiska podzielono ze względu na surowce naturalne, jakie 

w nich występowały. Czterdzieści cztery uzdrowiska sklasyfikowano na: klima-

tyczne, klimatyczno-borowinowe, zdrojowiska, zdrojowiska borowinowe
12

.  

W Polsce najwięcej jest zdrojowisk borowinowych, które w swojej ofercie 

mają zabiegi z użyciem borowiny, np. kąpiele borowinowe. Wybrane przez au-

                                                           
 9  B. Małecka, J.T. Marcinkowski, Rys historyczny lecznictwa uzdrowiskowego, Oficyna Wy-

dawnicza MA, Problemy Higieny i Epidemiologii 88(2), Łódź 2007, s. 139. 

 10  Ibidem, s. 140.  

 11  www.mdurlik.wordpress.com/. 

 12  Uzdrowiska polskie, red. J. Sielicka, Izba Gospodarcza, Warszawa 2005, s. 14.  
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torów uzdrowiska: Ciechocinek i Świnoujście to przykłady zdrojowisk borowi-

nowych (tab. 1).  

Tabela 1 

Profil lecznictwa wybranych uzdrowisk polskich  

Uzdrowisko Choroby leczone w uzdrowisku 

Ciechocinek SA ortopedyczno-urazowe, układu nerwowego, reumatyczne, kardiologicz-

ne i nadciśnienie, cukrzyca, górne drogi oddechowe, otyłość, osteoporo-

za, choroby kobiece 

Świnoujście SA reumatyczne, kardiologiczne i nadciśnienie, dolne i górne drogi odde-

chowe, otyłość, choroby endokrynologiczne, choroby skóry 

Źródło:  I. Ponikowska, D. Person, Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa, Wydawnictwo Medi 

Press, Warszawa 2009, s. 71–73, za M. Ostrowski, Turystyka uzdrowiskowa…, s. 41. 

Podstawowymi metodami lecznictwa uzdrowiskowego, które stosowane 

były od dawnych czasów i dziś także oferują je poszczególne uzdrowiska to
13

: 

1. Balneoterapia – obejmuje dział lecznictwa, w którym podstawę stanowią na-

turalne surowce lecznicze: solanki, szczawy, wody siarkowe, wody termalne 

oraz peloidy i gazy. Tutaj najczęściej stosuje się kąpiele solankowe, kwaso-

węglowe, siarczkowo-siarkowodorowe, radoczynne oraz ozon. Najlepszą 

kuracją jest picie wody leczniczej o określonej temperaturze przez wyzna-

czony okres
14

. 

2. Peloidoterapia, to terapia za pomocą błota. Najczęściej stosuje się okłady 

(zawijanie całkowite lub części ciała). Te zabiegi stosuje się u pacjentów ze 

schorzeniami reumatologicznymi, ortopedyczno-urazowymi, neurologicz-

nymi, ginekologicznymi, laryngologicznymi
15

. 

3. Klimatoterapia, to metoda lecznicza wykorzystująca walory środowiska 

przyrodniczego kurortów, jak helioterapia, aeroterapia, kąpiele morskie
16

. 

4. Dla leczenia stanów chorobowych, a także dla utrzymania zdrowia i celów 

profilaktycznych stosuje się leki pochodzenia czysto roślinnego. Metoda ta 

nosi nazwę fitoterapia
17

. 

                                                           
 13  Za M. Ostrowski, Turystyka uzdrowiskowa – aspekty organizacyjno-ekonomiczne, red. B. 

Stankiewicz, ZUT Szczecin, Szczecin 2012, s. 29–33. 

 14  A. Hadzik, G. Mikrus, Rola i tendencje rozwoju uzdrowisk…, s. 80. 

 15  I. Ponikowska, Kompendium balneologii. Kierunki i wskazania do leczenia uzdrowiskowe-

go, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2004, s. 48. 

 16  Ibidem, s. 81. 

 17  Fitoterapia i leki roślinne, red. E. Lamer-Zarawska., B. Kowal-Gierczak, J. Niedworok, 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, s. 22. 
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Oferta noclegowa we wszystkich obiektach lecznictwa uzdrowiskowego to 

prawie 25 tysięcy łóżek. Warto wskazać na duże zróżnicowanie liczby miejsc 

noclegowych w polskich uzdrowiskach. Uzdrowiska o największej liczbie 

miejsc noclegowych, to: Wapienne (woj. małopolskie) – 1821 miejsc, Dąbki 

(woj. zachodniopomorskie) – 1522 miejsca; najmniej łóżek, ale oferta równie 

bogata, to: Swoszowice (woj. małopolskie) – 101 miejsc i Wapienne (woj. ma-

łopolskie) – 50 miejsc.  

 

Uzdrowisko Ciechocinek SA to jedno z bardziej znanych w Polsce i za 

granicą, ma za sobą blisko 180-letnią tradycję w prowadzeniu uzdrowiskowych 

usług leczniczych i rehabilitacyjnych.  

W Ciechocinku powstało także wiele obiektów niewchodzących w skład 

uzdrowiska, a wybudowanych przez osoby prywatne, samorząd lub zakłady 

pracy. Do nich można zaliczyć: dwa szpitale uzdrowiskowe i 17 sanatoriów
18

. 

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek SA jest ponadto właścicielem 

kluczowej dla uzdrowiska infrastruktury leczniczej: tężni solankowych, źródeł 

solankowych, warzelni soli
19

. Przyjmuje gości w ramach świadczeń finansowa-

nych lub współfinansowanych przez państwowych płatników (Narodowy Fun-

dusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Fundusz Rehabi-

litacji Osób Niepełnosprawnych), jak i na zasadzie prywatnych zamówień
20

. 

Do grudnia 2012 roku pozostawało jednoosobową spółką skarbu państwa. 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przejął firmę na zasadzie ko-

munalizacji, nastąpiło nieodpłatne przejęcie majątku i struktury organizacyjnej. 

Było to pierwsze tego typu przekształcenie własnościowe w kraju. 

Uzdrowisko Świnoujście SA to popularne kąpielisko morskie, które ce-

chuje się najdłuższym okresem nasłonecznienia w ciągu roku i jako jedyne po-

łożone jest na wyspie – Uznam. 

Bazę noclegową stanowią szpital uzdrowiskowy „Światowid”, 11 sanato-

riów oraz zakład przyrodoleczniczy „Rusałka” z przychodnią uzdrowiskową. 

Dwa obiekty położone w Świnoujściu, posiadające szeroką ofertę dla kuracju-

                                                           
 18  Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, red. T. Iwanek, Wydawnictwo Wyż-

szej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2006, s. 300. 

 19  www.uzdrowiskociechocinek.pl. 

 20  www.wloclawskie24.pl. 
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szy, ale nienależące do uzdrowiska, to dwa sanatoria uzdrowiskowe „Energe-

tyk” i „Złoty kłos”
21

.  

Uzdrowisko Świnoujście SA, podobnie jak Ciechocinek SA, zostało sko-

munalizowane. Zgodnie z zapisami umowy podpisanej przez ministra skarbu 

100% ogółu akcji spółki zostało nieodpłatnie przekazane województwu zachod-

niopomorskiemu. Samorząd przejmując uzdrowisko zobowiązał się do konty-

nuacji i rozwoju działalności spółki, ze szczególnym uwzględnieniem jego 

uzdrowiskowego charakteru i utrzymania obecnych kierunków lecznictwa
22

.  

Tabela 2 

Zasoby łóżek w wybranych zakładach uzdrowiskowych  

Wyszczególnienie 

Liczba łóżek w uzdrowiskach 

Szpitale 

uzdrowi-

skowe 

Sanatoria 

uzdrowi-

skowe 

Zakłady 

przyrodo- 

lecznicze 

Liczba 

obiektów 

ogółem 

Liczba 

łóżek 

ogółem 

Ogółem w Polsce  9966 14 259 195 225 24 420 

Ciechocinek SA 730 167 0 6 897 

w tym:  

Szpital Uzdrowisk. nr 1 

Szpital Uzdrowiskowy nr 3 im. Dr. 

Markiewicza (dziecięcy) 

Szpital Uzdrowiskowy nr 4 „Dom 

Zdrojowy”  

Zespół Szpitalno-Sanatoryjny nr 5 

„Zachęta”  

Sanatorium Uzdrowiskowe „Graży-

na” 

Przychodnia uzdrowiskowa  

 

125 

168 

 

312 

 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

167 

   

 

Świnoujście SA 79 949 0 13 1028 

W tym: 

Szpital Uzdrowiskowy „Światowid”  

Sanatorium Uzdrowiskowe „Hen-

ryk” 

Sanatorium „Admirał I” 

Sanatorium Uzdrow. „Admirał II” 

Sanatorium Uzdrow. „Bursztyn” 

Sanatorium Uzdrow. „Swarożyc” 

Sanatorium Uzdrow. „Tryton” 

Sanatorium Uzdrow. „Trzygłów” 

Sanatorium Uzdrow. „Bałtyk” 

Sanatorium Uzdrow. „Adam i Ewa” 

Sanatorium Uzdrow. „Koral” 

Sanatorium „Złoty Kłos” 

 

79 

 

 

 

 

 

 

50 

79 

64 

31 

100 

47 

84 

90 

54 

170 

   

 

                                                           
 21  www.mz.gov.pl. 

 22  www.tvswinoujscie.pl. 
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Wyszczególnienie 

Liczba łóżek w uzdrowiskach 

Szpitale 

uzdrowi-

skowe 

Sanatoria 

uzdrowi-

skowe 

Zakłady 

przyrodo- 

lecznicze 

Liczba 

obiektów 

ogółem 

Liczba 

łóżek 

ogółem 

Zakład Przyrodoleczniczy „Rusał-

ka” z przychodnią uzdrowiskową 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Zdrowia, www.mz.gov.pl. 

 

Głównym źródłem informacji ekonomicznych są sporządzane obowiąz-

kowo sprawozdania finansowe. Bilans oraz rachunek zysków i strat są najważ-

niejszymi nośnikami tych informacji, ponieważ ukazują dokonania spółki 

w trakcie roku obrachunkowego
23

. 

Opisując w artykule efekty ekonomiczne, skupiono się jedynie na wskaź-

nikach rentowności dwóch wybranych przez autorów uzdrowisk. Najczęściej 

stosowane wskaźniki rentowności, to
24

: 

1. Wskaźnik rentowności majątku (ROA) – zwany wskaźnikiem zyskowności 

aktywów, określa zdolność aktywów do generowania zysku 

%.100
ogółemaktywa

nettozysk
ROA

 

Tabela 3 

Wskaźniki rentowności majątku oraz dynamika w latach 2007–2010 (w %) 

Wyszczegól-

nienie 
2007 dynam/2008 2008 dynam/2009 2009 dynam/2010 2010 

Ciechocinek  –2,22 385,03 6,32 –59,88 2,54 101,52 5,11 

Świnoujście  –0,97 211,86 1,08 91,49 2,07 –75,44 0,51 

Źródło:  opracowanie własne na podst. M. Ostrowski, Turystyka uzdrowiskowa…, s. 91. 

Najwyższy poziom rentowności zanotowano w 2008 roku w uzdrowisku 

Ciechocinek (6,32%), stanowiło to 385,03% wzrost w stosunku do roku po-

przedniego. Wysoki wzrost spowodowany był zyskiem, który w porównaniu 

z rokiem 2007, wzrósł o 431,13%. Rok 2009 to spadek wartości wskaźnika 

                                                           
 23  E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008, s. 35–36. 

 24  B. Kotowska, A. Uziębło, O. Wyszkowska-Kaniewska, Analiza finansowa w przedsiębior-

stwie: przykłady, zadania i rozwiązania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009, s. 89. 
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o 59,88%. Mimo wysokiego spadku, rentowność spółki nie spadła poniżej gra-

nicy deficytowości, a poprawiła się w 2010 roku o 101,52%. Wspomniany już 

rok 2008 wypadł równie korzystnie dla uzdrowiska Świnoujście. W stosunku do 

roku 2007 poprawiła się rentowność o 211,86%, a do wzrostu przyczyniły się 

zwiększone zyski, uzyskane w tym roku. W uzdrowisku Świnoujście, w roku 

2010 wykazano zyskowność, choć odnotowano spadek o 75,44%. 

2. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) – to wskaźnik zwrotu ze sprzedaży, 

określa jaki procent przychodu osiągniętego ze sprzedaży stanowi zysk net-

to: 

%.100
sprzedażyzenettoprzychody

nettozysk
ROS

 

Tabela 4 

Wskaźniki rentowności sprzedaży oraz dynamika w latach 2007–2010 (w %) 

Wyszczegól-

nienie 
2007 dynam/2008 2008 dynam/2009 2009 dynam/2010 2010 

Ciechocinek  –2,74 422,54 8,83 –61,14 3,43 96,28 6,74 

Świnoujście  –1,92 202,49 1,97 57,78 3,11 –73,78 0,81 

Źródło:  jak w tab. 3. 

W obu spółkach (Ciechocinek i Świnoujście), w badanym okresie rentow-

ność sprzedaży charakteryzowała się zmiennymi wartościami. Najniższy 

wskaźnik rentowności w uzdrowisku Ciechocinek był w roku 2007 i wynosił –

2,74, natomiast najwyższy (8,83%) był w 2008 roku. Uzdrowisko Świnoujście 

odnotowało wzrost w roku 2008 (202,49%) i w roku 2009 (57,78%). Wzrosty te 

były związane ze zwiększonymi przychodami netto ze sprzedaży. Oznaczało to 

dobrą sytuację dla uzdrowiska. 

3. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – dzięki niemu wiemy ile 

zysku netto przypada na jednostkę kapitału, który został zainwestowany 

przez właścicieli przedsiębiorstwa: 

%.100
y

o
ROE

własnKapitał

nett zysk
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Tabela 5 

Wskaźniki rentowności kapitału własnego oraz dynamika w latach 2007–2010 (%) 

Wyszczególnienie 2007 dynam/2008 2008 dynam/2009 2009 dynam/2010 2010 

Ciechocinek  –3,06 400,61 9,18 –58,45 3,82 81,77 6,94 

Świnoujście  –1,19 213,13 1,35 97,54 2,66 –75,47 0,65 

Źródło:  jak w tab. 3. 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego uzdrowiska Ciechocinek w roku 

2008 wyniósł 9,18% i można śmiało powiedzieć, że był to bardzo dobry okres, 

w którym nastąpił szczytowy wzrost – aż o 400,61% (9,18%), Najniższą war-

tość wskaźnika osiągnięto w roku 2007 i wynosiła -3,06%. Rok 2010 był rów-

nie korzystnym dla uzdrowiska, co przyczyniło się do wzrostu wartości spółki. 

Nieco inaczej przedstawiła się wartość tego wskaźnika w uzdrowisku Świnouj-

ście, od – 1,19% w roku 2007, do 0,65% w roku 2010.  

Podstawowym problemem większości polskich uzdrowisk jest znacząca 

dekapitalizacja infrastruktury uzdrowiskowej. Brakuje również infrastruktury 

towarzyszącej, która związana jest ze świadczeniem usług okołoleczniczych 

(w ramach aktywnych form turystyki). Duże znaczenie ma więc poszukiwanie 

alternatywnych źródeł ich finansowania. Istotną rolę w finansowaniu określo-

nych działań mogą odegrać fundusze europejskie
25

. 

Uzdrowiska korzystają z funduszy unijnych, dotyczy to głównie projektów 

z zakresu infrastruktury uzdrowiskowej. Inwestycje dotyczą, między innymi, 

przebudowy i rozbudowy obiektów, rozbudowy i modernizacji ujęć i stacji 

uzdatniania wody, również rozbudowy miejskiej infrastruktury drogowej.  

Unijną dotację otrzymało kilka uzdrowisk, również Uzdrowisko w Cie-

chocinku, była to kwota 6,7 mln zł na dofinansowanie inwestycji podnoszących 

jego atrakcyjność jako miejscowości uzdrowiskowej.  

Projekt „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowi-

skowych w Ciechocinku” zdobył dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
26

. Z kolei w ramach dzia-

łania 6.2 „Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych” Przedsiębiorstwo 

Uzdrowisko Ciechocinek SA zrealizowało projekt pt. „Podniesienie atrakcyjno-

ści Szpitala Uzdrowiskowego Nr 1 w Ciechocinku poprzez przebudowę basenu 

                                                           
 25  Za K. Peter-Bombik, Środki unijne jako wsparcie innowacji w gminach uzdrowiskowych, 

„Współczesne Zarządzanie” 2012, nr 2, s. 181. 

 26  www.regioportal.pl/unijne dotacje dla Uzdrowiska Ciechocinek. 
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małego przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek SA”. W ramach pro-

jektu przeprowadzono prace budowlane oraz nabyto środki trwałe niezbędne do 

uruchomienia nowej usługi „basen z hydromasażem” w postaci: wodospadu 

masującego, masażu ściennego, dźwigu dla osób niepełnosprawnych, zestawu 

rowerowego do ćwiczeń w wodzie. Zakupiono także infokiosk, który zapewnia 

kuracjuszom odpowiedni dostęp do informacji na temat obiektu. 

W ramach działania 5.5 „Wsparcie promocji i rozwoju markowych pro-

duktów” Uzdrowisko Ciechocinek SA złożyło projekt pt. „Promocja lecznictwa 

uzdrowiskowego i innych usług turystycznych w obiektach Przedsiębiorstwa 

Uzdrowisko Ciechocinek SA oraz wód mineralnych „Krystynka” szansą na 

szybszy rozwój marki „Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek” SA 

i „Krystynka” jako produktów nieodłącznie związanych z regionem wojewódz-

twa kujawsko-pomorskiego”
27

. 

Jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych dla rozwoju Uzdrowiska 

Świnoujście SA, to również kierownictwo zabiega o współfinansowanie nie-

zbędnych inwestycji. Jeden z budynków Uzdrowiska Świnoujście zostanie 

przekształcony w Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej. Prace ruszą 

w 2014 roku, pochłoną 15 mln zł i zakończą się na początku 2015 r. Dzięki do-

finansowaniu unijnemu zostanie przebudowany budynek Sanatorium Uzdrowi-

skowego „Admirał I”, by był w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełno-

sprawnych. W budynku znajdą się miejsca noclegowe, zaplecze gastronomicz-

ne, baza zabiegowa i basen rehabilitacyjny. Zagospodarowany zostanie także te-

ren wokół Ośrodka. 

W ostatnich latach zauważa się duży wzrost znaczenia turystyki uzdrowi-

skowej, nie tylko ze względu na powrót do zdrowia i sił po przebytej ciężkiej 

chorobie, zabiegu chirurgicznym, ciężkim urazie i wypadku.. Wiąże się to ściśle 

również z dużym codziennym stresem, a także pracoholizmem. Moda i ciągłe 

reklamy by zawsze młodo wyglądać, „namawianie”, by coś w naszej naturze 

poprawić sprawia, że poddajemy się tym trendom i korzystamy z różnych za-

biegów upiększających (głównie osoby w wieku produkcyjnym). 

Obiekty uzdrowiskowe cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród 

różnych grup wiekowych, choć trzeba przyznać, że najbardziej liczną grupą są 

                                                           
 27  www.uzdrowiskociechocinek.pl. 
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seniorzy, następnie osoby ze świata biznesu, a także, coraz częściej, ludzie mło-

dzi. Stąd też oferta usług jaką przedstawiają zarządzający uzdrowiskiem jest co-

raz bardziej urozmaicona i dostosowana do potrzeb klienta.  

Autorzy opisując w artykule efekty ekonomiczne, skupili się jedynie na 

wskaźnikach rentowności. Do analizy wybrali dwa Uzdrowiska: Ciechocinek 

i Świnoujście. W obu uzdrowiskach majątek trwały został pokryty kapitałem 

stałym. Świadczy to o ich dobrej kondycji, a także o tym, że są w stanie same 

regulować własne zobowiązania. Mimo tego, że w niektórych latach wykazy-

wały straty, to jednak nie zaciągają kredytów, by opłacać swoje zobowiązania.  

Duże wahania zauważono w rentowności aktywów trwałych. Tutaj wyższą 

wartość wykazywało uzdrowisko Ciechocinek, niż Świnoujście. W obu przy-

padkach nie zauważono, by tendencja spadkowa rentowności sprzedaży wystę-

powała w dłuższym okresie. Jeśli chodzi o rentowność kapitału własnego to 

w obu uzdrowiskach jest ona bardzo dobra.  

Dwa przedstawione w artykule uzdrowiska zostały przejęte przez samo-

rządy. Komunalizacja uzdrowisk stała się alternatywą dla ich prywatyzacji. 

U wielu osób prywatyzacja rodziła obawy, uważano bowiem, że nastąpi sko-

mercjalizowanie usług leczniczych i utrudnienia dostępu do nich pacjentom. Są 

też tacy, którzy twierdzą, że prywatyzacja mogłaby przynieść lepsze efekty or-

ganizacyjne i finansowe.  
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Spa tourism – has always been popular amongst Poles and foreign patients. On ac-

count of the more and more varied service offer, a customer profile of the spa health 

care is also changing. 

In Poland, due to the services offered, there are four reference levels. The first in-

cludes the clinic and Spa hospitals, the second level is mainly associated with the ser-

vice. Early rehabilitation and sanatorium hospital treatment; spa treatment is the third, 

and the fourth level includes only an outpatient Spa services. 

Authors of the article, on the example of two chosen spas (Ciechocinek SA and 

Świnoujście SA) described organizational-economic aspects. Ciechocinek is the biggest 

lowland health resort in Poland, Świnoujście is a seaside resort. 

On the development of selected by the authors of the spas influential is the amount 

their activities as well as the economic situation, which was presented in the article. In 

the climatic health resort of Świnoujście revenue growth net sales show a changing 

trend in each of the periods of net revenue were higher than the production costs. 

However, Ciechocinek is spa which in the analysed period brought about losses, 

but the caused profit were a sale of components of the non-current asset or subsidies. 

Translated by Jacek Prochorowicz  

 



 

 



 

 

uropejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 stanowi system ochrony zagro-

żonych gatunków i siedlisk działający w oparciu o dwie dyrektywy Unii 

Europejskiej nazywane potocznie Dyrektywą Ptasią oraz Dyrektywą Siedlisko-

wą. Każdy z krajów członkowskich Wspólnoty został zobowiązany do wdroże-

nia sieci na swoim terytorium, co wiązało się z wytyczeniem obszarów cennych 

przyrodniczo, które mają być chronione między innymi poprzez zakazy podej-

mowania w ich granicach działań mogących pogorszyć stan siedlisk przyrodni-

czych oraz negatywnie rzutujących na wybrane gatunki roślin i zwierząt. Od 

wprowadzenia tej nowej w Polsce formy ochrony przyrody stawia przed pod-

miotami zarządzającymi gminami nowe wyzwania. Obecność obszarów natu-

rowych może być szansą zwłaszcza dla słabiej rozwiniętych gmin wiejskich, 

niemniej jej wykorzystanie jest uwarunkowane wieloma czynnikami (np. zna-

jomość przepisów, wiedza merytoryczna i in.) Bardzo istotne jest tu odpowied-

nie nastawienie włodarzy gmin, którzy muszą potrafić dostrzec owe nowe moż-

liwości, jakie otwiera przed nimi posiadanie cennych, naturalnych ekosyste-

mów. W przeciwnym razie mogłoby dojść nawet do spowalniania rozwoju 

w wyniku świadomego i często nieuzasadnionego ograniczania działalności na 
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obszarach chronionych i w ich sąsiedztwie, które może być podyktowane prze-

sadną obawą przed łamaniem obowiązujących na nich rygorów. Wspomniane 

wyżej zagadnienia stają się powoli przedmiotem coraz większego zaintereso-

wania także ze strony świata nauki. Intencją Autora niniejszej pracy było sfor-

mułowanie wniosków dotyczących tego, w jaki sposób samorządy szczebla 

gminnego oceniają oddziaływane obecności obszarów Natura 2000 na możli-

wości rozwoju lokalnego.  

 

Temat rozmaitych aspektów funkcjonowania sieci Natura 2000 jest od ja-

kiegoś czasu obecny w publikacjach naukowych. Ich autorzy koncentrowali się 

do tej pory przede wszystkim na problemie walorów przyrodniczych ekosyste-

mów mających zostać objętymi tą formą ochrony, co było związane z trwają-

cym procesem wytyczania granic obszarów naturowych budzącym notabene 

wiele kontrowersji. W ostatnim czasie także naukowcy reprezentujący nauki 

ekonomiczne i o zarządzaniu zabierają coraz częściej głos w sprawie obszarów 

chronionych europejskim programem, w tym również kwestii stosunku do nich 

organów samorządowych oraz przygotowania merytorycznego gminnych 

urzędników do podejmowania decyzji w warunkach ograniczonego użytkowa-

nia części terenów. Przykładowo S. Kozłowski już w połowie minionej dekady 

zwracał uwagę na możliwe problemy z wdrażaniem sieci Natura 2000 w Polsce. 

Wskazywał on między innymi na to, że władze lokalne mogą nie podołać zada-

niu właściwego zarządzania gminami bez negatywnego oddziaływania na ob-

szary chronione
1
. M. Kłodziński pisze z kolei o wielu nieprawidłowościach, ja-

kie w 2007 roku stwierdziła Najwyższa Izba przyglądając się działaniom orga-

nów samorządowych przy wytyczaniu obszarów Natura 2000, jak również 

o sprzeciwie samorządowców wobec zasady ostrożności obowiązującej przy 

wydawaniu decyzji inwestycyjnych na słabo rozpoznanych przyrodniczo tere-

nach
2
. Szeroko problematykę rozwoju obszarów wiejskich w powiązaniu 

z funkcjonowaniem sieci ekologicznej porusza w swoich pracach A. Bołtro-

                                                           
 1  Więcej na ten temat w: S. Kozłowski, K. Wojciechowski, Aktualne problemy wdrażania eu-

ropejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 w Polsce, w: Zarządzanie zasobami przyrody na obsza-

rach Natura 2000 w Polsce, red. T.J. Chmielewski, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lubli-

nie, Lublin 2006. 

 2  M. Kłodziński, Sieć ekologiczna Natura 2000 a rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, 

„Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie” t. 12, z. 1(37), s. 60. 
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miuk. Autor ten, opierając się na prowadzonych przez siebie analizach, wymie-

nia między innymi najważniejsze problemy rozwojowe związane z obszarami 

Natura 2000 oraz ich źródła, do których zaliczył ograniczenia wynikające z nie-

pełnej informacji przyrodniczej, brak uspołecznienia procesu decyzyjnego przy 

wytyczaniu obszarów sieci, brak zrozumienia zasad ochrony wśród mieszkań-

ców wsi oraz słabe przygotowanie samego procesu wdrażania nowego elementu 

ochrony przyrody
3
. B. Mickiewicz i W. Gotkiewicz opierając się na wynikach 

przeprowadzonych przez siebie w 2009 roku badań na grupie 33 gmin z lokali-

zacją obszarów Natura 2000 z terenu tzw. Zielonych Płuc Polski piszą, że 

wprowadzenie nowej formy ochrony przyrody było tam postrzegane przez wła-

dze lokalne zarówno pozytywnie jak i negatywnie, przy czym w 11 gminach 

odbiór sieci był jednoznacznie negatywny. Dodatkowo stwierdzili oni, że w 21 

przypadkach tamtejsi wójtowie uznali włączenie całości lub części administro-

wanych przez siebie terenów do sieci za czynnik niewpływający na sytuację fi-

nansową, podczas gdy pozostali respondenci odnotowali takie niekorzystne 

zjawiska z tym związane jak: hamowanie rozwoju gospodarczego, spadek zain-

teresowania zakupem gruntów, ograniczenie budownictwa przemysłowego, 

zmniejszenie inwestycji finansowych z środków unijnych czy też masowe wy-

cofywanie się inwestorów
4
. Ci sami autorzy opublikowali w 2009 roku wyniki 

analizy dokumentów samorządowych opracowanych w 15 gminach, których 

powierzchnia została objęta siecią obszarów chronionych Natura 2000, z któ-

rych wynika, że zdecydowana większość tych samorządów lokalnych nie posia-

da w swoich dokumentach strategicznych żadnej wzmianki na temat sieci Natu-

ra 2000, jak również w żadnej z gmin nie dokonano próby oceny wpływu zali-

czenia terenu gminy do sieci ekologicznej na rozwój gospodarczy
5
. O istotnych 

zaniedbaniach części samorządów, mogących mieć poważne konsekwencje za-

równo dla aktywności inwestycyjnej, jak i z drugiej strony respektowania pla-

nów ochronnych na obszarach objętych nową formą ochrony przyrody pisze 

również J. Witkowski. Chodzi tu w szczególności o wadliwie sporządzane stu-

dia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (najczę-

ściej oparte na starych planach zagospodarowania i powierzane nader często do 

                                                           
 3  A. Bołtromiuk, Natura 2000 – możliwości i dylematy rozwoju obszarów wiejskich objętych 

europejską siecią ekologiczną, „Problemy ekorozwoju” 2012, Vol. 7, No. 1, s. 120–121. 

 4  B. Mickiewicz, W. Gotkiewicz, Znaczenie i rola obszarów Natura 2000 w życiu gospodar-

czym gminy, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” 2010, nr 45, s. 148. 

 5  W. Gotkiewicz, B. Mickiewicz, Analiza strategii rozwoju wybranych gmin objętych siecią 

Natura 2000 położonych na terenie Zielonych Płuc Polski, „Ochrona Środowiska i Zasobów Na-

turalnych” 2009, nr 41, s. 523–532. 
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wykonania wyspecjalizowanym podmiotom z zewnątrz), w których brak precy-

zyjnie zdefiniowanych obszarów przewidzianych pod zabudowę i wyłączonych 

z normalnej działalności, jak również nieprzeprowadzenie przez znaczący odse-

tek urzędów rzetelnej inwentaryzacji przyrodniczej
6
. Zbadanie sposobu 

uwzględniania w planowaniu przestrzennym obszarów Natura 2000 w pierw-

szych latach wdrażania sieci był także celem projektu zrealizowanego przez Ze-

spół Geoekologii Stosowanej w latach 2005–2007. Konsultacje przeprowadzo-

ne z urzędnikami 9 gmin położonych w obrębie jednego Specjalnego Obszaru 

Ochrony Siedlisk Natura 2000 pozwoliły wykonawcom projektu między innymi 

zaobserwować znaczący wzrost akceptacji sieci Natura 2000 przez urzędników, 

którzy po dwóch latach w większości deklarowali znajomość procedur oraz 

przychylny stosunek do nowej formy ochrony przyrody, której raczej nie po-

strzegali jako bariery w planowaniu przestrzennym
7
. Ważne z punktu widzenia 

tematu niniejszego artykułu wyniki uzyskano wreszcie w ramach badania prze-

prowadzonego w lutym 2011 roku przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Pol-

skiej na relatywnie licznej próbie 231 wójtów i burmistrzów z całej Polski, któ-

rzy potwierdzili, że na ich terenie znajdują się obszary naturowe. W raporcie pt. 

„Natura 2000 – dobro publiczne, problem prywatny” stwierdzono, że spośród 

118 włodarzy gmin, którzy zgłosili uwagi na etapie projektowania sieci Natura 

2000 (51% ogółu badanych) tylko 4 (3%) uważa, że uwagi te zostały w pełni 

uwzględnione, zaś 25 (21%) – że uwzględniono je częściowo. Z drugiej strony 

uwagi 46% pozostawiono bez żadnej odpowiedzi. W badaniu tym potwierdzono 

również niekorzystną ocenę wpływu obecności obszarów sieci na możliwości 

rozwoju, brak wiedzy o planach ochronnych oraz obawy związane 

z procedurami przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko
8
.  

                                                           
 6  J. Witkowski, Zaangażowanie samorządów gminnych w działania na rzecz ochrony przyro-

dy na przykładzie gmin województwa lubelskiego, „Ekonomia i Środowisko” 2008, nr 1 (33), 

s. 121–122. 

 7  E. Tarchalska, Planowanie przestrzenne w gminach na obszarach Natura 2000, na przykła-

dzie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Ostoja Nadbużańska”, „Człowiek i Środowisko” 

2008, nr 32 (1–2), s. 59. 

 8  Natura 2000 – dobro publiczne, problem prywatny, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi, 

Warszawa, 30 czerwca 2011 r., s. 2–3, materiał prasowy dostępny na stronie: www.cbr.edu.pl/ 

Natura2000_30.06.2011.pdf (10.11.2011). 
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Celem analizy była identyfikacja sposobu postrzegania przez władze lo-

kalne roli obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000 w rozwoju spo-

łeczno-gospodarczym jednostek, którymi zarządzają oraz jego niektórych przy-

czyn. Przyjęto tezę głoszącą, że większość samorządów gminnych traktuje 

obecność tych obszarów jako swoisty balast, przeszkodę utrudniającą aktywiza-

cję. Wnioski służące weryfikacji powyższego stwierdzenia zostały sformułowa-

ne na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w 2012 ro-

ku wśród wójtów zarządzających 105 gminami położonymi w granicach admi-

nistracyjnych województwa lubelskiego. W grupie tej znalazło się 58 gmin, na 

terenie których zlokalizowane są obszary Natura 2000, co stanowi 40% ogólnej 

liczby gmin tego typu na Lubelszczyźnie. Kwestionariusz zawierał 32 pytania 

zamknięte dotyczące szeroko rozumianej działalności samorządów w dziedzinie 

ochrony środowiska oraz przyrody, przy czym dla celów artykułu wykorzystano 

odpowiedzi do części z nich.  

 

Pierwszą kwestią jaką postanowiono rozstrzygnąć opierając się na odpo-

wiedziach udzielonych przez gminne organy wykonawcze była ogólna ocena 

wpływu lokalizacji obszarów naturowych na rozwój gmin. Respondenci mieli 

się tu wypowiedzieć, czy uważają ten wpływ za korzystny, niekorzystny czy też 

obojętny. Zdaniem niemal 3/4 pytanych wójtów wpływ ten jest raczej nieko-

rzystny lub zdecydowanie niekorzystny (tak odpowiedziało 14 z 74 osób nega-

tywnie nastawionych). Jedynie co piąty wójt uznał lokalizację obszaru chronio-

nego za korzystną z punktu widzenia możliwości rozwojowych gminy (rys. 1).  
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Rys. 1.  Wpływ obecności obszarów Natura 2000 na rozwój gminy 

Źródło:  opracowanie własne. 

W grupie gmin z obszarami Natura 2000 o tym, jak ich władze traktują po-

tencjalny wpływ nowej formy ochrony przyrody na rozwój lokalny mogą 

świadczyć opinie rad gmin (lub ich brak) w sprawie wytyczenia konkretnych 

obszarów naturowych. Zgodnie z polskimi przepisami rady gmin miały możli-

wość wypowiedzenia się w tej materii, choć ich zdanie nie miało charakteru 

wiążącego. Z przeprowadzonej ankiety wynika, ze 33% gminnych organów by-

ło za ograniczeniem powierzchni tych obszarów lub w ogóle przeciw ich utwo-

rzeniu. Najwięcej samorządów w ogóle nie przesłało swoich uwag, a tylko co 

piąty urząd nie miał zastrzeżeń co do nadesłanych propozycji (rys. 2). 
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Rys. 2.  Opinia rad gmin w sprawie utworzenia obszarów Natura 2000 

Źródło:  opracowanie własne. 

Z danymi zaprezentowanymi powyżej częściowo koresponduje informacja 

na temat skali akceptacji osób odpowiedzialnych za politykę lokalną dla poten-

cjalnego powiększenia areału ziemi objętej obszarową ochroną przyrody. Za ta-

kim powiększeniem opowiedziałaby się jedna trzecia ankietowanych, przy 

czym wśród wójtów zarządzających gminami, na terenie których położone są 

obszary Natura 2000 odsetek ten jest tylko nieznacznie niższy (rys. 3). Warto 

odnotować, że ewentualna zgoda na wyłączenie większej powierzchni z nor-

malnego użytkowania (co jest zwykle konsekwencją ustanowienia obszarowej 

ochrony przyrody) nie zawsze jednak idzie w parze z pozytywną oceną wpływu 

obszarów naturowych na rozwój lokalny. Po zestawieniu odpowiednich liczb 

okazuje się, że spośród 34 respondentów gotowych do zaakceptowania zwięk-

szonej ochrony obszarowej, 16 widzi równocześnie niekorzystny wpływ funk-

cjonowania sieci ekologicznej.  
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Rys. 3.  Odsetek gmin, których władze zaakceptowałyby zwiększenie areału objętego 

obszarową ochroną przyrodą 

Źródło:  opracowanie wlasne. 

Wśród korzyści płynących z posiadania na swoim terenie obszarów Natura 

2000 osoby zarządzające gminami na pierwszym miejscu wymieniły możliwość 

rozwoju turystyki (39 wskazań), a zaraz na drugim miejscu sposobność do bu-

dowy odpowiedniego wizerunku marketingowego gminy jako przyjaznego śro-

dowisku i ludziom obszaru „zielonego” (31 wskazań). Niektórzy ankietowani 

wskazywali również, że fakt ten może być czynnikiem dopingującym do więk-

szej dbałości o środowisko przyrodnicze, jak również może pomagać w pozy-

skiwaniu zewnętrznych środków finansowych na rozwój (rys. 4).  
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Rys. 4.  Korzyści wynikające z obecności obszarów Natura 2000 

Źródło:  opracowanie własne. 

Z drugiej strony badanie potwierdziło panujące w powszechnej świadomo-

ści przekonanie, że w opinii samorządowców podstawowym problemem zwią-

zanym z obecnością obszarów naturowych jest konieczność przestrzegania na 

nich oraz w ich sąsiedztwie skomplikowanych procedur uzyskiwania zezwoleń 

na inwestycje. Należy dodać w tym miejscu, że z odpowiedzi wynika, iż zda-

niem 43% wójtów, którzy powinni znać te procedury (25 z 58), przepisy okre-

ślające prawa i obowiązki organów gminnych są raczej lub zdecydowanie nieja-

sne. Niewiele mniej obaw budzą powstające plany ochrony wraz ze zdefinio-

wanymi w nich obostrzeniami, zaś relatywnie najmniej trudności (choć i tak 

wskazała na to mniej więcej jedna trzecia respondentów) może nastręczać brak 

jednoznacznie zdefiniowanych rodzajów działalności możliwych do rozwijania 

na obszarach chronionych (rys. 5).  
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Rys. 5.  Problemy wynikające z obecności obszarów Natura 2000 

Źródło:  opracowanie własne. 

Z punktu widzenia skali i sposobów wykorzystania obszarów Natura 2000 

dla rozwoju społeczno-ekonomicznego istotne znaczenie będzie mieć aktyw-

ność inwestycyjna. Jak już zostało wspomniane, w przypadku obszarów chro-

nionych w ramach sieci ekologicznej realizacja przedsięwzięć zaplanowanych 

w ich granicach lub w sąsiedztwie jest bardziej skomplikowana niż w przypad-

ku innej lokalizacji choćby ze względu na bardziej rygorystyczne warunki do-

puszczalności (m.in. kwestia sporządzania raportów o oddziaływaniu na środo-

wisko). Wydaje się, że samorządy zainteresowane rozwijaniem prywatnej 

przedsiębiorczości na bazie lokalnych zasobów przyrodniczych powinny starać 

się na bieżąco monitorować te procesy, tak aby w odpowiedni sposób reagować 

i dostosowywać swoje działania stymulujące. Z analizy odpowiedzi udzielo-

nych w kwestionariuszu wynika, że z 58 gmin, których dotyczyłby problem 

eksploatacji obszarów naturowych, w co trzecim przypadku (19 odpowiedzi) 

stwierdzono, że jest trudno określić aktualną skalę przedsięwzięć prywatnych 

realizowanych w granicach objętych ochroną w ramach programu Natura 2000. 

Niemal taka sama liczba wskazań (18) dotyczyła opcji, w której wójtowie 

twierdzili, że tego typu działalność nie jest rozwijana w ogóle (rys. 6). Barierą 

utrudniającą urzędom gmin właściwą ocenę sytuacji może być to, że nazbyt 

często nie dysponują one rejestrem właścicieli obszarów Natura 2000 (według 

ankiety dotyczy to 74% badanych gmin z lokalizacją tych obszarów).  
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Rys. 6.  Skala przedsięwzięć realizowanych na obszarach Natura 2000 w ocenie wójtów 

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie wyników badania przeprowadzonego na grupie wójtów za-

rządzających gminami z województwa lubelskiego można sformułować nastę-

pujące wnioski: 

1. Samorządy lokalne mają najczęściej niechętny stosunek do obszarów Natura 

2000. Wpływ tych obszarów na rozwój podległych sobie jednostek teryto-

rialnych oceniają przeważnie jako niekorzystny. Przypuszczalnie z tego po-

wodu dość duża część badanych gmin nieprzychylnie ustosunkowała się do 

nadesłanych z zewnątrz propozycji w sprawie wytyczenia obszarów naturo-

wych, co również zostało stwierdzone w toku analizy. Większość badanych 

samorządów w ogóle ma sceptyczny stosunek do form obszarowej ochrony 

przyrody, co przekłada się na brak akceptacji dla ewentualnego poszerzenia 

granic terenów, które w ten sposób miałyby być wyłączone z normalnego 

użytkowania gospodarczego.  

2. Przyczyną stanu rzeczy przedstawionego w punkcie poprzednim jest obawa 

przed koniecznością respektowania procedur przewidzianych dla inwestycji 

na obszarach naturowych, jak również przestrzegania rygorów narzuconych 

przez niegotowe jeszcze plany ochrony. Obawy te wyraźnie górują w szer-

szej skali nad świadomością korzyści wynikających z lokalizacji obszarów 
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chronionych, wśród których dostrzega się przede wszystkim możliwość 

rozwoju usług turystycznych oraz kreacji pozytywnego wizerunku gminy na 

zewnątrz. 

3. W pracy stwierdzono ponadto, że w przypadku niektórych gmin, małą wagę 

przywiązuje się do kwestii śledzenia rozwoju prywatnej przedsiębiorczości 

na obszarach chronionych, co może rzutować na jakość przyszłych ewentu-

alnych działań podejmowanych przez władze lokalne na rzecz wspierania 

tego typu inicjatyw. 
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The aim of the article was to identify the way of perception of the role of Natura 

2000 areas in the socio-economic development of municipalities by local authorities and 

some of its causes. The results of a questionnaire survey conducted among mayors from 

lubelskie voivodship indicate, that most of them assess the impact of the presence of 

protected areas on the local development as negative. Some answers prove bad attitude 

of the part of local governments to the issue of designation of Natura 2000 areas in their 

territories as well as the most important benefits and problems associated with location 

of these areas according to respondents were listed. It was said, that monitoring of the 

current investment activity in protected areas is generally neglected by community offi-

cials. 

Translated by Jacek Witkowski 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

otrzeba podejmowania działań innowacyjnych skłania do poszukiwania 

optymalnych sposobów współpracy, nie tylko pomiędzy przedsiębior-

stwami, ale również pomiędzy przedstawicielami władz, nauki, otoczenia biz-

nesowego. Z tego właśnie powodu klastry są coraz częściej wybieraną formą 

współpracy. W ostatnich latach odnotowuje się dynamiczny wzrost ich liczby. 

Niestety często, klastry zaprzestają prowadzenia działalności z powodu braku 

środków finansowych lub jasno określonej strategii działania. W artykule jako 

region przyjęto województwo i w tym układzie będą prowadzone obserwacje. 

Duża rozbieżność definicyjna skłania do jednoznacznego zdefiniowania zjawi-

ska klastrów oraz określenia ich liczby. Liczba klastrów w poszczególnych wo-

jewództwach znacznie się różni. Odmienny sposób utworzenia oraz podmiot 

koordynujący działalność wpływa na cechy klastrów. Poniżej przeprowadzona 

charakterystyka ma na celu odnalezienie ewentualnych zależności regionalnych 

tworzenia klastrów w Polsce oraz sprawdzenie, czy jakieś regiony sprzyjają ich 

występowaniu. 
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Mimo że przykłady wyspecjalizowanych okręgów przemysłowych były 

obecne już w czasach starożytnych, pierwsze próby zdefiniowania i opisu kla-

strów miały miejsce w XVIII wieku. A. Smith w swoich pracach opisywał ideę 

specjalizacji pracy. Uważał, że podstawą bogactwa narodów jest skoncentrowa-

nie działalności na potencjale wytwórczym. Bardzo ważnym momentem 

w rozwoju teorii klastrów były prace A. Marshalla. Używał on określenia „dys-

trykt przemysłowy”, opisującego regionalne skupiska przedsiębiorstw tej samej 

lub komplementarnej branży
1
. M.E. Porter określił, że grono to znajdujące się 

w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw i powiązanych z nimi in-

stytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączona podobieństwami i wza-

jemnie się uzupełniająca. Geograficzny zasięg grona może obejmować jedno 

miasto lub stan, cały kraj, a nawet grupę sąsiednich krajów
2
. Od tego momentu 

wielu autorów stworzyło swoje definicje, mniej lub bardziej zbieżne z poglą-

dami M.E. Portera.  

Ministerstwo Gospodarki w rozporządzeniu z dnia 11 grudnia 2006 roku 

zdefiniowało klaster, jako: przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów 

działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub przedsiębiorczości oraz co 

najmniej dziesięciu przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na 

terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracu-

jących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowa-

ną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co naj-

mniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią przedsię-

biorcy
3
.  

Większość programów dedykowanych rozwojowi klastrów nadzoruje Pol-

ska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, udzielając ze środków przyznanych 

przez Unię Europejską bezzwrotnych dofinansowań na rozwój i prowadzenie 

działalności klastrów. Z tego względu bardzo istotne jest zapoznanie się ze sta-

nowiskiem PARP w kwestii definiowania klastrów. W 2010 roku podczas pro-

wadzonego na zlecenie PARP badania przyjęto następującą definicję: klaster to 

                                                           
 1  E. Skawińska, R.I. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyj-

ności regionów. Świat – Europa – Polska, PWE, Warszawa 2009, s. 21. 

 2  M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 248. 

 3  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami ope-

racyjnymi (DzU 06.226.1651), www.mg.gov.pl/files/upload/11784/Tekst1Koncepcjaklastra.pdf. 
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geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych do-

stawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sek-

torach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek 

normalizujących, stowarzyszeń branżowych, instytucji wspierających) w po-

szczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpra-

cujących. Klaster jest ściśle związany z terytorium, na którym działa, jest zako-

rzeniony regionalnie. Klaster to specyficzna forma organizacji produkcji, pole-

gająca na koncentracji w bliskiej przestrzeni elastycznych przedsiębiorstw pro-

wadzących komplementarną działalność gospodarczą. Podmioty te równocześ- 

nie współpracują i konkurują między sobą, mają także relacje z innymi instytu-

cjami działającymi w danej sferze. Podstawą powstania klastra są kooperacyjne 

powiązania występujące pomiędzy podmiotami, generujące procesy powstawa-

nia specyficznej wiedzy oraz zwiększające zdolności adaptacyjne
4
. 

Autorka poniższego artykułu przyjmuje, że klaster to forma organizacji 

sieciowej skupiająca na danym obszarze geograficznym 3 rodzaje podmio-

tów: przedsiębiorstwa, jednostki badawczo-rozwojowe oraz władze samo-

rządowe, które podejmują współpracę w celu osiągnięcia korzyści. Celem 

powołania klastra jest zacieśnienie współpracy pomiędzy biznesem, nauką 

i jednostkami samorządowymi oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości. 

 

Niejednoznaczność definicyjna powoduje duże rozbieżności w szacowaniu 

liczebności klastrów w Polsce. Zgodnie z badaniami prowadzonymi na zlecenie 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości szacowano, iż liczba podmiotów, 

definiująca swoją działalność, jako klastry w 2012 roku w Polsce wynosiła 

250
5
. Wnikliwa analiza przeprowadzona przez Autorkę poniższego artykułu 

ukazała, że faktyczna liczba klastrów jest zdecydowanie niższa. Większość 

z organizacji zakwalifikowanych jako klastry nie spełnia bowiem warunków de-

finicyjnych, a pojęcie klastra pojawia się jedynie w nazwie, faktycznie nie ma-

jąc nic wspólnego z tą strukturą organizacyjną. Poza tym wielu członków powo-

                                                           
 4  Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012. Raport z badania, red. J. Hołub, Agencja 

Wydawnicza Ekopress, Warszawa 2012, s. 12. 

 5  Benchmarking klastrów…, Wydawnictwo i Drukarnia LIBRA s.c. Białystok na zlecenie 

Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 18. 
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łało klaster i nie podjęło kolejnych kroków związanych z ich funkcjonowaniem. 

Jednym z powodów takiej sytuacji może być chęć pozyskania finansowania ze 

środków unijnych. W przypadku odrzucenia wniosku uczestnicy nie podejmują 

kolejnych działań, a klaster upada. 

Autorka na podstawie dostępnych danych zawartych na stronach interne-

towych i w raportach wykonanych na zlecenie PARP, na stronach klastrów oraz 

przedstawicieli władz samorządowych oceniła, że obecnie w Polsce jest 67 kla-

strów spełniających wymogi definicyjne przyjęte przez Autorkę
6
. Większość 

z klastrów (57) można jednoznacznie zakwalifikować do danego województwa. 

Rozmieszczenie zidentyfikowanych klastrów w podziale na poszczególne wo-

jewództwa przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Ilościowy rozkład klastrów spełniających przyjęte wymogi definicyjne w Pol-

sce w podziale na województwa (stan z maja 2013 roku) 

Źródło:  opracowanie własne. 

Pozostałe dziesięć klastrów zasięgiem prowadzonej działalności obejmuje 

więcej niż jedno województwo. W celu uniknięcia zaciemnienia obrazu, klastry 

                                                           
 6  Analiza przeprowadzona przez Autorkę artykułu na przełomie kwietnia i maja 2013 roku, 

w celu określenia liczby klastrów występujących w Polsce, spełniających przyjęte wymogi defi-

nicyjne. 
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te nie zostały zamieszczone na mapie. Wśród klastrów zlokalizowanych na 

większym obszarze niż jedno województwo występują: 2 klastry, które zasię-

giem obejmują dwa województwa, są to: Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czy-

stej Energii oraz Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny. Jest 8 kla-

strów obejmujących zasięgiem działania więcej niż dwa województwa. Należą 

do nich: Międzyregionalny Klaster Innowacyjnych Technologii MINATECH 

(małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie), Pomorski Klaster ICT In-

terizon (pomorskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie), Klaster Metalowy Me-

talika (zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie), MedCluster (małopol-

skie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, śląskie, wielkopolskie, mazo-

wieckie), Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka – Uzdrowiska Perły Polski 

Wschodniej (świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie), Alternatywny Klaster 

Teleinformatyczny – Alternatywny.klaster.info (mazowieckie, małopolskie, 

podkarpackie, lubelskie, łódzkie), EduKlaster – Nowe Media w Edukacji (ma-

zowieckie. lubelskie, małopolskie, łódzkie, wielkopolskie, śląskie, warmińsko- 

-mazurskie), Śląski Klaster Drzewny (opolskie, śląskie, dolnośląskie, łódzkie).  

Najwięcej klastrów, 7 jest w województwie dolnośląskim i wielkopolskim. 

Zaledwie po 1 klastrze funkcjonuje w województwach lubuskim i świętokrzy-

skim. Dużą grupę, liczącą 8 klastrów stanowią struktury, których działalność 

obejmuje więcej niż 2 województwa. Rozbieżności w rozłożeniu klastrów pod 

kątem województw są znaczne. Pomimo wielu programów wsparcia Polski 

Wschodniej, nie przekłada się to na liczbę funkcjonujących w tym regionie kla-

strów. 

Dynamika powstawania klastrów w Polsce wykazywała duże wahania na 

przestrzeni ostatnich 10 lat. Do 2005 roku działalność klastrów była marginalna, 

a ich liczba niewielka. Większość klastrów w Polsce to młode inicjatywy, które 

są na etapie tworzenia się i organizowania swojej działalności. Zaledwie poje-

dyncze organizacje podejmowały współpracę w ramach struktur klastrowych. 

Największą dynamiką wzrostową charakteryzowały się lata 2006–2008. Zwięk-

szone zainteresowanie było spowodowane możliwością finansowania powyż-

szych inicjatyw ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecz-

nego. Od roku 2008 tendencja tworzenia klastrów utrzymywała się na podob-

nym poziomie. Dynamikę powstawania klastrów w latach 1999–2011 w Polsce 

prezentuje rysunek 2.  
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Rys. 2. Liczba klastrów w Polsce, spełniających przyjęte wymogi definicyjne, powsta-

jących w kolejnych latach 

Źródło:  opracowanie własne. 

Rozwój klastrów w Polsce jest zróżnicowany w zależności od poszczegól-

nych regionów kraju. Dynamikę powstawania klastrów w podziale na woje-

wództwa zaprezentowano w tabeli 1.  

Tabela 1 

Dynamika tworzenia klastrów z podziałem na województwa 

Województwo, 

w którym prowa-

dzi działalność 

klaster 

Rok utworzenia klastra 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

dolnośląskie               2 4 1       

kujawsko- 

-pomorskie 

        1     1   1       

lubelskie               1       1   

lubuskie                     1     

łódzkie           1 1   2         

małopolskie 1             2     1     

mazowieckie                   1     2 

opolskie       1         1 2       

podkarpackie         1       1     2   

podlaskie                     1   1 

pomorskie                 2 1 1 1   

śląskie           1     1         
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Województwo, 

w którym prowa-

dzi działalność 

klaster 

Rok utworzenia klastra 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

świętokrzyskie                           

warmińsko- 

-mazurskie 

                4     1 1 

wielkopolskie         1     1   1 3 1   

zachodniopomor-

skie 

                    1   2 

Źródło:  opracowanie własne. 

Najwcześniej utworzono klaster w województwie małopolskim. Do pio-

nierów w powoływaniu klastrów można zaliczyć województwa; kujawsko- 

-pomorskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, śląskie, wielkopolskie, gdzie kla-

stry powstały przed 2005 rokiem. Najkrócej działające klastry, utworzone 

w 2011 roku zlokalizowane są w województwach: mazowieckim, podlaskim, 

warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim. Pierwsze klastry obejmujące 

więcej niż 2 województwa powstały w 2007 roku. Analizując czas powstawania 

klastrów w ujęciu różnych województw widać, że najdłuższe przerwy pomiędzy 

powstawaniem kolejnych klastrów są w województwie małopolskim. Najczę-

ściej w jednym roku były tworzone 1–2 klastry, poza dwoma województwami: 

dolnośląskim i warmińsko-mazurskim, gdzie w jednym roku działalność rozpo-

częły po 4 klastry.  

 

Jednym z kryteriów różnicowania klastrów jest liczba jego podmiotów. 

Jest to bardzo ważna cecha, ponieważ wskazuje na złożoność struktury organi-

zacyjnej. W literaturze żaden z autorów nie określa, jaka jest optymalna ilość 

członków w klastrze. Bardziej miarodajny i istotny wydaje się stopień zaanga-

żowania we współpracę, nie zaś ilość podmiotów budujących strukturę. Niektó-

rzy z autorów podkreślają wagę pojęcia masy krytycznej klastra, czyli docelo-

wej ilości podmiotów budujących klaster. Masa krytyczna powinna zostać okre-

ślona dla każdego tworzonego klastra na etapie jego projektowania i ustalania 

celu prowadzonej działalności.  

W Polsce przeważają klastry małe, liczące do 80 podmiotów. Poniżej za-

mieszczona tabela 2 zawiera informacje na temat ilości członków klastrów 
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w podziale na województwa, przy założeniu 7 przedziałów ilościowych. Autor-

ka sama określiła przedziały wielkości, ponieważ nie ma jednoznacznie okre-

ślonego podziału na klastry małe, średnie i duże. 

Tabela 2 

Wielkość klastrów w Polsce 

Województwo 0–20 21–40 41–60 61–80 81–100 101–200 
powy-

żej 201 

Brak in-

formacji 

dolnośląskie 4 1   2         

kujawsko- 

-pomorskie 

  1 1 1         

lubelskie 2               

lubuskie         1       

łódzkie 1   1         2 

małopolskie   3   1         

mazowieckie 1 2             

opolskie 1 1 1         1 

podkarpackie 1 2     1       

podlaskie 1 1             

pomorskie   2 2   1       

śląskie     1 1         

świętokrzyskie             1   

warmińsko- 

-mazurskie 

3 2           1 

wielkopolskie 1 1 3 1       1 

zachodniopo-

morskie 

1 1 1           

obejmujące mi-

nimum 2 wo-

jewództwa 

  2             

obejmujące 

powyżej 2 wo-

jewództw 

  3 2   1     2 

RAZEM 16 22 12 6 4 0 1 7 

Źródło: opracowanie własne. 

Najwięcej klastrów znajduje się w przedziale 21–40 uczestników. Niestety 

aż 16 klastrów liczy do 20 podmiotów. Mała liczba uczestników klastrów może 

wynikać z tego, że klastry są w początkowej fazie rozwoju i nie osiągnęły osta-

tecznej liczby podmiotów, a ich struktura ulega dynamicznym zmianom. 

W przedziale 101–200 podmiotów nie ma żadnego klastra. Tylko jeden klaster 

ma powyżej 200 podmiotów. W przypadku 7 klastrów nie udało się odnaleźć 

informacji na temat liczby uczestników klastra.  
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Bardzo istotnym zagadnieniem jest przeanalizowanie klastrów ze względu 

na branżę, w której prowadzą swoją działalność. Nie wszystkie branże zostały 

zamieszczone w tabeli. W rozważaniach uwzględniono branże: energetyczną, 

drzewną, tworzyw sztucznych, spożywczą, odzieżową, lotniczą, rolnictwo i sa-

downictwo. Analiza klastrów ze względu na branżę jest istotna z punktu widze-

nia podziału Polski na subspecjalizacje. Pod koniec 2012 roku PARP ogłosił, że 

środki finansowe będą przyznawane w oparciu o specjalizację poszczególnych 

regionów. Takie działanie ma na celu unikanie sytuacji dublowania prowadzo-

nych działań. Wybrane zostaną regiony, które mają największą predyspozycję 

i zasoby do prowadzenia działań w obrębie określonej branży. W tabeli 3 wska-

zano niektóre z klastrów w podziale na branże. 

Tabela 3 

Klastry według wybranych branż w ujęciu poszczególnych województw 

Województwo 

Branża 

energia drzewna 

tworzyw 

sztucznych 

i chemii 

spożyw-

cza 

odzie-

żowa 

lotni-

cza 

rolnictwo 

i sadownict

wo 

dolnośląskie 2 1           

kujawsko-pomorskie     1         

lubelskie       2       

łódzkie 1       1     

małopolskie     1         

mazowieckie 1           1 

opolskie 1            

podkarpackie 1         1   

podlaskie               

pomorskie 2             

śląskie 1             

warmińsko- 

-mazurskie 

2     1     1 

wielkopolskie 1   1 1       

zachodniopomorskie     1         

Źródło: opracowanie własne. 

Obserwowane klastry nie dają obrazu regionalnej specjalizacji. Widać, że 

najliczniej reprezentowana jest branża energetyczna, ciesząca się dużym zainte-

resowaniem. Niestety istnieje realne ryzyko powielania działań. W obrębie tej 

branży należy zastanowić się, który z istniejących klastrów działa najlepiej i ma 

szansę na zaistnienie na arenie międzynarodowej. Duża liczba klastrów położo-

na w różnych województwach uniemożliwia specjalizację regionalną. Na przy-
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kładzie branży energetycznej, widać, że bardzo trudno będzie określić specjali-

zacje regionalne. W przypadku branży drzewnej, odzieżowej i lotniczej sytuacja 

z określeniem regionów specjalizacji będzie mniej skomplikowane, ponieważ 

wskazano tylko po 1 klastrze w danej branży. W branży spożywczej w woje-

wództwie łódzkim są 2 klastry, dlatego istnieje ryzyko dublowania działalności. 

W branży tworzyw sztucznych i chemii oraz rolnictwa i sadownictwa w celu 

wskazania jednego terenu wyspecjalizowanego na terenie Polski należałoby po-

równać możliwości regionów oraz sposób działania poszczególnych klastrów. 

Najbardziej przejrzysta sytuacja jest w branży lotniczej i odzieżowej, ponieważ 

jest tylko po jednym klastrze na terenie Polski.  

 

Tworzenie klastrów może odbywać się w sposób zróżnicowany. Podmiot 

założycielski oddziałuje na funkcjonowanie klastra oraz strategię jego rozwoju. 

Klastry mogą być powołane w wyniku jednej z trzech rodzajów inicjatyw: od-

dolnej, odgórnej lub mieszanej. O inicjatywie oddolnej mówi się wówczas, gdy 

skupiska i związki kooperacyjne tworzone są w wyniku działań podejmowa-

nych przez przedsiębiorstwa. Inicjatywa odgórna charakteryzuje się tym, że jest 

wynikiem podejmowanych działań przez sektor publiczny, instytucje non profit. 

Przedsiębiorstwa nie są pomysłodawcami utworzenia klastra. Inicjatywa mie-

szana to taka, w wyniku której do porozumienia dochodzi pomiędzy przedsię-

biorcami i przedstawicielami instytucji spoza świata biznesu
7
. Rodzaj podej-

mowanej inicjatywy w celu utworzenia klastra, z podziałem na województwa 

przedstawiono w tabeli 4.  

Tabela 4 

Podmiot powołujący klaster  

(stan na maj 2013, według przyjętych kryteriów definicyjnych) 

Województwo 
Inicjatywa 

oddolna 

Inicjatywa 

odgórna 

Inicjatywa 

mieszana 

Brak  

informacji 

dolnośląskie 5 2     

kujawsko-pomorskie 2   1   

lubelskie   1 1   

lubuskie   1     

                                                           
 7  Benchmarking klastrów…, s. 191–192. 



 Katarzyna Adamiak: Klastry w ujęciu regionu – charakterystyka i… 153 

 

Województwo 
Inicjatywa 

oddolna 

Inicjatywa 

odgórna 

Inicjatywa 

mieszana 

Brak  

informacji 

łódzkie 1 3     

małopolskie 2 1 1   

mazowieckie 2 1     

opolskie 3 1     

podkarpackie 2   1 1 

podlaskie 1 1     

pomorskie 1 4     

śląskie   1 1   

świętokrzyskie       1 

warmińsko-mazurskie 4 1 1   

wielkopolskie 6 1     

zachodniopomorskie 1 2     

obejmujące minimum 2 województwa 1 1     

obejmujące powyżej 2 województw 3 1 2 2 

Źródło: opracowanie własne. 

W tabeli 4 zawarto informacje dotyczące sposobu powołania klastra. 

Optymalną wydaje się sytuacja, w której klaster powstaje w wyniku inicjatywy 

oddolnej, ponieważ zazwyczaj jest najtrwalsza, a prowadzoną działalność wy-

różnia duża dynamika. Na terenie województw wielkopolskiego i dolnośląskie-

go powstało najwięcej klastrów w wyniku inicjatywy oddolnej. W tych woje-

wództwach wyraźne jest zaangażowanie przedsiębiorstw we wspólne projekty 

oraz chęć podejmowania współpracy. Na terenie 4 województw: lubelskiego, 

lubuskiego, śląskiego i świętokrzyskiego nie ma klastrów powołanych w wyni-

ku inicjatywy oddolnej. Jest to niepokojące, ponieważ nawet w przypadku 

znacznego zaangażowania władz lokalnych opieszałość i brak chęci współpracy 

ze strony przedsiębiorstw może blokować realizację wspólnych projektów.  

Największa liczba klastrów w wyniku inicjatywy odgórnej powstała w wo-

jewództwie podlaskim. Może to świadczyć o dużym zaangażowaniu jednostek 

samorządowych w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, co jest bardzo pozytyw-

nym trendem, lub może być interpretowane przeciwnie, jako brak zaangażowa-

nia przedsiębiorstw w działania związane z powstaniem klastrów. Istnieje rów-

nież możliwość, że w projektach zostały określone wymogi, jakie mają być 

spełnione i w wyniku czyjej inicjatywy klaster powinien powstać. Żaden klaster 

nie powstał w wyniku inicjatywy odgórnej w województwach: kujawsko- 

-pomorskim, podkarpackim, świętokrzyskim. Jest to niekorzystne, ponieważ 

przedstawiciele samorządu terytorialnego powinni prowadzić proaktywną poli-

tykę rozwoju regionu i wspierać przedsiębiorców w prowadzonej działalności. 

Najrzadziej w Polsce, klastry tworzone były w wyniku inicjatywy mieszanej 
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i w żadnym z województw liczba powstałych klastrów nie przekroczyła dwóch. 

Rodzaj inicjatywy na terenie Polski w ujęciu procentowym, zamieszczono na 

rysunku 3.  

 

Rys. 3.  Rodzaj inicjatywy powołującej klaster 

Źródło:  opracowanie własne. 

Najwięcej klastrów powstało w wyniku inicjatywy oddolnej, czyli 50%. 

Jest to bardzo dobra tendencja, ponieważ przedsiębiorstwom zależy na podej-

mowaniu współpracy. W wyniku inicjatywy odgórnej powstało 32% klastrów. 

To świadczy o znacznym zaangażowaniu jednostek samorządowych w rozwój 

lokalnej przedsiębiorczości. Inicjatywa mieszana stanowi nieznaczny procent 

tworzonych klastrów w Polsce.  

Konsekwencją rodzaju inicjatywy, w wyniku której powstaje klaster jest 

rodzaj podmiotu koordynującego działalność klastra. Wyniki zamieszczono 

w tabeli 5. 

Tabela 5 

Podział klastrów ze względu na formę organizacyjno-prawną koordynatora 

Forma organizacyjno-prawna koordynatora 

klastra 
Liczba klastrów w Polsce 

Fundacja 6 
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Forma organizacyjno-prawna koordynatora 

klastra 
Liczba klastrów w Polsce 

Park Technologiczny 4 

Urząd Marszałkowski, Starostwo 3 

Uczelnia 8 

Stowarzyszenie 22 

Instytucja badawczo-rozwojowa 5 

Spółka 10 

Izba Gospodarcza 3 

Zrzeszenie 1 

Porozumienie (rozumiane jako umowa niena-

zwana) 

1 

Źródło: opracowanie własne. 

Koordynator pełni bardzo ważną rolę w klastrze. Najczęściej koordynato-

rem zostaje podmiot, który utworzył klaster. Koordynator reprezentuje oraz za-

rządza klastrem. Koordynatorem klastra może być podmiot o różnej osobowości 

prawnej i charakterze prowadzonej działalności. Najczęściej jest to stowarzy-

szenie. Ponad 2 razy rzadziej w tej roli występuje spółka, może być spółka ak-

cyjna, jak również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W 8 przypadkach 

koordynatorem była uczelnia wyższa, tylko 3 klastry są zarządzane przez przed-

stawicieli jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Tworzenie i funkcjonowanie klastrów niesie za sobą szereg korzyści i za-

grożeń. Ze względu na podejmowaną tematykę, będą one rozpatrywane w uję-

ciu regionu. Założyciele oraz uczestnicy klastra powinni mieć świadomość za-

równo mocnych i słabych stron funkcjonowania w klastrze.  

Lista korzyści dla regionu jest bardzo długa. Klastry podnoszą produktyw-

ność i innowacyjność regionu. Ich obecność pobudza region do rozwoju, a na-

pływ inwestorów oraz nowych przedsiębiorstw generuje powstawanie nowych 

miejsc pracy. Dzięki temu rośnie PKB per capita, atrakcyjność regionu oraz 

wzrasta poziom innowacyjności gospodarki
8
. Współpraca z przedstawicielami 

badań i rozwoju, takimi jak uczelnie pozwala na przyjęcie odpowiedniego profi-

lu kształcenia studentów, z uwzględnieniem wymagań przyszłych pracodaw-

                                                           
 8  A.M. Kowalski, Znaczenie klastrów dla innowacyjnej gospodarki w Polsce, Oficyna Wy-

dawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 83–84. 



156 Europa Regionum XVII (2013) 

 

ców. Wymienione wyżej czynniki powodują wzrost konkurencyjności regionu, 

wzrost atrakcyjności inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów oraz większy 

napływ specjalistów z danej branży. 

Klastry wpływają również na rozwój infrastruktury regionu. Dzięki ścisłej 

współpracy środowisk biznesowych, naukowych oraz samorządowych możliwe 

jest lepsze wykorzystanie posiadanych środków finansowych. Działania marke-

tingowe podejmowane przez klastry, takie jak budowanie wspólnej marki, po-

prawiają postrzeganie regionu oraz są dla niego reklamą. Współpraca w ramach 

wspomnianej triady biznes–nauka–samorząd przyczynia się do lepszego dostę-

pu i bardziej przemyślanego wykorzystania wysokospecjalistycznej wiedzy. 

Ośrodki badawcze mogą komercjalizować badania naukowe, jak również pro-

wadzić działalność zgodnie z potrzebami przemysłu. Klastry to struktury wdra-

żające nowe specjalizacje i technologie
9
. Przedstawiciele biznesu wspierają fi-

nansowo ośrodki i wykorzystują proponowane przez nich rozwiązania. Władze 

lokalne mogą lepiej lokować pieniądze, przyznając je pod konkretne projekty.  

Współpraca przedsiębiorstw należących do klastra z jednostkami nauko-

wo-badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego przyczynia się do 

wzrostu wiarygodności przedsiębiorstw. Współpraca w ramach klastra wpływa 

na obniżenie barier wejścia do sektora w którym działa klaster. Dobrze funkcjo-

nujący klaster wpływa na lepszy przepływ informacji pomiędzy członkami. 

Ustalona wspólnie strategia oraz cele do osiągnięcia polepszają przepływ in-

formacji oraz współpracę pomiędzy podmiotami. Bardzo często podmioty kla-

stra podejmują działalność eksportową, co ma bezpośrednie przełożenie na sy-

tuację finansową regionu oraz postrzeganie regionu na arenie międzynarodowej. 

W przypadku, gdy klaster działa dobrze poprawiając kondycję finansową regio-

nu, istnieje możliwość pozyskania wyższych środków finansowych na rozwój 

lokalnej przedsiębiorczości. Dochodzi do decentralizacji polityki prowadzonej 

przez państwo, a decyzyjność regionu wzrasta. Rozwój regionalny jest bardziej 

stabilny i możliwy do oszacowania, a inwestowane środki pracują bardziej efek-

tywnie. Rozwój klastrów daje możliwość subspecjalizacji regionalnej oraz do-

skonalenie posiadanych w danym obszarze geograficznym kluczowych kompe-

tencji. Specjalizacja regionu podnosi liczbę nowych inwestycji i prowadzi do 

standaryzacji procesów oraz lobbingu na rzecz rozwoju regionalnego. 

                                                           
 9  Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regio-

nów, red. T. Brodzicki, J. Kuczewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, 

s. 257–258 
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Ocena wpływu klastrów na rozwój regionu powinna uwzględniać poten-

cjalne zagrożenia. Jest ich znacznie mniej niż pozytywnych aspektów, ale nale-

ży o nich pamiętać i podjąć próbę uniknięcia lub zminimalizowania negatyw-

nych skutków funkcjonowania klastrów w regionie. 

Do negatywnych konsekwencji należy ryzyko monopolizacji rynku przez 

podwyższenie barier wejścia dla nowych przedsiębiorstw, a wręcz uniemożli-

wienie zaistnienia nowych podmiotów w regionie. Podmioty, które nie przystą-

pią do klastra mogą mieć problemy w funkcjonowaniu na rynku lokalnym, 

a warunki prowadzenia działalności są mniej korzystne. Istnieje ryzyko, że po-

wstające klastry są tworzone wyłącznie w celu pozyskania funduszy europej-

skich, które mogą być w nieprawidłowy sposób wykorzystywane. Zagęszczenie 

przemysłu na danym obszarze geograficznym może prowadzić do utraty walo-

rów naturalnych regionu. Może dojść do nadmiernego zużycia zasobów regio-

nu. W wyniku intensywnego napływu przedsiębiorstw, konkurencyjność ceno-

wa może ulec znacznemu pogorzeniu. Hermetyczność grupy podmiotów two-

rzących klaster prowadzi do zaburzenia przepływu wiedzy i informacji.  

Klaster, jako forma kooperencji niesie ryzyko wystąpienia zachowań opor-

tunistycznych, czyli działań na szkodę innych podmiotów. Zagrożeniem może 

być również nieodpowiednie wykorzystanie szans eksportowych. Profil działal-

ności klastra może być niedopasowany do zasobów występujących w regionie. 

Wąska specjalizacja skutkuje niedostrzeżeniem pojawiających się szans rozwo-

ju w nowych dziedzinach. Utworzenie klastra zaburza spójność prowadzonych 

działań regionalnych oraz prowadzi do zbyt mocnej specjalizacji. Uzależnienie 

podmiotów działających w regionie od środków publicznych ogranicza kre-

atywność i przedsiębiorczość. Wraz z zakończeniem finansowania inicjatywy 

mogą zaprzestać działalności.  

Przytoczone zagrożenia mogą być wyeliminowane, ponieważ są one kon-

sekwencją złego zarządzania klastrem, braku jasno określonych zasad i celów 

działania. Planowanie działalności klastra oraz odpowiedni sposób zarządzania 

wyeliminuje potencjalne problemy  

Klaster jest dobrym narzędziem rozwoju regionalnego, a jego funkcjono-

wanie jest korzystne zarówno dla uczestników, czyli przedstawicieli nauki, biz-

nesu, władz samorządowych, jak i dla gospodarki regionalnej.  
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Klastry w Polsce charakteryzują się niewielką liczbą podmiotów w struk-

turze. Połowa z nich powstała w wyniku inicjatywy podejmowanej przez przed-

siębiorstwa. Rzadko są tworzone przez uczelnię. Są młodymi strukturami w po-

czątkowych fazach rozwoju, często nie osiągnęły jeszcze masy krytycznej oraz 

docelowej struktury organizacyjnej. Nie obserwujemy cech charakterystycz-

nych, które występowałyby w klastrach w zależności od położenia na mapie 

Polski. Obserwując klastry przez pryzmat branży w której działają, nie widać 

wyraźnych specjalizacji regionalnych na terenie Polski.  

Rozwój klastrów dokonuje się na naszych oczach, a efekty ich działalności 

będą możliwe do oceny dopiero za jakiś czas, gdy w pełni rozpoczną swoją 

działalność. Należy prowadzić kolejne badania i analizy działalności klastrów 

w Polsce oraz stale udoskonalać ich funkcjonowanie. Zarówno na świecie, jak 

i w Polsce klastry stanowią bardzo ważny element krajobrazu ekonomicznego 

i są źródłem rozwoju przedsiębiorstw, nauki, samorządów oraz całych regio-

nów. 
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1

opłaty bezpośrednie wprowadzone w UE, w ramach reformy Mac Shar-

ry’ego przyjętej w 1992 r.
2
, w pierwotnym założeniu miały na celu zre-

kompensowanie spadku dochodu spowodowanego zmniejszeniem wsparcia 

rynkowego. W okresie swojego funkcjonowania ewoluowały zasady przyzna-

wania płatności bezpośrednich, jak też społeczne i ekonomiczne uzasadnienie 

ich stosowania. Cały czas ważna jest ich „rekompensacyjna” rola, jednak coraz 

większego znaczenia nabiera traktowanie dopłat bezpośrednich jako pewnego 

rodzaju zapłaty ze środków publicznych za świadczenia wykonywane przez 

rolników na rzecz społeczeństwa, w tym przede wszystkim dotyczące dbałości 

o jakość środowiska, ochrony krajobrazu wiejskiego, zachowania dobrostanu 

zwierząt, czy w końcu zapewnienia odpowiedniej zdrowotnej jakości wytwa-

rzanych surowców spożywczych
3
. 

                                                           
 1  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010–2012 jako projekt badaw-

czy nr N N305 398638. 

 2  Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne 

zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej 

i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) 

nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) 

nr 1782/2003 (DzU UE L z dnia 31 stycznia 2009 r.). 

 3  W. Czubak, A. Sadowski, W. Poczta, Wpływ reformy systemu dopłat bezpośrednich na do-

chody polskich gospodarstw rolnych z pola obserwacji FADN, w: Dopłaty bezpośrednie i dotacje 
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Jednolite Płatności Obszarowe finansowane w 100% z budżetu Unii Euro-

pejskiej obecnie są poprzez swoją powszechność jednym z kluczowych instru-

mentów wspierających rozwój rolnictwa w krajach UE, a o dogodności tej for-

my wsparcia świadczy fakt, że aby je uzyskać rolnik nie musi angażować włas- 

nego kapitału ani opracowywać biznes planu rozwoju prowadzonej działalno-

ści
4
. Plewa podkreśla, jak ważne dla rozwoju polskiej wsi jest wsparcie ze środ-

ków Unii Europejskiej – w tym dopłaty bezpośrednie, będące częścią Wspólnej 

Polityki Rolnej, a mające na celu zwiększenie wydajności produkcji rolnej, za-

pewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, czy stabilizacja 

rynków.  

Na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego, w ramach dopłat bezpośrednich każdemu 

polskiemu rolnikowi, który posiadając gospodarstwo na terytorium Rzeczpo-

spolitej Polskiej prowadzi działalność rolniczą, przysługuje dopłata do po-

wierzchni gruntów rolnych, będących w jego posiadaniu w dniu 31 maja roku 

złożenia wniosku, pod warunkiem, że: 

- w tym dniu posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 

1 ha; minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha, 

- wszystkie grunty rolne są utrzymywane w dobrej kulturze przez cały rok ka-

lendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, 

- przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożo-

ny wniosek o przyznanie tej płatności, 

- został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewi-

dencji wniosków o przyznanie płatności. 

Do Jednolitej Płatności Obszarowej zastosowanie ma zasada stopniowego 

dochodzenia do pełnego poziomu płatności bezpośrednich. Oznacza to, iż po-

ziom tych płatności, zgodnie z art. 121 rozporządzenia Rady nr 73/2009, wzra-

sta corocznie (do momentu osiągnięcia poziomu 100%) i począwszy od 2004 r. 

kształtuje się w sposób następujący: 2004 r. – 25%, 2005 r. – 30%, 2006 r. – 

35%, 2007 r. – 40%, 2008 r. – 50%, 2009 r. – 60%, 2010 r. – 70%, 2011 r. – 

                                                                                                                                              

budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, red. 

J. Kulawik, IERiGŻ–PIB, Warszawa 2011. 

 4  J. Plewa, Nowe podstawy publicznego wsparcia dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiej-

skich, w: Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, red. J. Wilkina, IRWiR PAN, Warszawa 2005. 
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80%, 2012 r. – 90%, a w 2013 r. ma wynieść 100% poziomu płatności stosowa-

nych w Unii Europejskiej na dzień 30 kwietnia 2004 r. 

Agencją płatniczą realizującą zadania w zakresie płatności bezpośrednich, 

w tym realizującą jednolite płatności obszarowe (JPO), jest Agencja Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Płatności obszarowe przyznaje się osobie, 

która wykonuje wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowa-

nia gospodarstwa. Osoby, które mają tytuł własności ziemi, ale nie zajmują się 

produkcją rolną, nie mogą z tego rodzaju płatności korzystać. Na przestrzeni lat 

2004–2012 w ramach jednolitych płatności obszarowych polscy rolnicy otrzy-

mali ponad 50 miliardów złotych (bez uwzględnienia płatności uzupełniają-

cych), z czego największą wartość płatności zrealizowano w województwach 

mazowieckim (14%), wielkopolskim (12%) i lubelskim (10%), które łącznie 

zaabsorbowało około 35% wszystkich środków wypłaconych w ramach JPO. 

Najmniejszy udział w podziale środków uzyskały województwa: śląskie (2%), 

świętokrzyskie (3%) i lubuskie (3%). Szczegółowy podział środków JPO we-

dług województw ukazano w tabeli 1. 

Od 2004 r. w Polsce stosowane są finansowane przez państwo płatności 

uzupełniające, które realizowane są w następujących sektorach: upraw podsta-

wowych (m.in. zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe), chmielu, skrobi ziem-

niaczanej, tytoniu, roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych 

użytkach zielonych (płatność zwierzęca wypłacana jest od 2007 r.). Poza tym, 

z budżetu unijnego wypłacana jest oddzielna płatność cukrowa (od 2006 r.), 

która jest efektem przeprowadzonej reformy na rynku cukru, a także od 2008 r. 

oddzielna płatność do pomidorów oraz płatność z tytułu owoców miękkich, któ-

re zostały wprowadzone w wyniku przeprowadzonej w 2007 r. reformy Wspól-

nej Polityki Rolnej na rynku owoców i warzyw. Płatność z tytułu owoców 

miękkich od 2012 r. wypłacana jest w formie oddzielonej od produkcji. W Pol-

sce jest realizowane również tzw. wsparcie specjalne. Wsparcie to wypłacane 

jest w formie: 

- specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych 

i motylkowatych drobnonasiennych,  

- płatności do krów,  

- płatności do owiec, 

- płatności do surowca tytoniowego wysokiej jakości (od 2012 r.). 

Najwięcej środków finansowych jest kierowanych do rolników w postaci 

jednolitej płatności obszarowej oraz krajowych płatności uzupełniających 
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(przede wszystkim do grupy upraw podstawowych i do płatności zwierzęcej) 

oraz oddzielnej płatności cukrowej.  

Regionalne zróżnicowanie poziomu dochodów oraz wpływ na nie płatno-

ści bezpośrednich jest skutkiem odmiennych w poszczególnych częściach kraju 

struktur rolnych, przejawiających się zarówno różną skalą jak i kierunkami pro-

dukcji, a co za tym idzie możliwością osiągania odpowiednich wyników eko-

nomicznych oraz otrzymywania wsparcia w ramach systemu dopłat bezpośred-

nich. 
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Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy dopłaty bezpośrednie mają 

znaczenie w rozwoju gospodarstw rolnych na obszarach chronionych. Badanie 

przeprowadzono na obszarze trzech województw makroregionu północno- 

-zachodniego w latach 2010–2012, przy czym badaniem zostali objęci rolnicy 

i ich rodziny, zamieszkujący obszary wiejskie, których gospodarstwo nie prze-

kracza 300 ha. Przedmiotem badań były osoby pracujące w sektorze rolnym, za-

liczane do grupy tzw. semi-subsistence. Zaliczani są tutaj rolnicy, którzy po 

otrzymaniu bezpośredniego wsparcia i dokonaniu niezbędnych inwestycji są 

w stanie konkurować na rynku. W grupie tej znalazła się także część właścicieli 

gospodarstw socjalnych. Ogółem badaniem objęto 451 właścicieli gospodarstw 

rolnych, zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego, lubu-

skiego i warmińsko-mazurskiego. Z uwagi na duży udział terenów o wysokich 

walorach przyrodniczych na badanym obszarze, a także duże znaczenie czynni-

ka środowiskowego w zagospodarowaniu przestrzeni, a tym samym i gospodar-

ki ziemią, badaniem objęto gospodarstwa rolne położone na terenach objętych 

następującymi formami ochrony przyrody: park narodowy wraz z otuliną (Wo-

liński Park Narodowy) – gmina Wolin w województwie zachodniopomorskim; 

park krajobrazowy wraz z otuliną (Mazurski Park Krajobrazowy) – gmina Ru-

ciane-Nida w województwie warmińsko-mazurskim; obszar Natura 2000 – 

gmina Stepnica w województwie zachodniopomorskim i okolice rezerwatu Tor-

fowisko Osowiec w gminie Dobiegniew, w województwie lubuskim. 

 

W odniesieniu do badanych gospodarstw rolnych – wszyscy właściciele 

gospodarstw rolnych uzyskiwali dochód w ramach dopłat bezpośrednich, to 

w większości przypadków dopłaty bezpośrednie wpłynęły na poprawę sytuacji 

materialnej respondentów (ok. 73%), przy czym w największym stopniu w wo-

jewództwie zachodniopomorskim (79%). Zdecydowanie negatywnej odpowie-

dzi w ww. kwestii udzieliło jedynie – w zależności od województwa, od 10% 

do 13% respondentów. Poniżej używając analizy log-liniowej przedstawiono 

model, który opisywałby najlepiej czy uzyskanie dopłaty bezpośredniej wpłynę-

ło na poprawę sytuacji finansowej respondenta poprzez cechy takie jak: poziom 

wykorzystania potencjału w gospodarstwie, zakres powiązania gospodarstwa 

z rynkiem oraz powierzchnia gospodarstwa (tabela 2; rys. 1). 
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Tabela 1 

Model statystycznie istotny opisujący zależność: poprawa sytuacji finansowej respon-

denta ze względu na uzyskanie dopłaty bezpośredniej a powierzchnia gospodarstwa, 

poziom wykorzystania potencjału w gospodarstwie, zakres powiązania gospodarstwa 

z rynkiem. 

1 – powierzchnia gospodarstwa(2) * 2 – poziom wykorzystania potencjału w gospodarstwie (2) 

*3 – zakres powiązania gospodarstwa z rynkiem (2) * 4 – poprawa sytuacji finansowej respon-

denta ze względu na uzyskanie dopłaty bezpośredniej 2) 

(AnalizaLog_Liniowa) Model: 1,4,31,32,42 Chi-kw. df p 

Chi-kwad. najw. wiaryg. 16,33500 8 0,037829 

Chi-kwad. Pearsona 14,25382 8 0,075385 

Źródło:  badania własne. 

 

Rys. 1  Zależność liczności obserwowanych i oczekiwanych w poszczególnych komór-

kach tablicy kontyngencji dla badanego modelu (poprawa sytuacji finansowej 

respondenta ze względu na uzyskanie dopłaty bezpośredniej, powierzchnia go-

spodarstwa, poziom wykorzystania potencjału w gospodarstwie, zakres powią-

zania gospodarstwa z rynkiem)  

Źródło:  badania własne. 

W badanym modelu, w poszczególnych komórkach nie wystąpiły zera 

i chcąc oszacować liczność dla tych respondentów, którzy wskazali na tak lub 

nie dla cechy poprawy sytuacji finansowej ze względu na uzyskanie dopłaty 

bezpośredniej, należy uwzględnić liczności występujące w cechach: powierzch-

nia gospodarstw oraz współdziałania cech takich jak: powierzchnia gospodar-

stwa i zakres powiązania gospodarstwa z rynkiem oraz poziom wykorzystania 

potencjału w gospodarstwie i zakres powiązania gospodarstwa z rynkiem, a tak-

że poziom wykorzystania potencjału w gospodarstwie i poprawa sytuacji finan-
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sowej respondenta ze względu na uzyskanie dopłaty bezpośredniej. Niestety 

ostatni człon modelu, jest trudny do oszacowania w momencie nieznajomości 

liczebności cechy odnoszącej się do poprawy sytuacji finansowej respondenta 

ze względu na uzyskanie dopłaty bezpośredniej. Każdy inny model, który w in-

terakcji nie uwzględniał tej cechy był statystycznie nieistotny. Ogólnie można 

stwierdzić, że głównym czynnikiem związanym z poprawą sytuacji finansowej 

respondenta ze względu na uzyskanie dopłaty bezpośredniej był poziom wyko-

rzystania potencjału w gospodarstwie. 

W toku badań przeanalizowano koszty, na zaspokojenie, których respon-

denci przeznaczyli przede wszystkim środki pieniężne uzyskane z dopłaty bez-

pośredniej. Z wyników tabeli 2 można zauważyć, że najwyższą wartość współ-

czynnika korelacji zaobserwowano pomiędzy cechami „inne” a zakup środków 

produkcji. Oznacza, że ci respondenci, którzy uzyskane środki pieniężne z do-

płaty bezpośredniej przeznaczyli na „inne”, to także najczęściej wskazywali, że 

przeznaczyli je na zakup środków produkcji. Ciekawe jest to, że ci respondenci, 

którzy uzyskane środki pieniężne z dopłaty bezpośredniej przeznaczyli na bie-

żącą konsumpcję, najczęściej nie wskazywali, że te środki przeznaczyli na:  

- inwestycje w gospodarstwie,  

- zakup środków produkcji,  

-  „inne”. 

Dodatnią korelację zaobserwowano między cechami: podjęcie dodatkowej 

działalności gospodarczej a inwestycje w gospodarstwie, co oznacza, że ci re-

spondenci, którzy uzyskane środki pieniężne z dopłaty bezpośredniej przezna-

czyli na inwestycje w gospodarstwie, najczęściej także wydatkowali pieniądze 

na podjęcie dodatkowej działalności gospodarczej. 



 Monika Mejszelis: Znaczenie dopłat bezpośrednich w rozwoju… 169 

 

Tabela 2 

Istotne statystycznie współczynniki korelacji Spearmana dla cech opisujących sposób 

rozdysponowania uzyskanych z dopłaty bezpośredniej środków pieniężnych 

Źródło:  badania własne. 

Spośród rodzajów wydatków, na które respondenci przeznaczyli dochody 

z dopłaty bezpośredniej (tabela 2), wymienione niżej warianty cechy były za-

leżne ponadto od województwa: 

- inwestycje w gospodarstwie (test niezależności χ
2
 = 12,7 p < 0,05), 

- zakup środków produkcji (test niezależności χ
2
 = 12,3 p < 0,05), 

- „inne” (test niezależności χ
2
 = 10,4 p < 0,05). 

Charakterystyczne jest to, że rolnicy z województwa warmińsko- 

-mazurskiego w największym stopniu przeznaczali dochody z dopłaty bezpo-

średniej na inwestycje w gospodarstwie (rys. 2). Wcześniej przedstawione wy-

niki potwierdziły, że cecha ta idzie w parze z wysokim odsetkiem gospodarstw 

produkujących głównie na rynek oraz w wysokim stopniu wykorzystujących 

potencjał produkcyjny w gospodarstwie. W odniesieniu do położenia gospodar-

stwa w obszarze chronionym stwierdzono, że zarówno w obszarze Natura 2000, 

jak i w parku krajobrazowym więcej niż połowa respondentów przeznaczyła 

uzyskane z dopłaty bezpośredniej środki pieniężne na inwestycje w gospodar-

stwie (rys. 3; test niezależności χ
2
 = 8,8 p < 0,05). 

Uzyskane środki pieniężne z dopłaty 

bezpośredniej zostały przeznaczone na: 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 

bieżącą konsumpcję – X1  –0,445   –0,129 –0,122 

inwestycje w gospodarstwie – X2 –0,445  0,115 –0,127 –0,318 –0,307 

podjęcie dodatkowej działalności go-

spodarczej – X3 

 0,115     

oszczędności – X4  –0,127     

inne – X5 –0,129 –0,318    0,965 

zakup środków produkcji – X6 –0,122 –0,307   0,965  
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Rys. 2  Wykresy interakcji województw z wydatkami na które zostały przeznaczone 

dopłaty bezpośrednie (nie – 0 i tak – 1) 

Źródło:  badania własne. 
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Rys. 3  Wykresy interakcji położenia w obszarze chronionym z wydatkowaniem dopła-

ty bezpośredniej na inwestycje (nie – 0 i tak – 1) 

Źródło:  badania własne. 

Odnosząc się do zmian struktury obszarowej gospodarstw w przyszłości, 

w kontekście ewentualnego wpływu dopłaty bezpośredniej na decyzję rolników 

o powiększaniu areału gospodarstwa rolnego, to uzyskane wyniki wskazują, że 

najmniej skłonni do powiększania gospodarstw byli rolnicy z województwa 

warmińsko-mazurskiego (rys. 4). W pozostałych województwach odsetek zain-

teresowanych był wyższy, jednakże pomimo tego należy stwierdzić, że u więk-

szości rolników dopłaty nie będą miały wpływu na powiększenie gospodarstwa 

(test niezależności χ
2
 = 8,3 p < 0,05). Skłonność do powiększenia obszaru go-

spodarstwa z uwagi na uzyskiwanie dopłaty bezpośredniej była także zależna od 

powierzchni gospodarstwa (test niezależności χ
2
 = 14,3 p < 0,05). Ponad 50% 

respondentów z grupy gospodarstw o największej powierzchni zadeklarowało, 

że dopłaty bezpośrednie będą miały wpływ na powiększenie gospodarstwa 

(rys. 5). Najmniej skłonni do powiększenia gospodarstwa byli rolnicy posiada-

jący gospodarstwa o powierzchni zawierającej się w przedziale od 6 do 25 ha. 

Można zatem wnioskować, że powiększanie powierzchni gospodarstw rolnych 

w aspekcie uzyskiwania dopłaty bezpośredniej ma znaczenie jedynie w odnie-

sieniu do gospodarstw o największej powierzchni i nie jest zarazem związane 

z położeniem gospodarstwa w regionie. 
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Rys. 4  Wykresy interakcji województw ze skłonnością do powiększenia gospodarstwa 

w związku z uzyskiwaniem dopłaty bezpośredniej (nie – 0 i tak – 1) 

Źródło:  badania własne. 

 

Rys. 5  Wykresy interakcji powierzchni gospodarstwa ze skłonnością do powiększenia 

gospodarstwa w związku z uzyskiwaniem dopłaty bezpośredniej (oznaczenia: 

(1) 1–5, (2) 6–25, (3) 26–50, (4) > 50) 

Źródło:  badania własne. 
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Analiza zależności pomiędzy wielkością rocznego dochodu a udziałem 

dopłaty bezpośredniej w tymże dochodzie wykazała, że obie zmienne są nieza-

leżne (p > 0,05). W ok. 7% przypadków można powiedzieć, że respondenci 

w dużym stopniu utrzymywali się z dopłat bezpośrednich, ponieważ udział do-

chodu z dopłaty bezpośredniej w rocznym dochodzie ogółem wynosił powyżej 

60%. Nieco powyżej jedna trzecia respondentów tj. 36% zadeklarowała udział 

dochodu z dopłaty bezpośredniej w dochodzie ogółem na poziomie mniejszym 

niż 40%. Zbadano przy pomocy analizy rangowej (Test Kruskala-Wallisa), czy 

województwa i gminy różnicują udział dochodu z dopłaty bezpośredniej 

w rocznym dochodzie respondentów (rys. 6).  

 

Rys. 6  Średnie wartości udziału dochodu z dopłaty bezpośredniej w rocznym docho-

dzie ogółem (%) w województwach i gminach 

Źródło:  badania własne. 

Okazało się, że w jednym i drugim przypadku uzyskano statystycznie 

istotne różnice tj. dla województw (Test Kruskala-Wallisa: H (2, N = 272) = 52, 

p < 0,05) i gmin (Test Kruskala-Wallisa: H (3, N = 272) = 69, p < 0,05). Na za-

łączonych rysunkach można zauważyć, że gmina z województwa warmińsko- 

-mazurskiego tj. Ruciane-Nida istotnie różni się od pozostałych gmin. W gmi-

nie tej średni udział dochodu z dopłaty bezpośredniej w rocznym dochodzie 

ogółem był znacznie niższy i jednocześnie, jak wcześniej wykazano, w gminie 

tej respondenci uzyskiwali wyższe dochody oraz posiadali mniejsze powierzch-

niowo gospodarstwa rolne. Należy przy tym wspomnieć, że w województwie 

warmińsko-mazurskim respondenci wskazywali na najmniejszą powierzchnię 
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gospodarstwa, jaka byłaby wystarczająca do uzyskania satysfakcjonującego do-

chodu.  

Przeprowadzone badania pozwoliły potwierdzić, że dopłaty bezpośrednie 

mają duże znaczenie w zabezpieczeniu dochodów gospodarstw domowych. 

Większość respondentów odczuła poprawę sytuacji materialnej w związku z ich 

uzyskiwaniem. Ponadto mają one największe znaczenie w gospodarstwach, któ-

re już mają silne związki z rynkiem i w dużym stopniu wykorzystywany jest po-

tencjał produkcyjny. W takich gospodarstwach dopłaty bezpośrednie częściej 

były przeznaczane na inwestycje, czego przykładem jest województwo warmiń-

sko-mazurskie. Za wyjątkiem gospodarstw o największej powierzchni nie udało 

potwierdzić się znaczącej roli dopłat bezpośrednich w procesie zmian struktury 

obszarowej gospodarstw. Dla większości rolników nie były one bowiem bodź-

cem do powiększania powierzchni gospodarstwa. Nie udało potwierdzić się tak-

że znaczenia dopłaty bezpośredniej w wielkości uzyskiwanych dochodów. 

W przypadku gospodarstw o najwyższych dochodach udział ten był stosunkowo 

niski, podobnie jak w przypadku gospodarstw o silnych powiązaniach z ryn-

kiem. 
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średniego (DzU 2012.1164 j.t.). 
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The small and the averages family farms are the basic structure of agriculture in 

Poland. The article working out the significance of direct payments for farms develop-

ment in the region of north-western Poland. Furthermore it has been raised the im-

portant issue as the impact of direct payments to changes in the agricultural land struc-

ture on the Nature 2000 areas. 

Translated by Monika Mejszelis 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

rzystąpienie Polski do UE wiązało się z wieloma oczekiwaniami, jak 

i obawami dotyczącymi zmiany sytuacji ekonomicznej Polaków. Oczeki-

wania polskiego rolnictwa dotyczyły głównie szans na poprawę efektywności 

i konkurencyjności naszych gospodarstw rolnych. Aby sprostać tym oczekiwa-

niom właściciele gospodarstw musieli dokonać niezbędnych inwestycji pozwa-

lających na ich rozwój. Nakłady inwestycyjne wymagają zaangażowania znacz-

nych środków finansowych, których większość polskich gospodarstw – w tym 

także tych zlokalizowanych w gminie Mokobody – nie byłaby w stanie wygene-

rować z prowadzonej działalności rolnej. Szansą na ich pozyskanie były i nadal 

są programy pomocy unijnej.  

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło szersze drzwi do korzy-

stania z mechanizmów wspierających oferowanych przez wspólnotę. Fundusze 

strukturalne są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, 

nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych było 

zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich Unii 

między innymi poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych. Polska przy-

stępując do Unii Europejskiej stała się odbiorcą pomocy oferowanej w ramach 
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wspólnotowej polityki regionalnej. Ponadto istnieje Fundusz Spójności, który 

jest instrumentem finansowym UE, nienależącym do funduszy strukturalnych
1
. 

Od ponad 40 lat Wspólna Polityka Rolna jest najważniejszym obszarem 

wspólnej polityki UE. Nie dziwi więc fakt, że WPR pochłania dużą część wy-

datków budżetowych UE. Analizując zmiany w strukturze tych wydatków 

w okresie od 1973 roku do końca lat dziewięćdziesiątych należy stwierdzić, iż 

finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej uległo znacznemu obniżeniu – z 80,6% 

do 45%
2
. W chwili obecnej wydatki te stanowią około 40% budżetu unijnego.  

Polska, tak jak pozostałe nowe państwa członkowskie, przystępowała 

w 2004 r. do UE z bardzo zbliżonymi oczekiwaniami. Dotyczyły one głównie 

możliwości przeprowadzenia istotnej restrukturyzacji i modernizacji sektora 

rolnego, zwiększenia poziomu wsparcia dochodów rolniczych, zróżnicowania 

form aktywności rolniczej na obszarach wiejskich oraz polepszenia bilansu 

wymiany handlowej
3
. 

Programy PROW–2006 i SPOR–2006, realizowane w latach 2004–2006 

dysponowały odpowiednio kwotami w wysokości 14,2 mld zł i 6,3 mld zł. Pra-

wie połowa tych środków (48,7%) została przeznaczona na wspieranie rozwoju 

gospodarki żywnościowej, z czego 40,1% przeznaczono na rozwój rolnictwa, 

a pozostałe 8,6% na rozwój przemysłu i handlu spożywczego
4
.  

W obecnym okresie finansowania do obszarów wiejskich skierowany jest 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w ramach którego 

przeznaczono 17,4 mld euro. 

Biorąc pod uwagę strukturę płatności w podziale na poszczególne działa-

nia wdrażane w ramach PROW 2007–2013, największe kwoty płatności prze-

znaczone zostały na następujące działania: 

- wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach nieko-

rzystnych warunkach gospodarowania (ONW) – 20,58% wszystkich zreali-

zowanych płatności, 

                                                           
 1  www.funduszeunijne1.blox.pl/2009/10/Rolnicy-modernizuja-swoje-gospodarstwa-zaunijne. 

html. 

 2  Z.M. Doliwa-Klepacki, Integracja Europejska, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2000, 

s. 305. 

 3  Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Bilans korzyści i kosztów społeczno- 

-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej – Polska na tle regionu. 1 maja 

2004 – 1 maja 2007, red. A. Bielska, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz 

i Strategii, Warszawa 2007, s. 68. 

 4  W. Józwiak, Z. Mirkowska, Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna gospodarstw 

rolnych w Polsce i w innych krajach unijnych, IERiGŻ, Warszawa 2006, s. 28. 
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- renty strukturalne – 17,15%, 

- program rolnośrodowiskowy – 14,53%, 

- modernizacja gospodarstw rolnych – 14,38%
5
. 

Nadal dość duża kwota przyznawana jest na działania o charakterze so-

cjalnym, mające na celu wspieranie dochodów rolniczych (renty strukturalne 

i płatności ONW). Taka struktura jest często krytykowana, gdyż poprawę kon-

kurencyjności polskiego rolnictwa na rynku UE może zapewnić jedynie konse-

kwentna polityka wsparcia tych działań, które pozwolą trwale zwiększyć poten-

cjał produkcyjny gospodarstw rolnych
6
.  

Polskie rolnictwo wymaga przekształceń strukturalnych, których wyni-

kiem będzie znaczny wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstw towarowych. 

Trwałe jej zwiększenie mogą zapewnić przede wszystkim inwestycje zwiększa-

jące skalę produkcji, a zatem w dziale produkcji zwierzęcej nowe budynki in-

wentarskie lub rozbudowa istniejących, a w dziale produkcji roślinnej zakup 

ziemi rolniczej (zwiększenie skali produkcji, nie tylko roślinnej, zapewnia rów-

nież długoterminowa dzierżawa gruntów)
7
.  

 

W ramach badań na temat wykorzystania funduszy unijnych w gminie 

Mokobody, przeprowadzono badania ankietowe w 20 losowo wybranych indy-

widualnych gospodarstwach rolnych zlokalizowanych w różnych miejscowości 

należących do gminy Mokobody, województwo mazowieckie. Dane do badań 

zostały zgromadzone przy użyciu kwestionariusza badawczego zawierającego 

30 pytań zarówno zamkniętych jak i otwartych. Zgromadzony materiał badaw-

czy dotyczył wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw osiągniętych 

w 2011 roku. Przy opracowaniu wyników wykorzystano metodę tabelaryczno- 

-opisową i graficzną.  

                                                           
 5  Raport MRiRW, Ogólna informacja o stanie realizacji poszczególnych działań w ramach 

PROW 2007–2013 wg stanu na dzień 9 marca 2012 r., s. 6. 

 6  W. Józwiak, Z. Mirkowska, Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna gospodarstw 

rolnych w Polsce i w innych krajach unijnych, IERiGŻ, Warszawa 2006, s. 34–35. 

 7  Tamże s. 35. 

http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/35011/195791/file/Zielona%20ksi%C4%85%C5%BCeczka%20-%209%20marca%202012%20r.%282%29.pdf
http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/35011/195791/file/Zielona%20ksi%C4%85%C5%BCeczka%20-%209%20marca%202012%20r.%282%29.pdf
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Gmina Mokobody, powiat siedlecki, woj. Mazowieckie, jak większość 

gmin w powiecie ma charakter typowo rolniczy. 77% gruntów stanowiących 

powierzchnię gminy to użytki rolne, z czego 55% to grunty orne. Średnia po-

wierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie Mokobody wynosi 10,63 ha i jest 

o 2,7 ha większa niż średnia w kraju. Prawie 34% wszystkich gospodarstw w tej 

gminie to gospodarstwa małe o powierzchni od 1 do 5 ha. Powyżej 15 ha UR 

posiada około 16% gospodarstw.  

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto następujące przedziały po-

wierzchni badanych gospodarstw: do 5 ha, od 5–10 ha, od 10–15 ha, od 15–20 

ha, od 20–30 ha, od 30–50 ha oraz powyżej 50 ha. Jedna czwarta badanych rol-

ników to właściciele gospodarstw, których powierzchnia liczy od 20 do 30 ha. 

Na drugim miejscu znajdują się gospodarstwa dwóch kategorii: od 10–15 ha 

oraz od 15–20 ha (po 20%). Kolejną kategorią są gospodarstwa o powierzchni 

od 30–50 ha – 15%. Najmniej gospodarstw to gospodarstwa małe – do 5 ha 

(5%) i duże – powyżej 50 ha (również 5%). Średnia powierzchnia badanych go-

spodarstw wynosiła około 19 ha. 

Kierunek produkcji jest jednym z czynników, który w znacznym stopniu 

decyduje o dochodowości gospodarstwa rolnego, a jego wybór jest podyktowa-

ny wieloma czynnikami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, np. zaso-

by czynników produkcji, dostęp do rynków zaopatrzenia i zbytu itp. Najwyższy 

odsetek wśród badanych gospodarstw stanowiły gospodarstwa specjalizujące 

się w produkcji mleka – 70%, a 20% spośród badanych ukierunkowane były na 

produkcje roślinną Tylko 1 gospodarstwo zajmowało się towarową hodowlą 

trzody chlewnej. Również 1 gospodarstwo wyspecjalizowane było w uprawie 

porzeczki czarnej.  

Z przeprowadzonych badań wynika, iż, wszystkie badane gospodarstwa 

przeznaczają swoje grunty głównie pod uprawę zbóż, które w gospodarstwach 

mleczarskich przeznaczane są głównie na pasze. W 45% gospodarstw uprawia-

ne są również ziemniaki, a 30% badanych gospodarstw uprawia kukurydzę. 

Struktura pogłowia zwierząt w badanych gospodarstwach zdominowana 

jest przez bydło. Spośród gospodarstw, które zajmują się chowem bydła naj-

więcej jest gospodarstw z obsadą od 10–20 sztuk. Stanowią one w sumie 27,8% 

ogółu badanych. Drugie w kolejności są gospodarstwa, które posiadają od 30–
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50 sztuk oraz powyżej 50 sztuk (po 22,2%). Najmniej jest gospodarstw z obsa-

dą bydła do 10 sztuk (11,1%). 

Właścicielom badanych gospodarstw zadano pytanie na temat zmian jakie 

dokonały się w ich gospodarstwach od momentu rozpoczęcia korzystania z róż-

nych form wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej (Rys. 1). 90% 

badanych gospodarstw powiększyło swój obszar, duży odsetek badanych (65%) 

zwiększył liczebność zwierząt w swoich stadach. Nieco mniej było gospo-

darstw, które poprawiły warunki dobrostanu zwierząt (55%). Najmniej rolników 

zalegalizowało dzierżawę – 10%. Tylko 5% badanych gospodarstw nie wpro-

wadziło widocznych zmian. 

 

Rys. 1.  Zmiany dokonane w badanych gospodarstwach 

Źródło:  opracowano na podstawie obliczeń własnych. 

Przyczyny zmian w gospodarstwach mają różnorodny charakter w zależ-

ności od potrzeb gospodarstwa. Rolnicy wprowadzają zmiany, gdy są one wy-

muszone np. zmianą przepisów lub gdy uznają je za potrzebne np. w celu udo-

skonalenia procesu produkcji. Własną inicjatywą dokonania zmian, podyktowa-

ną chęcią unowocześnienia gospodarstwa, wykazało się 70% badanych rolni-

ków. 35% rolników dokonało zmian, aby podnieść jakość oferowanych płodów 
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rolnych. Ze względu na konieczność sprostowania wymogom stawianym przez 

odbiorców produktów i surowców rolnych, zmiany w gospodarstwie wprowa-

dziło 30% objętych badaniem rolników. 

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form pomocy finansowej dla rol-

ników są płatności bezpośrednie. Wszyscy badani rolnicy byli ich beneficjen-

tami. Ponadto dotacje unijne przyznawane są w ramach różnych programów 

operacyjnych, z których rolnicy chętnie korzystają. Z danych zawartych na wy-

kresie 2 wynika, że wśród objętych badaniem dominują gospodarstwa, które 

skorzystały z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 

(65%). Kolejne 40% rolników uzyskało fundusze unijne z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły 

się Programy rolnośrodowiskowe – 30% respondentów. Młodych Rolników, 

którzy wykorzystali środki unijne z tego programu było 25%. Z Sektorowego 

Programu Operacyjnego skorzystało zaledwie 5% badanych. Program 

SAPARD nie znalazł zwolenników wśród ankietowanych. 

Aż 95% ogółu badanych skorzystałoby ponownie z programu, z którego 

uzyskało dotacje. 

 

Rys. 2.  Struktura wykorzystania programów unijnych 

Źródło:  opracowano na podstawie obliczeń własnych. 

Jak już wspomniano, wszystkie gospodarstwa objęte badaniem korzystały 

z dopłat bezpośrednich głównie w ramach jednolitej płatności obszarowej. Naj-

wyższy odsetek wśród badanych gospodarstw stanowiły gospodarstwa, w któ-
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rych znaczna część tych dopłat została przeznaczona na zakup nawozów – aż 

80%. Połowa rolników sfinansowała z unijnych funduszy zakup oleju napędo-

wego. Na zakup pasz oraz budowę lub modernizację budynków inwentarskich 

środki pochodzące z dopłat UE przeznaczyło odpowiednio 45% i 35% bada-

nych rolników. Dopłaty bezpośrednie na potrzeby bieżące przeznaczyło 25% 

badanych gospodarstw. 15% ankietowanych za otrzymane pieniądze wybudo-

wało płytę obornikową lub zbiornik na gnojowicę/gnojówkę oraz dokonało za-

kupu ciągnika lub maszyny rolniczej. 

 

Rys. 3.  Wykorzystanie dopłat unijnych przez rolników gminy Mokobody 

Źródło:  opracowano na podstawie obliczeń własnych. 

Mimo znacznego wsparcia finansowego jakie otrzymali właściciele bada-

nych gospodarstw, aż 80% rolników stwierdziło, że unijna pomoc nie była wy-

starczająca, aby na tyle zmodernizować i wyposażyć gospodarstwo, by pozwa-

lało na osiąganie zadowalających wyników ekonomicznych. Część rolników, 

którzy nie spełniając wymogów unijnych nie mogą partycypować w bardziej 

korzystnych programach unijnych chciałoby w przyszłości przejść na rentę 

strukturalną i przekazać gospodarstwo następcy. Takiej odpowiedzi udzieliło 

40% ankietowanych. Za istotny należy uznać fakt, iż 35% respondentów planu-
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je zakupić ziemię bądź powiększyć obszar powierzchni uprawy poprzez legalną 

dzierżawę gruntów. Wśród badanych 20% nie ma jeszcze skonkretyzowanych 

planów na przyszłość swojego gospodarstwa, a tylko 5% (1 rolnik) myśli o li-

kwidacji lub sprzedaży gospodarstwa. 

Fundusze unijne odegrały bardzo ważną rolę w polskim rolnictwie. Przy-

czyniły się do poprawy sytuacji polskich gospodarstw rolnych. Dzięki nim wie-

lu rolnikom udało się zrealizować zamierzone cele. Pozytywnie należy ocenić 

fakt, iż w gospodarstwach w gminie Mokobody następują zmiany, które w trwa-

ły sposób poprawiają ich konkurencyjność zarówno na rynku lokalnym, jak 

i krajowym. W skali całego kraju takie zjawisko powoduje poprawę konkuren-

cyjności polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych. Z wyników badań 

przeprowadzonych w 20 gospodarstwach rolnych gminy Mokobody wynika, że:  

1. Rolnicy objęci badaniem chętnie korzystali z różnych programów w ramach 

pomocy unijnej. Największym zainteresowaniem cieszył się PROW 2017–

2013, z którego skorzystało 65% gospodarstw oraz PROW 2004–2006 – 

40% gospodarstw. Rolnicy korzystali również z programów rolno- 

-środowiskowych, programu Młody Rolnik, jak i z Sektorowego Programu 

Operacyjnego. Prawie wszyscy badani zadeklarowali chęć ponownego sko-

rzystania z programu, z którego do tej pory korzystali.  

2. Dopłaty unijne pozyskane przez gospodarstwa w ramach dopłat bezpośred-

nich przeznaczane są na różne cele wynikające z aktualnych potrzeb gospo-

darstwa, ale w znacznym stopniu rolnicy wykorzystują je na zakup nawozów 

mineralnych, oleju napędowego i pasz dla zwierząt (odpowiednio 80%, 50% 

i 45% badanych). Odsetek rolników przeznaczających środki pochodzące 

z budżetu UE na budowę lub modernizację budynków inwentarskich stano-

wił 35%. W dalszej kolejności znalazły się potrzeby bieżące, m.in. wydatki 

na konsumpcję. 

3.  Właściciele gospodarstw w gminie Mokobody, niezależnie od wieku, byli 

otwarci na wprowadzanie zmian w swoich gospodarstwach. Zdecydowanie 

największą grupą wśród badanych gospodarstw były te, które dzięki fundu-

szom unijnym powiększyły swój obszar (90%). Ponadto, 65% badanych po-

większyło liczebność stada zwierząt, a ponad połowa gospodarstw skorzy-

stała z możliwości poprawy warunków dobrostanu zwierząt (55%). Prawie 
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35% rolników wskazała poprawę jakości produkowanych surowców jako 

jedną ze zmian, jaka dokonała się w ich gospodarstwie od momentu korzy-

stania ze wsparcia UE. Tylko 1 spośród omawianych gospodarstw nie 

wprowadziło widocznych zmian. 

4. Zmiany jakie dokonały się w badanych gospodarstwach wynikały przede 

wszystkim z chęci unowocześnienia gospodarstwa ( 70% gospodarstw). 35% 

rolników wskazało konieczność podniesienia jakości oferowanych surow-

ców jako motywację do dokonywania zmian. Ze względu na konieczność 

sprostowania wymogom stawianym przez odbiorców produktów i surowców 

rolnych, zmiany w gospodarstwie wprowadziło 30% rolników objętych ba-

daniem. 
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http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/35011/195791/file/Zielona%20ksi%C4%85%C5%BCeczka%20-%209%20marca%202012%20r.%282%29.pdf
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changes on their farms. As many as 90% of the grantees allocated the disbursed funds to 

increase the area of the farm, 65% of the farms increased the size of the livestock, and 

more than a half of the farms took advantage of the chance to improve animal welfare 

conditions, by the construction or renovation the livestock buildings. The funds indis-

pensable to achieve the objectives of the farm were acquiring mostly from the RDP, 

Agri-environment Schemes and Young Farmer Program. 

Translated by Iwona Soczewka 

 

 



 

 

oszukiwanie sposobu osiągnięcia optymalnego rozwoju gospodarczego, 

jest i było jednym z podstawowych problemów współczesnej ekonomii. 

Rozwój społeczno-gospodarczy gminy może być osiągnięty dzięki ściśle okre-

ślonemu procesowi przekształcenia przestrzeni geograficznej. Przestrzeń ta, 

ulega modyfikacjom w dwóch jej składnikach: przestrzeni przyrodniczej oraz 

przestrzeni zagospodarowanej – już przekształconej przez człowieka. Prze-

kształcenia przestrzeni, w której występuje człowiek są wyrazem złożonych ce-

lów, oddziaływujących na przestrzeń przyrodniczą i antropogeniczną danego 

otoczenia. Rozwój wymuszony jest przez konieczność zaspokojenia potrzeb 

społeczności, które są zmienne w czasie i podlegają przeobrażeniom jakościo-

wym. Wszystkie procesy związane z rozwojem odbywają się w przestrzeni 

geograficznej, która tworzy zmienne w czasie uwarunkowania przestrzenne 

i ekologiczne rozwoju. Zmieniające się uwarunkowania mają prowadzić do sy-

tuacji konfliktowych tworzących bariery rozwoju. Wymusza to na władzy lo-

kalnej konieczność stałej racjonalizacji zagospodarowania przestrzennego po-

przez regulację rozwoju społeczno-gospodarczego i ochronę środowiska. Proces 

ten możliwy jest również dzięki tworzeniu jednoznacznej wizji planistycznej 
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gminy, w postaci studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego, popartego planem miejscowym sporządzonym w postaci jednego 

dokumentu dla całego obszaru gminy
1
. 

Przez pojęcie rozwoju potocznie rozumie się „proces ukierunkowanych 

zmian, w których można wyróżnić następujące po sobie etapy przemian (fazy 

rozwojowe) danego obiektu lub układu
2
. Rozwój lokalny jest pojęciem trudnym 

do określenia, ponieważ obejmuje zjawiska dotyczące elementów społecznych, 

ekonomicznych i środowiskowych. W definicjach rozwoju lokalnego zwraca się 

uwagę na pozytywny charakter zmian, wzrost ilościowy i postęp jakościowy 

oraz na potrzebę odniesienia obserwowanych zjawisk do potrzeb, preferencji 

i hierarchii wartości odpowiadających danemu układowi lokalnemu
3
. We 

współczesnych koncepcjach rozwoju lokalnego wiele uwagi poświęca się roz-

wojowi endogenicznemu
4
, co oznacza rozwój, który jest inicjowany od środka. 

W rozwoju endogenicznym władze lokalne występują w nowej roli, jako bro-

ker, organizator, koordynator lokalnego strategicznego planowania
5
. Jednym 

z czynników określających rozwój lokalny jest kreowanie odpowiednich wa-

runków do tworzenia i utrzymywania miejsc pracy. Służyć temu mają następu-

jące zadania, będące równocześnie zadaniami gminy
6
:  

- wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, powstających i działających firm,  

- przyciąganie nowych inwestorów, 

- podnoszenie kwalifikacji miejscowej ludności stanowiącej zasoby pracy, 

- rewitalizacja środowiska naturalnego, społecznego, kulturowego i gospo-

darczego, 

- stwarzanie warunków do stałych kontaktów między sektorem publicznym, 

społecznym i prywatnym. 

                                                           
 1  Z. Pijanowski, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w Polsce a gospodarka prze-

strzenna, w: Seminarium 12 IV 2000 Kraków, Wiejskie Centrum Integracji Europejskiej AR Kra-

ków, Wydawnictwo Polskie Związku Pszczelarskiego, Warszawa 2000, s. 38. 

 2  Encyklopedia popularna, PWN, Warszawa 1991, s. 736. 

 3  L. Wojtasiewicz, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, w: Rozwój lokalny 

i lokalna gospodarka przestrzenna, red. J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 

2003, s. 100–101. 

 4  H. Brandenburg, Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003, s. 21. 

 5  E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003, 

s. 85–108. 

 6  G. Ślusarz, Rozwój lokalny i regionalny w aspekcie procesów integracyjnych, w: A. Cudec, 

G. Ślusarz, Rozwój lokalny w aspekcie procesów integracyjnych z Unią Europejską, Rzeszów– 

Brzozów 2000, s. 44. 
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Jednym ze sposobów wyjaśniania mechanizmu rozwoju jest koncepcja 

rozwoju regionalnego. I tu należy wskazać, iż polityka przestrzennego jest pod-

stawowym obszarem interwencji, który istotnie warunkuje prowadzenie polityki 

rozwoju każdego regionu. Rozwój regionalny oraz planowanie przestrzenne jest 

podstawową strefą działania każdej jednostki, a zmiana i rozwój stanowią nie-

odłączne cechy układów przestrzennych. Ten ciągły ruch, ciągłe przekształcenia 

i rozwój upodabniają przestrzenną strukturę miast i wsi do żywych organi-

zmów. Procesy te, mogą przebiegać w sposób samoistny, kontrolowany lub ży-

wiołowy. Jednak wszędzie, gdzie człowiek kontroluje wiele różnych działalno-

ści w obrębie obszarów o ograniczonej powierzchni, tak proces zagospodaro-

wania przestrzeni prowadzi do powstania konfliktów i nieprawidłowości rozwo-

ju układów przestrzennych, do powstania chaosu przestrzennego czy zaburzeń 

i degradacji środowiska. Uniknięcie tych negatywnych zjawisk i osiągnięcie 

prawidłowego zharmonizowanego rozwoju przestrzennego wymaga skutecz-

nych koordynacji działań wszystkich podmiotów gospodarujących w przestrze-

ni, a koordynowaniu tych działań służy planowanie przestrzenne.  

 

Biorąc pod uwagę fakt, że głównym i długookresowym celem działania 

każdej gminy jest zrównoważony i trwały rozwój lokalny, działania samorządu 

gminy muszą odbywać się według koncepcji rynkowej, łącząc elementy plano-

wania strategicznego z bieżącym zarządzaniem i działaniami proaktywnymi 

stymulującymi rozwój gospodarczy. I tak, przyjmując ład przestrzenny i zrów-

noważony rozwój za podstawę działań, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
7
 określa zasady polityki prze-

strzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rzą-

dowej oraz zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia terenów 

na określone cele oraz ustalenia zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Okre-

ślenie polityki przestrzennej gminy stanowi ustawowy obowiązek każdej gmi-

ny, a podstawowym dokumentem planistycznym, w którym ustala się przezna-

czenie i zagospodarowanie terenu jest miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego m.in. w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej przez sty-

                                                           
 7  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU, 

nr 809, poz. 717). 
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mulowanie lokalnego rozwoju gospodarczego. Wskazuje na to, nie tylko treść 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale również ustawa 

z dnia 8 marca 1990 r.
8
 o samorządzie gminnym, gdzie wśród zadań własnych 

gminy na pierwszym miejscu wyróżnia się zadania dotyczące ładu przestrzen-

nego, gospodarki terenami i ochrony środowiska. Do głównych zadań należy 

więc pobudzenie sektora prywatnego, a zwłaszcza pozyskiwanie dla gminy, in-

westorów i kapitału.  

Samorząd lokalny poprzez sporządzanie odpowiednich dokumentów pla-

nistycznych może wpływać na decyzje inwestorów, co do lokalizacji przedsię-

wzięcia gospodarczego na określonym terenie i w danej gminie poprzez pod-

stawowe dokumenty planistyczne o charakterze
9
: 

- regulacyjnym (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), 

- strategicznym (strategia rozwoju gminy i studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego). 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) jest podstawo-

wym dokumentem planistycznym o charakterze regulacyjnym, a także aktem 

prawa miejscowego w każdej gminie, który sporządza się w celu ustalenia prze-

znaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudo-

wy. Jest to opracowanie dla terenów wskazanych w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego i obligatoryjnie dla terenów 

rozwoju zabudowy. Określa sposób i etapowanie zagospodarowania terenu, ko-

ordynuje politykę przestrzenną z polityką społeczną i ekonomiczną gminy, 

w tym z wieloletnimi prognozami finansowymi (w rozumieniu przepisów o fi-

nansach publicznych).  

Decyzję o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania podejmuje 

rada gminy, a odpowiedzialność za proces sporządzenia planu należy do wój-

tów, burmistrzów lub prezydentów. Pozwala to stwierdzić, że podmiotem pla-

nowania przestrzennego na poziomie gminy jest samorząd gminy odpowie-

dzialny za koordynowanie zagospodarowania przestrzennego na poziomie gmi-

ny
10

. Przed podjęciem uchwały o sporządzenie mpzp wójt, burmistrz czy prezy-

dent wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzania pla-

nu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwa-

                                                           
 8  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 2001, nr 142, poz. 1591). 

 9  A. Zaremba, Rynkowe instrumenty gospodarowania nieruchomościami JST, Świat Nieru-

chomości, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 79, Kraków 2012, s. 12. 

 10  M. Feltynowski, Polityka przestrzenna obszarów wiejskich, Warszawa, CeDeWu Warszawa 

2009, s. 76. 
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runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przygotowuje 

materiały geodezyjno-kartograficzne oraz niezbędny zakres prac, a także spo-

rządza projekt Planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną, rów-

nież zgodnie z zapisami Studium i przepisami odrębnymi odnoszącymi się do 

obszaru objętego planem.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się obo-

wiązkowo
11

: 

- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej, 

- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania tere-

nu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-

budowy, 

- granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-

stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

- z szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych 

planem lokalnym, 

- szczególne warunki zagospodarowania terenów w tym zakaz zabudowy, 

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej,  

- sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytko-

wania terenów, 

- stawki procentowe na podstawie których określa się opłatę. 

Ponadto w zależności od potrzeb określa się: 

- granice obszarów wymagających przeprowadzania scaleń i podziałów nieru-

chomości, 

- granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury tech-

nicznej, granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, 

- granice terenów pod budowę niektórych dużych obiektów handlowych, 

                                                           
 11  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU, 

nr 809, poz. 717). 
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- granice terenów rekreacyjne-wypoczynkowych oraz terenów służących or-

ganizacji imprez masowych, 

- granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych. 

Mpzp zawiera wiele cennych informacji, które powinny być uwzględniane 

przy wszelkich decyzjach inwestycyjnych, do najważniejszych z nich należy za-

liczyć informacje dotyczące; 

- funkcji terenu oraz lokalizacji funkcji w stosunku do innych funkcji, 

- lokalizacji funkcji w stosunku do elementów ukształtowania przestrzennego, 

- ograniczeń wynikających z zasad kształtowania form przestrzennych np. ro-

dzaju zabudowy, 

- ustaleń dotyczących przewidywanego zakresu uzbrojenia i wyposażenia te-

renu w urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej, 

- ograniczeń w sposobie użytkowania poszczególnych terenów.  

Mpzp nie może naruszać innego ważnego aktu jakim jest studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym spisane są 

ogólne kierunki przekształceń przestrzennych na terenie gminy. Ten dokument 

nie ma rangi aktu prawa miejscowego, ale w przypadku braku mpzp stanowi 

podstawę do podejmowania decyzji administracyjnych. W przypadku, gdy brak 

planu miejscowego każda gmina ma ustawowy obowiązek sporządzenia stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (su-

ikzp), które pełni rolę koordynacyjną, a także weryfikacyjną w stosunku do pla-

nowanych na terenie gminy przedsięwzięć. Posiadając suikzp gmina może bez 

większych obaw o harmonijny rozwój przestrzenny opracowywać indywidualne 

plany miejscowe nawet dla bardzo małych przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Opracowanie to zawiera bardzo istotne źródło informacji dotyczące przyszłych 

możliwych sposobów użytkowania, zabudowy i zagospodarowania nierucho-

mości, a także np. o ich przyszłym dostępie do dróg publicznych, infrastruktury 

technicznej i.t.p. Suikzp gminy jest dokumentem, który zawiera bardzo szeroki 

zestaw informacji na temat gminy, jej społeczności, gospodarki, który jest upo-

rządkowany, a następnie systematycznie uaktualniany i wzbogacany, a także 

będzie podstawą do budowy gminnego systemu informacji przestrzennej, nie-

zbędnego do zarządzania gminą w warunkach gospodarki rynkowej.  

Ogólnie wiadomo, iż podstawowym narzędziem obszaru polityki prze-

strzennej jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ale progospo-
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darczą część polityki przestrzennej można także realizować za pomocą innych 

narzędzi interwencjonizmu lokalnego, takich jak12: 

- rozwijanie infrastruktury technicznej – rozwój infrastruktury kształtuje 

strukturę atrakcyjności przestrzeni gminy i skłania podmioty gospodarcze do 

zachowań przestrzennych takich jak zmiana miejsca działalności, inwesto-

wanie, zmiana lub rozszerzenie rynków zbytu,  

- działania związane z ochroną i odtwarzaniem walorów środowiska natural-

nego – część z nich determinuje lub stymuluje, skutkujące zmianą zagospo-

darowania przestrzeni, decyzje firm (oczywiście, chodzi tu o inne niż zawar-

te w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego regulacje doty-

czące ekosystemu gminy),  

- przestrzenne zróżnicowanie lokalnych obciążeń fiskalnych prowadzona 

głównie w stosunku do podmiotów gospodarczych,  

- narzędzia polityki udostępniania zasobów oraz indywidualne umowy – doty-

czą one sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu, dzierżawy lub 

przekazania w trwały zarząd komunalnych składników przestrzeni gminy. 

- oddziaływanie na decyzje przestrzenne podmiotów gospodarczych stano-

wiących własność lub współwłasność gminny jest odmienną formą stymula-

cji rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych za pomocą działań miesz-

czących się w obrębie polityki przestrzennej,  

- możliwościach wykupywania nieruchomości przez gminę, które mogą zo-

stać następnie udostępnione przedsiębiorcom oraz o zamianach nieruchomo-

ści (te ostatnie stanowią zwykle dla przedsiębiorstw atrakcyjna formę pozy-

skania nowej lokalizacji działalności lub formę rekompensaty za niesprzyja-

jące działania organów gminy). 

 

W literaturze przedmiotu najczęściej pojawiającym się podziałem funkcji 

planów miejscowych, jest klasyfikacja według trzech rodzajów kryteriów
13

: 

                                                           
 12  A. Sztando, Progospodarcza polityka przestrzenna gmin, w: Gospodarka lokalna w teorii 

i w praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 979, Wrocław 2005, 

s. 193–202. 

 13  L. Wojtasiewicz (1991), Planowanie w gospodarce terytorialnej, w: Samorząd Terytorialny 

nr 9, s. 19–25; W. Budner, Znaczenie polityki przestrzennej w rozwoju gospodarczym gminy, 

w: Prace z zakresu gospodarki przestrzennej, red. A. Sobczak, Zeszyty Naukowe 40, Wydawnic-

two AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 35–47. 
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- regulacyjnego (decyzyjnego), w dziedzinach podległych podmiotowi planu-

jącemu, 

- koordynacyjnego, w dziedzinach stanowiących przedmiot uprawnień innych 

ogniw planistycznych, lecz będących na styku z działaniami podmiotu planu 

lub wywołujących dla tych działań bezpośrednie i pośrednie skutki, 

- informacyjnego, w dziedzinach niezależnych od podmiotów planujących, 

lecz istotnych dla nich z punktu widzenia rozwoju lokalnego.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest bardzo cennym 

źródłem różnorodnych informacji dla lokalnych i zewnętrznych podmiotów go-

spodarczych. Pełni bardzo ważną funkcję informacyjną, ponieważ jest źródłem 

wiedzy o przyszłości, a dla pragnących inwestować na terenie gminy zawiera 

informacje, które powinny być uwzględniane przy wszelkich decyzjach inwe-

stycyjnych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć informacje dotyczące: 

- funkcji terenu oraz lokalizacji funkcji w stosunku do innych funkcji, 

- lokalizacji funkcji w stosunku do elementów ukształtowania przestrzennego, 

- ograniczeń wynikających z zasad kształtowania form przestrzennych np. ro-

dzaju zabudowy, 

- ustaleń dotyczących przewidywanego zakresu uzbrojenia i wyposażenia te-

renu w urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej, 

- ograniczeń w sposobie użytkowania poszczególnych terenów.  

Dla inwestorów bardzo interesującymi mogą być nie tylko dane dotyczące 

terenów, na których mają zamiar inwestować, ale również informacje na temat 

planowanych form użytkowania innych obszarów. Ma to szczególne znaczenie 

na przykład dla podmiotów świadczących usługi o charakterze turystyczno- 

-wypoczynkowym. Ponadto należy zauważyć, iż podmioty zajmujące sie wyko-

nawstwem inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych znajdują w ustaleniach 

planu orientacyjne dane na temat przyszłego popytu zgłaszanego zarówno przez 

podmioty komunalne (budowa sieci infrastrukturalnych), prywatne (inwestycje 

produkcyjne, handlowe, usługowe, wielorodzinne mieszkaniowe), jak i przez 

osoby fizyczne (budownictwo jednorodzinne). Informacyjna funkcja planu mo-

że posiadać podobne znaczenie również dla lokalnych podmiotów produkują-

cych materiały budowlane, a nawet dla firm świadczących usługi transportowe. 

Informacje wypływające z planu, kształtujące obraz gminy jako terytorium, któ-

rego wspólnota samorządowa pożąda rozwoju przedsiębiorczości, zebrane 

i przekazane nieprzypadkowo wybranym osobom stanowią instrument promo-

cyjny.  
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będąc formą realizacji 

celów określonych w studium spełnia szereg funkcji istotnych z punktu widze-

nia rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, gdyż określa przeznaczenie terenów 

oraz zasady ich zagospodarowania. Za jego pomocą ustalane są także zasady 

obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, lokalne warunki, zasady i stan-

dardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, tymczasowe 

sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu (posiada moc 

prawną w zakresie sposobu realizacji prawa własności podmiotów gospodar-

czych) oraz granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Po-

nadto plan miejscowy wraz z wybranymi przepisami prawa kształtuje wykona-

nie prawa własności pełniąc funkcję regulacyjno-kontrolną. Pozwala samorzą-

dowi lokalnemu, który odpowiada za opracowanie i ustalenia zawarte w pla-

nach miejscowych, na określenie finansowych konsekwencji, związanych ze 

wzrostem wartości nieruchomości. Ponadto postanowienia zawarte w planie 

otwierają lub zamykają przed poszczególnymi inwestorami inicjatywy gospo-

darcze, a żadna inwestycja niezgodna z planem nie może być realizowana. 

Funkcja regulacyjno-kontrolna odpowiednio kreowana odgrywa bardzo ważną 

rolę w rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy. 

Informacje wypływające z planu, kształtujące obraz gminy jako teryto-

rium, którego wspólnota samorządowa pożąda dla rozwoju przedsiębiorczości 

natomiast zebrane i przekazane nieprzypadkowo wybranym osobom stanowią 

instrument promocyjny. Wypracowanie strategii promocyjnej wymaga przede 

wszystkim określenie przyszłej struktury gospodarczej gminy, identyfikacji te-

renów do rozwoju wybranych funkcji i zagospodarowania przez określonych 

użytkowników, oraz możliwości wykorzystania i zarządzania nieruchomościa-

mi komunalnymi. Promocja dóbr gminnych na rynku zewnętrznym polega na 

tworzeniu pozytywnego wizerunku i prowadzenie promocji ofert o nieruchomo-

ściach.  

Postanowienia mogą prowadzić do odtworzenia, istotnych z gospodarcze-

go punktu widzenia, walorów przestrzeni gminy pełniąc funkcję sanacyjną i wa-

loryzacyjną. Jako przykład mogą tu posłużyć ustalenia, których celem jest po-

prawa stanu środowiska naturalnego. Naturalny stan środowiska jest przecież 

motorem rozwoju usług związanych z turystyką, rekreacją i lecznictwem 

uzdrowiskowym. Z kolei funkcja waloryzacyjna polega na podnoszeniu gospo-

darczej wartości terenów. Praktyka samorządowa zna wiele przykładów wzro-

stu użyteczności danej działki wywołanego zmianą przestrzennego statusu 
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prawnego obszarów z nią sąsiadujących. Ponadto, jako waloryzacje można trak-

tować modyfikowanie zapisów MPZP precyzyjnie określających rodzaj użyt-

kowania działki w kierunku ich większego uelastycznienia
14

. 

Reasumując należy stwierdzić, iż władza lokalna, która jest gospodarzem 

przestrzeni oraz jej zarządcą, może oddziaływać przez odpowiednie instrumenty 

na rozwój zarówno przestrzenny, jak również społeczno-gospodarczy gminy. 

Przy pomocy takiego instrumentu jakim jest miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego władze samorządowe są w stanie stymulować rozwój lokalny 

gminy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odpowiada w prze-

ważającej części za użytkowanie i zagospodarowanie terenów w granicach ad-

ministracyjnych gminy objętej planem miejscowym. Plan ma za zadanie dbać 

o wspólny interes społeczności lokalnej w powiązaniu z realizacją celów pu-

blicznych opracowanych w dokumentach na wyższym szczeblu planowania, za-

równo regionalnym, jak i krajowym.  

Samorząd terytorialny określa wizję rozwoju przestrzennego gminy, w po-

staci aktu prawa miejscowego. Wynika to z faktu, że gmina ma określoną wizję 

rozwoju przestrzennego, która najczęściej powiązana jest z innymi dokumenta-

mi, jak: strategia gminy, plan rozwoju lokalnego i plany inwestycyjne. Plan 

miejscowy jako akt prawa miejscowego pozwala również na uproszczenie 

i skrócenie procesu związanego z uzyskaniem stosownych zezwoleń w procedu-

rze inwestycyjnej. Wynika to chociażby z faktu, że nie jest potrzebne wydawa-

nie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; zezwolenia na 

budowę wydawane są na podstawie aktów prawa miejscowego. Pozwala to 

również na sprawniejsze sporządzanie wniosków o dofinansowanie z funduszy 

unijnych, które mogą opierać się na już obowiązującej w gminie dokumentacji. 

Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003. 

Brandenburg H., Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Wydawnictwo AE 

w Katowicach, Katowice 2003. 

                                                           
 14  A. Sztando, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe nr 785, AE im. Oskara 

Langego, Wrocław 2002, s. 197–198. 
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In the current legal environment the most important tasks in the field of local de-

velopment accrue municipality as the basic unit of local government. Local government 

bodies are increasingly involved in the conscious shaping of the economic development 

of the local and regional level. Using for that a number of instruments and methods de-

signed primarily to stimulate entrepreneurship. The implementation of this process, it is 

also possible by creating a clear vision of community planning by developing a zoning 

plan. 

Purpose of this article, is to determine the essence of the local development plan 

with particular emphasis on the function of spatial policy, and for socio-economic de-

velopment of the village. 

Translated by Aneta Zaremba 

 



 

 

lobalizacja jest zjawiskiem, które najpełniej określa specyfikę życia spo-

łecznego w dobie ponowoczesności. Wymiar ekonomiczny globalizacji 

między innymi narzuca standardy ponadregionalnej współpracy, określonej ja-

kości dóbr i usług, wykorzystywania nisz rynkowych oraz podejmowania dzia-

łań zgodnych z obowiązującymi trendami. Wymiar lokalny globalizacji zwany 

glokalizacją, według zasady „Żyj lokalnie, myśl globalnie” wyznacza społecz-

nościom ich kierunek rozwoju, który powinien eksponować i promować lokalne 

produkty, wykorzystywać potencjał ludzki i kulturowy oraz walory środowiska 

naturalnego. Trzecim, obok ludzkiego i kulturowego, jest kapitał społeczny wy-

korzystujący lokalny potencjał społeczności stanowiący podstawę jej endogen-

nego rozwoju. Potencjał kapitału społecznego zostaje uwalniany tylko wtedy, 

gdy dana wspólnota jest połączona silnymi więziami stanowiącymi podstawę do 

wytwarzania się i kształtowania różnych zależności łączących członków tej 

wspólnoty. Wspominał o tym Michel Maffesoli formułując koncepcję nowych 

plemion, opisaną w książce: „Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społe-

czeństwach ponowoczesnych”1. Wolumen ten, to rozprawa nad współczesnym 

indywidualizmem i przemianami zachodzącymi w więziach społecznych.  

                                                           
 1  Pierwsze, francuskie wydanie książki miało miejsce w 1988 roku. 
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Głównym założeniem niniejszego artykułu jest przybliżenie działalności 

organizacji niekomercyjnej w warunkach globalizacji, a w szczególności w jej 

wymiarze społeczno-ekonomicznym. Wyróżniony aspekt społeczny odnosi się 

do oddolnych inicjatyw tej organizacji, która aktywizując lokalną społeczność 

przyczynia się nie tylko do budowania silniej pozycji ekonomicznej mikrore-

gionu, ale przede wszystkim umacnia więzi lokalne, a silna wspólnota, jak pisał 

M. Maffesoli, to trzeci wymiar, obok globalistycznego i indywidualistycznego. 

Organizacja, która została wybrana w celu przybliżenia omawianej pro-

blematyki, to stowarzyszenie „Bużanie” z gminy Sławatycze, leżącej w północ-

no-wschodniej części województwa lubelskiego. Należy podkreślić, że rozwój 

tej gminy determinowany jest potrzebą minimalizowania wszelkich przeszkód 

mogących ograniczać tenże rozwój, co związane jest chociażby z działalnością 

rolniczą na obszarach objętych programem „Natura 2000” oraz cyklicznym wy-

stępowaniem zagrożenia powodziowego na dużej części terenów gminy.  

 

Nowe plemiona M. Maffesolego
2
 to społeczności charakteryzujące się 

wspólnymi pasjami, zamiłowaniami i hobby, które w dobie globalizacji, w cza-

sach nowych mediów i internetu sprawiają, iż współczesne wspólnoty stają się 

ponadnarodowe i ponadklasowe. Zaciera się znaczenie wieku i cech etnicznych, 

które w nowych plemionach mają drugorzędne znaczenie, a nadrzędnymi stają 

się uczucia i świadomość wspólnej tożsamości, tworzące nowy wymiar więzi 

społecznych. Stabilność i trwałość więzi w nowych plemionach staje się tym 

mocniejsza, im wzrasta realne zagrożenie jej bezpieczeństwa. To konieczność 

sprzeciwu i działania wobec groźby nadchodzącego niebezpieczeństwa uru-

chamia działania obronne, co w sprzyjających okolicznościach może być po-

czątkiem planowego działania wspólnotowego przyjmującego formę organizacji 

lub zrzeszenia. Z taką odmianą trybalizmu najczęściej spotykamy się w słabiej 

rozwiniętych społeczeństwach. W społeczeństwach bardziej rozwinię-

tych/cywilizowanych wspólnota nowego plemiona tworzy się z dużych, zgloba-

lizowanych społeczności, a fundamentem jej istnienia są wspólnie wartości wy-

                                                           
 2  M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.  



 Wioletta Knapik: Organizacje niekomercyjne w warunkach… 201 

 

znawane przez jej członków
3
. „Trybalizacja może więc stanowić, z jednej stro-

ny, proces związany z „poszukiwaniem tożsamości” i próbą powrotu „do ko-

rzeni” przez przyłączanie się do różnych grup przednarodowych, plemiennych 

lub etnicznych, z drugiej zaś strony – w wyniku różnicowania się postaw spo-

łecznych – może być źródłem podziałów wynikających z przynależności do 

określonej grupy”
4
. Poziom trybalizacji może zatem stanowić również o sile 

kapitału społeczno-ekonomicznego lokalnych społeczności. 

 

Gmina Sławatycze położona jest nad rzeką Bug we wschodniej Polsce, 

w województwie lubelskim. Należy do powiatu bialskiego (Biała Podlaska). 

Graniczy z gminami: Kodeń i Tuczna, należącymi także do powiatu bialskiego 

oraz z gminą Hanna, podlegającą władzom powiatowym we Włodawie. Zajmu-

je powierzchnię 71,1 km
2
 (7171 ha), którą zamieszkuje w 13 miejscowościach 

2 908 mieszkańców. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 40,5 os/km
2
. Na jej 

terenie użytki rolne stanowią 5 944 ha, a powierzchnia lasów to 540 ha. Gmina 

składa się z 12 sołectw; jej wschodnia granica jest równocześnie granicą pań-

stwową z Białorusią. Pozycjonując ją w jednostkach fizyczno-geograficznych 

Polski, gmina znajduje się w obrębie Polesia Lubelskiego. Oprócz rzeki Bug 

przez gminę przepływa rzeka Sajówka, będąca dopływem Bugu
5
.  

Sławatycze, to gmina niemal corocznie zalewana wodami rzeki Bug, której 

nurt od dawna jest nieregularny. Dodatkowo na wielu odcinkach jest niedrożna, 

co stanowiło i stanowi poważną przeszkodę w żegludze. Powodem są powalone 

konary oraz pnie drzew, a także odnogi rzeczne i sztuczne zapory. Tę niesprzy-

jającą sytuację pogarsza dodatkowo spora ilość grobli, jazów i upustów, zbu-

dowanych przez osiedleńców na długo przedtem zanim uprawiano tam żeglugę. 

Utrudnienia te spowodowały, iż zaczęto rozpatrywać projekty uregulowania tej 

drogi wodnej. Niestety, z powodu braku środków finansowych, nigdy nie zosta-

ły zrealizowane. Kolejne lata wiążące się z rozwojem komunikacji drogowej 

i kolejowej oraz uczynienie z Bugu rzeki granicznej – najpierw znacznie ogra-

                                                           
 3  W. Knapik, Czas plemion? Recenzja książki M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidu-

alizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, w: „Przestrzeń Społeczna”, nr 2/2011 (2), 

www.socialspacejournal.eu/indexpl.html. 

 4  Ibidem, s. 130. 

 5  www.slawatycze-gmina.pl/index.php?pid=26 (03.03.2013). 
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niczyły, a następnie zupełnie wyeliminowały żeglugę o charakterze transporto-

wym. W wyniku tego Bug stał się swoistym rajem dla amatorów żeglugi kaja-

kowej, wędkarzy, miłośników pięknych krajobrazów i wręcz dziewiczego, ni-

czym nie skażonego środowiska. Niestety, ta malownicza rzeka ma także swoje 

drugie, złe oblicze, kiedy w czasie wiosennych roztopów
6
, niemal corocznie do-

lina Bugu jest zalewana. Z kolei w okresie letnim obserwuje się bardzo niski 

stan jego wód. Świadectwem, że tak działo się w tych okolicach od zawsze, są 

różnorodne kroniki i inne źródła pisane. Brązowe zabarwienie wody w rzece 

Bug spowodowane jest niesieniem przez jej nurt lekkich, lessowych mułów 

z rejonu Wyżyny Wołyńskiej, które w trakcie wylewów osiadały w dolinie, 

tworząc tym samym obficie plonujące łąki, stanowiące doskonałe miejsce do 

wypasu bydła i zbioru wysokiej jakości siana. Właśnie dlatego, pomimo cy-

klicznego zagrożenia powodziowego, ludzie budowali tutaj swoje gospodar-

stwa
7
.  

 

Stowarzyszenie „Bużanie” powstało z inicjatywy członków Stowarzysze-

nia Rozwoju Gminy Sławatycze w ramach programu „Rzeczpospolita Interne-

towa”. W jego skład wchodzą osoby z terenu gmin nadbużańskich północno- 

-wschodniej Lubelszczyzny, a konkretnie z gmin: Sławatycze i Kodeń. Człon-

kowie stowarzyszenia za priorytetową działalność uznali rozwój ekoturystyki, 

agroturystyki i turystyki kulturalnej. Potencjalnych członków rekrutują spośród 

osób prowadzących działalność agroturystyczną i ekoturystyczną, a także lokal-

nych rzemieślników i artystów. Aby dotrzeć do jak największej liczby osób, 

członkowie-założyciele stworzyli stronę internetową stowarzyszenia i własny 

profil na Facebooku, gdzie można dowiedzieć się m.in. o dostępnych miejscach 

noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych, zlecić organizację imprezy 

plenerowej bądź zamkniętej dla mniejszych lub większych grup, a także jakie 

                                                           
 6  Więcej o skutkach wiosennych roztopów można przeczytać w artykule: M. Sasim, M. Ce-

ran, Wiosenne roztopy – zagrożenie i dobrodziejstwo, w: Cywilizacja i żywioły. Meteorologia, hy-

drologia, zjawiska ekstremalne, red. J. Szkutnicki, U. Kossowska-Cezak, E. Bogdanowicz, 

M. Ceran, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, War-

szawa 2007. 

 7  G. Michałowski, T. Jarmoszewicz, Sławatycze 1499–1999, Calamus, Sławatycze 1999,  

s. 5–10. 
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miejscowe wyroby rękodzielnicze, rzemieślnicze i artystyczne można kupić bę-

dąc w tym regionie. Członkowie stowarzyszenia proszą również odwiedzają-

cych ich stronę o aktywne włączanie się do ulepszania serwisu i komentarze 

o oferowanych usługach
8
. 

Stowarzyszenie, choć działa niedługo, może poszczycić się już kilkoma 

sukcesami w zakresie zacieśniania lokalnych więzi. Przede wszystkim, w okre-

sie sprzyjającej aury, „Bużanie” organizują co miesiąc „Grille Sąsiedzkie”, któ-

re są otwarte dla wszystkich chętnych, a ich celem podstawowym jest integracja 

lokalnej społeczności. Cyklicznie, od pięciu lat, organizowany jest „Nadbużań-

ski Rajd Rowerowy”, który w swojskiej atmosferze przebiega atrakcyjną trasą, 

a na jego uczestników na mecie czekają ekologiczne, grillowane smakołyki oraz 

inne atrakcje. Organizatorzy rajdu oferują możliwość rezerwacji noclegów 

i nieodpłatne pole namiotowe
9
. 

Stowarzyszenie potrafi również, celem polepszenia efektywności podej-

mowanych działań, sięgnąć po fundusze unijne, czego przykładem może być 

wyremontowana świetlica w Mościcach Dolnych (rys. 1).  

 

Rys. 1.  Wyremontowana świetlica w Mościcach Dolnych 

Źródło:  archiwum własne autorki. 

                                                           
 8  www.buzanie.pl/ (16.06.2013). 

 9  www.facebook.com/Buzaniepl?ref=ts&fref=ts (25.06.2013). 
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18 czerwca 2013 roku stowarzyszenie gościło w świetlicy ekipę realizują-

cą ogólnopolską wystawę o „ludzkiej twarzy projektów unijnych”. Remont 

i późniejsze wykorzystanie świetlicy przez stowarzyszenie oraz utworzenie 

szlaku rowerowego „Na Mucharyniec” (rys. 2) uznano za najciekawsze polskie 

projekty „z ludzką twarzą”. Zostaną one zaprezentowane na głównych ulicach i 

placach 10 polskich miast w postaci plenerowej wystawy, pokazującej na foto-

grafiach projekt, realizujące go osoby i ludzi korzystających z tych projektów.  

 

Rys. 2.  Tablica informacyjna szlaku rowerowego „Na Mucharyniec” 

Źródło:  archiwum własne autorki. 

Również w czerwcu tego roku stowarzyszenie zaistniało w TVP Historia, 

którego ekipa zawitała do Mościc Dolnych, aby nakręcić film o olędrach. 

W tym celu do gospodarstwa Antoniego Chorążego przybyła również młodzież 

z pobliskiego gimnazjum, żeby zobaczyć jak wyglądało dawne życie olędrów
10

. 

                                                           
 10  Ibidem. 
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W swej teorii dotyczącej nowych plemion M. Maffesoli zauważył, że 

„obok społeczeństwa politycznego i ekonomicznego, istnieje przecież rzeczywi-

stość współistnienia społecznego, którą proponował nazywać uspołecznieniem. 

Rzeczywistość ta nie ma ambicji, by stać się tylko użyteczną, dzięki swej spon-

taniczności i ludyczności wydobywa bowiem z życia to, co najistotniejsze. 

Uspołecznienie to fakt bycia razem, podzielania wspólnych wartości i ideologii, 

to siła, która pomaga wzmóc ochronę przed narzucaniem czegokolwiek. Uspo-

łecznienie oznacza również wzajemne zaufanie, system znaków i kodów odczy-

tywanych przez członków grupy”
11

. Tak właśnie postępują członkowie stowa-

rzyszenia „Bużanie”, a powyższy wywód mógłby śmiało stanowić opis ich 

działalności. Wspomniane uspołecznianie to motyw przewodni we wszystkich 

działaniach wspólnotowych całej grupy, jak i poszczególnych jej członków. 

Działania wspólnotowe stanowią kluczowy element życia grupowego. W mode-

lach psychologicznych znajdujemy wyraźne zależności pomiędzy wspólnoto-

wością a sprawczością w odbieraniu innych ludzi. Jednocześnie należy zaakcen-

tować, że nasza ocena innych w zakresie ich postępowania i postaw wobec jed-

nostek, w dużej mierze zależna jest od informacji o poziomie ich wspólnotowo-

ści, ponieważ wspólnotowość i informacje o niej wzbudzają silne reakcje emo-

cjonalne
12

. Na podstawie opinii osób biorących udział w imprezach organizo-

wanych przez stowarzyszenie, jak również osobistych doświadczeń zebranych 

podczas badań empirycznych
13

, należy jednoznacznie potwierdzić pozytywną 

ocenę całej społeczności lokalnej, odznaczającej się silnymi więziami spajają-

cymi jej członków, podejmującej wspólne działania w wielu obszarach. Do 

podstawowych zaliczyć należy promowaną przez wszystkich agroturystykę 

i ekoturystykę, podtrzymywanie miejscowych zwyczajów i praktyk kulturo-

wych, wspieranie lokalnych artystów i rzemieślników itd. Organizacja nieko-

mercyjna jaką jest stowarzyszenie „Bużanie” we wszystkich swoich działaniach 

daje dowód troski o zacieśnianie więzi wspólnoty lokalnej. Na wartość wspól-

noty w życiu ludzi i ich potrzebę członkostwa we wspólnocie wskazał Jean-Luc 

                                                           
 11  W. Knapik, Czas plemion?..., s. 133. 

 12  B. Wojciszke, Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecz-

nego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010. 

 13  Badania zostały przeprowadzone w 2012 roku (w marcu i we wrześniu); temat badań: „Ty-

py więzi społecznych a wzory współdziałania mieszkańców wsi w sytuacji ryzyka i zagrożenia 

katastrofą powodzi”. 
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Nancy
14

, który analizował istotę dzielenia swojego życia we wspólnocie oraz 

bycia z nią w stałych kontaktach/związkach (being-in-common i being-with). 

Autor podkreślał, że obecni teoretycy i badacze jednoczą kult jednostki z kul-

tem wspólnotowej totalności, gdy tymczasem on sam istotę życia wspólnoto-

wego postrzega jako „bycie dzielone z innymi”. Z kolei sam M. Maffesoli zaak-

centował wartość wspólnoty jako wspólnoty losu, będącej konfiguracją plemion 

i sieci oraz sieć sieci. Jednocześnie założył, że paradygmat sieciowy można ro-

zumieć jako odnowienie pradawnego mitu wspólnoty
15

. Zatem siłą lokalnej spo-

łeczności jest to, że jej członkowie identyfikują się ze sobą i otaczającym ich 

środowiskiem, w którym przyszło im żyć, pracować i odpoczywać. Starają się 

tworzyć coś wspólnie, dbać o dobrosąsiedzkie stosunki, nie asymilować się, 

a być razem, wykorzystując do tego nowoczesne formy przekazu, komunikacji 

i organizacji. Sieć takich lokalnych powiązań wspólnotowych może stanowić si-

łę całego regionu obecnie w perspektywie czysto społecznej, by w przyszłości 

skutkować wymiernymi korzyściami społeczno-ekonomicznymi. „Sieci są 

strukturami otwartymi, zdolnymi do rozprzestrzeniania się bez ograniczeń, inte-

grującymi nowe węzły tak długo, jak tylko są w stanie komunikować się w sie-

ci, tzn. tak długo, jak są w stanie podzielać te same kody komunikacyjne (np. 

wartości lub cele działania). Oparta na sieci struktura społeczna jest wysoce dy-

namicznym, otwartym systemem, podatnym na innowacje bez narażania na 

szwank swej równowagi”
16

. 

Dzięki życiu we wspólnocie, przebywaniu z innymi, jednostki dostrzegają 

się wzajemnie, co wzmacnia ich oryginalność i odrębność, pozwala uświadomić 

indywidualność własnej egzystencji. Dowolna jednostka w oddzielny sposób 

i w innym zakresie partycypuje w życiu wspólnoty, która nie jest „komunią 

dusz” lecz oparta jest na komunikacji
17

. Podobnie zachowują się „Bużanie”, 

każdy członek tej organizacji stara się wnieść do niej coś od siebie po to, aby 

polepszyć atrakcyjność całej grupy. Identyfikacja ze społecznością lokalną 

sprzyja podejmowaniu działań wspólnotowych. Współdziałanie z kolei oparte 

jest na zaufaniu społecznym, które istnieje w danej grupie dzięki panującym 

                                                           
 14  J.L. Nancy, The Confronted Community, „Postcolonial Studies” 2003, Vol. 6, No. 1, s. 23–

36. 

 15  Ibidem 

 16  M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 468. 

 17  M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany spo-

łecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 104–105. 
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w niej, wypracowanym na drodze kompromisu, mechanizmom kontroli spo-

łecznej
18

. 

Neotrybalizm jest oczywistym nawiązaniem do trybalizmu, akcentuje jed-

nakże nie tyle plusy wspólnoty plemiennej jako takiej, ale pozytywne akcenty 

życia wspólnotowego bazującego na dobrach emocjonalnych i intelektual-

nych
19

. Członkowie stowarzyszenia „Bużanie” podejmując różne działania mają 

pełną świadomość tego, jakie korzyści wynikają ze wzajemnej współpracy oraz 

istniejącej więzi emocjonalnej i intelektualnego zrozumienia. Poprzez kultywo-

wanie tradycji, ale również dzięki wprowadzaniu nowoczesnych form aktywi-

zacji i komunikacji, przy pomocy internetu, zapewniają stały kontakt nie tylko 

w odniesieniu do własnych członków, ale także sympatyków, zwiększając tym 

samym sieć wzajemnych powiązań i możliwość współpracy. Postępują dokład-

nie tak, jak przewidział M. Maffesoli, który sugerował występowanie pewnych 

przesłanek o przekształcaniu się małych grup społecznych w większe zbiorowo-

ści
20

. „Grupizm – jak twierdzi – tym różni się od stadności, że każdy członek 

grupy pragnie jej dobra, działa na rzecz tej grupy zamiast szukać w niej jedynie 

schronienia”
21

. Neotrybalistyczne wspólnoty nie mają stabilnej struktury, a ich 

działania nie obejmują wszystkich elementów życia społecznego, tylko skupiają 

się na wybranych aspektach, takich jak: wspólne zainteresowania, obyczaje 

i rozrywki, sposób spędzania wolnego czasu. Budowa i funkcjonowanie no-

wych wspólnot charakteryzuje się dynamizmem i otwartością
22

. „Bużanie” 

z jednej strony w swych działaniach są spontaniczni, kiedy angażują się w gre-

mialnie w ciekawe inicjatywy innych, jak to miało miejsce chociażby podczas 

kręcenia programu przez TVP Historia. Z drugiej strony są systematyczni w or-

ganizowaniu imprez większej i mniejszej wagi. 

Idea M. Maffesolego jest ciekawym, innym spojrzeniem na życie wspólno-

towe, które stanowi syntezę życia społecznego, wskazujące na istnienie jego 

                                                           
 18  C. Lury, Consumer Culture, Polity Press, Cambridge, Wielka Brytania, Malden, USA 2011, 

s. 67. 

 19  W. Knapik, Czas plemion?..., s. 129. 

 20 W. Knapik, Czas plemion?..., s. 132. 

 21  Ibidem. 

 22  M. Olcoń-Kubicka, Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości, Wydawnictwo Na-

ukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 64–65. 
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trzeciego wymiaru – wspólnotowego, obok globalistycznego i indywiduali-

stycznego
23

. 
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The aim of this article is to show the non-commercial organization (Bużanie Soci-

ety in Sławatycze, podlaskie voivodship), putting in a current context of globalization. 

Historical, geography, culture and economics term influence character of this organiza-

                                                           
 23  W. Knapik, ibidem., s. 132. 
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tion. The general aim of Bużanie Society is to increase community development: pro-

motion of agrotourism, ecotourism as well as promotion of local artisans and artists. 

This organization works in current economics terms; its aim is to increase the attrac-

tiveness of this region. In this paper is described the social integration function of 

Bużanie Society which refers to connection with „new tribes” of Michel Maffesoli. The 

Bużanie and their community is „fate community”; they are united by their shared inter-

ests, values, ideology. The members of community trust each other and „being-in-

common” and „being-with”. 

Translated by Wioletta Knapik 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

elem artykułu było zbadanie możliwości wprowadzenia na rynek środków 

do produkcji rolnej, nowatorskiego rozwiązania w dziedzinie biologiczne-

go nawożenia gleb i roślin. Pozyskana opinia od producentów rolnych, na temat 

dostępności na rynku nawozów z żywymi kulturami bakterii oraz ich stosunek 

do tego typu rozwiązań, pozwoliła na określenie szans i zagrożeń stojących 

przed firmą zamierzająca wprowadzić taki produkt na rynek.  

Badania przeprowadzono w 2012 roku na terenach wiejskich wojewódz-

twa kujawsko-pomorskiego wśród 100 respondentów – losowo wybranych go-

spodarstw rolnych, specjalizujących się w hodowli i produkcji bydła mleczne-

go. W tym celu przygotowano kwestionariusz wywiadu składający się 19 pytań, 

obejmujący 6 pytań alternatywnych oraz 13 pytań zamkniętych ze skalą Likerta.  

Z badań wynika także, że zdecydowana większość producentów rolnych 

zna firmy zajmujące się dystrybucją preparatów z użyciem kultur bakterii, 

a większość producentów rolnych otrzymała ofertę zakupu środków do produk-

cji rolnej, co może oznaczać, że rolnicy są gotowi wprowadzić nowoczesne 

rozwiązania w gospodarstwie. 
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Rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarczych w Polsce. 

Szczególną rolę odgrywają gospodarstwa rolne określane jako „sposób zago-

spodarowania przestrzeni rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej 

oraz ich przetwarzania, wyceniony kryteriami ekologicznymi i ekonomiczny-

mi”
1
. Zdaniem Bauma „gospodarstwo rolne jest zorganizowanym zbiorem ele-

mentów z określonymi własnościami i relacjami stanowiącym jednocześnie 

jedną celową całość”
2
. „Gospodarstwo rolne rozumiemy również jako najmniej-

szą jednostkę produkcyjną rolnictwa w sferze produkcyjnej oraz przedsiębior-

stwo rolne, traktowane jako jednostkę w sferze ekonomicznej”
3
. W rolnictwie 

światowym zdecydowanie przeważają gospodarstwa rodzinne. ,,Unia Europej-

ska preferuje gospodarstwa, którymi kieruje osoba fizyczna (rolnik)”
4
.  

Wzrost świadomości konsumentów, zmiany technologiczne oraz otwarte 

granice stwarzają coraz większe możliwości wymiany towarów. Polskie przed-

siębiorstwa wraz z otwarciem granic zostały zmuszone do konkurowania z kon-

cernami globalnymi posiadającymi nie tylko przewagę technologiczną, ale rów-

nież dysponującymi większym kapitałem. Odpowiednie zdiagnozowanie po-

trzeb konsumentów stało się sprawą priorytetową, ponieważ otwarte granice nie 

tylko stwarzają możliwość wymiany towarów, ale co za tym idzie umożliwiają 

śledzenie trendów, które mogą wyznaczać nowe kierunki rozwoju przedsię-

biorstw. Dokładne przeanalizowanie konkurencji oraz scharakteryzowanie 

klienta i jego potrzeb daje możliwość stworzenia produktu, który jest w stanie 

nawiązać równorzędną walkę z produktami zachodnimi. 

Celem artykułu jest zbadanie możliwości wprowadzenia na rynek środków 

do produkcji rolnej nowatorskiego rozwiązania w dziedzinie biologicznego na-

wożenie gleb i roślin. Pozyskana opinia od producentów rolnych na temat do-

stępności na rynku nawozów z żywymi kulturami bakterii oraz ich stosunek do 

tego typu rozwiązań pozwoli na określenie szans i zagrożeń stojących przed 

firmą zamierzająca wprowadzić taki produkt na rynek. Badania przeprowadzo-

                                                           
 1  A. Harasim, Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie, IUNG, Puławy 2006, s. 113.  

 2  R. Baum, Podejście systemowe w zarządzaniu jako instrument zrównoważonego rozwoju 

gospodarstw rolnych, „Problemy Inżynierii Rolniczej” 2007, R. 15, nr 2, s. 34. 

 3  R. Budzinowski, Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne, w: Prawo Rolne, red. 

A. Stelmachowski, Wydawnictwo UAM, Warszawa 2005, s. 45. 

 4 Z. Brodziński, Procesy innowacyjne w indywidualnych gospodarstwach rolnych Północnej 

Polski, w: Roczniki Naukowe, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, red. prof. 

dr hab. B. Klepacki, Wydawnictwo Wieś Jutra sp. z o o., Warszawa 2000, s. 57. 
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no w 2012 roku na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego 

wśród 100 respondentów losowo wybranych gospodarstw rolnych. 

Stosowanie nawozów biologicznych i organicznych jest jedynym sposo-

bem utrzymania żyzności gleby przez wiele lat. Wykorzystanie sił natury za-

pewni przyszłym pokoleniom bezpieczny dostęp do żywności, gdyż zasoby 

nieodnawialne nie zostaną całkowicie wykorzystane przez niszczycielskie dzia-

łanie cywilizacji. Powszechnie stosowane nawozy sztuczne służą jako uzupeł-

nienie stosowania nawozów organicznych w postaci obornika lub gnojowicy. 

Nawozy sztuczne dostarczane do gleby są wymywane przez opady i w konse-

kwencji dostają się do wody zatruwając ją. Nadmierne stosowanie tego typu 

środków działa szkodliwie na glebę i organizmy w niej żyjące. Woda wraz 

z nawozami spływająca z pól zawierająca duże ilości ścieków, związków mine-

ralnych, azotu i fosforu, które w sposób nadmierny wzbogaca wodę w substan-

cje pokarmowe. Konsekwencją działania tych związków jest użyźnianie zbior-

ników wodnych, co prowadzi do silnego rozwoju roślin wodnych, przede 

wszystkim glonów, wywołując ich zakwity. Szybki rozwój glonów i roślin 

wodnych ogranicza dostęp tlenu w znacznym stopniu powodując wymieranie 

organizmów żywych. Należy również podkreślić, że wraz ze stosowaniem na-

wozów sztucznych szeroko stosowane są środki ochrony roślin mające za zada-

nie chronić uprawy przed różnego rodzaju chorobami lub szkodnikami. Powo-

dują one osadzanie w glebie pierwiastków śladowych: kobaltu, litu, toru, uranu 

i innych, co w konsekwencji ogranicza rolnikowi możliwości uprawy odmian 

o większych wymaganiach glebowych. To postępowanie może prowadzić do 

całkowitej degradacji gleby, dlatego też producenci rolni będą zmuszeni korzy-

stać z innych rozwiązań proponujących stosowanie kultur bakterii zamiast na-

wozów sztucznych i środków ochrony roślin. 

 

Polskie rolnictwo na tle innych krajów Unii Europejskiej wyróżnia się du-

żym rozproszeniem gospodarstw rolnych. Od wejścia Polski do Unii Europej-

skiej w 2004 roku polskiemu rolnictwu towarzyszą pewne zmiany, z roku na 

rok maleje liczba gospodarstw rolnych na terenie naszego kraju. W roku 2005 

istniało ich około 2,7 mln sztuk natomiast już w 2010 r. liczba gospodarstw 
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zmalała do 2,3 mln
5
. Osoby prowadzące gospodarstwa rolne zamieszkują głów-

nie tereny wiejskie. Ich liczba w Polsce wg danych głównego urzędu staty-

stycznego wynosi 14, 7 mln, z czego ok 800 tyś to osoby zameldowane w wo-

jewództwie kujawsko-pomorskim
6
. 

Producenci rolni chcąc osiągnąć lepsze wyniki finansowe muszą dokonać 

wyboru kierunków rozwojowych swoich gospodarstw. Jeszcze w latach dzie-

więćdziesiątych gospodarstwa rolne zajmowały się hodowlą kilku gatunków 

zwierząt. Obecnie gwarancją sprawnego funkcjonowania gospodarstwa jest 

specjalizacja, pozwala ona na dobrą alokację siły roboczej oraz czynników pro-

dukcji, odpowiednie wykorzystanie posiadanych zasobów oraz stwarza nowe 

powiązania gospodarstw z rynkiem, zmianą wielkości gospodarstw i nowymi 

formami powiązań tych gospodarstw z rynkiem
7
. Specjalizacja produkcji ma na 

celu głównie korzyści finansowe, poprzez większą podaż produktu pozwala 

uzyskać wyższe ceny skupu surowca. Wydaje się więc, że ciągłe unowocześ- 

nianie i udoskonalanie gospodarstwa jest warunkiem przetrwania we współczes- 

nej gospodarce rynkowej. Konieczna będzie modernizacja i wprowadzenie no-

wych maszyn i budowa nowoczesnych budynków inwentarskich
8
. 

Dostosowanie się polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej jest 

kluczowym zadaniem dla polskich rolników. Konieczne będzie poszukiwanie 

odpowiedniego miejsca dla sektora rolno-spożywczego w gospodarce rynkowej, 

nie może to jednak trwać zbyt długo. Istotne będzie również określenie stopnia 

zdolności sprostania nasilającej się konkurencji. Miarą sukcesu będzie umiejęt-

ność kreowania i adaptacji współczesnych technologii i obrotu towarami 

o uznanych w świecie standardach jakościowych. Zdaniem Antoniego i Barto-

sza Mickiewiczów „w Polsce konieczne będzie zmodernizowanie struktur ryn-

kowych i wzmocnienie siły ekonomicznej gospodarstw rolnych”
9
. Współczesne 

                                                           
 5  Rocznik statystyczny – Użytkowanie gruntów – Powszechny spis rolny 2010, GUS 2011. 

 6  Rocznik statystyczny – Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorial-

nym 2010, GUS 2011. 

 7  M. Lechwar, Sytuacja społeczno-gospodarcza, a możliwości dokonywania przemian w rol-

nictwie, w: Prace Naukowe, Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa, 

t. 2, red. prof. zw. inż. dr h.c. S. Urban, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara 

Langego, Wrocław 2002. 

 8  K. Łęczycki, Struktura i dynamika zmian wyposażenia gospodarstw rolnych w środki trwa-

łe w obszarach środkowo – wschodniej Polski, w: Prace Naukowe, Przemiany w agrobiznesie 

i obszarach wiejskich oraz ich następstwa, red. prof. zw. inż. dr h.c. S. Urban, Wrocław 2002, 

s. 132. 

 9  A. Mickiewicz, B. Mickiewicz, Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, 

w: Prace Naukowe, Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa, t. 2, 

red. prof. zw. inż. dr h.c. S. Urban, Wrocław 2002, s. 104. 
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czasy są trudnym wyzwaniem dla producentów rolnych starszego pokolenia. 

Sukces gospodarczy osiągają te gospodarstwa, które przyjmują właściwą strate-

gię konkurencji, uzyskują przewagę konkurencyjną, wzorują się na gospodar-

stwach lub przedsiębiorstwach przodujących w danym sektorze. Przewaga kon-

kurencyjna obejmuje różne obszary działalności i budowana jest przez elemen-

ty, które tworzą całość ważniejszą niż poszczególne elementy modelu
10

. 

Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych jest istotnym ogniwem warun-

kujący ich rozwój, ale także głównym czynnikiem zachęcającym producentów 

rolnych do inwestowania i ciągłego unowocześniania produkcji jest chęć roz-

woju tak głęboko zakorzeniona w naszej kulturze. Duża odpowiedzialność spo-

czywa na młodych członkach rodzin prowadzących lub planujących w przy-

szłości przejęcie indywidualnych gospodarstw od swoich rodziców. W bada-

niach przeprowadzonych na terenie Małopolski zdaniem Moskala, Kotala i Ho-

ły „Stanowisko młodzieży wobec problemów wsi, jej aspiracje życiowe skiero-

wane są na uzyskanie wykształcenia pozwalającego na prace poza rolnictwem, 

jej nadzieje związane z przyszłą działalnością na własny rachunek – wskazująca 

na słuszność koncepcji tzw. wielofunkcyjnego rozwoju wsi (a więc m.in. oży-

wienia drobnej przedsiębiorczości)”
11.

 Koncepcja ta zdaniem Adamczyka nie 

jest jednoznaczna, ponieważ jednym z czynników ograniczających rozwój jest 

utrzymujące się bezrobocie, w tym także na obszarach wiejskich, co może skła-

niać młodych mieszkańców wsi do pracy w gospodarstwach rolnych u znajo-

mych lub u bliższej rodziny. Osoby zamieszkujące indywidualne gospodarstwa 

rolne decydujące się kontynuować rodzinne tradycje mają możliwość korzysta-

nia z pomocy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, których zadaniem jest upo-

wszechnienie innowacji wśród producentów rolnych.  

Popyt na innowacje wśród rolników jest coraz większy. Powodem tego jest 

wzrost świadomości producentów rolnych, którzy pociągają za sobą zapotrze-

bowanie na informacje o bieżącej sytuacji na rynku rolnym
12

. W tej dziedzinie 

                                                           
 10  M. Pietrzak, Strategie konkurencji przodujących przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa 

mleka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002, s. 87. 

 11  S. Moskała, A. Kotala, M. Hoły, Miejsce rolnictwa w dążeniach życiowych młodych miesz-

kańców wsi małopolskiej, w: Prace Naukowe, Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich 

oraz ich następstwa, t. 2, red. prof. zw. inż. dr h.c. S. Urban, Wydawnictwo AE im. Oskara Lan-

gego, Wrocław 2002, s. 142. 

 12  B. Kutkowska, Regionalne zróżnicowanie wykorzystania instrumentów wsparcia rolnictwa 

i obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich zróżnicowanego rozwoju, w: Zeszyty Naukowe, 

„Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, red. dr hab. M. Zajączkowska, Wydaw-

nictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 128. 
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rolnicy mogą liczyć na pomoc Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które w Pol-

sce stanowią główny kanał przekazujący informacje między administracją rzą-

dową, placówkami naukowymi i innymi organizacjami rolniczymi. Zakres do-

radztwa związany jest ściśle z etapem modernizacji polskiego rolnictwa. Z ba-

dań przeprowadzonych przez Cupiała i Wnęk wynika, że (44%) ankietowanych 

szuka pomocy oraz informacji na temat nowych rozwiązań w Internecie. Kolej-

nym źródłem informacji naukowych dla producentów rolnych byli ich sąsiedzi 

(34%), część ankietowanych wskazywała również różnego rodzaju wystawy 

i prezentacje (14%)
13

. 

 

Ciągle zmieniające się warunki pogodowe oraz wymagania dotyczące pro-

dukcji roślinnej zmuszają producentów rolnych do elastyczności pod względem 

nowych rozwiązań w produkcji. Jeszcze do niedawna rolnictwo korzystało wy-

łącznie z nawozów mineralnych oraz energii nieodnawialnej. Jednak w sytuacji 

stale rosnących cen energii oraz nawozów sztucznych konieczne jest szukanie 

rozwiązań pozwalających niwelować koszty z zachowaniem dbałości o środo-

wisko. Cel, który stawia się przed polskim rolnikiem, nie będzie jednak łatwy 

do osiągnięcia. W mentalności rolników głęboko zakorzenione są dotychczaso-

we sposoby prowadzenia gospodarki nastawione wyłącznie na wysoki plon 

w danym sezonie bez jakiegokolwiek długofalowego planowania. Z myślą 

o wspólnej przyszłości naszej ziemi stworzono system rozwoju zrównoważone-

go, system ten pozwoli zachować dotychczasowy poziom żyzności gleby oraz 

zasoby genetyczne zwierząt i roślin nie wpływając przy tym negatywnie na śro-

dowisko
14

. 

Ośrodki Doradcze stanowią istotne wsparcie dla szerzenia idei ochrony 

środowiska wśród rolników i przedsiębiorstw rolnych, gdyż ich podstawowym 

zadaniem jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom ob-

szarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno- 

                                                           
 13  M. Cupiał, A. Wnęk, Porównanie sposobów pozyskiwania informacji o maszynach rolni-

czych w gospodarstwach Małopolski, „Inżynieria rolnicza” 2012, R. 12, nr 9(107), dostępny 

w: www.ir.ptir.org/artykuly/pl/107/IR(107)_2298_pl.pdf (20.04.2012). 

 14  W. Grzebisz, Nawożenie roślin uprawnych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 

Poznań 2008. 
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-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz popra-

wy warunków życia na wsi. 

Uzyskana wiedza pozwoli rolnikom zrozumieć, że ziemia to nasz jedyny 

dom, o który muszą dbać wszyscy. Stosując nowoczesne sposoby nawożenia 

i gospodarowania rolnicy będą zostawiać swoim następcom gospodarstwa 

w lepszym stanie niż sami zastali. 

Badania przeprowadzono w 2012 roku, prace terenowe były możliwe 

dzięki współpracy z firmą zajmującą się profesjonalnym zaopatrzeniem gospo-

darstw specjalizujących się w hodowli bydła mlecznego w środki do produkcji 

rolnej. Obszar badań obejmował teren województwa kujawsko-pomorskiego, 

które jest siódmym województwem w Polsce pod względem ilości pogłowia 

mlecznego. Położone jest ono w północnej części Polski centralnej, dzieli się na 

4 powiaty grodzkie, 19 powiatów ziemskich i 144 gminy. Województwo ku-

jawsko-pomorskie zamieszkuje 2 miliony mieszkańców
15

, z czego 816 630 to 

ludność zamieszkująca tereny wiejskie, bogate w eksploatowane złoża soli ka-

miennej
16

. W Zagłębiu Kujawskim rozwinął się głównie przemysł chemiczny, 

drzewno-papierniczy, maszynowy, spożywczy, a także odzieżowy, włókienni-

czy, meblowy oraz mineralny. Użytki rolne zajmują 85% powierzchni (2011); 

uprawia się na nich zboża (pszenica, żyto), buraki cukrowe i ziemniaki; duże 

znaczenie ma także hodowla trzody chlewnej oraz koni. 

Przedmiot badań stanowiły gospodarstwa rolne specjalizujące się w ho-

dowli i produkcji bydła mlecznego. Przygotowany kwestionariusz ankiety (wy-

wiadu) składał się z 19 pytań w tym 6 pytań alternatywnych oraz 13 pytań za-

mkniętych ze skalą Likerta. Zebrane dane przeanalizowano w kontekście zało-

żonych celów artykułu z wykorzystaniem analizy wielowymiarowej. 

Badanie przeprowadzono na terenach powiatów: rypińskiego, lipnowskie-

go, brodnickiego, bydgoskiego, inowrocławskiego i świeckiego. Ze 113 gospo-

darstw wybrano 100 – pozostała liczba osób odmówiła udziału w ankiecie. 

Można przypuszczać, że negatywny stosunek producentów rolnych do ankiety 

mógł być spowodowany w obecnym czasie trudną sytuacją w sektorze mleczar-

skim spowodowanym spadkiem popytu na produkty mleczarskie.  

Wśród 100 respondentów biorących udział w badaniu 39% stanowiły oso-

by, które były właścicielami gospodarstw, 47% stanowiły żony bądź małżon-

                                                           
 15  Rocznik statystyczny – Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorial-

nym 2010, GUS 2011. 

 16  Rocznik statystyczny – Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorial-

nym 2010, GUS 2011. 
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kowie właścicieli, 10% respondentów to potomkowie właścicieli gospodarstw, 

a pozostałe 4% to osoby zajmujące się gospodarstwem pod nieobecność właści-

ciela.  

W badaniu wzięło udział 100 respondentów specjalizujących się w pro-

dukcji mleka. Analizowane gospodarstwa funkcjonują na rynku od kilku do po-

nad 30 lat, i tak 2% stanowiły gospodarstwa działające do 10 lat, drugą grupę 

(40%) stanowiły gospodarstwa, których liczba lat aktywności na rynku mieściła 

się w przedziale do 20 lat. Najliczniejszą grupę (56%) stanowiły gospodarstwa 

w przedziale od 20 do 30 lat, a 2% to grupa gospodarstw, których liczba lat 

funkcjonowania przekraczała 30 lat (rys.1). 

 

Rys. 1.  Długość funkcjonowania gospodarstw 

Źródło:  opracowanie własne. 

Kolejny aspekt analizy stanowiła wielkość analizowanych gospodarstw, 

i tak przeważały gospodarstwa rolne o powierzchni do 50 ha – 55%, kolejną 

grupę stanowiły gospodarstwa o areale mieszczącym się w przedziale od 51–

100 ha – 34%, 10% liczyła grupa gospodarstw mniej o powierzchni od 101–200 

ha, najmniej liczną grupę spośród badanych respondentów stanowiły gospodar-

stwa o areale większym niż 200 ha – 1% (rys. 2). 
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Rys. 2.  Struktura gospodarstw rolnych w ha 

Źródło:  badania własne. 

Liczba sztuk bydła mlecznego w gospodarstwie sprzyja większej produk-

cji, a co za tym idzie gwarantuje lepsze ceny skupu surowca przez mleczanie. 

Wielu ekonomistów z branży rolniczej uważa, że małe gospodarstwa liczące do 

20 krów z czasem przestaną się liczyć w globalnej konkurencji i przestaną ist-

nieć. Szansą dla tych producentów jest rozsądne gospodarowanie, pełna ela-

styczność oraz praca poza gospodarstwem tak mocno wspierana przez fundusze 

europejskie. Dla małych gospodarstw szansą będzie również produkcja ekolo-

giczna, która zyskuje coraz większe grono zwolenników w Polsce.  

Wśród badanych obiektów najliczniejszą grupę 51% stanowiły gospodar-

stwa, w których liczba bydła mlecznego mieściła się w przedziale od 21–60 

sztuk, Zdecydowanie mniejszą grupę stanowiły gospodarstwa większe miesz-

czące się w przedziale 61–100 sztuk – 29%, trzecią grupą po względem wielko-

ści były gospodarstwa o ilości pogłowia w przedziale do 20 sztuk – 18%, 

a najmniejszą grupą były gospodarstwa największe liczące powyżej 100 sztuk 

pogłowia – 2%. 

Część zasadnicza kwestionariusza zawierała pytania dotyczące celu arty-

kułu. Zdecydowana większość producentów, bo aż 97% wskazała, że uczestni-

czy w szkoleniach organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego lub 

inne instytucie, a tylko 3% respondentów z tej możliwości kształcenia nie ko-
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rzysta. Wyniki te świadczą o wzroście świadomości polskiego rolnika. Kolej-

nym istotnym zagadnieniem było również określenie osób, które w tych szkole-

niach uczestniczą. Wyniki wskazały, że aż 44% stanowiły osoby będące partne-

rami właścicieli gospodarstw. Dopiero na drugim miejscu znajdowali się wła-

ściciele 43%, zdecydowaną mniejszość stanowili potomkowie producentów rol-

nych 9% i osoby trzecie pracujące w gospodarstwie 4%.  

Korzystanie przez producentów rolnych ze specjalistycznej prasy rolniczej 

to następny aspekt przeprowadzonych badań. Analiza wskazuje, iż wśród re-

spondentów przeważały osoby, które korzystają z porad zamieszczanych w tego 

typu czasopismach 94%. Tylko 6 % badanych z tej formy dokształcania nie ko-

rzysta. Tak wysoka liczba osób korzystających z porad w specjalistycznych 

czasopismach świadczy o profesjonalnym podejściu do swojego zawodu. Cią-

gły rozwój techniki oraz innych dziedzin życia zmusza rolników do nieustanne-

go poszukiwania nowych rozważań gwarantujących funkcjonowanie gospodar-

stwa.  

Spośród osób, które korzystają ze szkoleń organizowanych przez Ośrodki 

Doradztwa Rolniczego, aż 92% respondentów spotkało się na tego typu spotka-

niach z tematyka użyźniaczy glebowych lub preparatów z żywymi kulturami 

bakterii, zdecydowanie mniejszą grupę stanowią osoby, które nie spotkały się 

na szkoleniach z tego typu tematyką – 8%. Jak wynika z analizy zdecydowana 

większość respondentów uczestniczyła w tego typu spotkaniach. Może to do-

wodzić coraz większej popularyzacji tego sposobu gospodarowania. Coraz wię-

cej rodzących się pytań, oraz pogarszająca się struktura gleby zmuszą naukow-

ców do opracowywania nowoczesnych cykli szkoleń mających na celu poprawę 

świadomości producentów rolnych. Odpowiednio przygotowany i realizowany 

program szkoleń pozwoli rolnikom w przyszłości uzyskiwać większe i lepszej 

jakości plony, co w konsekwencji poprawi konkurencyjność ich produktów na 

rynku globalnym. Kolejny aspekt badania dotyczył częstotliwości występowa-

nia w gazetach rolniczych artykułów dotyczących użyźniaczy glebowych lub 

preparatów poprawiających strukturę gleby. W tym przypadku również zdecy-

dowana większość odpowiedziała – aż 89%, że spotkała się w prasie z tego typu 

artykułami. Tylko 11% badanych stwierdziło, że nie spotkało się dotychczas 

z tego typu artykułami w prasie rolniczej. Tak duża liczba osób twierdząca, że 

spotkała tego typu artykuły może kolejny raz dowodzić coraz większej popula-

ryzacji tego typu rozwiązań. Ośrodki badawcze z całego kraju starają się propa-

gować nowoczesne rozwiązania gwarantujące naszemu rolników doskonałe 
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wyniki ekonomiczne. Kolejnym kanałem informacyjnym dla rolników okazał 

się również Internet. Aż 98% badanych uważało Internet za źródło pozyskiwa-

nia informacji o tego typu innowacjach, tylko 2% stanowiły osoby, które z tego 

źródła informacji nie korzystały.  

Następne pytanie miało dać odpowiedź, czy producenci rolni rozważali za-

stosowanie w swoim gospodarstwie zastosowanie preparatów z żywymi kultu-

rami bakterii. Zdecydowana większość respondentów – 53% zeznała, że „raczej 

tak” dokonaliby zakupu tego typu środków, na kolejnym miejscu znalazły się 

osoby, które twierdziły, że „zdecydowanie tak” dokonaliby zakupu środków 

z żywymi kulturami bakterii do swojego gospodarstwa – 26%, trzecią grupę 

stanowiły osoby, które „raczej nie” dokonałyby takich zakupów – 22%. Tylko 

1% stanowili respondenci, którzy twierdzili, że „zdecydowanie nie” interesują 

ich takie produkty.  

Znajomość producentów preparatów z żywymi kulturami bakterii stanowił 

kolejny element badania. Największą liczbą badanych zeznała, że „raczej tak” 

zna firmy, które zajmują się tego typu produktami 53% Drugą grupę pod 

względem liczebności grupę stanowiły osoby, które „raczej nie” znają przedsię-

biorstw z tego typu asortymentem – 31%, kolejną grupę stanowiły, które twier-

dziły, że „zdecydowanie tak” potrafią wymienić firmy prowadzące dystrybucje 

preparatów z żywymi kulturami bakterii – 16%. Respondentów udzielających 

odpowiedź „zdecydowanie nie” nie znają takich firm nie stwierdzono 0%. Po-

wyższe wyniki pozwalają przypuszczać, że na polskim rynku znajdują się fir-

my, których marka jest dobrze rozpoznawalna. Mogą to być przedsiębiorstwa, 

które rozpoczęły dystrybucję tych preparatów, jako pierwsze w kraju, dlatego 

ich produkty mogą być dobrze rozpoznawalne na rynku.  

Respondentom zadano również pytanie dotyczące otrzymania oferty kupna 

tego typu preparatów. Niespełna połowa (49%) respondentów odpowiedziała, 

że „raczej nie” otrzymali tego typu ofert. Na drugim miejscu znalazła się grupa 

badanych, którzy zeznali podczas wywiadu, że „raczej tak” otrzymali ofertę za-

kupu preparatów z żywymi kulturami bakterii – 26%, kolejną grupę stanowili 

rolnicy, którzy odpowiadali „zdecydowanie tak” na zadawane pytanie – 25%. 

Respondentów odpowiadających, że „zdecydowanie nie” – otrzymali takiej 

oferty nie odnotowano. Można więc przypuszczać że osoby, które otrzymały te-

go typu oferty, to osoby nie bojące się nowości, osoby zawsze otwarte na nowe 

rozwiązania i doświadczenia. 
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Na pytanie dotyczące skuteczności działania preparatów z żywymi kultu-

rami bakterii respondenci wskazali, że „raczej tak” wieży w skuteczność tych 

rozwiązań– 65% badanych. Kolejną grupę stanowiły osoby, które zeznały, że 

ich zdaniem „zdecydowanie tak” preparaty z żywymi kulturami sprawdzają się 

w codziennym użytkowaniu – 19%, kolejna 15% grupę stanowili respondenci, 

którzy twierdzili, że „raczej nie” wieżą w skuteczność tych nowatorskich roz-

wiązań. Najmniejszą grupą – 1% były osoby, które „zdecydowanie nie” ufają 

pożytecznemu oddziaływaniu mikroorganizmów. Zatem analizując wyniki 

można przypuszczać, iż działanie lokalnych Ośrodków Doradztwa Rolniczego 

jest skuteczne, ponieważ zdecydowana większość respondentów ufała rozwią-

zaniom z zastosowaniem żywych kultur bakterii.  

W celu oceny możliwości wprowadzenia na rynek innowacyjnych produk-

tów zbadano zależność między ilością pogłowia bydła mlecznego w gospodar-

stwie a otrzymaniem propozycji zakupu preparatów z żywymi kulturami bakte-

rii. W grupie gospodarstw gdzie stan inwentarza mieścił się w przedziale od 21–

60 sztuk zdecydowaną większością były gospodarstwa, które nie otrzymały 

propozycji stosowania preparatów zawierających żywe kultury bakterii – 66%. 

Pozostałe osoby to respondenci, którym takie oferty zostały przedstawione 

44%. Analizując otrzymanie wyniki można wywnioskować, iż gospodarstwa 

w przedziale od 21–60 sztuk bydła mlecznego nie są grupą docelową, do której 

przedsiębiorstwa chcą kierować tego typu oferty. Można więc przypuszczać, że 

przeprowadzona segmentacja wykazała, iż tej wielkości gospodarstwa nie są 

atrakcyjne dla przedsiębiorstw ze względów ekonomicznych, ponieważ ich po-

tencjał nabywczy nie jest wystarczający, aby pokryć nakłady związane z pozy-

skaniem takiego klienta. Drugą grupą były gospodarstwa mieszczące się 

w przedziale od 61–100 sztuk bydła mlecznego. W tej grupie sytuacja jest zde-

cydowanie inna, ponieważ 67% rolników lub właścicieli gospodarstw otrzyma-

ło propozycję stosowanie preparatów z żywymi kulturami bakterii. Oznaczać to 

może, że większe gospodarstwo to również większa świadomość producentów 

rolnych, a co za tym idzie zdecydowanie większa otwartość na nowoczesne 

rozwiązania, które mogą usprawnić produkcję w gospodarstwie. Ostatnią grupę 

stanowiły gospodarstwa, których stan pogłowia wynosił powyżej 100 sztuk by-

dła mlecznego. W grupie najmniej licznej, ponieważ te gospodarstwa stanowiły 

tylko 8% wszystkie – 100% otrzymały oferty współpracy z firmami zajmują-

cymi się produkcją lub dystrybucją preparatów z żywymi kulturami bakterii.  



 M. Michalcewicz-Kaniowska, M. Zajdel, Z. Zgoda: Ocena możliwości… 223 

 

Przeprowadzone badania wśród producentów rolnych pozwoliły na sfor-

mułowanie następujących wniosków: 

- producenci rolni korzystają ze szkoleń organizowanych przez Ośrodki Do-

radztwa Rolniczego oraz inne organizacje, 

- zdecydowana większość producentów rolnych oraz ich rodzin korzysta z in-

formacji zawartych w prasie specjalistycznej,  

- rolnicy poszukują informacji na temat nowych rozwiązań w rolnictwie 

w Internecie, 

- w programach szkoleniowych oraz w czasopismach branżowych znajdują się 

materiały dotyczące nowoczesnych rozwiązań z użyciem żywych kultur bak-

terii, 

- zdecydowana większość producentów rolnych zna firmy zajmujące się dys-

trybucją preparatów z użyciem kultur bakterii,  

- większość producentów rolnych otrzymała ofertę zakupu środków do pro-

dukcji rolnej, 

- rolnicy są gotowi wprowadzić nowoczesne rozwiązania w gospodarstwie, 

- zdecydowania większość rolników myśli o przyszłości kolejnego pokolenia 

gospodarującego na tej ziemi. 

Kolejnym argumentem wskazującym na możliwość wykorzystania inno-

wacyjnych produktów do produkcji w aspekcie ochrony środowiska jest fakt, iż 

polski system szkoleniowy realizowany głównie przez Ośrodki Doradztwa Rol-

niczego w sposób odpowiedni przygotowuje polskich producentów rolnych do 

przyjmowania tych rozwiązań. Wielu z nich już wcześniej zdecydowała się na 

produkty, które zapewniają wzrost wydajności w produkcji nie wyczerpując za-

sobów źródeł nieodnawialnych. Takie postępowanie polskich rolników jest wy-

nikiem wielu lat pracy ośrodków szkoleniowych, które poprzez specjalne reali-

zowane programy pozwoliły producentom rolnym spojrzeć szerzej na aspekt 

gospodarowania zasobami. W związku z tym produkty zawierające kultury bak-

terii zyskują coraz szersze grono zwolenników, ponieważ ich stosowanie przy-

nosi nie tylko dodatnie wyniki ekonomiczne, ale równie chroni środowisko 

i zmniejsza nakłady pracy. Wejście do sektora produktów z żywymi kulturami 

bakterii jest możliwe i jak najbardziej wskazane, ponieważ na rynku jest obec-

nie niewiele firm zajmujących się ich dystrybucją. Istotnym czynnikiem, który 

głównie powinien determinować dystrybutora do wprowadzenia takiego pro-
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duktu jest fakt, że rolnicy poszukują informacji na temat dystrybutorów oraz 

działania tego typu rozwiązań w czasopismach oraz w Internecie. Pozwala to 

przypuszczać, że produkt znalazłby odbiorców na rynku. Niska konkurencja 

oraz niewielkie bariery wejścia na rynek umożliwiają firmie stworzenie silnej 

marki, która ma szanse mocno zakorzenić się w świadomości rolnika. Tworze-

nie silnej marki musi być ściśle związane z wizją, jaką stawia przed sobą osoba 

zarządzająca przedsiębiorstwem. Szczególną uwagę trzeba również zwrócić na 

jakość produktu, ponieważ w warunkach konkurencji globalnej nawet produkt 

posiadający monopol na rynku w krótkim czasie znajduje swój odpowiednik. 

Dystrybutor swoją ofertę powinien kierować do gospodarstw większych, któ-

rych areał przekracza 100 ha. Takie postępowanie ma za zadanie skupienie swo-

ich sił i umiejętności na celu, który gwarantuje największy zwrot z zainwesto-

wanego czasu i kapitału na jego pozyskanie. Wejście nowego produktu powin-

no być również podparte odpowiednią kampania reklamową, jakością oraz ce-

ną, która zachęci potencjalnego odbiorcę do zakupu. Tak zorganizowany pro-

jekt powinien zakończyć się sukcesem i przynieść firmie długoletnie korzyści 

finansowe, ponieważ ten kierunek dalszego rozwoju rolnictwa może być jedy-

nym, który pozwoli zapewnić produkcję żywności dla coraz szybciej rosnącej 

populacji. 
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The aim of the article was to research the possibility of introducing new products 

which have a potential to increase farming production. They involve the biological ap-

proach to fertilizing soil and plants. So far, several interviews have been conducted, 

which should help to assess the risk of putting the product on the market. Farmers were 
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asked about their opinion about the role of living bacteria cultures in fertilizing, and the 

availability of similar products.  

The research took place in 2012, and was conducted among 100 randomly chosen 

cattle breeders from rural areas of the Kujawsko-Pomorskie province. The questionnaire 

included 19 questions; six of which were the alternative type, and the remaining thirteen 

were closed questions, marked on the Likert scale. The gathered data was grouped, and 

then analysed by means of multidimensional, statistical tools.  

The research also proved that the vast majority of farmers are familiar with com-

panies offering products based on live bacteria cultures, and have received appropriate 

sales offers. It brings the authors to the conclusion that the farmers are ready for intro-

ducing modern solutions in their farms.  

Translated by Paweł Dziemianko 

 



 

 

spółczesne wymogi ochrony środowiska oraz wzrost świadomości 

o znaczeniu ochrony środowiska naturalnego postawiły technologię two-

rzyw sztucznych przed paradoksalnym wyzwaniem. Zgodnie z początkowymi 

intencjami, tworzywa sztuczne posiadające korzystne właściwości przetwórcze 

i użytkowe, miały być odporne na działanie środowiska. Jednakże ich niezwy-

kła trwałość okazała się później wadą: nierozkładalne odpady stanowią w tej 

chwili poważne obciążenie środowiska naturalnego. Stosowane powszechnie 

zużyte wyroby z materiałów polimerowych, zwłaszcza opakowania jednorazo-

wego użytku, są przyczyną przeciążenia wysypisk i zanieczyszczeń z powodu 

wyrzucania ich w nieodpowiednie miejsca (lasy, parki, plaże, wody rzek, jezior, 

czy mórz). Odpady polimerowe stały się poważnym problemem technicznym, 

ekologicznym i ekonomicznym. 

 

Tworzywa sztuczne – materiał XXI wieku są motorem napędowym rozwo-

ju i pionierskich innowacji, których zadaniem jest sprostanie największym spo-

łecznym wyzwaniom. Dzięki tworzywom możliwe jest bardziej efektywne, mą-



228 Europa Regionum XVII (2013) 

 

drzejsze i zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych. To jeden 

z kluczowych elementów ogłoszonej niedawno przez Komisję Europejską stra-

tegii, której celem jest bardziej ekologiczna gospodarka oraz ochrona środowi-

ska naturalnego
1
. 

 

Rys. 1.  Światowa produkcja tworzyw sztucznych w latach 1950–2011[1] 

Źródło:  www.plasticseurope.pl/. 

                                                           
 1  www.plasticseurope.pl/. 
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W 2011 r. zapotrzebowanie europejskich przetwórców na tworzywa wzro-

sło do 47 milionów ton, co oznacza wzrost o 1,1% w odniesieniu do roku po-

przedniego. Względny udział poszczególnych segmentów zastosowań końco-

wych kształtował się podobnie jak w latach ubiegłych, tzn. największym seg-

mentem pozostały opakowania, na które przypadło ponad 39% ogólnego zapo-

trzebowania
2
. 

Za branżą opakowaniową kolejno znalazły się: budownictwo (20,5%), mo-

toryzacyjna (8,3%) oraz przemysł elektryczny i elektroniczny (5,4%). O ile 

w większości tych segmentów w 2011 roku można mówić o stagnacji – zmiany 

udziału na poziomie +/–2% – to w branży motoryzacyjnej odnotowano wzrost 

o prawie 10%. Segment „Inne” obejmuje różnorodne sektory, w tym m.in. 

urządzenia konsumenckie i AGD, meble, rolnictwo, sport, ochrona zdrowia 

i BHP (rys. 2)
3
. 

 

Rys. 2.  Zużycie tworzyw sztucznych w Europie wg segmentów zastosowań w 2011 r.  

Źródło:  www.plasticseurope.pl/. 

Dzięki coraz lepszej gospodarce zużytymi tworzywami sztucznymi oraz 

rosnącej świadomości społecznej, ilość tworzyw kończących swój cykl życiowy 

                                                           
 2  www.plasticseurope.pl/. 

 3  www.plasticseurope.pl/. 
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na składowiskach odpadów systematycznie maleje, pomimo odnotowanego 

w 2011 roku wzrostu ilości pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych 

o 2,4%. Łączna produkcja tworzyw sztucznych w Europie w 2011 r. wyniosła 

58 milionów ton. Jest to wzrost o prawie 2% w stosunku do 2010 roku. 

- zapotrzebowanie branży przetwórczej wyniosło 47 milionów ton, tj. wzrosło 

o 1,1% w porównaniu do roku 2010, 

- zebrano 25,1 miliona ton pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych, 

czyli o 2,4% więcej, niż w 2010 roku, z czego 10,3 miliona ton trafiło na 

wysypiska, a 14,9 miliona ton poddano procesom odzysku, 

- ilość odpadów tworzyw sztucznych zebranych w celu recyklingu wzrosła 

o 5,7% dzięki większej aktywności obywateli, zmianom w ustawodawstwie, 

zwiększonym celom odzysku, poszerzonym programom zbierania opako-

wań, coraz większej świadomości ekologicznej, a także zaangażowaniu 

przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem, 

- ilość odpadów tworzyw sztucznych zebranych w celu odzyskania z nich 

energii wzrosła o 4,2%, głównie dzięki zwiększonemu wykorzystaniu po-

konsumenckich odpadów z tworzyw sztucznych jako paliwo zastępcze 

w elektrowniach i cementowniach. 

Procesom recyklingu i odzysku energii poddano łącznie o 4,8% pokonsu-

menckich odpadów tworzyw sztucznych więcej niż w roku 2010. Między ro-

kiem 2010 a 2011 wzrost tych wskaźników był większy, niż średni wzrost w la-

tach 2006–2011. Jednak ilość odpadów tworzyw sztucznych trafiających na 

składowiska zmniejszyła się tylko nieznacznie, ponieważ łączna ilość wytwo-

rzonych odpadów wzrosła
4
. 

 

Coraz większe zaniepokojenie stanem środowiska naturalnego skłoniło 

Parlament Europejski do wydania Dyrektywy 94/62/EC oraz zastępującej ją 

Dyrektywę 2005/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 

2005 r.
5
 Zgodnie z jej wytycznymi odpady opakowaniowe (opakowania po-

użytkowe) powinny być przydatne do odzysku energii lub recyklingu. Jedną 

z zalecanych metod recyklingu jest recykling organiczny (kompostowanie 

                                                           
 4  www.plasticseurope.pl/. 

 5  Dyrektywa 2005/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. 
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i biometanizacja). Metoda ta może być stosowana najczęściej wobec materiałów 

wytwarzanych z surowców pochodzenia naturalnego wykazujących zdolność do 

biodegradacji. Kompostowanie traktowane jest w Dyrektywie jako recykling 

organiczny. Zgodnie z zawartą tam definicją recykling organiczny oznacza ob-

róbkę tlenową (kompostowanie) i beztlenową (biometanizacja) tej części odpa-

dów opakowaniowych, która ulega rozkładowi biologicznemu (biodegradacji) 

w kontrolowanych warunkach i przy wykorzystaniu mikroorganizmów, zaś 

produktami tego rozpadu są pozostałości organiczne, dwutlenek węgla, woda 

lub metan. W Polsce od 2006 roku obowiązują przepisy zawarte w Krajowym 

Planie Gospodarki Odpadami
6
.  

W związku z powyższym, w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainte-

resowania biodegradowalnymi materiałami polimerowymi, przyjaznymi dla 

środowiska. Wykorzystanie tych polimerów w wybranych dziedzinach życia 

może być alternatywą dla konwencjonalnych polimerów oraz powinno spowo-

dować zmniejszenie problemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, 

ponieważ naturalne i syntetyczne polimery biodegradowalne i ich mieszaniny, 

po wykorzystaniu są podatne na rozkład w środowisku pod wpływem działania 

makro- i mikroorganizmów oraz enzymów przez nich produkowanych
7
. 

Tworzywa polimerowe wytwarzane przy użyciu nowych technologii, 

zgodnie z definicją wprowadzoną przez stowarzyszenie European Bioplastics, 

określa się jako biopolimery/biotworzywa (bioplastics)
8
. Nazwa biopolimery 

obejmuje zarówno tworzywa nieulegające biodegradacji, które wytwarzane 

z surowców odnawialnych, jak również tworzywa biodegradowalne wytwarza-

ne z surowców odnawialnych oraz biodegradowalne wytwarzane z surowców 

petrochemicznych (rys. 3).  

                                                           
 6  Uchwała Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego planu 

gospodarki odpadami 2010”. 

 7  M. Trznadel, Polimery 1995, 40, 485–492; W. Szlezyngier, Polimery biodegradowalne 

i perspektywy ich rozwoju, w: Tworzywa sztuczne, t. 3, Rzeszów 1999, s. 217–228. 

 8  www.en.european-bioplastics.org. 
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Rys. 3.  Podział biotworzyw wg European Bioplastics  

Źródło:  www.cobro.org.pl/. 

Produkcja polimerów biodegradowalnych na niewielką skalę zaczęła się 

w 1995 r. i wynosiła 15 tys. ton, przy czym cena osiągała wówczas 10–50 USD 

za kg. Obecnie produkcja sięga już ponad 1 mln ton/rok (2011), a cena w zależ-

ności od rodzaju tworzywa spadła do 1–10 USD/kg. Prognozuje się , że 

w 2016 r. światowa produkcja osiągnie ponad 5 mln ton/rok
9
. 

Kukurydzę, trzcinę cukrową czy też skrobię można wykorzystywać do 

produkcji opakowań charakteryzujących się takimi samymi właściwościami, jak 

opakowania wyprodukowane z tworzyw sztucznych na bazie paliw kopalnych. 

Obecnie biotworzywa stanowią prawie 1% rynku i jako alternatywa surowcowa 

już teraz są wykorzystywane w medycynie oraz do produkcji artykułów higie-

nicznych, opakowań żywności i napojów, sztućców, zabawek, toreb, rur, akce-

soriów motoryzacyjnych, a nawet elektroniki użytkowej. 

                                                           
 9  www.en.european-bioplastics.org. 
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Rys. 4.  Globalna produkcja polimerów biodegradowalnych w 2011 w poszczególnych 

regionach świata 

Źródło:  W. Bidlingmaier, A. Jakobi, H. Kaeb, M. Klauß, M. Lichtl, Kassel Project, Narocon In-

novationConsulting, Berlin 2003. 

Oprócz coraz niższych cen biotworzyw, kompostowanie jest tańsze niż re-

cykling. W Niemczech, koszty recyklingu materiałowego opakowań z tradycyj-

nych tworzyw sztucznych są sześciokrotnie wyższe niż koszty kompostowania 

materiałów biodegradowalnych (rys. 5)
10

. 

                                                           
 10  W. Bidlingmaier, A. Jakobi, H. Kaeb, M. Klauß, M. Lichtl, Kassel Project, Narocon In-

novationConsulting, Berlin 2003. 
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Rys. 5.  Koszty wytwarzania i recyklingu materiałowego konwencjonalnych tworzyw 

sztucznych oraz koszty wytwarzania i kompostowania polimerów biodegrado-

walnych 

Źródło:  W. Bidlingmaier, A. Jakobi, H. Kaeb, M. Klauß, M. Lichtl, Kassel Project, Narocon In-

novationConsulting, Berlin 2003. 

W celu uwzględnienia działalności gospodarczej, oprócz wymiaru ekono-

micznego, również czynników społecznych i środowiskowych, w celu zaspoko-

jenia potrzeb nie tylko obecnego, ale i przyszłych pokoleń została wprowadzona 

koncepcja zrównoważonego rozwoju. W praktyce produkcyjnej jest to równo-

znaczne z odpowiedzialnym wprowadzaniem na rynek wyrobów z tworzyw po-

limerowych, których została dokonana ocena pod kątem różnych aspektów eko-

logicznych, społecznych i ekonomicznych. Przy takim szacowaniu powinien 

być wzięty pod uwagę cały cyklu życia wyrobu od projektowania poprzez wy-

twarzanie, użytkowanie, a w końcu odzysk odpadów. Równorzędne traktowanie 

ustalonych kryteriów z obszaru zrównoważonego rozwoju przedstawiono poni-

żej (rys. 6)
11

. 

                                                           
 11  www.cobro.org.pl. 
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Rys. 6. Obszar zrównoważonego rozwoju wyrobów polimerowych [8] 

Źródło:  www.cobro.org.pl. 

 

W świetle powyższego w pracy podjęto badania nad otrzymaniem oraz 

scharakteryzowaniem kopoliestrów, do syntezy których użyte zostały surowce 

pochodzące z odnawialnych źródeł roślinnych (dimeryzowane kwasy tłuszczo-

we) oraz surowce petrochemiczne (małocząsteczkowe alifatyczne kwasy dikar-

boksylowe, diole). Polimery te mają cechy, które mogą sprzyjać podatności na 

biodegradację, tzn. liniowość makrocząsteczki, hydrofilowość oraz obecność 

grup estrowych podatnych na działanie enzymów (rys.7)
12

.  

                                                           
 12  A. Kozłowska, „Elastomery”, 2008, 12(1), 15–19. 
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Rys. 7.  Biodegradacja polimerów estrowych otrzymanych z udziałem dimeryzowanego 

kwasu tłuszczowego 

Źródło:  A. Kozłowska, „Elastomery”, 2008, 12(1), 15–19. 

Ważną cechą otrzymanych w ten sposób poliestrów jest możliwość regu-

lowania właściwości poprzez odpowiedni dobór udziałów poszczególnych 

składników. Długie alifatyczne łańcuchy pochodzące od dimeryzowanego kwa-

su tłuszczowego nadają kopolimerom elastyczność, natomiast usztywnienie 

makrocząsteczki powoduje obecność małocząsteczkowego kwasu dikarboksy-

lowego. 

Otrzymane kopoliestry, ze względu na swoje właściwości mogą być uży-

wane jako termoplastyczne materiały elastomerowe, a ze względu na spodzie-

waną, wynikającą z budowy chemicznej biokompatybilność i biodegradowal-

ność można będzie je stosować do celów biomedycznych (np. protezy miękkie), 

a także możliwe jest wykorzystanie ich w technologii mikroenkapsulacji. Wy-

mienione czynniki predysponują omawiane nowe poliestrowe układy biodegra-

dowalne do grona bardzo interesujących i obiecujących materiałów do konkret-

nych zastosowań (funkcjonalnych). 
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The article presents the current state of knowledge on the production of plastics in 

the world and forms their disposal by organic recycling. Plastics are durable and de-

grade very slowly; the chemical bonds that make plastic so durable make it equally re-

sistant to natural processes of degradation. Since the 1950s, one billion tons of plastic 

have been discarded and may persist for hundreds or even thousands of years. Serious 

environmental threats from plastic include the increasing presence of microplastics in 

the marine food chain along with the many other highly toxic chemical pollutants that 

plastic attracts and concentrates, and larger fragmented pieces of plastic called nurdles. 

In the 1960s the latter were observed in the guts of seabirds, and since then have been 

found in increasing concentration. In 2009, it was estimated that 10% of modern waste 

was plastics, although estimates vary according to region. Meanwhile, 50–80% of de-

bris in marine areas is plastic. The paper also presents a new group of biodegradable 

polymers based on dimerized fatty acid. 
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łówną z przyczyn rosnącego zainteresowania polityką rozwoju regional-

nego jest świadomość rozwoju polityki regionalnej w Unii Europejskiej 

oraz wiążące się z tym potrzeby dostosowania się do wymogów unijnych. Za-

dania i priorytety stawiane w Unii Europejskiej są zbieżne z tymi, które stawia 

Polska, a więc: rozwój obszarów zacofanych gospodarczo w tym obszarów 

wiejskich, tworzenie nowych miejsc pracy, poprawa i rozbudowa infrastruktury 

transportowej, ochrona środowiska przyrodniczego, wspieranie innowacyjności 

i przedsiębiorczości oraz budowanie gospodarki opartej na wiedzy
2
. Fundusze 

strukturalne, jak i Fundusz Spójności stanowią dla Polski bardzo dużą pomoc, 

skierowaną na rozwiązywanie problemów o charakterze społeczno- 

-gospodarczym. 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymaga rozwijania praktyk roz-

woju regionalnego według rozwiązań stosowanych w Europie. W pierwszych 

latach członkostwa Polski w strukturach unijnych za najważniejsze uznano: do-

stosowanie funkcjonowania polityki regionalnej do zasad obowiązujących 

                                                           
 1  Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na pod-

stawie decyzji numer DEC-2012/05/N/HS4/01989 

 2  M. Klamut, Wpływ Unii Europejskiej na generowanie zmian strukturalnych w gospodarce 

polskich regionów, w: Rozwój regionalny i lokalny a procesy globalizacji, red. M. Miszewska, 

M. Furmankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 27–42. 
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w Unii Europejskiej, zbudowanie polityki regionalnej opartej na podstawach 

społecznych, wykorzystanie szans położenia geopolitycznego Polski oraz bu-

dowanie konkurencyjności regionów, a także tworzenie nowych instytucji oraz 

instrumentów wspierających rozwój regionalny kraju
3
. 

Wspólna polityka regionalna dobrze funkcjonuje w Europie Zachodniej od 

ponad trzydziestu lat. Wskazuje się, że powinna ona podążać w kierunku więk-

szej efektywności nie tylko poprzez środki finansowe, ale również prawno-

instytucjonalną pomoc, sprawność i kompetencje podmiotów programujących 

oraz wdrażających projekty. Są również przekonania mówiące, że na skutek po-

stępującej globalizacji gospodarek światowych, rozwój zdolności konkurencyj-

nych najuboższych regionów nie jest nadrzędnym celem jaki realizuje Unia Eu-

ropejska. Dlatego też niekiedy polityka regionalna uważana jest za mało sku-

teczną.   

Celem artykułu jest przedstawienie przyczyn rosnącego zainteresowania 

polityką regionalną Unii Europejskiej w dobie kryzysu gospodarczego, spojrze-

nie na tą problematykę z perspektywy Polski, a także Unii Europejskiej 

 

Obecnie Europa przeżywa trudny okres związany z niepewnością gospo-

darczą, społeczną, zmianami politycznymi oraz instytucjonalnymi. Nie jest to 

pierwszy kryzys integracji europejskiej. Każdy dotychczasowy kryzys prowa-

dził do pogłębienia współpracy europejskiej, jednakże istotne zmiany zakorze-

nione były w długookresowych wizjach. Wychodzenie z obecnego kryzysu od-

bywa się w formule małych, ale znaczących i ważnych kroków. Ewolucja inte-

gracji europejskiej stwarza wiele wyzwań dla demokratycznych społeczeństw, 

w których tradycja demokracji zapisana jest na poziomie narodowym. Budowa-

nie nowej Europy jest dodatkowo utrudnione przez wiele czynników. W mo-

mencie tworzenia się zrębów wspólnoty europejskiej pamięć wojny i silna wola 

zapobiegania podobnym wydarzeniom łączyła obywateli Europy. Dziś lęki Eu-

ropejczyków przybrały inną postać. Obecnie mamy do czynienia z mocnym 

zróżnicowaniem poziomu życia, co jest związane z rozszerzeniem Unii Euro-

pejskiej o biedniejsze kraje. Dlatego dziś Europa potrzebuje niespotykanej do-

                                                           
 3  J. Szlachta, Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI 

wieku, w: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Wydawnictwo Fried-

rich Ebert – Stiftung, Warszawa 1996, s. 7–27. 
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tąd solidarności ze społeczeństwami słabszymi oraz biedniejszymi. Powoduje to 

jednak pojawienie się obaw, które osłabiają więzi integracyjne, jest to między 

innymi lęk przed zagrożeniami dla osiągniętego poziomu dobrobytu. Należy 

pamiętać, że dziś interes narodowy mocno zakorzeniony jest w interesie euro-

pejskim. Wychodzenie z kryzysu musi wzmacniać poczucie jedności, solidarno-

ści oraz sprawiedliwości. Musi nastąpić zmiana narracji europejskiej bowiem za 

solidarnością stoi duża europejska wartość, ale również wspólny europejski in-

teres. 

Reformy przeprowadzane w krajach Unii Europejskiej odgrywają duże 

znaczenie dla integracji europejskiej oraz wpływają na codzienne życie miesz-

kańców Europy. Mimo tego Europa bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje sze-

roko pojętego wzrostu. Wzrostu, który będzie oparty na wiedzy, innowacji oraz 

przyczyni się do wzrostu zatrudnienia oraz poprawy wydajności i konkurencyj-

ności. Każda gospodarka, aby mogła się rozwijać, potrzebuje innowacji, które 

będą oparte zarówno na środkach publicznych jak i prywatnych. Dlatego też 

budżet Unii Europejskiej jak i jej polityki sektorowe niezbędne są do osiągnię-

cia tego wzrostu. Nadal istnieją różnice pomiędzy Radą a Parlamentem co do 

niektórych obszarów działalności. Nie ma jednak wątpliwości, że należy podjąć 

działania zmierzające do rozwoju obszarów miejskich i wiejskich, a także za-

pewnieniu im zrównoważonego rozwoju. Unia Europejska stawia również na 

współpracę terytorialną, która jest możliwa dzięki wspólnym rozwiązaniom 

jednostek samorządu terytorialnego. Unia chce również przekazywać więcej 

funduszy na Europejską Współpracę Terytorialną oraz otworzyć możliwość in-

westowania w infrastrukturę transportową regionów lepiej rozwiniętych. Na 

szczeblu unijnym zauważa się również potrzebę budowania i wzmacniania roli 

władz lokalnych. Miasta powinny być miejscami postępu społecznego, w któ-

rych dzięki odpowiedniemu administrowaniu przez zarządzających jednostkami 

samorządu terytorialnego i niwelowaniu zagrożeń przed jakimi staje współczes- 

na Europa, w tym między innymi problemem starzenia się społeczeństwa oraz 

występowanie migracji, będzie występować poszanowanie różnorodności kultu-

rowej i promowanie dialogu społecznego, który przyczynia się do wzmacniania 

otoczenia, przyciągania talentów i jest zarazem motorem napędowym wzrostu 

gospodarczego.  
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Celem polityki regionalnej jest stymulowanie przy pomocy władz publicz-

nych wzrostu gospodarczego oraz społecznego w regionach. Z punktu widzenia 

wspólnoty europejskiej oraz poszczególnych państw chodzi o zmniejszenie 

międzyregionalnych różnic rozwojowych oraz zwiększenie działań konkuren-

cyjnych. 

Mimo iż kryzys i recesja mają charakter międzynarodowy, to wpływają na 

gospodarki regionalne w zróżnicowany sposób, tj. w zależności od mocnych 

i słabych stron regionu, jego struktury sektorowej oraz działań podejmowanych 

przez władze krajowe i regionalne w odpowiedzi na kryzys. Wzrost gospodar-

czy państw wiąże się z regionalną konwergencją, gdyż możliwości gospodarcze 

dotyczą w głównej mierze regionów słabiej rozwiniętych, z kolei silne recesje 

mogą prowadzić do zróżnicowania regionalnego z uwagi na fakt, że bardziej 

wrażliwe regiony mocniej odczuwają skutki kryzysu i recesji
4
. Występują też 

państwa, w których dekoniunktura może prowadzić do zmniejszenia różnic 

między regionami zwłaszcza, gdy gospodarka regionów gorzej rozwiniętych 

oparta jest na sektorach chronionych, tj. usługi publiczne oraz rolnictwo, w kon-

sekwencji czego słabiej odczuwa następstwa kryzysu. 

Istotną grupą czynników kształtującą oddziaływanie kryzysu na rozwój 

gospodarczy poszczególnych regionów są mocne oraz słabe strony tych regio-

nów z początku dekoniunktury, do których zalicza się: wielkość rynku we-

wnętrznego, dostępność większych rynków zewnętrznych, a także posiadanie 

zasobów naturalnych, kapitał rzeczowy, kapitał ludzki oraz kapitał oparty na 

wiedzy. Oprócz tego istotne znaczenie odgrywają również działające na rynku 

firmy oraz sektory na jakich skoncentrowane są ich działania.  

Sytuacja regionu jest także kształtowana przez ogół czynników krajowych, 

a więc przede wszystkim względem kondycji państwa jako całości przed wybu-

chem kryzysu oraz ciągłym wzrostem gospodarczym, ograniczonym poziomem 

bezrobocia, brakiem nierównowagi na rynku wewnętrznym oraz zewnętrznym 

oraz instytucjami mający silny i stabilny charakter
5
. Kwestię podatności regionu 

na kryzys można ocenić między innymi za pomocą PKB na jednego mieszkań-

                                                           
 4  I. Kangasharju, S. Pekkala, Increasing Regional Disparities in the1990s: the Finnish Expe-

rience, Regional Studies, 2004, nr 38, s. 255–267.  

 5  R. Martin, Remapping British Regional Policy, The End of the North & South Divide, Re-

gional Studies, 1993, nr 38, s. 27. 
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ca. Niższa wartość wskaźnika PKB w Europie Środkowej oraz w regionach 

Grecji, Włoch i Portugali świadczy o niższej produktywności oraz niższych 

wskaźnikach zatrudnienia. Poziom produktywności kształtowany jest na pod-

stawie kapitału ludzkiego, kapitału wiedzy oraz kapitału rzeczowego  

Zwiększająca się stopa bezrobocia oraz zmniejszająca się liczba nowo za-

trudnionych to kolejne determinanty kryzysu. W całej Unii Europejskiej 

w I kwartale 2013 r. w porównaniu do poprzedniego kwartału liczba zatrudnio-

nych zmniejszyła się o 0,2%. Największy spadek zatrudnienia odnotowano 

w Grecji (2,6%), Portugalii (2,2%), Hiszpanii (1,3%), Cyprze (1,3%), Włoszech 

(1,2%). W porównaniu z I kwartałem 2012 roku największy spadek zatrudnie-

nia zaobserwowano w Grecji (6,5%), Portugalii (5,2%) Cyprze (4,8%), Hiszpa-

nii (4,3%)
6
. W krajach, w których wysoki poziom bezrobocia zbiega się z ni-

skim poziomem PKB na mieszkańca oraz niskim poziomem aktywności gospo-

darczej, występuje niski popyt na siłę roboczą. Z kolei w krajach w których wy-

stępuje wysoki poziom bezrobocia oraz wysoki wskaźnik PKB przypadający na 

mieszkańca, słabo mogą funkcjonować instytucje rynku pracy, a więc np. 

świadczące usługi pośrednictwa pracy. 

Regiony aglomeracji miejskich dzięki zagęszczeniu rodzajów działalności 

gospodarczych, przedsiębiorstw oraz dzięki swojemu rozwojowi procentowo 

w skali kraju zmniejszają recesję, która podczas kryzysu wpływa na regiony 

uprzemysłowione. W Polsce zaobserwowano wzrost stopy bezrobocia powyżej 

średniej unijnej w regionach słabszych strukturalnie, to jest między innymi 

w województwie podlaskim i lubelskim oraz regionach przemysłowych położo-

nych w województwach śląskim i opolskim
7
. 

Europa obecnie jest w czwartym roku kryzysu, politycy i specjaliści pracu-

jący na rzecz zniwelowania kryzysu zdają sobie sprawę, że bez kolejnych sil-

nych reform w pełni sprawna Europa jest wciąż odległą perspektywą. Instytucje 

europejskie nie widziały nadchodzącego kryzysu i przez dłuższy okres nie 

przygotowywały się na walkę z nim. Silna, jednak późna reakcja Unii Europej-

skiej i wieloaspektowe podejście do kryzysu gospodarczego, a także dopasowa-

nia odpowiednich metod do jego przeciwdziałania dało efekty, nad którymi 

przez cały czas należy pracować. Za sprawą kryzysu nastąpiły silne zmiany 

w głównych obszarach działalności Unii. Europa podjęła w tym samym czasie 

                                                           
 6  Eurostat, Employment down by 0.5% in euro area and by 0.2% in EU27, 14 June 2013. 

 7  G. Grzegorz, Regional Development and ‘New’ Regionalism in Poland , 2009 [in:] Scott 

James (ed.): De-coding New Regionalism. Shifting Socio-political Contexts in Central Europe 

and Latin America, Burlington: Ashgate, pp. 177–198. 
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dwie daleko idące reformy. Pierwsza z nich skoncentrowana była na sektorze 

finansowym. Kryzys finansowy dość szybko się rozprzestrzeniał wśród granic 

państw członkowskich Unii. Wówczas jednak ramy finansowe nie były przysto-

sowane do zapobiegania takim sytuacjom, a zarządzanie antykryzysowe nie by-

ło wystarczająco rozwinięte, stąd szereg reform, które nastąpiły, aby przeciw-

działać kryzysowi. Reformy finansowe zostały uzupełnione przez restruktury-

zację zarządzania gospodarczego oraz zmianę priorytetów dotyczących wstę-

powania do strefy euro
8
. 

Kryzysy to powtarzający się i powracający element procesów rozwoju. 

Obecny, którego doświadcza Europa to nie pierwszy poważny kryzys. Ze 

względu na swoją specyfikę można stwierdzić, że jest szczególny, zarówno 

w sensie problemów i wyzwań, które stworzył, jak i w sensie podejmowanych 

bezprecedensowych decyzji służących wyjściu z kryzysu i poprawie odporności 

na kryzysy w przyszłości. 

Wszyscy mieszkańcy Europy są częścią tej samej, jednej społeczności, bę-

dąc zarazem częścią tego samego globalnego świata. Minione wydarzenia 

uświadomiły poszczególnym państwom, że nikt nie jest dostatecznie duży, by 

w pojedynkę skutecznie zmierzyć się ze światem globalnym, że wszyscy po-

winni inwestować w zdolności do zmiany oraz do współpracy. 

W globalnym świecie można zaobserwować narastające wielkie zmiany. 

Postęp technologiczny, który znacząco ułatwia wchodzenie gospodarek mniej 

rozwiniętych w globalne łańcuchy podażowe, wywiera presję konkurencyjną na 

niespotykaną skalę na gospodarki europejskie. Rozsądną odpowiedzią Europy 

jest poszukiwanie nowych granic innowacyjności, które to poszukiwania są wi-

doczne w wielu działaniach Unii. Obecnie ponad 90% wzrostu gospodarczego 

ma miejsce poza Europą. Jednocześnie większość konsumpcji przypada na kraje 

o bardzo słabym wzroście gospodarczym. Z perspektywy czasu wiadomym jest, 

że ta nierównowaga nie ma możliwości utrzymania się na dłuższy okres. Jest 

ona rezultatem dotychczasowego modelu wzrostu, który generuje, będące prze-

jawem nieefektywności systemowej, nierówności
9
. 

Dotychczasowe wychodzenie świata z kryzysu odbywa się w warunkach 

relatywnie nieobciążonej polityki monetarnej, oznacza to, że w nieodległej 

                                                           
 8  D. Hübner, Eurozone Fiscal and Financial Crisis and its Global Consequences, Keynote 

Speech at the Regulation, Supervision and Legal Issues in Insurance International Seminar, Gene-

va, 11 kwietnia 2013, s. 3–5. 

 9  D. Hübner, Unión Europea y la crisis, przemówienie w Senacie Meksyku 15 kwietnia 

2012, s. 2–4. 
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przyszłości polityka monetarna będzie prowadzona w bardziej restrykcyjny spo-

sób
10

. Efektem czego będzie zmiana dynamiki wzrostu, między innymi w go-

spodarkach wschodzących z wszelkimi tego konsekwencjami dla reszty świata. 

Opisywane ryzyko polega na tym, iż mimo kryzysu nie powstał do chwili obec-

nej globalny system zarządzania światem. Grupa państw G20 nie jest zdolna do 

strategicznej orientacji, jej działania przypominają platformę współpracy anty-

kryzysowej. Nie posiada ona żadnej legitymacji demokratycznej. Jak twierdzi 

pierwsza polska komisarz w Unii Europejskiej Danuta Hübner „Europa jest 

w stanie wywierać wpływ na świat, który przecież w dużym stopniu jest jej wy-

tworem, pod warunkiem, że będzie Europą otwartą”. Jednak Europa jest ciągle 

zwrócona do wewnątrz i niestety tę tendencję wzmocnił kryzys. 

Obecny kryzys w sposób szczególny odczuła strefa euro. Wiadomym było, 

że obszar wspólnej waluty nie posiada skutecznego mechanizmu fiskalnego 

i jest niedokończonym projektem. Równie istotnym ubytkiem było nieprzewi-

dzenie możliwości kryzysu finansowego. Jest to wytłumaczalne brakiem euro-

pejskiego doświadczenia z kryzysem finansowym na podobną skalę, a również 

brakiem wyobraźni w momencie, gdy na rynkach finansowych zaczynał się bo-

om kredytowy. 

Opisywany kryzys uruchomił bezprecedensowe reformy całego systemu 

zarządzania gospodarczego strefy euro, jest to zatem w dużym stopniu kryzys 

instytucjonalny
11

. 

Mimo wielu zmianom, spowodowanymi głównie transferem kompetencji 

instytucje europejskie pozostały niezmienione. Dzięki istniejącemu porządkowi 

instytucjonalnemu, potwierdzonemu Traktatem z Lizbony, strefa euro jest za-

rządzana metodą międzyrządową. Przejście do metody wspólnotowej wymaga-

łoby zmian traktatu, na co w chwili obecnej nie ma większych szans. 

Należy podkreślić, że kryzys strefy euro to przede wszystkim także kryzys 

konkurencyjności, nie tylko w kontekście podziału Europy na północną i połu-

dniową, ale między innymi w kontekście bardziej podstawowym. Europejski 

model rozwoju, oparty jest na wartościach, którymi Europejczycy się szczycą 

i których znaczna część świata nie podziela w sensie praktycznym, stworzył on 

bowiem społeczeństwo chronione przez rożne normy społeczne, polityczne, go-

spodarcze, które osłabiają relatywną konkurencyjność gospodarki światowej. 

                                                           
 10  G. Gołębiowski, K. Marchewka-Bartkowiak, Kryzys finansowy a dług publiczny, w: Kryzys 

finansowy wybrane zagadnienia, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2009, s. 35–37. 

 11  D. Walewska, Wielki kryzys po wielkim boomie, „Rzeczpospolita”, 16 listopada 2010 roku. 
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W takim przypadku konieczne jest przyjrzenia się na nowo relacjom między eu-

ropejską jednością i różnorodnością. Takie elementy jak wspólna waluta, jedna 

stopa procentowa, jeden kurs walutowy wobec świata zewnętrznego w gospo-

darkach ogromnie zróżnicowanych pod względem konkurencyjności nie uru-

chamiały dostosowań strukturalnych
12

. 

Pomimo wielkich osiągnięć integracji europejskiej, nie ulega wątpliwości, 

że na początku minionej dekady mechanizmy konwergencji osłabły. Dziś nie-

zbędne jest nadanie konwergencji w strefie euro nowej dynamiki, albowiem 

słabości i nieefektywności instytucji europejskich towarzyszy nieskuteczność 

niektórych polityk i niedostatecznie dynamiczne zmiany jednolitego rynku
13

. 

Opisywany kryzys, a w szczególności europejska reakcja na niego, poka-

zała również nieefektywność procesu podejmowania decyzji. Dokonywana 

przez niektórych krytyka ciągle obecnej w tym postępowaniu zasady jedno-

myślności wydaje się jednak nadmierna. Jednomyślność w kwestiach instytu-

cjonalnych w Radzie Europy ma negatywny wpływ głównie na decyzje w kwe-

stiach wieloletniego budżetu. 

Generalnie wydaje się jednak, że jednomyślność decyzji w niektórych ob-

szarach nie ma jednak wielkiego znaczenia, bo i tak poszukiwanie konsensusu 

jest normą polityczną. Poza tym większość kwalifikowana oparta jest na wyso-

kim progu, a od 2014 r wymagana będzie podwójna większość. 

Kryzys spowodował zmniejszenie zaufania do klasy politycznej i instytucji 

publicznych, przez co niejako automatycznie poddał w wątpliwość ich legity-

mację demokratyczną. Przeprowadzane reformy prowadzą do przesuwania de-

cyzji na poziom europejski. Centralizacja oznacza oddalanie się obywateli od 

poziomu decyzji. Brakujące polityczne struktury mogłyby dać demokratyczną 

legitymację decydentom politycznym na poziomie europejskim. Ważnym wy-

zwaniem powstającej unii politycznej jest więc zatem wiarygodność i odpowie-

dzialność demokratyczna
14

. 

                                                           
 12  E. Molendowski, M. Żmuda, Narodziny i kłopoty „tygrysa celtyckiego” – problemy wzrostu 

gospodarczego opartego na wzroście, „Wspólnoty Europejskie” Biuletyn Informacyjny IKiCH, 

Warszawa 2010, nr 6, s. 23. 

 13  D. Hübner, Eurozone…, s. 6. 

 14  M. Walkowski, Europa w kryzysie: perspektywy gospodarcze Unii Europejskiej do 2020 ro-

ku w kontekście problemów rozwojowych państw grupy PIIGS, Przegląd Politologiczny, 

nr 1/2012, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 62–65. 
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Reakcje Europy na kryzys i wprowadzanie reform, których rezultatem jest 

systematyczne przesuwanie kompetencji i decyzji na poziom europejski spra-

wia, że unia polityczna staje się rzeczywistością. Pozostaje przeprowadzić trud-

ne reformy zmierzające do stabilizacji funkcjonowania obszaru wspólnej walu-

ty, które nie budzą generalnie oporu, dzięki świeżym dowodom negatywnych 

konsekwencji ich braku. 

Europejskie debaty nad przyszłością, które co pewien czas mają miejsce 

w Strasburgu tradycyjnie uciekały od ostatecznego celu unii politycznej. Próby 

zdefiniowania tego celu między innymi w czasie trwania prac Konwentu Euro-

pejskiego w 2002 roku i zaproponowanie Traktatu Konstytucyjnego zakończyły 

się fiaskiem. Europa to od początku projekt niedokończony, który rozwijał się 

stopniowo, krok po kroku w miarę identyfikowanych nowych wyzwań. Jednak 

dla ogromnych, przełomowych zmian Europa potrafiła sformułować wizje, stra-

tegie, plan działania. Historia pamięta takie wydarzenia podczas tworzenia unii 

celnej, strefy wolnego handlu, strefy Schengen, rynku wewnętrznego i obszaru 

wspólnej waluty. 

Kryzys zwiększył ciągle rosnący brak zaufania obywateli do zdolności in-

stytucji politycznych oraz skutecznego poradzenia sobie z nim, a to z kolei ma 

duży wpływ dla polityczno-ustrojowych przemian w Unii. W znacznym stopniu 

wiąże się to ze społecznym wymiarem kryzysu, a także wyzwaniem dla solidar-

ności, które uruchomił. Wyjście z kryzysu powinno odbywać się w sposób od-

bierany jako sprawiedliwy dla wszystkich obywateli. 

Kontakt z ludźmi jest konieczny, bo w długim okresie celem Europy jest 

utrzymanie jedności i spójności społecznej, która musi zostać zmodernizowana. 

Europa ponadto musi poradzić sobie z silnym nurtem nacjonalizmów, które jak 

dotąd nigdy Europie nie służyły. 

Ponadnarodowa demokracja wśród społeczeństw, których tradycją jest 

demokracja na poziomie państwa narodowego byłaby w tym kontekście „pozy-

tywnym skutkiem” kryzysu gospodarczego. Wybór między pośrednimi instru-

mentami dającymi demokratyczną legitymację decydentom na poziomie euro-

pejskim bądź nadaniem pod kontrolą prawa specjalistycznych uprawnień insty-

tucjom ponadnarodowym jest ciągle jeszcze otwartym dylematem. Są to trudne 

wyzwania zwłaszcza w sytuacji, gdy interes europejski nie jest spójną całością 
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dla wszystkich, gdy jako ważniejszy jest postrzegany interes narodowy, a wśród 

decydentów dominuje cały czas mentalność narodowa, a nie europejska. 

Europa potrzebuje debaty, która postawi przed wszystkimi Europejczyka-

mi pytanie dotyczące cech wspólnych, tego co nas będzie łączyć w nadchodzą-

cej przyszłości, a nie dzielić. 
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The aim of the article is to present the reasons of the growing interest of the Euro-

pean Union regional development in times of economic gloom, looking at this issue 

from Polish, and also from the European Union perspectives. The article describes the 

requirements the European Union imposes on Poland through its membership in it. It 

shows how the economic gloom changed Europe which from the one hand is united, 

from the other, divided. The article describes how Europe survives the difficult period 

connected with economic and social uncertainty, political and institutional changes and 

how it copes with it towards great crisis by means of the European Union regional de-

velopment. 

Translated by Krystian Jerzy Malesa 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

roces prywatyzacji sektora publicznego w Polsce datuje się od uchwalenia 

ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwo-

wych. Ustawa ta nie obejmowała sektora publicznego w rolnictwie, dla którego 

Sejm uchwalił odrębną ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa. Na ogół proces prywatyzacji polegał na nieodpłatnym udo-

stępnianiu pracownikom akcji lub udziałów Skarbu Państwa. Okazało się, że 

zastosowanie ustawy z 1990 r. w stosunku do rolnictwa nie przynosiło odpo-

wiednich rezultatów. Głównymi przeszkodami w wykorzystaniu przyjętych 

w ustawie rozwiązań okazały się bariery prawne i finansowe. Bariery prawne 

dotyczyły głównie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa. Natomiast barierą finansową była niska stopa zwrotu kapitału w rol-

nictwie. W ten sposób pracownicy sektora państwowego w rolnictwie, jako je-

dyni w całej gospodarce narodowej, zostali pozbawieni możliwości uczestni-

czenia w tym procesie przekształceń własnościowych. Z tego zapewne powodu 

dawne tereny PGR były i są obecnie miejscami koncentracji takich negatyw-
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nych zjawisk, jak bezrobocie, bieda, marginalizacja i brak perspektyw na lepszą 

przyszłość
1
.  

Rozpoczęte na początku lat 90-tych procesy przekształceń własnościo-

wych w rolnictwie, miały na celu głównie zwiększenie efektywności gospoda-

rowania rolniczych podmiotach gospodarczych. Następstwem tym nowych zja-

wisk była likwidacja państwowych gospodarstw rolnych i Państwowego Fundu-

szu Ziemi oraz włączenie ich mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań-

stwa. Powołana w tym celu Agencja stała się instytucją powierniczą i następcą 

prawnym PGR.  

Restrukturyzacja PGR oznaczała zmianę koncepcji rozwoju przedsiębior-

stwa wobec konkurencyjnych warunków otoczenia rynkowego i dostosowania 

jego funkcji do struktury i wielkości popytu na produkty rolne. Zmiany zostały 

wymuszone przez innowacje, nowoczesne teologie oraz zmiany w metodach 

i technikach zarządzania podmiotami gospodarczymi
2
. Według A. Wosia re-

strukturyzacja jest procesem dostosowania organizacyjnego, ekonomicznego 

i technicznego, który najlepiej odpowiada celom postawionym przed przedsię-

biorstwem. Jest to zespół działań nastawionych na podniesienie efektywności 

wykorzystania zasobów w prowadzonej działalności gospodarczej, mającej na 

celu zapewnienia konkurencyjności rynkowej
3
.  

J. Wilkin odnosząc się do kwestii rozpadu państwowego sektora rolnego, 

który jego zdaniem odbywał się w politycznej „ciszy”, wskazywał na trzy za-

sadnicze okoliczności tego zjawiska: 1. wyłączenie PGR z produkcji w latach 

1980–1991 nie naruszało równowagi na rynku żywnościowym, 2. załogi pra-

cownicze z państwowego sektora rolnego nie posiadały swojego przedstawiciel-

stwa parlamentarnego ani zaplecza politycznego, które by broniły interesów tej 

grupy zawodowej, 3. PGR traktowane były jako relikt dawnego systemu, dlate-

go nie należy go bronić przed restrukturyzacją w tej postaci
4
. W świetle tej wy-

powiedzi można powiedzieć, że PGR straciły swoje ustrojowe znaczenie i mo-

                                                           
 1  M. Dziubińska-Michalewicz, Problemy bezrobocia i ubóstwa na terenach byłych Państwo-

wych Gospodarstw Rolnych. Raport nr 220 Kancelarii Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, War-

szawa 2004. 

 2  J. Wilkin, Przekształcanie państwowych gospodarstw rolnych-procesy racjonalizacji i mar-

ginalizacji, w: Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, ich załogi i nowi gospodarze, IRWiR, War-

szawa 1998. 

 3  A. Woś, Społeczno-ekonomiczna stratyfikacja rolnictwa, w: Rolnictwo polskie w okresie 

transformacji systemowej, IERiGŻ, Warszawa 1998. 

 4  J. Wilkin, Przekształcanie państwowych gospodarstw rolnych-procesy racjonalizacji i mar-

ginalizacji, w: Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, ich załogi i nowi gospodarze, IRWiR, War-

szawa 1998. 
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gły przejść do historii. Pracownicy sektora państwowego w rolnictwie nie dys-

ponowali jednolitą organizacją zawodową, podobnej do tej, jak rolników indy-

widualnych, która by mogła bronić ich interesów. Poza tym zostali zaskoczeni 

tempem pracy nad ustawą i nie konsultowanie jej treści z ich załogami. 

 

W 2011 r. minęło 20 lat od czasu uchwalenia ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
5
. Jest to wystarczający okres czasu, 

aby spojrzeć na kierunki przemian i dokonać krytycznej oceny dotychczaso-

wych dokonań. Celem opracowania było spojrzenie poprzez pryzmat pojawia-

jących się ustaw, na zakres i sposoby zagospodarowania nieruchomości rolnych 

Skarbu Państwa. Cechą charakterystyczną było, że ustawy często nowelizowa-

no, a nawet wprowadzono takie, które zmieniła filozofię działania Agencji
6
. 

Badania skoncentrowano na dwóch formach zagospodarowania nieruchomo-

ściami rolnymi Skarbu Państwa, a mianowicie na sprzedaży i dzierżawie mie-

nia. Przyjęto założenie badawcze mówiące o tym, że sprzedaż jest trwałą i po-

żądaną formą prywatyzacji. Natomiast dzierżawa oznaczała nie zawsze ko-

rzystne zagospodarowanie gruntów rolnych. W badaniach wyodrębniono dwa 

okresy, a mianowicie pierwszy obejmujący lata 1992–2003 oraz drugi okres do-

tyczył lat 2004–2010.  

 

Podstawą prawną do rozpoczęcia działalności przez Agencję była ustawa 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie 

niektórych ustaw
7
. W realizacji zadań Agencja kierowała się zasadą racjonalne-

go gospodarowania powierzonym jej majątkiem Skarbu Państwa. Sprzyjała te-

mu znaczna swoboda wyboru form dysponowania mieniem Zasobu. Agencja 

mogła przejęte mienie sprzedać w części lub w całości, oddać na czas określony 

                                                           
 5  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skar-

bu Państwa. 

 6  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 

 7  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skar-

bu Państwa. 
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do odpłatnego korzystania (wydzierżawić) osobom prawnym i fizycznym, prze-

kazać w zarząd, wnieść do spółek lub powierzyć administratorowi w celu go-

spodarowania. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu WRSP mogły być 

także przekazane nieodpłatnie: samorządom terytorialnym na cele związane 

z inwestycjami infrastrukturalnymi, uczelniom i jednostkom badawczo- 

-rozwojowych. Prowadzona przez Agencję restrukturyzacja nieruchomości rol-

nych miała na celu, po pierwsze ograniczenie nieracjonalnej koncentracji grun-

tów, (przez podział przedsiębiorstw), uwolnienie części gruntów z przeznacze-

niem na powiększenie gospodarstw indywidualnych oraz oddzielenie działalno-

ści socjalnej przedsiębiorstw od ich funkcji gospodarczych. W 2002 r. na Agen-

cję nałożone zostały w drodze ustawowej nowe zobowiązania związane z prze-

kazywaniem części wpływów statutowych na rachunek bankowy Funduszu Pra-

cy, na realizację programów na rzecz tworzenia miejsc pracy i aktywizację za-

wodową bezrobotnych, a w szczególności absolwentów zamieszkałych na tere-

nach wiejskich.  

W okresie przekształcenia dużą rolę odegrała pierwsza faza restrukturyza-

cji, polegająca na wyodrębnieniu składników majątku przedsiębiorstw i identy-

fikacji gruntów leżących w dużym rozproszeniu (księgi wieczyste). Faza ta wy-

kazała, jaki jest rzeczywisty stan prawny przejętych PGR, możliwości zaspoko-

jenia roszczeń prawnych właścicieli, a zwłaszcza ustalenie liczby działek i en-

klaw oddalonych od centrów przedsiębiorstw, które należało zbyć na rzecz rol-

ników indywidualnych. W myśl ustawy kierunki i sposoby zagospodarowania 

mienia Skarbu Państwa mogły odbywać na różne sposoby. Na pierwszym miej-

scu stawiano sprzedaż gruntów. Na początku dzierżawa cieszyła się najwięk-

szym zainteresowaniem, z uwagi na możliwość relatywnie niższego zaangażo-

wania własnych środków finansowych dzierżawców. Forma dzierżawy stała się 

dla szerokiego kręgu rolników oraz innych podmiotów gospodarczych dogod-

nym i stosunkowo łatwo dostępnym sposobem użytkowania nieruchomości rol-

nych Skarbu Państwa.  
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Tabela 1 

Kierunki zagospodarowania gruntów przejętych przez AWRSP 

Wyszczególnienie 

Specification 
1992 1993 1994 1995 1996 

Procent 

w 1996 

Percentage 

in 1996 

Sprzedaż gruntów  

Sale of land 

9,5 58,6 123,9 239,3 432,6 9,9 

Dzierżawa gruntów 

Lease of land 

48,8 899,5 2106,2 2745,0 2928,0 67,4 

Przekazanie w ad-

ministrowanie 

Administration 

0,0 92,8 284,9 333,0 390,4 9,0 

Pozostawiono 

w tymczasowym 

zarządzie  

Left in temporary 

management 

1329,0 2045,3 1404,7 543,9 5,9 0,1 

Grunty niezorgani-

zowane 

Not organized land 

43,7 193,0 387,7 452,9 590,5 13,6 

Razem 

Total 

1431,0 3289,2 4307,4 4314,1 4347,4 100,0 

Źródło:  raporty z działalności AWRSP. 

Spośród priorytetów, jakie postawiono przed Agencją, przywiązywano du-

żo uwagę zarówno do sprzedaży gruntów, jak i do dzierżawy. Większość go-

spodarstw sprywatyzowanych stała się obiektami jednozakładowymi. Przemia-

ny własnościowe przeniosły miejsce podejmowania decyzji ze szczebla siedziby 

przedsiębiorstwa wielozakładowego, na szczebel gospodarstwa jednozakłado-

wego. W ten sposób skrócona została droga oraz czas od podjęcia decyzji do jej 

realizacji. Ułatwiało to ponadto kontrolę wykonania poleceń. Z drugiej strony 

prywatyzacja zlikwidowała lub znacznie ograniczyła możliwość oddziaływania 

załóg na zarządzanie przedsiębiorstwem. Pojawienie się inwestora prywatnego 

oznaczała wyraźną tendencję do kumulowania udziału w rękach ścisłego zarzą-

du, co pozwalało na sprawniejsze podejmowanie, decyzji, a z drugiej strony na 

zupełne odsunięcie od decyzji członków załogi przedsiębiorstwa. Do końca 

2003 r. Agencja sprzedała 1374,8 tys. ha gruntów rolnych czyli 29,2% po-

wierzchni przejętej do Zasobu WRSP, po mniej więcej 114 tys. ha corocznie. 

Nabywcami gruntów były wszystkie grupy wielkościowe gospodarstw rolnych, 

w tym wśród nabywców byli rolnicy, którzy dysponowali gospodarstwami do 5 

ha, którzy nabyli 136,2 tys. ha (9,9%). Wśród gospodarstw rolnych liczących 
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sobie od 5–10 ha, rolnicy nabyli 87,0 tys ha (6,3%). Natomiast rolnicy liczący 

sobie od 10–50 ha, zakupili 398,2 tys. ha (29,0%) oraz 751,8 tys. ha (54,8%) 

nabyli rolnicy liczący sobie powyżej 50 ha.  

Dzierżawa gruntów wchodzących w skład Zasobu Skarbu Państwa okazała 

się podstawową, a przy tym realizowaną na szeroką skalę formą przekształceń 

własnościowych w rolnictwie. Istotą dzierżawy jest określony stosunek prawny, 

na mocy którego dzierżawca użytkuje cudzą rzecz czy prawo majątkowe za za-

płatę (tenuta dzierżawna) określoną w umowie. Umowa dzierżawna zawierała 

na ogół czasokres dzierżawy, wysokość czynszu oraz prawa i obowiązki obu 

stron
8
. Wysokość czynszu dzierżawnego w skali kraju wynosiła średnio około 2 

dt pszenicy za 1 ha. W okresie lat 1992–2003 z osobami fizycznymi i prawnymi 

podpisano 276,2 tys. umów dzierżawnych, w tym najwięcej z właścicielami go-

spodarstw małych, liczących sobie do 5 ha (223,9 tys. tj. 81,2%). W przedziale 

wielkościowym 5–10 ha podpisano 18,9 tys. umów (6,8%), w przedziale 10–50 

ha podpisano 22,8 tys. umów (8,2%) oraz 10,6 tys. (3,8%) umów w gospodar-

stwach powyżej 50 ha. 

 

Doniosłe znaczenie dla działalności Agencji miała ustawa z 2003 r. 

o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa na nowo zdefiniowała cele, zadania 

i funkcje Agencji, która na pierwszym miejscu postawiła kwestię tworzenia 

oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych. Ponadto w myśl 

ustawy Agencja miała popierać organizowanie na gruntach Skarbu Państwa 

prywatnych gospodarstw rolnych. Mocą tej ustawy Agencję Własności Rolnej 

Skarbu Państwa przekształcono w Agencję Nieruchomości rolnej
9
. Negatywną 

cechą ustawy było, że w znowelizowanej ustawie z 2004 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa odstąpiono od działań zmierzają-

cych do tworzenia nowych miejsc pracy i udzielania pomocy byłym pracowni-

kom PGR. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej osobom bezrobotnym 

bez prawa do zasiłku, można było przekazać nieodpłatnie nieruchomości na ce-

                                                           
 8  B. Tańska-Hus, Dzierżawa jako podstawowy instrument prawny przekształceń własnościo-

wych i strukturalnych w rolnictwie państwowym na Dolnym Śląsku, w: Determinanty transforma-

cji struktury agrarnej w rolnictwie polskim, Roczniki AR, nr 353, Poznań 1999. 

 9  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 
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le związane z zalesieniem o powierzchni do 2 ha. Pozostawało to w związku 

z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących 

z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 

Niewielu bezrobotnych skorzystało z tej opcji. 

Najważniejszymi decyzjami prawnymi w związku z realizacją ustawy 

o kształtowaniu ustroju rolnego, było zdefiniowanie pojęcia gospodarstwa rol-

nego, które nie mogło być większe niż 300 ha. Natomiast w przypadku sprzeda-

ży nieruchomości rolnej przez Agencję, łączna powierzchnia użytków rolnych 

będących własnością nabywcy nie mogła przekroczyć 500 ha. Ustawa nakładała 

na Agencję kontrolę obrotu wszystkimi występującymi w kraju nieruchomo-

ściami rolnymi oraz podejmowanie w uzasadnionych przypadkach interwencji. 

Interwencja ta polegała na wykonaniu pierwokupu (przy sprzedaży) lub tzw. 

wykupu w przypadku np. darowizn. Uprawnienia te miały służyć poprawie 

struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałaniu nadmiernej kon-

centracji nieruchomości rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalności 

rolniczej przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.  

 

Najpełniejszą formą prywatyzacji nieruchomości Zasobów WRSP była ich 

sprzedaż. Przy sprzedaży nieruchomości rolnych przygotowano rozwiązania or-

ganizacyjno-prawne, umożliwiające finansowanie zakupów kredytami preferen-

cyjnymi. Alternatywą były spłaty w formie ratalnej, rozłożonej na wiele lat 

(nawet do 15-tu).  

Tabela 2 

Sprzedaż gruntów z Zasobu WRSP ( w tyś ha) 

Rok 

Year 

Powierzchnia 

sprzedana 

Sold area 

Dynamika sprzedaży 

– rok poprzedni 

100% 

Sale dynamics – 

previous year = 

100% 

Rok 

Year 

Powierzchnia 

sprzedana 

Sold area 

Dynamika sprzeda-

ży – rok poprzedni 

100% 

Sale dynamics – 

previous year = 

100% 

1992 9,5 100 2004 104,5 103 

1993 49,0 516 2005 108,3 104 

1994 65,4 133 2006 107,4 99 

1995 115,4 176 2007 103,7 97 

1996 192,6 167 2008 78,2 75 
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Rok 

Year 

Powierzchnia 

sprzedana 

Sold area 

Dynamika sprzedaży 

– rok poprzedni 

100% 

Sale dynamics – 

previous year = 

100% 

Rok 

Year 

Powierzchnia 

sprzedana 

Sold area 

Dynamika sprzeda-

ży – rok poprzedni 

100% 

Sale dynamics – 

previous year = 

100% 

1997 149,4 78 2009 102,4 131 

1998 146,5 98 2010 96,5 94 

1999 119,0 81 Razem 

Total 

701,0  

2000 120,1 101    

2001 147,0 122    

2002 159,2 108    

2003 101,7 64    

Razem 

Total 

1374,8     

Źródło:  dane z biuletynów z działalności ANR. 

W latach 1992–2010 Agencja sprzedała łącznie 2075,8 tys. ha gruntów 

rolnych, co licząc w stosunku do przejętych ogółem do Zasobu WRSP gruntów 

w wysokości 4706,0 tys. ha stanowiło 44,1%, zaś w stosunku do przejętych 

użytków rolnych w wysokości 3961,4 tys. ha stanowiło 52,4%. Możliwości 

sprzedaży gruntów rolnych wykazały swoje ograniczenia strukturalne, organi-

zacyjne, prawne i produkcyjne. Agencja dbając o racjonalność tego procesu, nie 

stosowała taktyki parcelacji byłych majątków, lecz w pierwszym rzędzie orga-

nizowała sprawne jednostki gospodarcze, które w całości były przeznaczane do 

sprzedaży. Natomiast grunty oddalone od centrum gospodarstwa, wyodrębnione 

enklawy i ziemie z przejętych indywidualnych gospodarstw rolnych, były udo-

stępniane mniejszym właścicielom rolnym, w celu poprawy ich struktury agrar-

nej. Poziom sprzedaży ziemi był funkcją sytuacji ekonomicznej rolnictwa, 

wielkości taniego kredytu, sytuacji na rynku rolnym oraz wielu innych czynni-

ków. Dużą rolę odgrywała cena ziemi, która miała tendencję do stałego wzro-

stu. W latach 1992–2010 cena ziemi rolniczej w obrocie Agencji nominalnie 

wzrosła z 900 zł w 1992 r. do 15281 zł w 2010 r., czyli 16,9 razy. W rzeczywi-

stości realna cena ziemi rolniczej – po uwzględnieniu inflacji i deflacji – wzro-

sła 5–6 razy. Drugim bardzo ważnym czynnikiem była dostępność kredytów 

preferencyjnych, które realizowane były przez ARiMR z dopłatą z budżetu pań-

stwa. W latach 2004–2010 rolnicy otrzymali 40,1 tys. kredytów preferencyj-

nych na kwotę 35,8 mld zł.  
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Tabela 3 

Powierzchnia i liczba zawartych umów na sprzedaż gruntów z Zasobu WRSP w latach 

1992–2010 ( w ha) 

Wyszczególnienie 

Specification 

Powierzchnia gruntów 

sprzedanych w ha 

Area of sold land in ha 

Liczba umów sprze-

daży gruntów 

Number of land sale 

contracts 
Średnio ha na 1 

umowę 

Average per 1 con-

tract 
Razem w 

ha 

Total in ha 

Procent 

Percentage 

Liczba 

umów 

Number 

of con-

tracts 

Procent 

Percentage 

Do 1 ha 

Up to 2 ha 

46 535 2,3 108 684 45,5 0,4 

1–2 ha  54 585 2,7 38 323 16,0 1,4 

2–5 ha 116 036 5,8 36 534 15,3 3,2 

5–10 ha 140 666 7,1 19 831 8,3 7,1 

10–20 ha 211 244 10,6 14 988 6,3 14,1 

20–50 ha 518 975 26,0 15 719 6,6 33,0 

50–100 ha 148 277 7,4 2 105 0,9 70,4 

100–500 ha 520 627 26,1 2 163 0,9 240,7 

500–1000 ha  178286 8,9 277 0,1 643,6 

1000 i więcej ha 

1000 and more 

60639 3,1 37 0,1 1638,9 

Razem 

Total 

1 995 870 100,0 238 661 100,0 83,8 

Źródło:  dane z biuletynów z działalności ANR. 

Analizując powierzchnię sprzedanych gruntów i liczbę zawartych umów, 

to najwięcej umów zawarto w obrębie gospodarstw małych i działek rolnych 

(do 2 ha), gdzie zawarto 61,5% wszystkich umów, lecz w jej ramach sprzedano 

tylko 5,0% oferowanych gruntów rolnych. Na drugim biegunie mamy po-

wierzchnie gruntów liczących sobie 50 i więcej ha, w których liczba transakcji 

zakupu wynosiła zaledwie 2,0%, zaś w jej ramach sprzedano 45,5% wszystkich 

gruntów rolnych.  

Roczna sprzedaż gruntów rolnych w latach 2004–2010 była niższa niż 

w poprzednim okresie i wynosiła rocznie 100 tys. ha. Już w 2003 r. wprowa-

dzono pierwsze ograniczenia w tempie sprzedaży gruntów rolnych, co wiązało 

się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie zaspokojenia roszczeń 

mienia „zaburzańskiego”. Agencja musiała po prostu trzymać w rezerwie pew-

ne enklawy ziemi, aby po wyroku sądowym udostępnić ją osobom występują-

cych z roszczeniami. 
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Dzierżawa w sytuacji Agencji była najszybszym i najbardziej efektywnym 

sposobem zagospodarowania mienia Skarbu Państwa. Poprzez dzierżawę zdo-

łano w sposób powszechny udostępnić ziemię rolnikom, która dzięki temu nie 

pozostawała w odłogu, a rolnikowi poprawiała podstawowe czynniki produk-

cji
10

. 

Liczba zawartych umów dzierżawnych występowała z największym natę-

żeniem w gospodarstwach małych obszarowo. W gospodarstwach do 5 ha za-

warto 79,5% wszystkich umów, obejmujących powierzchnię 6,5% gruntów rol-

nych. Dzierżawa małych obszarów miała związek z dopłatami bezpośrednimi, 

jakie od 2004 r. uzyskują rolnicy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 

Aby uzyskać dopłaty, trzeba było dysponować co najmniej 1 ha użytków rol-

nych. Gros ziemi objęli dzierżawcy występujący o zawarcie umów dotyczących 

50 i więcej ha gruntów rolnych, bowiem 3,8% dzierżawców objęło 76,2% 

wszystkich użytków rolnych. Dzierżawa dużych obszarowo powierzchni, przy-

czyniła się do powstania wielkoobszarowo gospodarstw rolnych. 

Cechą charakterystyczną dzierżawy gruntów rolnych była duża ich rotacja 

między rolnikami, co należy ocenić jako negatywne zjawisko. W omawianym 

okresie miał miejsce bowiem proces „powrotu” do Agencji gruntów rolnych 

z wcześniejszych dzierżaw. Wiązało się to przede wszystkim z wygaszaniem 

terminów dzierżawy określonych w umowach, podnoszenia czynszu przy słabej 

koniunkturze gospodarczej, niewywiązywanie się rolników z warunków umo-

wy, zaległości płatnicze, zmiana koncepcji podejścia do własnego gospodar-

stwa, itp. W sumie w ramach rotacji, polegającej na przyjmowania gruntów wy-

padających z dzierżaw i ponownego ich wydzierżawienia, przewinęło się przez 

Agencję 6,5 mln ha gruntów, czyli ziemie te były kolejno u trzech rolników. 

Zjawisko przechodzenia ziemi przez kolejnych dzierżawców nie służy dobrze 

jej eksploatacji i powoduje degradację wartości biologicznej.  

Bilans poczynań zmierzające do rozdysponowania nieruchomości Zasobu 

WRSP podejmowanych w latach 1992–2010 spowodował, że po sprzedaży 

2075,8 tys. ha, nadal w dyspozycji Agencji pozostawało 2099,3 tys. ha, w tym 

1582,5 tys. ha będących w dzierżawie, 54,1 tys. ha w wieczystym użytkowaniu, 

25,2 tys. ha w trwałym zarządzie oraz reszta inne przypadki. Ustawa z 2003 r. 

                                                           
 10  M. Szymańska, Dzierżawa jako jedna z form użytkowania gruntów rolniczych, Roczniki 

AR, nr 353, Poznań 2002. 
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nałożyła na Agencję obowiązek pierwokupu i wykupu, przejmowania do Zaso-

bu gruntów gospodarstw przekazywanych za emerytury, co powodowało, że za-

soby gruntów rolnych nie kurczyły się, lecz wręcz przeciwnie zasoby powięk-

szały się sukcesywnie.  

 

Ustawa z 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw weszła w ży-

cie 3 grudnia 2011 r. Zawierała ona szereg regulacji, umożliwiających rolnikom 

powiększenie gospodarstw rolnych za pośrednictwem gruntów znajdujących się 

w Zasobie WRSP. Wśród ważnych rozwiązań zawartych w ustawie, jest możli-

wość wyłączenia za zgodą dzierżawcy 30% użytków rolnych, celem przezna-

czenia ich do sprzedaży na rzecz rolników, zmierzających powiększyć swoje 

gospodarstwo rolne. W uzasadnieniu do ustawy stwierdzono, że powyższe regu-

lacje prawne pozwolą powrócić do Zasobu nawet do 150 tys. ha gruntów rol-

nych, które zostaną zbyte wśród rolników, wykazujących niedobór tego czynni-

ka produkcji. Dodatkowym argumentem przemawiającym za przyjęciem tej 

ustawy był zbliżający się okres, (w 2016 roku) wynegocjowany przez Polskę 

w ramach Traktatu Akcesyjnego, w którym upływa okres przejściowy na zakup 

bez ograniczeń nieruchomości rolnych przez cudzoziemców
11

.  

Wobec wysokich cen gruntów rolnych, które mogłyby zniechęcać rolni-

ków do ponoszenia dodatkowych kosztów wpływających na produktywność 

rolnictwa, ustawodawca postanowił umożliwić producentom rolnym pragnącym 

kupić grunty, rozłożenia ceny gruntu na raty na okres 15 lat, pod warunkiem 

wpłaty 10% ceny, przy oprocentowaniu wynoszącym 2%. Ponadto ustawa 

wprowadza przepisy, zapobiegające występowania zjawiska bezumownego 

użytkowania Zasobu. W tym celu Agencja może korzystać z danych zgroma-

dzonych przez ARiMR odnośnie do ewidencji gospodarstw rolnych. Ustawa 

nowelizuje także przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego, poprzez zmiany 

przesłanek, pozwalających uznać osobę fizyczną za rolnika indywidualnego. 

Dotychczasowe wymogi okazały się zbyt ogólne, stąd też często w przetargach 

                                                           
 11  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 
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ograniczonych uczestniczyły osoby, które formalnie spełniały ustawowe kryte-

ria, ale nie były w rzeczywistości związane z rolnictwem. W celu zapobieżenia 

temu niekorzystnemu zjawiskowi, wprowadzono wymóg zamieszkiwania 

w gminie przez okres 5 lat, na obszarze której położona jest nieruchomość
12

.  

Nowe przepisy miały na celu ułatwienie wspieranie przez państwo popra-

wy struktury agrarnej, która obecnie jest jednym z podstawowych czynników 

decydujących o niższej konkurencyjności polskiego rolnictwa. Ustawa stwarza 

możliwość większej kontroli Agencji nad transakcjami dotyczącymi nierucho-

mości rolnych, których nabywcy nie spełniają kryteriów określonych w ustawie.  

Państwowy sektor rolny w okresie do 1998 r. zajmował 18% użytków rol-

nych kraju i stanowił poważne obciążenie dla budżetu państwa, z tytułu przyno-

szących strat i niskiej opłacalności produkcji rolniczej. Jedną z dyskutowanych 

koncepcji rozwiązania tego problemu, było dokonanie pełnej restrukturyzacji 

i prywatyzacji tego sektora, za pośrednictwem odpowiedniej ustawy. W odnie-

sieniu do sektora rolnego odstąpiono od powszechnie obowiązujących w kraju 

zasad prywatyzacji, co spowodowało, że tylko ta grupa pracowników rolnictwa, 

nie stała się beneficjentem przemian strukturalnych i w ten sposób pogłębiła 

zjawisko bezrobocia na wsi. 

Pod względem prawodawczym regulacje dotyczące zagospodarowania 

mienia Skarbu Państwa opierały się na trzech zasadniczych ustawach (z 1991, 

2003 i 2011) oraz na wielu nowelizacjach. W pierwotnej wersji ustawy 

z 1991 r. położono nacisk na różne formy zagospodarowania nieruchomości 

rolnych Skarbu Państwa, w tym zwłaszcza na sprzedaży mienia, dzierżawie, 

przekazanie w administrowanie bądź tworzenie spółek pracowniczych. W ten 

sposób ustalona hierarchia celów wyznaczała tok postępowania Agencji, przy 

czym nie wyznaczono horyzontu czasowego zakończenia procesu prywatyza-

cyjnego. Obok podstawowych zadań wynikających z polityki państwa, na 

Agencję nakładano inne obowiązki, niż wynikałoby to z pierwotnej ustawy, jak 

finansowanie stypendiów dla uczniów ze środowisk popegeerowskich, wypo-

czynek dla dzieci oraz dofinansowanie pomocy w postaci dożywiania, dowoże-

nia do szkół, zapewnienie pomocy medycznej, itp. Również pierwotna ustawa 

                                                           
 12  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 
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nie rozstrzygała kwestii finansowych i zakresu przekazywania do budżetu okre-

ślonych kwot. Dopiero na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 2004 r. 

wprowadzono nowe zasady gospodarki finansowej Agencji i ustalano kwoty 

przekazywanych do budżetu nadwyżek wypracowanych środków. Nadwyżkę tę 

obliczano jako różnicę między środkami uzyskanymi z gospodarowania mie-

niem, a środkami wydatkowanymi na finansowanie statutowych zadań Agencji. 

W latach 1992–2010 Agencja zdołała sprzedać ponad 2,1 mln ha gruntów 

rolnych, którą dokonywano w tempie po 100 tys. ha rocznie. Sprzedaż stanowi-

ła 44,1%, jeśli liczyć tę wielkość do ogólnego poziomu przejętych nieruchomo-

ści do Zasobu, lub 52,4% w porównaniu do powierzchni użytków rolnych. 

Tempo sprzedaży mogłoby być większe, gdyby nie zawierano umów dzierżaw-

nych na 15 czy 20 lat, przy czym dzierżawca miał dodatkowo prawo pierwoku-

pu. Nadal około 1,6 mln ha pozostaje w dzierżawie, co nie zawsze gwarantuje 

najlepsze wykorzystanie użytków rolnych. z uwagi na dużą rotację dzierżaw-

ców.  

Przyjęta w kolejnych ustawach polityka rolna, wyznaczała kierunki zmian 

w strukturze rolnej gospodarstw rolnych. W ustawie z 2003 r. określono mak-

symalną wielkość gospodarstwa rolnego na poziomie 300 ha. Natomiast 

w ustawie z 2011 r. spotykamy się z negatywnym zjawiskiem deagraryzacji rol-

nictwa, polegającej na konieczności rezygnacji z 30% użytków rolnych ze stro-

ny dzierżawców wielkoobszarowych gospodarstw rolnych, co zakłóci relacje 

między podstawowymi czynnikami produkcji. Natomiast spodziewane pozy-

skanie 150 tys. ha gruntów rolnych, nie zdoła poprawić struktury agrarnej go-

spodarstw rolnych. 

Dziubińska-Michalewicz M., Problemy bezrobocia i ubóstwa na terenach byłych Pań-

stwowych Gospodarstw Rolnych, Raport nr 220 Kancelarii Sejmu, Biuro Studiów 

i Ekspertyz, Warszawa 2004. 

Szymańska M., Dzierżawa jako jedna z form użytkowania gruntów rolniczych, Roczniki 

AR, nr 353, Poznań 2002. 

Tańska-Hus B., Dzierżawa jako podstawowy instrument prawny przekształceń własno-

ściowych i strukturalnych w rolnictwie państwowym na Dolnym Śląsku, w: De-

terminanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim, Roczniki AR, 

nr 353, Poznań 1999. 

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 
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Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-

ściami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa. 

Wilkin J., Przekształcanie państwowych gospodarstw rolnych-procesy racjonalizacji 

i marginalizacji, w: Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, ich załogi i nowi go-

spodarze, IRWiR, Warszawa 1998. 

Woś A., Społeczno-ekonomiczna stratyfikacja rolnictwa, w: Rolnictwo polskie w okre-

sie transformacji systemowej, IERiGŻ, Warszawa 1998. 

The paper presents 20 years of activity of Agency of Agricultural Properties of 

State Treasure and its continuator – Agency of Agricultural Immobilities. The Agency 

took possession of 4,7 mln ha of arable land, from that amount 2,1 mln ha were sold and 

1,6 mln ha put in lease. The sale meant full form of privatization of State Treasure prop-

erty. On the other hand lease let for spatial development in quick way of agricultural 

immobilities but they were subjects of multiple trade. The activity of Agency was de-

termined by next acts. In the act from 2003 there was estimated the maximal area of 

farm on the level of 300 ha. In the legal act from 2011 there is necessity to give up 30% 

of arable land by leasers.  

Translated by Agnieszka Zdrojewska 

 



 

 

 

 ostatnich kilkudziesięciu latach przedsiębiorstwa działały w warunkach 

ciągłości i ewolucyjności zmian. Tym samym skuteczna była ekstrapo-

lacja doświadczeń z przeszłości i antycypacja przewidywalnych trendów
1
. Jed-

nak rzeczywistość gospodarcza charakteryzowana jest obecnie przez niedosta-

tek pewności, zaufania oraz stabilności. Andrzej Koźmiński stwierdza, że 

współczesne przedsiębiorstwo podejmuje swoją działalność w otoczeniu uogól-

nionej niepewności, która utrudnia planowanie strategiczne w długim okresie, 

za to promuje zachowania oportunistyczne
2
. Do tych nowych warunków dosto-

sowuje się jedynie rynek, gdyż cechuje go elastyczność. Jak trafnie zauważa 

więc W. Szymański, „rynek zmienia się w sposób nieregularny, a więc burzli-

wy. Natomiast trudności w dostosowaniu się do zmian ma samo przedsiębior-

stwo, a przede wszystkim jego kierownictwo, które nie wykazuje odpowiedniej 

zdolności do zmian i tkwi w zakresie zachowań w starej epoce ciągłości. […] 

W konsekwencji powstaje asymetria między reakcjami rynku a reakcjami 

przedsiębiorstwa”
3
. 

                                                           
 1  W. Szymański, Niepewność i niestabilność gospodarcza, Difin, Warszawa 2011, s. 162. 

 2  A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2004, s. 27. 

 3  W. Szymański, Niepewność i niestabilność..., s. 163. 



266 Europa Regionum XVII (2013) 

 

W literaturze z zakresu zarządzania liczni badacze wskazują, iż odpowie-

dzią na te niedoskonałości może być koncepcja przedsiębiorczości intelektual-

nej, a uwzględnienie w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem kapitału 

intelektualnego reprezentowanego przez trzy jego składowe, tj. kapitał ludzki, 

organizacyjny i społeczny znacząco ogranicza ryzyko niepowodzenia w działal-

ności gospodarczej. W szczególności trzeci element, który uwarunkowany jest 

czynnikami kulturowym i mentalnościowym nabiera na znaczeniu, gdyż naj-

większymi barierami przedsiębiorstwa utrudniającymi adaptację do zmieniają-

cej się rzeczywistości, są te o charakterze psychologicznym oraz kulturowym. 

Podstawowym celem artykułu jest więc wskazanie roli kapitału intelektu-

alnego w sferze gospodarowania w kontekście wskazywanych tu nowych wy-

zwań, przed jakimi stoją tradycyjne przedsiębiorstwa. Modyfikacja dotychcza-

sowego paradygmatu zarządzania może stać się kluczem do ich sukcesu w nie-

ustannie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym. Oprócz części 

teoretycznej, w artykule zawarto wyniki badań nad MSP przetwórstwa żywno-

ściowego z Wielkopolski, które dowodzą, że zagadnienia przedsiębiorczości in-

telektualnej nieobce są menedżerom tych firm, a elementy kapitału intelektual-

nego szczególnie uwzględniane są w procesie internacjonalizacji tych podmio-

tów.  

 

Rozważania na temat zachowań przedsiębiorczych oraz samego przedsię-

biorcy podejmowane są od momentu ukonstytuowania się ekonomii jako dys-

cypliny naukowej. Do czołowych prekursorów koncepcji przedsiębiorczości za-

licza się m.in. R. Cantillona, A. Marchalla, J.A. Szumpetera, F. Knighta czy 

P.F. Druckera. Genezy pojęcia przedsiębiorcy doszukuje się w tłumaczeniu pra-

cy J.B. Saya pt. „Katechizm ekonomii politycznej” wydanej w 1815 roku
4
. 

Wymienieni tu badacze wskazywali, iż przedsiębiorczość jest motorem wzrostu 

każdego przedsiębiorstwa oraz każdej gospodarki, a niedostatki w tej dziedzinie 

negatywnie oddziałują na dobrobyt ludności w długim okresie. 

Pojęcie przedsiębiorczości jest kategorią interdyscyplinarną, do której na-

wiązują przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, w tym ekonomiści, so-

                                                           
 4  W. Janasz, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy jako kategorie współczesnych organizacji, 

w: Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, red. J. Wi-

śniewska, K. Janasz, Warszawa 2012, s. 20. 
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cjologowie, badacze psychologii oraz specjaliści z zakresu zarządzania. W kon-

sekwencji dużego zainteresowania tym pojęciem, w literaturze spotkać można 

różnorodne próby jego konceptualizacji, które niejednokrotnie akcentują pod-

miotowość, procesowość lub też przedmiotowość tej kategorii. Najogólniej jed-

nak można przyjąć za T. Kraśnickim, iż „[…] przedsiębiorczość jest szczegól-

nym rodzajem aktywności ludzi, działających indywidualnie lub wewnątrz or-

ganizacji, polegającej na wykorzystaniu pojawiających się w otoczeniu okazji, 

przez realizację przedsięwzięć […], które przynoszą efekty ekonomiczne i/lub 

pozaekonomiczne ich podmiotom oraz otoczeniu”
5
. Tym samym oznacza to, że 

odnosi się ona do działalności jednostek fizycznych, podmiotów gospodarują-

cych oraz innych organizacji, które mają na celu zarówno skuteczne, jak 

i racjonalne prowadzenie nie tylko działalności gospodarczej, ale również wsze-

laką aktywność podejmowaną w sferze społecznej, kulturowej, naukowej, czy 

politycznej
6
. 

Spośród licznych funkcji, jakie przypisuje się przedsiębiorczości, 

a w szczególności przedsiębiorcy wskazać można na trzy kluczowe, tj. pono-

szenie ryzyka i funkcjonowanie w warunkach niepewności, wprowadzanie in-

nowacji, śledzenie zmian oraz dostosowywanie się bądź też antycypowanie 

zjawisk i procesów gospodarczych
7
. Ponoszenie ryzyka było w historycznym 

ujęciu pierwszą funkcją, jaką przypisywano przedsiębiorcy. Zwrócił na to uwa-

gę przede wszystkim F. Knight, który w pracy „Risk, Uncertainty and Profit” 

wydanej w 1921 r. wskazywał, iż zysk przedsiębiorcy jest rekompensatą za po-

noszenie ryzyka oraz podejmowanie działalności w warunkach niepewności. 

Z kolei druga funkcja dotycząca wprowadzanie innowacji nieodłącznie związa-

na jest z teorią twórczej destrukcji J.A. Szumpetera
8
. Badacz ten wskazywał, iż 

„funkcja przedsiębiorcy polega na reformowaniu lub rewolucjonizowaniu 

wzorca produkcji poprzez wykorzystanie nowych pomysłów czy – ogólnie mó-

wiąc – nierozpoznawanej dotąd technicznej możliwości nowego towaru lub wy-

twarzania znanego towaru za pomocą nowych metod, poprzez udostępnienie 

nowych źródeł podaży surowców lub nowych rynków zbytu dla wytwarzanej 

produkcji, poprzez zmiany organizacyjne w przemyśle”
9
. Podobne, ściśle eko-

                                                           
 5  T. Kraśnicka, Wokół pojęcia przedsiębiorczości, „Przegląd Organizacji” 2002, nr 66, s. 14. 

 6  J. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010, 

s. 9. 

 7  T. Gruszecki, Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cedor, Warszawa 1994, s. 39. 

 8  W. Janasz, Przedsięborczość i przedsiębiorcy…, s. 22. 

 9  J.A. Szumpeter, Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, PWN, Warszawa 1995, s. 162. 
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nomiczne ujęcie przedsiębiorczości nakierowanej na innowacyjność reprezen-

tował P.F. Drucker, który podkreślał, że nie może być przedsiębiorcą ten, „kto 

nie tworzy ani nowego sposobu zaspokajania potrzeby, ani nowego popytu”
10

. 

Ostatnia wymieniona tu funkcja koncentruje się głównie na ścisłym obserwo-

waniu zachodzących zmian oraz uruchamianiu działań dostosowawczych. Jak 

zauważa W. Janasz, działania te są wynikiem „zmiany cen, wykorzystania po-

jawiających się okazji bądź antycypowania w zdarzeniach w konkurencyjnej 

gospodarce”
11

. 

Badacze koncentrujący się wokół przedsiębiorczości wskazują również na 

liczne jej determinanty wewnętrzne (skłonność do podejmowania ryzyka, 

przyjmowany system wartości, cechy osobowościowe, skłonność do innowacji), 

jak i zewnętrzne (relacje ekonomiczne, polityczno-prawne, społeczno- 

-kulturowe). Ponadto, podkreślają oni również fakt istnienia wielostronnych za-

leżności, które w rezultacie kształtują różne typy zachowań przedsiębiorczych
12

.  

Należy podkreślić, iż koncepcja przedsiębiorczości jest wciąż poszerzana 

zarówno o nowe wymiary teoretyczne, jak i praktyczne, a także uwarunkowa-

nia, funkcje i sposoby jej mierzenia
13

. Zasób przedsiębiorczości utożsamia się 

z najcenniejszym kapitałem współczesnych gospodarek
14

. W obliczu gospodar-

ki nieciągłości, która wymusza zmianę istniejących sposobów myślenia oraz 

postępowania, „w literaturze przedmiotu pojawiają się koncepcje pojmowania 

przedsiębiorczości rozpatrywane w aspekcie nowych idei zarządzania wiedzą, 

kapitałem intelektualnym, kształtowania innowacji i ich dyfuzji, a także organi-

zacji podmiotów”
15

. 

 

Zauważmy na wstępie, iż gotowość przedsiębiorstw do twórczego i nowa-

torskiego rozwiązania nowych problemów, a więc przyjęcie postawy przedsię-

biorczej, przy jednoczesnym ryzyku, jakie pojawia się w związku z nowymi, 

                                                           
 10  P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, 

s. 30. 

 11  W. Janasz, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy…,  s. 23. 

 12  K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002, s. 21. 

 13  Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, red. E. Skawińska, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2002, s. 88. 

 14  T. Gruszecki, Przedsiębiorca w teorii…, s. 31. 

 15  W. Janasz, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy…, s. 24. 
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niepewnymi i rewolucyjnymi zmianami „wiąże się z inteligentnym wykorzysta-

niem posiadanej wiedzy, zmierzającym do tworzenia nowej wiedzy i nowych 

umiejętności, która prowadzi do urzeczywistnienia unikatowych przedsięwzięć. 

Wszystko to pozwala na oduczenie się rutynowych, tradycyjno-zwyczajowych 

zachowań”
16

. W literaturze takie podejście do zagadnienia przedsiębiorczości 

określane jest jako „przedsiębiorczość intelektualna”, a podmiot gospodarujący 

je realizujący nazywany jest „przedsiębiorcą intelektualnym”. Ten rodzaj przed-

siębiorczości utożsamiany jest z działalnością, która polega na tworzeniu pod-

staw materialnego bogactwa z niematerialnej wiedzy
17

.  

Fundamentem przedsiębiorczości intelektualnej jest kapitał intelektualny 

obejmujący niematerialne elementy w postaci kapitału ludzkiego, społecznego 

i organizacyjnego. Jak zauważają A. Baron oraz M. Armstrong, „złożona 

z trzech elementów koncepcja kapitału intelektualnego wskazuję, że podczas 

gdy poszczególne osoby (kapitał ludzki) tworzą, zachowują i wykorzystują 

wiedzę, wiedza ta jest pomnażana poprzez interakcje między nimi (kapitał spo-

łeczny), by w rezultacie generować zinstytucjonalizowaną wiedzę, która jest 

własnością organizacji (kapitał organizacyjny)”
18

. Tym samym oznacza to, że 

kapitał intelektualny jest agregatem całej zgromadzonej wiedzy w firmie, która 

determinować będzie jej przewagę konkurencyjną na rynku
19

. W tabeli 1 zapre-

zentowano szczegółowe składowe omawianego tu pojęcia zaproponowane 

przez M. Bratnickiego oraz J. Strużynę. 

Tabela 1 

Główne składowe kapitału intelektualnego 

Kapitał intelektualny 

Kapitał społeczny Kapitał strukturalny 

powiązania w sieci, konfiguracja sieci, odpowiedzialność organizacji 

Wymiar stosunków międzyludzkich 

zaufanie, normy, zobowiązania, identyfikacja 

Kapitał poznawczy 

wspólnie podzielane słowniki, wspólny język, wspólnie podzielane 

obowiązki 

 

                                                           
 16  W. Janasz, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy…, s. 30. 

 17  S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 2000, s. 8. 

 18  A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Warszawa, 2012, s. 19. 

 19  B. Nogalski, J. Rybnicki, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, w: Kapitał intelektualny: 

dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowska, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2011. 
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Kapitał intelektualny 

Kapitał ludzki Kompetentność 

umiejętności praktyczne (biegłość), wiedza teoretyczna, talenty 

Zręczność intelektualna 

innowacyjność ludzi, zdolność do naśladowania, przedsiębiorczość,  

zdolność do zmian 

Motywacja 

chęć działania, predyspozycje zawodowe, zaangażowanie w procesy 

organizacyjne, władza organizacyjna, przywództwo menedżerskie 

Kapitał organizacyjny Struktura wewnętrzna 

struktura organizacyjna, systemy działania, własność intelektualna, 

procesy wewnętrzne, kultura organizacyjna 

Struktura zewnętrzna 

zasoby rynkowe, powiązania z dostawcami, powiązania z udziałow-

cami, powiązania z partnerami aliansów strategicznych, powiązania 

z innymi zainteresowanymi 

Kapitał rozwojowy 

innowacyjność przedsiębiorstw, organizacyjne uczenie się, zamierze-

nie strategiczne, cele i strategie przedsiębiorstwa, procesy tworzenia 

strategii, gotowość do zmian 

Źródło:  M. Bratnicki, J. Strużyna, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Aka-

demii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001. 

Na tej podstawie można uznać, iż odpowiedni dobór zatrudnionych pod 

względem umiejętności oraz kwalifikacji powinien iść w parze z umiejętno-

ściami społecznymi. Jak zauważa W. Harasim, „właśnie te drugie będą decy-

dowały o przydatności pracowników dla organizacji i zaangażowaniu w two-

rzenie nowych wartości, ponieważ kompetencje społeczne decydują o akcepto-

waniu wartości wspólnych przedsiębiorstwa i jego kultury oraz dzielenia się 

nimi”
20

. Koncepcja przedsiębiorczości intelektualnej podkreśla rolę czynników 

kulturowych oraz systemu wyznawanych wartości w procesie podejmowania 

decyzji. Zdaniem I. Grzanka, „zachowania społeczne, wiedza, umiejętności 

i doświadczenia wpisują się w społeczną sferę organizacji. To dzięki licznym 

interakcjom zachodzącym między uczestnikami organizacji, procesom przeka-

zywania informacji i wiedzy oraz procesom uczenia się, organizacja zdolna jest 

do przetrwania na rynku. Nowoczesna organizacja inspiruje i wspomaga ucze-

                                                           
 20  W. Harasim, Wykorzystanie kapitału intelektualnego w zarządzaniu organizacją inteligent-

ną dla tworzenia przewagi konkurencyjnej, w: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organiza-

cji inteligentnej, red. W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012, s. 19. 
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nie się wszystkich jej członków, sama ciągle się przekształca, poszerzając swoje 

możliwości twórcze dla efektywnego kreowania przyszłości”
21

. 

 

W ramach realizowanego w latach 2011–2012 projektu pt. „Czynniki de-

terminujące kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przetwór-

stwa żywnościowego Wielkopolski na rynku międzynarodowym”
22

 przeprowa-

dzono badanie wśród małych i średnich przedsiębiorstw zaliczanych do branży 

przetwórstwa żywnościowego (według PKD sekcja C, dział 10, 11) z siedmiu 

powiatów województwa wielkopolskiego. Jego głównym celem była identyfi-

kacja czynników instytucjonalnych, ekonomicznych oraz strukturalnych umoż-

liwiających zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych. 

Pytania w kwestionariuszu ankiety umożliwiły także ocenę, na ile przedsiębior-

stwa te świadome są nowych trendów w zarządzaniu współczesnym przedsię-

biorstwem i czy kierują się w swoim działaniu koncepcją przedsiębiorczości in-

telektualnej. 

W rezultacie badania przeprowadzonego na próbie 29 przedsiębiorstw 

(w tym 11 małych oraz 18 średnich) uzyskano następujące wyniki obrazujące 

założenia interesującej nas tu koncepcji.  

Po pierwsze, spośród zestawu 19-tu zasobów (umiejętności) podanych 

w kwestionariuszu ankiety, stanowiących potencjał konkurencyjny firm, mene-

dżerowie w skali od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa) najwyżej oce-

nili: kapitał ludzki (me = 5, d = 5, x  = 4,48), jakość środków trwałych (me = 4, 

d = 5, x  = 4,21) oraz stan finansów przedsiębiorstwa (me = 4, d = 5, x  = 4,14). 

Wysoka waga przypisana kapitałowi ludzkiemu wyraźnie świadczy, iż małe 

i średnie podmioty z branży przetwórstwa żywnościowego mają świadomość, iż 

w obliczu zarówno potencjalnych możliwości rozwoju, jak i nowych niebezpie-

czeństw, jakie pojawiają się w zglobalizowanym świecie, wiedza, umiejętności 

oraz kompetencje ludzkie są kluczową determinantą uzyskiwania przewagi 

konkurencyjnej na arenie międzynarodowej. Tym samym ustalenia te zbieżne są 

                                                           
 21  K. Czop, Wiedza, zmiana i uczenie się jako determinanty kultury nowoczesnej organizacji, 

w: Zarządzanie Wiedzą, nr 1/2001, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Na-

uki Polskiej, Kraków–Zabrze 2001, s. 98–100. 

 22  Badanie prowadzone było wraz z mgr inż. Agatą Bydzyńską oraz mgr inż. Andżeliką Liber-

towską z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. 
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z nowym trendem funkcjonowania w gospodarce nieciągłości, który zakłada jej 

rozwój właśnie w oparciu o kapitał ludzki. 

Po drugie, oprócz, kapitału ludzkiego, który uznany został za najistotniej-

sze źródło kreowania przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych, wła-

ściciele przedsiębiorstw również dostrzegają znaczenia kapitału społecznego 

w tym procesie. Wprawdzie osiągnięte wyniki dla jego zasobu (me = 4, d = 4, 

x  = 4,28) nie uprawniają do konstatacji, iż jest on strategicznym czynnikiem, 

jednak także i w tej kwestii respondenci posiadają świadomość nowych wyzwań 

w zarządzaniu strategicznym, a tym samym znaczenia niematerialnych zasobów 

w rozwoju działalności gospodarczej. 

Po trzecie, wspomniana już tu świadomość roli kapitału społecznego nie 

przekłada się na stwierdzenie o znaczącej wadze sieci biznesowych, które utoż-

samiać można z kapitałem społecznym „w działaniu” w procesie zdobywania 

przewagi konkurencyjnej. Uzyskane wyniki dobitnie wskazują, iż zasobem 

najmniej kluczowym w aspekcie budowania tej przewagi jest właśnie współpra-

ca w sieci. Fakt dewaluacji znaczenia sieci jest niepokojący z punktu widzenia 

dotychczasowych ustaleń teoretycznych, które wskazują, iż działania w sieciach 

gospodarczych stwarzają szansę ekspansji na arenie międzynarodowej
23

. 

Po czwarte, należy tu podkreślić, iż fakt niewaloryzowania sieci w kre-

owaniu przewagi konkurencyjnej nie jest jednak tożsamy z brakiem zaangażo-

wania tych podmiotów w struktury współpracy biznesowej. Wszystkie przeba-

dane podmioty (zarówno małe, jak i średnie) uczestniczą w takich formach or-

ganizacji, jednak częściej w tych o charakterze nieformalnym (52%) niż for-

malnych (32%). Należy tu podkreślić, iż uczestnictwo analizowanych podmio-

tów w sieciach przy jednoczesnym marginalizowaniu ich znaczenia w aspekcie 

kształtowania przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych wynikać mo-

że z niskiej świadomości co do potencjału rozwojowego, jaki drzemie w sie-

ciach biznesowych, jak również zajęcia biernej pozycji w samych sieciach, do 

których już przynależą.  

Po piąte, biorąc pod uwagę podmioty, z jakimi przebadane firmy współ-

pracują w ramach sieci, wskazać można na dwie tendencje. Pierwsza z nich do-

tyczy relacji z dostawcami oraz klientami. I tak, w opinii menedżerów, współ-

praca formalna i nieformalna z wymienionymi tu podmiotami jest najistotniej-

                                                           
 23  Por. M. Ratajczak-Mrozek, Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw za-

awansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-

nego w Poznaniu, Poznań 2010.  
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sza, aczkolwiek ta nieformalna uzyskała wyższe noty. Druga z kolei tendencja 

zauważalna w badanych przedsiębiorstwach jest zbieżna z ogólną sytuacją, jaka 

ma miejsce w kraju, a dotyczącą współpracy z formalnymi organizacjami. I tak, 

menedżerowie firm marginalizują współpracę (formalną oraz nieformalną) za-

równo z organizacjami branżowymi, instytucjami badawczo-rozwojowymi, 

agencjami analiz rynku, samorządami terytorialnymi oraz uczelniami wyższymi 

(tu – ocena najniższa). 

Po szóste, przedstawiciele badanych podmiotów (ponad 80%) przykładają 

wagę do rozbudowy jednego z aspektów kapitału organizacyjnego wprowadza-

jąc m.in. najnowsze systemy jakościowe, czy programy do przechowywania 

i przetwarzania danych. 

Współczesnej zglobalizowanej gospodarce nieobce są zjawiska w postaci 

nienadążania przedsiębiorstw za zmianami dokonywanymi na rynku, asymetrii 

informacji, coraz większego różnicowania się dochodów ludności, czy postępu-

jącej uogólnionej niepewności i nieufności. W konsekwencji ich występowania 

istnieje konieczność modyfikowania dotychczasowych paradygmatów zarzą-

dzania i uzupełnienia ich o takie strategiczne elementy jak: informacja, wiedza, 

kreatywność, czy zaufanie będące fundamentem relacji społeczno- 

-gospodarczych. To nowe podejście określane jest mianem przedsiębiorczości 

opartej na kapitale intelektualnym. Kapitał ten uosabia niematerialne zasoby, 

które choć różnią się od aktywów finansowych czy środków materialnych, mają 

decydujący wpływ na zachodzące w przedsiębiorstwie procesy. Prowadzą bo-

wiem do tworzenia nowej wartości dla przedsiębiorstwa. 

Zrealizowane badania wśród MSP przetwórstwa żywnościowego w Wiel-

kopolsce pozwalają na wysunięcie ogólnej konstatacji, iż przedsiębiorstwa te 

w swoim działaniu uwzględniają zagadnienia przedsiębiorczości intelektualnej, 

a sam kapitał intelektualny staje się elementem, o który wzbogacone zostało za-

rządzanie strategiczne tych podmiotów. Oczywiście, w interesującym nas ob-

szarze nie wszystkie poszczególne składowe kapitału intelektualnego są w pełni 

docenione i wykorzystywane, jednak to, że napawa optymizmem dotychczas 

postrzegany za bardzo tradycyjny i „niepostępowy” sektor przetwórstwa żyw-

nościowego okazuje się podążać za trendami współczesnego zarządzania. 



274 Europa Regionum XVII (2013) 

 

Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim, Warszawa 2012. 
Bratnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001. 

Czop K., Wiedza, zmiana i uczenie się jako determinanty kultury nowoczesnej organi-

zacji, w: Zarządzanie Wiedzą, nr 1/2001, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, Kraków–Zabrze 2001. 

Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992. 

Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 

2010. 

Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cedor, Warszawa 1994. 

Haffer M., Haffer R., Przedsiębiorczość jako dominująca logika zarządzania przedsię-

biorstwem, w: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red. B. Godziszewski, 

M. Haffer, M.J. Stankiewicz, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń 2001. 

Harasim W., Wykorzystanie kapitału intelektualnego w zarządzaniu organizacją inteli-

gentną dla tworzenia przewagi konkurencyjnej, w: Zarządzanie kapitałem intelek-

tualnym w organizacji inteligentnej, red. W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, 

Warszawa 2012. 

Janasz W., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy jako kategorie współczesnych organiza-

cji, w: Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju, red. J. Wiśniewska, K. Janasz, Warszawa 2012. 

Koelink K., Muri P., Kierować sobą i innymi. Psychologia dla kadry kierowniczej, Wy-

dawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Krajów 1998. 

Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, red. E. Skawińska, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2002. 

Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2004. 

Kraśnicka T., Wokół pojęcia przedsiębiorczości, „Przegląd Organizacji” 2002, nr 66. 

Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2000. 

Nogalski B., Rybnicki J., Zarządzanie kapitałem intelektualnym, w: Kapitał intelektual-

ny: dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowska, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy 

Sącz 2011. 

Ratajczak-Mrozek M., Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw za-

awansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersyte-

tu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010. 
Safin K., Zarządzanie małą firmą, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002. 

Szumpeter J.A., Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, PWN, Warszawa 1995. 

Szymański W., Niepewność i niestabilność gospodarcza, Difin, Warszawa 2011. 



 Małgorzata Gajowiak: Przedsiębiorczość intelektualna w MSP… 275 

 

In the face of increasing frailty, inconsistent and instability in socio-economic 

sphere preached the idea that the modern world forces the non-linear thinking. In this 

way the theory of its linearity is levering. Thus, scientists are speaking about the insta-

bility and generalized uncertainty which force changes in the existing ways of thinking. 

The key to the success of companies in this changing environment may therefore be 

some modifications of the traditional paradigms of management and adapting them to 

the concept of intellectual entrepreneurship. The main objective of this paper is there-

fore to show the role of intellectual capital in the field of management and to present the 

results of studies made on SMEs in the food sector. 

Translated by Małgorzata Gajowiak 

 



 

 

 

 

 



 

 

połeczna odpowiedzialności biznesu jest jednym z głównych nurtów badań 

w naukach społecznych i ekonomicznych. Istotne znaczenie ma ona rów-

nież w praktyce przedsiębiorstw z różnych branż. Okazuje się bowiem, iż w dy-

namicznie zmieniającym się otoczeniu, któremu równocześnie towarzyszy 

wzrost świadomości społeczeństwa, przedsiębiorstwa są zmuszone do poszuki-

wania i wprowadzania nowych sposobów zarządzania. Tym samym głównym 

celem przedsiębiorstw nie jest już tylko maksymalizacja zysku, lecz również 

podejmowanie świadomych działań mających na celu ochronę interesu społecz-

nego, a w konsekwencji przyczyniających się do wzrostu wartości jednostki 

w długim okresie. 

Jak już wspomniano koncepcja społecznej odpowiedzialności dotyczy 

podmiotów z różnych sektorów gospodarki, jak również różnych obszarów. 

Dziedziną gospodarki o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej 

jest energetyka. Sektor ten ma szczególne znaczenie z uwagi na pełnione funk-

cje, jak i oddziaływanie na środowisko naturalne będące jednym z elementów 

społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto nie bez znaczenia jest również 

rynek, na którym większość z tych przedsiębiorstw nadal funkcjonuję, tj. rynek 

niebędący w pełni rynkiem konkurencyjny. 
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W związku z tym pojawia się pytanie czy przedsiębiorstwa tego sektora 

mają możliwość wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności i jaki jest 

ich bezpośredni i dobrowolny udział w podejmowanych przedsięwzięciach. 

Celem artykułu jest przedstawienie idei koncepcji społecznej odpowie-

dzialności sektora energetycznego wobec środowiska naturalnego. Ponadto 

w artykule podjęto próbę określenia zakresu przedsięwzięć proekologicznych 

realizowanych bezpośrednio przez te przedsiębiorstwa w myśl przedmiotowej 

koncepcji. 

Przesłanką przemawiającą za podjęciem określonego celu były badania 

ankietowe przeprowadzone przez działający przy Prezesie Urzędu Regulacji 

Energetyki Zespół do Spraw Prac Badawczych nad Problematyką Społecznej 

Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych.  

 

Opracowanie artykułu poprzedziły studia literaturowe dotyczące pojęcia 

i istoty społecznej odpowiedzialności biznesu oraz oddziaływania przedsię-

biorstw energetycznych na środowisko naturalne. Na potrzeby niniejszego arty-

kułu autorka dokonała przeglądu definicji „społecznej odpowiedzialności bizne-

su”. Omówiła znaczenie i udział kosztów ochrony środowiska w kalkulacji cen 

i stawek opłat za energię. Ponadto podjęła próbę określenia ich wpływu na 

przedsięwzięcia proekologiczne w kontekście realizacji koncepcji społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych w zakresie środowiska natu-

ralnego. W szczególności przedmiotem analizy jest udział przychodów przed-

siębiorstw energetycznych w podejmowaniu działań proekologicznych. 

Główną metodą stosowaną w artykule jest analiza źródeł literaturowych. 

W trakcie badań wykorzystano metodę analizy porównawczej oraz metody de-

dukcji i indukcji. 

 

Mimo iż koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu – SOB (ang. 

Corporate Social Responsibility – CSR) jest mocno akcentowana w literaturze 

przedmiotu od połowy XX wieku, to podstaw jej można upatrywać już w publi-

kacjach XVIII i XIX-wiecznych autorów. Wykształciła się ona pod wpływem 
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globalizacji i dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz wzrostu świadomości 

społeczeństwa w różnych aspektach, między innymi, w zakresie demokracji 

i oddziaływania na środowisko naturalne. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że początkowo społeczna odpowiedzialność bizne-

su była rozumiana nieco odmiennie niż obecnie. W miarę rozwoju gospo-

darczego, społecznego i technicznego występowały coraz większe możliwości, 

a jednocześnie ograniczenia, które skłaniały do obejmowania koncepcją SOB 

nowych zagadnień i uwzględniania dodatkowych czynników wpływających na 

nią. 

Analizując definicje społecznej odpowiedzialności biznesu, można je po-

dzielić na ogólne i szczegółowe. W wypadku definicji ogólnych, społeczna od-

powiedzialność biznesu to zestaw zobowiązań przedsiębiorstwa (organizacji) do 

ochrony i umacniania społeczeństwa, w którym ono funkcjonuje
1
. Można przy-

jąć, iż zobowiązania te powinny być analizowane za pomocą narzędzi i umie-

jętności stosowanych do strategii rynkowych
2
. Dzięki temu może stać się ona 

jednym z elementów strategii przedsiębiorstwa. 

W szczegółowym ujęciu społeczną odpowiedzialność biznesu można zde-

finiować jako określoną wrażliwość na sprawy otoczenia zewnętrznego, zdol-

ność do utrzymania równowagi między interesami klientów i akcjonariuszy, 

a także świadczenia pewnych usług na rzecz społeczności lokalnej. Tym samym 

SOB oznacza podejmowanie działań mających na celu, między innymi
3
: 

- spełnianie wymogów formalnych i prawnych stawianych przez państwo, or-

ganizacje branżowe, środowiskowe i lokalne, 

- dostosowanie do norm społecznych w obszarze prowadzonej działalności, 

- przestrzeganie praw człowieka, w tym praw pracowniczych, 

- rozwój zrównoważony, 

- ochronę środowiska naturalnego, 

- podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, oraz 

- innych działań o charakterze prospołecznym. 

W tej definicji został zaakcentowany szeroki zakres odpowiedzialności 

przedsiębiorstw zobowiązujący je do poszanowania zasad ekonomii, ekologii 

i etyki. 

                                                           
 1  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2007, s. 117–120. 

 2  I. Davis, The Biggest Contract, The Economist 26 May 2005, s. 87. 

 3  M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, budowanie zdrowej, efektyw-

nej organizacji, Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 29. 
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Definicje społecznej odpowiedzialności są formułowane nie tylko w litera-

turze przedmiotu. Podają je też międzynarodowe organizacje (instytucje) zaj-

mujące się tworzeniem i wdrażaniem jej podstaw. 

Przykładowo Komisja Europejska w Zielonej Księdze sformułowała defi-

nicję społecznej odpowiedzialności jako koncepcję zgodnie, z którą przedsię-

biorstwa dobrowolnie uwzględniają problematykę społeczną i ekologiczną 

w swojej działalności komercyjnej i w stosunkach z interesariuszami
4
. 

Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji (ISO) w normie ISO 26000 

społeczną odpowiedzialność biznesu definiuje jako odpowiedzialność organiza-

cji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo oraz środowisko, poprzez 

przyjazne i etyczne zachowanie
5
. 

Definicje społecznej odpowiedzialności są formułowane również przez 

różne branże gospodarki. Jedną z nich, odgrywającą kluczowe znaczenie dla 

gospodarki narodowej, jest energetyka. Społeczna odpowiedzialność biznesu 

energetycznego (SOBE)
6
 została zdefiniowana jako strategia harmonijnie łączą-

ca etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej z jej dominują-

cym atrybutem, czyli efektywnością, eksponującą: 

- jawność, 

- przejrzystość działania, 

- rzetelność wobec klientów w zakresie kalkulacji cen, jakości dostaw i obsłu-

gi 

oraz w kontaktach z pozostałymi interesariuszami (między innymi z pra-

cownikami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną), samoograni-

czenie przewagi monopolistycznej. 

SOBE, to wkład biznesu w realizację polityki energetycznej państwa oraz 

taki sposób prowadzenia firmy, który nie nadużywa jej przewagi wobec odbior-

cy energii, gazu czy ciepła. 

Korzyści strategii SOBE powinny być rozpatrywane w perspektywie dłu-

gofalowej i są to: 

                                                           
 4  Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Green Paper, Euro-

pean Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs, July 2001, COM 

(2001) 336 final, s. 6. 

 5  Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, PN–ISO 26000:2012P. 

 6  Definicja sformułowana przez Zespół do Spraw Prac Badawczych nad Problematyką Spo-

łecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych działający przy Prezesie Urzędu Re-

gulacji Energetyki, w: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki a społeczna odpowiedzialność przed-

siębiorstw energetycznych. Raport końcowy, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 6(62) 3 li-

stopada 2008, s. 19. 
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- zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy, 

- poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi, 

- podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy oraz  

- zapewnienie firmie trwałego rozwoju oraz wzrostu jej wartości. 

Wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności przez sektor energe-

tyczny jest bardzo trudne do zrealizowania w praktyce. Wynika to, przede 

wszystkim, z braku instrumentów umożliwiających ich funkcjonowanie w wa-

runkach pełnej konkurencji. Należy bowiem pamiętać, iż większość przedsię-

biorstw energetycznych świadcząc swoje usługi jest nadal monopolistą na ryn-

ku. Tym samym nie są one bezpośrednio zainteresowane wdrażaniem idei spo-

łecznej odpowiedzialności, mającej w długim okresie przyczynić się do wzrostu 

wartości firmy. 

Na tle przedstawionych definicji społecznej odpowiedzialności można 

stwierdzić, iż w koncepcji tej bardzo mocno jest akcentowane znaczenie odpo-

wiedzialności podmiotu za stan środowiska naturalnego. Tym samym przedsię-

biorstwa wdrażające koncepcję społecznej odpowiedzialności wobec środowi-

ska naturalnego powinny dążyć do, między innymi
7
:  

a) optymalizacji społecznych i środowiskowych korzyści ze stosowania nowo-

czesnych i proekologicznych rozwiązań technicznych i technologicznych; 

b) minimalizacji bezpośredniego negatywnego wpływu na środowisko natural-

ne. 

W wypadku przedsiębiorstw energetycznych ma to szczególnie istotne 

znaczenie z uwagi na fakt, iż sektor ten został uznany za jednego z głównych 

sprawców zanieczyszczeń i strat w zasobach naturalnych. 

 

Środowisko naturalne jest istotnym elementem otoczenia przedsiębiorstwa 

zarówno w węższym, jak i w szerszym ujęciu
8
. Ze środowiska naturalnego są 

                                                           
 7  Por. M. Marcinkowska, Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Eko-

nomiczna, Kraków 2004, s. 23–24. 

 8  Elementy otoczenia determinujące rozwój przedsiębiorstwa w węższym ujęciu obejmują 

dostawców, konkurentów, klientów i środowisko naturalne. Natomiast w szerszym ujęciu tworzą 

go warunki: 

- polityczne, tj. regulacje prawne i obowiązujące normy oraz polityka rządu, 

- regionalne, czyli charakter regionu, polityka oraz strategia rozwoju regionu, 
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czerpane zasoby naturalne, takie jak: drzewo, woda, węgiel, czyli bogactwa na-

turalne. Dodatkowo środowisko naturalne tworzą walory przyrodnicze decydu-

jące o jakości życia człowieka, tj. przestrzeń geograficzna, piękno krajobrazu 

i mikroklimat
9
. Tym samym środowisko naturalne, między innymi

10
: 

- dostarcza surowców i energii, czerpanych z odnawialnych zasobów, które są 

bazą realizowanych przez człowieka procesów produkcji i konsumpcji, 

- pochłania skutki ubocznej działalności człowieka, w tym odpady i zanie-

czyszczenia. 

Funkcje pełnione przez środowisko naturalne sprawiają, iż odgrywa ono 

zasadniczą rolę w działalności i rozwoju podmiotów gospodarczych.  

W wypadku przedsiębiorstw sektora energetycznego środowisko naturalne 

dostarcza zasoby energetyczne i jednocześnie „przyjmuje” uboczne efekty wy-

twarzania energii, tj. ciepło z układów chłodzenia, substancje gazowe i pyły, 

a także odpady stałe i ciekłe. Duże ilości tych substancji powodują niekorzystne 

zamiany w powietrzu atmosferycznym, wodzie i glebie, co w konsekwencji 

wpływa ujemnie na wegetację roślin, a także świat ludzi i zwierząt. 

Pozyskiwanie wykorzystywanych w energetyce paliw pierwotnych przy-

czynia się, między innymi, do
11

: 

- powstawania szkód górniczych, powodujących zapadanie się terenów poło-

żonych nad eksploatowanymi pokładami, 

- zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego podczas procesu wydobycia, 

przeróbki i wzbogacania paliw kopalnych oraz podczas ich transportu do 

odbiorców, 

                                                                                                                                              

- ekonomiczno-rynkowe obejmujące regulacje ekonomiczne, sytuację gospodarczą, zjawiska 

i procesy ekonomiczne, 

- społeczno-kulturowe, w tym rynek pracy, kwalifikacje pracowników, etyka racy i wzorce za-

chowań, 

- techniczne, czyli wynalazki, patenty, innowacje, postęp techniczno-organizacyjny i inżynieria 

materiałowa, 

- ekologiczne, obejmujące przestrzeganie norm, zahamowanie negatywnych skutków działal-

ności gospodarczej oraz przywracanie środowiska do pierwotnego stan. 

Por. A. Bernaciak, W.M. Gaczek, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Aka-

demii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 242–243.  

 9  S. Czaja. B. Fiedor, Z. Jakubczyk, Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego 

w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok– 

Kraków, 1993, s. 193. 

 10  Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 

1999, s. 145. 

 11  Por. J. Górzycki, K. Urbaniec, Wytwarzanie i użytkowanie energii w przemyśle, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, s. 139–141. 
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- zanieczyszczania wód podziemnych i powierzchniowych przez stałe odpady 

kopalniane wskutek ich pylenia, a w konsekwencji wycieku przechowywa-

nych lub przesyłanych paliw ciekłych, 

- zasolenia wód kopalnianych stanowiącego zagrożenie dla rzek. 

Do głównych zanieczyszczeń powodowanych przez energetykę należy za-

liczyć
12

: 

- emisję zanieczyszczeń gazowych, głównie dwutlenku siarki, tlenków azotu 

oraz pyłów, 

- emisję podgrzanych wód chłodzących będących ściekami przemysłowymi, 

- niszczenie terenu przez górnictwo odkrywkowe, zwłaszcza górnictwo węgla 

brunatnego, 

- składowanie na powierzchni ziemi różnego rodzaju odpadów kopalnianych, 

zwanych odpadami paleniskowymi. 

Skutki negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne sektora ener-

getycznego obciążają głównie rolnictwo, leśnictwo, gospodarkę wodną, pro-

dukcję przemysłową i zdrowie mieszkańców. 

Ujemne oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko naturalne 

wymusza jego ochronę. Problem ochrony i restytucji środowiska naturalnego 

przed negatywnym wpływem sektora energetycznego szczególnie mocno jest 

akcentowany od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku.  

Międzynarodowa presja na sektor energetyczny w sprawie ochrony śro-

dowiska naturalnego polega na opracowywaniu i wdrażaniu norm ochrony za-

sobów naturalnych i oddziaływania na środowisko, zakazów i licencji na korzy-

stanie z zasobów naturalnych oraz na wprowadzaniu i rozpowszechnianiu na 

szeroką skalę programów ochrony środowiska oraz koncepcji obejmujących 

aspekty ochrony i restytucji środowiska. 

W Polsce w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom oddziaływania 

sektora energetycznego na środowisko naturalne uchwalono akty prawne
13

 

sprzyjające zwiększeniu efektywności działalności, między innymi, przez ob-

niżkę kosztów, w tym kosztów ochrony środowiska naturalnego oraz stwarzają-

ce korzystne warunki rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii. 

Kolejnym działaniem mającym na celu zmniejszenie negatywnego oddzia-

ływania sektora energetycznego na środowisko naturalne jest szeroko rozumia-

                                                           
 12  Por. U. Wąsikiewicz, Ekologiczne konsekwencje rozwoju gospodarki energetycznej, Eko-

nomia i Środowisko, Czasopismo SEŚiZN, Białystok 1995, nr 2(7), s. 64–67. 

 13  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU, nr 54, poz. 348 ze zm.). 
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na modernizacja, polegająca na inwestowaniu w urządzenia wytwórcze, zmniej-

szające uciążliwość dla środowiska i sprzyjające rozwojowi niekonwencjonal-

nych źródeł energii. 

Rozpoczęto również realizację programu rozwoju polskiej energetyki, któ-

ry zakłada stopniowe wycofywanie z eksploatacji przestarzałych urządzeń oraz 

modernizację najmniej ekonomicznych źródeł energii.  

Przyjęty przez sektor energetyczny kierunek w zakresie ochrony i restytu-

cji środowiska naturalnego jak najbardziej wpisuje się w koncepcję społecznej 

odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego. Powstaje jednak pytanie, 

z jakich źródeł przedsiębiorstwa energetyczne powinny finansować zwiększone 

nakłady na działalność proekologiczną. Jest to pytanie szczególnie istotne 

w wypadku tego sektora gospodarki. 

Przyjmuje się powszechnie, że środki na działania proekologiczne powin-

ny, przede wszystkim, pochodzić z wygospodarowanych własnych źródeł, lecz 

w obecnych warunkach jest to bardzo trudne. Należy bowiem pamiętać, iż ceny 

i stawki opłat za energię w znacznym zakresie są nadal regulowane i kontrolo-

wane przez Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesa URE). Tym samym nie są 

one wyznaczane bezpośrednio przez rynek. Z tego względu istotne jest określe-

nie udziału kosztów na działania proekologiczne w cenach i stawkach opłat za-

twierdzanych przez „regulatora”, a więc przerzucanych na odbiorców energii. 

 

Podstawą ustalania cen i stawek opłat za energię jest ustawa Prawo energe-

tyczne
14

 oraz akty wykonawcze
15

 do niej. Dzięki zapisom ustawy przedsiębior-

stwa energetyczne kalkulują ceny i stawki opłat w sposób przejrzysty z podzia-

łem na grupy i systemy taryfowe przy jednoczesnym uwzględnianiu kosztów 

ochrony środowiska naturalnego, w tym odnawialnych źródeł energii. 

Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają ceny i stawki opłat za energię ko-

rzystając z formuły kosztowej. Zgodnie z nią, cena jest wypadkową wszystkich 

                                                           
 14  Ibidem.  

 15  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządze-

nie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 

energią elektryczną (DzU, nr 0, poz. 535); Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze-

śnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytu-

łu zaopatrzenia w ciepło (DzU, nr 194, poz. 1291).  
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kosztów związanych z procesem pozyskania i dystrybuowania energii, czyli 

uzasadnionych kosztów zmiennych i stałych, powiększonych o pożądaną marżę, 

określoną przez kierownictwo przedsiębiorstwa, a uznaną i zatwierdzoną przez 

„regulatora”, czyli Prezesa URE. 

Przez koszty uzasadnione należy rozumieć koszty ustalone przez przedsię-

biorstwo energetyczne przy zachowaniu należytej staranności w zakresie mini-

malizacji kosztów i ochrony interesów odbiorców. W przedstawionej definicji 

kosztów uzasadnionych podkreśla się występowanie dwóch powiązanych stron, 

mających sprzeczne interesy. Jedną stroną są przedsiębiorstwa energetyczne, 

dążące do traktowania wszystkich kosztów jako uzasadnionych, które powinna 

pokryć cena zapewniająca oczekiwaną marżę zysku. Drugą stroną są odbiorcy 

energii, którzy oczekują minimalnych cen i stawek opłat za energię. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż do kosztów uzasadnionych przed-

siębiorstwa energetyczne, oprócz kosztów działalności operacyjnej, mają prawo 

zaliczyć również planowane koszty modernizacji, rozwoju i ochrony środowi-

ska. Koszty te obejmują roczne koszty eksploatacji urządzeń i instalacji przeka-

zywanych do eksploatacji po zakończeniu inwestycji modernizacyjnych, rozwo-

jowych oraz z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności: 

a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, ustalane według obowiązujących 

przepisów dla środków trwałych przekazywanych do eksploatacji w wyniku 

inwestycji rozwojowych, modernizacyjnych i z zakresu ochrony środowiska; 

b) odsetki od kredytów, zaciągniętych na realizację inwestycji rozwojowych, 

modernizacyjnych i z zakresu ochrony środowiska oraz koszty finansowe 

związane z obsługą tych kredytów; 

c) planowane koszty eksploatacji nowych urządzeń i instalacji, czyli koszty ro-

bocizny, zużycia materiałów, paliw, energii, wody, usuwania odpadów, 

koszty transportu, remontów i inne koszty, wynikające z rodzaju urządzeń, 

instalacji oraz warunków ich pracy; 

d) koszty współfinansowania przedsięwzięć i usług zmierzających do zmniej-

szenia zużycia paliw i energii u odbiorców; 

e) koszty współfinansowania przedsięwzięć związanych z rozwojem energety-

ku niekonwencjonalnej. 

Koszty te powinny być ustalane przez przedsiębiorstwa energetyczne na 

podstawie obowiązującego w jednostce planu inwestycji uwzględniającego, 

między innymi, sposób finansowania i harmonogram poszczególnych przed-

sięwzięć inwestycyjnych. 
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Przedstawiony zakres kosztów ujmowanych przez przedsiębiorstwa ener-

getyczne w ustalanych taryfach cen i stawek opłat za energię nie wskazuje jed-

noznacznie na bezpośrednie ponoszenie przez te jednostki dodatkowych obcią-

żeń z tytułu ochrony i restytucji środowiska. Tym samym nie daje podstaw do 

stwierdzenia, że przedsiębiorstwa tej branży wprowadzają koncepcję społecznej 

odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego bez jakiejkolwiek pomocy. 

Wydaje się, że w dużej mierze pomoc ta płynie od odbiorców energii, którzy 

w pewnej części pokrywają poniesione koszty inwestycji modernizacyjnych, 

rozwojowych oraz z zakresu ochrony środowiska w płaconych cenach i staw-

kach opłat. Tym samym Prezes URE na mocy obowiązujących przepisów pra-

wa wyznacza poziom tych kosztów indywidualnie dla każdego przedsiębior-

stwa. 

 

W celu określenia dobrowolnego i „regulowanego” stopnia realizacji kon-

cepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych wobec 

środowiska naturalnego wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowa-

dzanych rokrocznie od 2008 roku przez Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad 

Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych 

działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. 

Przedmiotowe badania koncentrują się na poziomie percepcji i stanie prak-

tycznych wdrożeń idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsię-

biorstw energetycznych. Mając na uwadze zakres koncepcji społecznej odpo-

wiedzialności jednym z obszarów badań jest określenie stopnia i zakresu po-

dejmowanych działań w odniesieniu do środowiska naturalnego.  

Badania są przeprowadzane wśród koncesjonowanych przedsiębiorstw 

energetycznych reprezentujących trzy podstawowe rodzaje mediów energetycz-

nych oraz wszystkie zakresy działalności energetycznej. Dobór próby zawsze 

ma charakter celowy. Strukturę przedsiębiorstw energetycznych na przestrzeni 

analizowanego okresu przedstawia tabela 1. 
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Tabela 1 

Struktura przedsiębiorstw energetycznych podlegających badaniu w latach 2008–2010 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Elektroenergetyka 34 33 17 

Gazownictwo 13 8 8 

Energetyka cieplna 9 9 9 

Razem badane przedsiębior-

stwa 

56 50 34 

Źródło:  opracowanie na podstawie: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych 

w świetle badań ankietowych. Raport, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, nr 5(67) 

z 1 września 2009; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych w świe-

tle drugich badań ankietowych. Raport, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 4 sierp-

nia 2010; Raport z badań ankietowych – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 

energetycznych, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, nr 3(77) z 30 września 2011. 

Z przestawionej w tabeli 1 struktury przedsiębiorstw energetycznych pod-

legających badaniu w zakresie wdrażania koncepcji SOBE można zauważyć, że 

rokrocznie liczba ich się zmniejsza. Biorąc jednak pod uwagę udział badanych 

przedsiębiorstw w krajowym rynku energii struktura badanej próby jest porów-

nywalna. 

Badając praktykę przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wdrażania 

koncepcji SOBE w odniesieniu do aspektów ochrony środowiska naturalnego 

próbowano określić udział środków finansowych przeznaczanych na ten cel, 

oczekiwane korzyści z realizacji określonych działań oraz ich adresatów. 

Wśród przedsiębiorstw energetycznych zaangażowanie w działania w za-

kresie SOBE dotyczące aspektów ochrony środowiska na przestrzeni badanego 

okresu jest znacznie zróżnicowane w zależności od rodzaju dostarczanych me-

diów oraz podejmowanej/planowanej aktywności w tym zakresie (por. tab. 2). 

Tabela 2 

Struktura procentowa aktywności badanych przedsiębiorstw w zakresie SOBE w odnie-

sieniu do ochrony środowiska naturalnego w latach 2008–2010 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Elektroenergetyka, w tym: 61 66 50 

− podejmowanie działań 47 61 75 

− brak działań 37 35 8 

− działania w planach 16 – 17 

− brak odpowiedzi  4 – 

Gazownictwo, w tym: 23 16 24 
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Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

− podejmowanie działań 86 100 100 

− brak działań – – – 

− działania w planach 14 – – 

− brak odpowiedzi – – – 

Energetyka cieplna, w tym: 16 18 26 

− podejmowanie działań 83 100 88 

− brak działań – – – 

− działania w planach 17 – 12 

− brak odpowiedzi – – – 

Razem badane przedsiębiorstwa 100 100 100 

Źródło:  opracowanie na podstawie: Społeczna odpowiedzialność….; Społeczna odpowiedzial-

ność przedsiębiorstw energetycznych w świetle drugich…; Raport z badań ankieto-

wych… 

Na podstawie wyników przedstawionych w tabeli 2 można stwierdzić, iż 

społeczna odpowiedzialność biznesu wobec środowiska naturalnego jest najle-

piej realizowana przez przedsiębiorstwa gazownicze. W przypadku przedsię-

biorstw ciepłowniczych mimo spadku zaangażowania w tym zakresie w roku 

2010 w stosunku do roku poprzedniego nie można uznać, że jest to zjawisko 

niepokojące. Badane przedsiębiorstwa mimo że w analizowanym okresie nie 

podejmują działań proekologicznych to planują je w przyszłości. W wypadku 

przedsiębiorstw elektroenergetycznych, na przestrzeni badanego okresu, udział 

w przedsięwzięciach proekologicznych był najmniejszy, jednak z roku na rok 

obserwuje się jego wzrost, przy jednoczesnym spadku braku chęci podejmowa-

nia jakichkolwiek przedsięwzięć w zakresie ochrony i restytucji środowiska na-

turalnego.  

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że przedsiębiorstwa podejmu-

ją szeroki wachlarz działań mających na celu ochronę i restytucję środowiska 

naturalnego. Są to w szczególności działania mające na celu ograniczenie nega-

tywnego wpływu na środowisko naturalne, likwidację zanieczyszczeń środowi-

ska gruntowo-wodnego, promocję i poprawę efektywności energetycznej, sto-

sowanie ekologicznych i bezpiecznych rozwiązań technologicznych. Rozpatru-

jąc podejmowane działania w kontekście zasad kalkulacji cen i stawek opłat za 

energię, w tym ujęcia w nich kosztów modernizacji, rozwoju i ochrony środo-

wiska podejmowane działania można podzielić na dwie grupy, tj. działania fi-

nansowane z wypracowanego zysku lub osiągnięte w wyniku obniżki kosztów 

oraz działania finansowane bezpośrednio z przychodów osiągniętych ze sprze-
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daży i dystrybucji energii. Do pierwszej grupy działań można zaliczyć podej-

mowanie inicjatyw mających na celu: 

a) wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz monitorowanie 

wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne; 

b) minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne przez 

ograniczanie zużycia czynników energetycznych, segregację śmieci, zbiórkę 

baterii, wtórne wykorzystanie materiałów socjalno-biurowych, itp.; 

c) ochronę środowiska przyrodniczego, w szczególności wynoszenie gniazd 

bocianich zlokalizowanych na słupach energetycznych na platformy (Po-

gram ochrony bociana białego), objęcie patronatem ochrony ptaków i drzew 

(kasztanowców); 

d) edukację ekologiczną i promocję efektywności energetycznej wśród pra-

cowników i społeczności lokalnej, np. przeprowadzanie wykładów z zakresu 

ochrony środowiska w ramach szkoleń okresowych bhp, jak również 

w szkołach i uczelniach wyższych, oraz organizowanie konkursów promują-

cych działania proekologiczne. 

Natomiast do drugiej grupy działań finansowanych z pobieranych od od-

biorców energii cen i stawek opłat należą: 

a) wszelkiego rodzaju modernizacje, w tym modernizacje techniczno- 

-technologiczne oraz remonty służące środowisku naturalnemu, jak: 

- remonty kotłowni,  

- likwidacje kotłowni węglowych na rzecz czystych źródeł energii, np. ko-

tłowni gazowych, 

- wymiana pieców c.o., 

- badania i wymiana transformatorów, kondensatorów i wyłączników za-

wierających PCB, 

- modernizacja nieszczelnych stanowisk transformatorowych 110/SN, 

- modernizacja węzłów cieplnych. 

- poprawa sprawności kotłowni, 

- ograniczenie emisji spalin, redukcja CO2, redukcja pyłu,  

b) usuwanie azbestu; 

c) minimalizacja strat energii oraz ubytków wody w procesie przesyłu energii 

cieplnej; 

d) likwidacja zanieczyszczeń terenów byłych źródeł energii. 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, iż przedsiębiorstwa energe-

tyczne na realizowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności wobec środo-
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wiska naturalnego przeznaczają od 0,00002% do 3% przychodów ogółem. Bio-

rąc pod uwagę możliwość ujęcia w cenach i stawkach opłat kosztów moderni-

zacji, rozwoju i ochrony środowisk oraz wyodrębnione grupy działań w tym za-

kresie można stwierdzić, że większość inicjatyw jest finansowana z przychodów 

uzyskanych ze sprzedaży i dystrybucji energii, a więc dzięki przyzwoleniu „re-

gulatora” – Prezesa URE, który dopuścił określony przez poszczególne podmio-

ty poziom cen i stawek opłat uwzględniający planowane koszty tych przedsię-

wzięć. Inną grupę stanowią działania, które nie powodują wydatków środków 

pieniężnych, a z samego założenia przyczyniają się do oszczędności kosztów 

w przedsiębiorstwach. Dotyczy to w szczególności ograniczenia zużycia ener-

gii, paliwa i wody oraz segregacji śmieci i wtórnego wykorzystania surowców. 

Mając na uwadze oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko 

naturalne są konieczne wielokierunkowe zamiany w zakresie zmniejszenia jego 

negatywnego oddziaływania na otoczenie.  

W Polsce w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom oddziaływania 

sektora energetycznego na środowisko naturalne uchwalono ustawę Prawo 

energetyczne
16

 oraz akty wykonawcze do tej ustawy
17

. Problematyka ochrony 

środowiska naturalnego jest również akcentowana w projekcie opracowywanej 

przez Ministerstwo Gospodarki Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Śro-

dowisko oraz w koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (SOB). 

Wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu przez przedsiębiorstwa 

energetyczne, w tym wobec środowiska naturalnego jest niezmiernie trudne 

i wymaga odmiennego podejścia z uwagi na warunki w jakich te przedsiębior-

stwa funkcjonują. Należy pamiętać, iż nie jest to rynek w pełni konkurencyjny, 

a ceny i stawki opłat energii są w dalszym ciągu w pewnym zakresie regulowa-

ne. 

W myśl koncepcji SOB przedsiębiorstwa energetyczne mogą prowadzić 

różnego rodzaju inwestycje i inicjatywy mające na celu zapobieganie degradacji 

środowiska naturalnego, ograniczenie zanieczyszczeń i ich skutków oraz resty-

tucji środowiska. Istotny jest fakt, iż na mocy obowiązujących przepisów prawa 

                                                           
 16  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 

 17  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządze-

nie…; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych 

zasad… 
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przedsiębiorstwa energetyczne są zobowiązane do identyfikacji i pomiaru kosz-

tów ochrony środowiska. Koszty te mogą bowiem stanowić podstawę do usta-

lenia cen i stawek opłat za energię. Nad zasadnością ich poziomu czuwa Prezes 

URE. Tym samym niejednokrotnie realizowanie społecznej odpowiedzialności 

wobec środowiska naturalnego odbywa się za pośrednictwem odbiorcy energii, 

który partycypuje w kosztach określonych przedsięwzięć za pośrednictwem 

ustalonej przez przedsiębiorstwo, a zatwierdzonej przez „regulatora” ceny 

i stawki opłat. 

W zaistniałej sytuacji istotne znaczenie, w zakresie wdrażania przez przed-

siębiorstwa energetyczne koncepcji społecznej odpowiedzialności, ma działal-

ność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Powinien on, jako „regulator” 

wprowadzać określone środki i narzędzia regulacyjne o charakterze perswazyj-

nym. Realizacja działań w tym zakresie wymaga, przede wszystkim, współpra-

cy z regulowanymi przedsiębiorstwami. Dodatkowo pomocne może być podej-

mowanie różnego rodzaju inicjatyw z organizacjami pozarządowymi, ośrodka-

mi naukowymi i badawczymi oraz podmiotami doradczymi, mających na celu 

promowanie idee społecznej odpowiedzialności. 
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In this article was introduced the problems of social responsibility to environmen-

tal of energetic enterprises. From consideration on influence this sector of economy on 

environmental, the market condition in what these enterprises function and the current 
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the realization of social responsibility conception to environmental. The aim of article is 
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The analysis of literature sources is the main method applied in this article. During the 

investigations was used the method of comparative analysis as well as the method of 
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otencjał rozwojowy przedsiębiorczości został przedstawiony na podstawie 

badań prowadzonych w mikroprzedsiębiorstwach położonych na terenie 

gminy Sadowne w powiecie węgrowskim w województwie mazowieckim. Ba-

daniami objęto firmy zatrudniające do 9 pracowników. Celem badań było okre-

ślenie możliwości rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz wpływu jaki mają na to 

instytucje z ich otoczenia. Pod uwagę wzięto współpracę mikroprzedsiębiorstw 

z jednostkami samorządu terytorialnego oraz bankami. 

 

Obserwując przemiany zachodzące w Polsce możemy zauważyć, że 

zwiększa się skala przedsiębiorczości indywidualnej na obszarach wiejskich. 

Mieszkańcy wsi po pierwszych, nie zawsze udanych inicjatywach przedsiębior-

czych, które miały miejsce w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, 

obecnie dużo lepiej radzą sobie z tym zagadnieniem. Na ten stan wpływa na 

pewno fakt integracji Polski z Unią Europejską. Otwarcie się Polski oraz kon-

kurencja z firmami unijnymi powoduje potrzebę pomysłów i podejmowania ry-

zyka samodzielnych inicjatyw. Rozwój przedsiębiorczości powinien stać się 
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podstawowym kierunkiem działania na obszarach wiejskich. Jest on lokalnie 

zdeterminowany przez: położenie gmin, stan infrastruktury, poziom bezrobocia, 

sprawność władz lokalnych, oraz sprawność instytucji wiejskich. 

We współczesnych warunkach konkurencji, integracji gospodarczej i glo-

balizacji, przedsiębiorczość to istotny czynnik dla powstawania, trwania i roz-

woju przedsiębiorstw, finalnie decydujących o rozwoju całej gospodarki. Przed-

siębiorczość oznacza podejmowanie na własny rachunek, różnych przedsię-

wzięć, pomysłów, mających przynieść poprawę warunków życia
1
. 

Przedsiębiorczość jest pewnego rodzaju postawą człowieka wobec otocze-

nia, w którym żyje i pracuje. Na postawę tę składa się wiele elementów takich 

jak: aktywność, innowacyjność, skłonność do ryzyka, adaptacyjność, dążenie do 

rozwoju itp. W ekonomii za przedsiębiorcę uważa się osobę, która organizuje 

czynniki produkcji (ziemię, pracę i kapitał) w celu osiągnięcia zysku. Przedsię-

biorczość traktowana jest niekiedy jako czwarty czynnik produkcji, oprócz 

trzech wyżej wymienionych
2
. Przedsiębiorczość, wiązana jest najczęściej 

z działalnością gospodarczą, natomiast rzadziej łączona jest z określonymi ce-

chami osobowości ludzkiej (np.: inicjatywa, zaradność), czyli działań wpływa-

jących na społeczność lokalną. W Polsce występuje duże zróżnicowanie pod 

względem stopnia rozwoju między poszczególnymi regionami i rejonami. Z ba-

dań nad przedsiębiorczością wynika, że o atrakcyjności danego terenu decyduje 

w dużej mierze sposób zarządzania. Natomiast dużo rzadziej czynnikami wa-

runkującymi ten rozwój są np. elementy przyrodnicze, takie jak położenie, za-

soby naturalne itp.
3
 Można, zatem stwierdzić, że rozwój lokalnej przedsiębior-

czości zależy w dużej mierze od sprawnej działalności systemu instytucjonalne-

go, w tym głównie od działań podejmowanych przez samorządy lokalne w za-

kresie rozwoju społeczno-gospodarczego wsi. 

Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstwa tworzą wszystkie instytucje 

należące do infrastruktury ekonomicznej i społecznej, które istnieją niezależnie 

od przedsiębiorstwa i na nie oddziałują. W otoczeniu tym ważne miejsce zajmu-

                                                           
 1  Przedsiębiorczość po wstąpieniu Polski do UE. Tworzenie warunków sprzyjających racjo-

nalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego zasobu Skarbu Państwa, red. L. Pałasz, Wy-

dawnictwo AR, Szczecin 2005. 

 2  J. Wilkin, Przedsiębiorczość na wsi – główne determinanty i uwarunkowania, w: Przedsię-

biorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich, Materiały z Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej, Trzcinica 1997, s. 59. 

 3  J. Dąbrowska-Kabas, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Zarys 

problematyki, Logobiznes, Warszawa 1996, s. 28. 
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ją instytucje samorządu terytorialnego, które są zdecentralizowaną formą admi-

nistracji publicznej
4
.  

Tworzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw związane jest z rozwojem 

otoczenia, w którym funkcjonują. Rozwój to wszelki, długotrwały proces kie-

runkowych zmian, w którym można wyróżnić prawidłowo po sobie następujące 

etapy przemian danego obiektu; także proces kierunkowych przemian, w które-

go toku obiekty przechodzą od form lub stanów prostszych i mniej doskonałych 

do form lub stanów bardziej złożonych i doskonalszych pod określonym wzglę-

dem
5
. Zmiany te mają charakter celowy, są zatem ukierunkowane na zamierzo-

ną poprawę istniejącego stanu. Pojęcie rozwoju lokalnego odnosi się głównie do 

dwóch pojęć jakimi są „terytorium”, na którym określa się rozwój (gminy, so-

łectwa) oraz pojęcie „zmiany”. Rozwój gminy jest niezbędnym warunkiem two-

rzenia możliwie jak najlepszego środowiska życia dla jej mieszkańców – wa-

runków zamieszkania, pracy i odpoczynku
6
. 

Rozwój społeczno-gospodarczy dokonuje się w wyniku akumulacji, two-

rzenia i powiększania rzeczywistych rozmiarów społecznego produktu przy 

jednoczesnych zmianach instytucji i stosunków ekonomicznych
7
. Rozwój go-

spodarczy danego terenu uwarunkowany jest wieloma czynnikami, do których 

zalicza się czynniki niezależne od człowieka takie jak położenie geograficzne, 

ukształtowanie terenu, klimat oraz czynniki, których poziom uzależniony jest 

w szczególności od polityki państwa, aktywności samorządów lokalnych i ogó-

łu mieszkańców. Aby zapewnić wzrost społeczno-gospodarczy w skali regio-

nalnej i lokalnej niezbędne jest podejmowanie działań służących wspieraniu 

miejscowych inicjatyw i wspieraniu struktury regionu
8
. Szanse rozwoju gospo-

darczego jednostek terytorialnych zależą od zakresu inwestycji dokonywanych 

przez inwestorów (publicznych i prywatnych). Inwestycje gminne wspierają 

rozwój lokalnych firm, tworzą lokalny rynek pracy oraz podnoszą standard ży-

cia mieszkańców
9
. 

                                                           
 4  A. Woś, Agrobiznes. Makroekonomia. T.I. Key Text. Warszawa 1996, s. 189. 

 5  Encyklopedia PWN, 2005. 

 6  A. Wojewódzka, Kapitał ludzki w strategiach rozwoju gmin województwa mazowieckiego, 

Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 

2005, s. 222. 

 7  B. Winiarski, Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 

s. 244. 

 8  P. Serafin, Identyfikacja podstawowych pojęć rozwoju regionalnego i lokalnego, Zeszyty 

naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 568, Kraków 2001, s. 88. 

 9  J. Dynowska, E. Rudwicz, Oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój lokalny 

gmin, ACTA Oeconomia 6 (2) 2007, s. 30. 
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Badania przeprowadzono wśród mikroprzedsiębiorstw w gminie Sadowne 

w powiecie węgrowskim w województwie mazowieckim. Jedynym kryterium 

przyjętym do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do badań była liczba zatrud-

nionych do 9 osób. Zarówno jednostka, jak i jej lokalizacja były przypadkowe. 

W badaniach wzięło udział 20 mikroprzedsiębiorstw, które stanowiły 7,4% 

z ogółu 271 działających na terenie gminy. Badania przeprowadzono we wrze-

śniu 2012 roku, na podstawie wizyty ankietera i wywiadu z właścicielem. Ce-

lem niniejszej pracy było określenie możliwości rozwoju mikroprzedsiębiorstw 

w gminie Sadowne i wpływu jaki mają na to instytucje działające w ich otocze-

niu.  

Gmina Sadowne obejmuje 23 sołectwa i liczy około 6800 mieszkańców. 

Zajmuje obszar o powierzchni 145 km2 (14472 ha). Użytki rolne zajmują 9442 

ha co stanowi 65,2%, lasy 3848 ha co stanowi 26,6% powierzchni gminy. 

Współczesna rzeźba terenu gminy Sadowne jest wynikiem działalności czynni-

ków rzeźbotwórczych okresów zlodowacenia środkowopolskiego oraz proce-

sów denudacyjnych z okresu zlodowacenia północnopolskiego. Skałą macierzy-

stą gleb gminy Sadowne są utwory lodowcowe i wodno-lodowcowe w postaci 

glin i piasków. Sadowne jest gminą o małym udziale gleb dobrych. Wśród 

użytków rolnych gleby klasy IVa i b stanowią 18,4%, a gleby klas V i VI aż 

81,6%
10

. 

Ze względu na walory turystyczne teren gminy Sadowne, jako położony 

w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym jest atrakcyjnym miejscem dla rozwo-

ju agroturystyki. Coraz częściej można zaobserwować transakcje zakupu zagród 

rolniczych z przeznaczeniem na indywidualny wypoczynek. 

Dla prowadzonej działalności gospodarczej ważne znaczenie odgrywa 

czas. Pierwsze lata funkcjonowania są najważniejsze i najtrudniejsze. Jeżeli 

pomysł na działalność gospodarczą okaże się trafny i przedsiębiorstwo utrzyma 

się w tym czasie na rynku to taka firma ma duże szanse na długą aktywność. 

Połowa ankietowanych przedsiębiorstw założona została w latach dziewięćdzie-

siątych lub wcześniej (10 firm). Mają, zatem już za sobą ten trudny okres. Po 

roku 2000 powstało 10 firm, ale w ich przypadku również można mówić, że po-

                                                           
 10  www.sadowne.pl (25.10.2012). 
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radziły sobie z pierwszym, najtrudniejszym okresem. Najmłodsza z założonych 

firm powstała w 2009 roku.  

Istotne znaczenie dla prowadzonej działalności ma status prawny firmy. 

Najprostsze formy jak prowadzenie działalności gospodarczej osób fizycznych, 

są stosunkowo łatwe do założenia, ale mają wiele ograniczeń, których pozba-

wione są bardziej skomplikowane np. spółki. Założenie spółki jest jednak trud-

niejsze, bo wymaga np. zgromadzenia odpowiedniego kapitału zakładowego. 

Wszyscy ankietowani prowadzą działalność gospodarczą jako osoby fizyczne.  

Profil prowadzonej działalności w badanych przedsiębiorstwach był zróż-

nicowany. Większość osób, bo aż czternaście prowadziło działalność handlową 

i usługowo-handlową. Prowadzona w tym zakresie działalność dotyczyła han-

dlu detalicznego i hurtowego materiałami przemysłowymi, serwisu maszyn rol-

niczych, usług montażowych itp. Usługami transportowymi krajowymi i mię-

dzynarodowymi osób i towarów, które również należą do bardzo często wybie-

ranych działalności zajmowało się cztery osoby. Dwie osoby prowadziły dzia-

łalność produkcyjno-usługową w zakresie okien, drzwi oraz mebli kuchennych. 

Badane mikroprzedsiębiorstwa zatrudniały od 2 do 6 osób. Średnie zatrud-

nienie w badanych firmach wynosiło około 3 osób, a ogółem zatrudnionych by-

ło 61 pracowników. 

Ankietowane przedsiębiorstwa są zróżnicowane przede wszystkim pod 

względem prowadzonej działalności. Wszystkie mają już za sobą początkowy 

okres działalności, w którym dużo firm upada, nie radząc sobie z wyznaczony-

mi celami, konkurencją, problemami w zarządzaniu itp. Ich praca w dotychcza-

sowym trudnym okresie, wprowadzania w Polsce gospodarki rynkowej oraz 

wstąpienia do Unii Europejskiej daje szansę na dalszą dobrą działalność. 

 

Przystępując do opracowania zagadnienia czynników, jakie mają wpływ 

na rozwój badanych mikroprzedsiębiorstw należy określić ich pozycję rynkową. 

Analiza struktury obrotów firm według obszaru działania wskazuje, że średnio 

90% obrotów skierowana była na rynek lokalny, czyli ograniczony do obszaru 

powiatu i rynek regionu, czyli obszaru województwa. Pozostałe 10% są obro-

tami dotyczącymi obszaru reszty kraju i zagranicy. Przy czym sprzedaż swoich 

usług i towarów za granicę deklarują tylko dwie firmy. 
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Ostatnie lata w Polsce, to okres dużych przemian wynikających z jednej 

strony z integracji z Unią Europejską, a z drugiej z międzynarodowego kryzysu. 

Jak te procesy wpłynęły na powiększenie liczby klientów w badanych firmach? 

Trzech ankietowanych deklaruje, że w ostatnich pięciu latach liczba klientów 

wzrosła ponad 100%. Pięć osób szacuje wzrost od 50 do 100%. Trzy osoby 

uważają, że był to wzrost od 0 do 50%, a pozostałe dziewięć twierdzi, że liczba 

ich klientów pozostała bez zmian.  

Istotną rzeczą w prowadzonej działalności są stali kontrahenci. Wśród an-

kietowanych po pięć firm miało od 2 do 5 i od 6 do 19 stałych kontrahentów. 

Siedem firm nie miało żadnego stałego kontrahenta i trzy miały po ponad 50 

kontrahentów.  

Ankietowane przedsiębiorstwa swoje produkty sprzedają głównie przez 

własne sklepy firmowe (14 osób). Pozostali dostarczają swoje usługi czy pro-

dukty bezpośrednio do klienta lub innych firm.  

Analiza konkurencji w gminie Sadowne w opinii badanych przedsiębior-

ców wykazała, że średnio na jedną firmę przypada ok. 20 przedsiębiorstw o po-

dobnej lub takiej samej działalności. Wśród badanych występuje jednak duże 

zróżnicowanie. Trzy firmy twierdzą, że konkurencja, która ich dotyczy to ok. 

100 przedsiębiorstw. Kolejne cztery uważają, że jest to wielkość od 40–60 kon-

kurentów. Pozostałe uważają, że konkuruje z nimi maksymalnie 10 firm.  

Określając zewnętrzne czynniki rozwoju, ważne zagadnienie tworzą uwa-

runkowania lokalne, które pomagają lub przeszkadzają w prowadzeniu firmy 

(tabela 1). Wśród podanych odpowiedzi, większość uważana jest przez ankie-

towanych za niemające wpływu na prowadzoną działalność. Za najbardziej 

przeszkadzające ankietowani wymieli podatki lokalne i państwowe. Natomiast 

wśród uwarunkowań mających wpływ na prowadzoną działalność wymieniano 

najczęściej dostęp do rynków zbytu i surowców. Te uwarunkowanie trudno jest 

zaliczyć do takich, na które wpływ mają władze lokalne. Należą one raczej do 

charakteru obszaru czy ludności zamieszkującej ten teren. 

Tabela 1 

Uwarunkowania lokalne wpływające na prowadzenie firmy 

Wyszczególnienie 
Pomagały 

Nie miały 

wpływu 
Przeszkadzały 

Liczba odpowiedzi 

Strategia władz lokalnych 4 15 1 

Pomoc finansowa władz lokalnych 2 18 – 
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Wyszczególnienie 
Pomagały 

Nie miały 

wpływu 
Przeszkadzały 

Liczba odpowiedzi 

Stosunek władz lokalnych do przed-

siębiorców 

3 16 1 

Podatki lokalne – 8 12 

Podatki państwowe – 13 7 

Organizacja szkoleń dla społeczności 

lokalnej 

3 17 – 

Dostęp do surowców 5 15 – 

Dostęp do rynków zbytu 11 7 2 

Źródło:  obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 

Analiza zagadnienia dotyczącego barier rozwoju przedsiębiorczości w kra-

ju pozwoliła stwierdzić, że największe bariery, ankietowani widzą w dostępie 

do siły roboczej i jej kosztach (8 odpowiedzi) oraz wyrażają obawy przed kon-

kurencją krajową (5 odpowiedzi). Czyli są to bariery, niewykraczające swoim 

zasięgiem poza granice państwa. Wynika to m.in. z prowadzonej działalności 

i jej zasięgu, który rzadko wykracza poza granice powiatu czy województwa. 

Problemy z wejściem na rynek Unijny i konkurencji z tam działającymi firma-

mi, jest słabiej akcentowany przez ankietowanych. 

Poza wcześniej opisanymi uwarunkowaniami lokalnymi, duże znaczenie 

dla rozwoju firmy mają także czynniki ekonomiczne (tab. 2). Większość czyn-

ników ekonomicznych, według opinii właścicieli, nie ma żadnego wpływu na 

działalność firmy albo przeszkadza w jej rozwoju. Wśród głównych czynników 

ograniczających rozwój firmy ankietowani wymienili: podatki lokalne 

i centralne, opłaty administracyjne oraz oprocentowanie kredytów. Ankietowani 

wśród czynników pomagających w rozwoju wymieniają przede wszystkim siłę 

nabywczą klientów i wzrost gospodarczy kraju. Część ankietowanych wymienia 

także otwarcie rynku unijnego, ale są to przede wszystkim jednostki, które 

sprzedają swoje wyroby i świadczą usługi za granicą.  

Tabela 2 

Czynniki ekonomiczne wpływające na rozwój firmy 

Wyszczególnienie 
Pomagały 

Nie miały 

wpływu 
Przeszkadzały 

Liczba odpowiedzi 

Opłaty administracyjne – 8 12 

Kurs wymiany walut 1 11 8 

Stopa kredytowa 1 13 6 

Podatki centralne – 7 13 
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Wyszczególnienie 
Pomagały 

Nie miały 

wpływu 
Przeszkadzały 

Liczba odpowiedzi 

Podatki lokalne – 5 15 

Poziom inflacji – 16 4 

Procedura zakładania firmy 1 14 5 

Siła nabywcza klientów 16 2 2 

Wzrost gospodarczy w kraju (PKB) 12 8 – 

Obowiązujące prawo pracy 1 12 7 

Otwarcie rynku UE 9 10 1 

Źródło:  obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 

Wśród przedsiębiorców istnieje głębokie przekonanie o potrzebie wsparcia 

w rozwoju firmy przez władze lokalne. Ankietowani wsparcie widzą przede 

wszystkim w budowie nowoczesnej infrastruktury (14 odpowiedzi) oraz warun-

ków potrzebnych dla funkcjonowania przedsiębiorczości (6 odpowiedzi). Jed-

nocześnie, nikt z ankietowanych nie widzi potrzeby w pośredniczeniu władz lo-

kalnych w konfliktach między przedsiębiorcami, czy wpływu na konkurencyj-

ność pomiędzy nimi poprzez udzielanie licencji i zezwoleń. 

Dokumentem, który wyznacza kierunki rozwoju jednostki jest strategia 

rozwoju. Większość ankietowanych nie zna strategii rozwoju swojej gminy (14 

odpowiedzi). Wśród sześciu znających tę strategię, trzech uważa, że jest w niej 

uwzględniony rozwój drobnej przedsiębiorczości. Pozostali uważają, że strate-

gia rozwoju ma wpływ na działalność ich firmy.  

Ponad połowa ankietowanych nie nawiązuje żadnej współpracy z samo-

rządami. Spośród siedmiu osób, które podjęły taką współpracę, pięć przypad-

ków dotyczyło pomocy w poszukiwaniu pracowników. Pozostałe odnosiły się 

do obniżenia kosztów działalności (poprzez wybudowanie infrastruktury) i do 

pomocy w pozyskaniu rynków zbytu.  

Dużo lepiej wygląda natomiast współdziałanie badanych firm w zakresie 

współpracy z innymi firmami o tym samym profilu działalności. Takiej odpo-

wiedzi udzieliło jedenastu ankietowanych. Formą tej współpracy we wszystkich 

przypadkach była kooperacja handlowa. Niektórzy właściciele firm deklarują 

również wymianę informacji oraz wspólną działalność doradczą dotyczącą ryn-

ków zbytu, pracy itp. 

Wśród przeszkód w nawiązywaniu współpracy z innymi firmami ankieto-

wani podają brak wymiernych korzyści z tej współpracy, nieufność potencjal-

nych partnerów do współpracy, brak środków na współpracę oraz sytuację 

prawną (np. tajemnice handlowe firmy). 
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Badani nie współpracują również z innymi instytucjami jak izby, fundacje, 

zrzeszenia, stowarzyszenia itp. 

Ostatnim zewnętrznym czynnikiem rozwoju badanych przedsiębiorstw, 

z ich otoczenia instytucjonalnego jest system bankowy i jego usługi. Z bankami 

każdy ma do czynienia, na co dzień. Mało jest ludzi, którzy nie posiadają np. 

konta bankowego, które muszą mieć funkcjonujące firmy. Badani mają rachun-

ki założone w bankach spółdzielczych (17 odpowiedzi) i w bankach komercyj-

nych (5 odpowiedzi).  

Prawie połowa ankietowanych korzysta również z usług innych instytucji 

finansowych. Usługi te dotyczyły np. leasingu. W przypadku ankietowanych 

umowa leasingu dotyczyła samochodów. Wśród korzyści leasingu dla leasingo-

biorców należy przede wszystkim wskazać na jego zalety w dziedzinie finan-

sów przedsiębiorcy. Zalety leasingu w tej kwestii, to głównie możliwość funk-

cjonowania na rynku mimo braku pieniędzy w kasie czy na rachunku banko-

wym, czyli innymi słowy, możliwość finansowania własnych inwestycji z ob-

cych środków trwałych, tj. środków należących do leasingodawcy. 

Ważną zaletą systemu bankowego jest możliwość korzystania w jednym 

miejscu z różnych usług i produktów. Wszystkie badane firmy korzystały 

w swoich bankach z rachunku bieżącego. Jest to zjawisko normalne, gdyż wy-

magają od nich tego przepisy związane z rejestracją firmy, a poza tym posiada-

nie takiego konta bardzo upraszcza ich działalność. Dużo odpowiedzi dotyczyło 

również wykorzystania różnych instrumentów kredytowych, czyli kredytu in-

westycyjnego (12 odpowiedzi), kart kredytowych (15 odpowiedzi) czy linii kre-

dytowych (5 odpowiedzi). Ankietowani wymieniali również możliwość korzy-

stania z obsługi internetowej oraz możliwości lokowania swoich wolnych środ-

ków finansowych w funduszach inwestycyjnych. 

Duża oferta produktów i usług bankowych w większości przypadków (16 

odpowiedzi) jest satysfakcjonująca i spełnia oczekiwania ankietowanych. Jed-

nocześnie przedsiębiorcy wskazują na pewne bariery występujące w działalno-

ści banków, które przeszkadzają im lub uniemożliwiają szersze korzystanie 

z usług proponowanych przez bank. Na pierwszym miejscu ankietowani wy-

mieniają tu zbyt dużo formalności oraz wysokie koszty usług bankowych, a tak-

że brak odpowiedniej oferty dopasowanej do ich wymagań. Jak widać działal-

ność banków z jednej strony jest satysfakcjonująca, z drugiej zaś banki mają 

jeszcze duże możliwości rozwoju swoich produktów i usług. 
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Reasumując powyższe rozważania o możliwości rozwoju mikroprzedsię-

biorstw w gminie Sadowne, można stwierdzić, że otoczenie firm zwłaszcza in-

stytucjonalne wywiera znaczący wpływ na ich działalność. W przypadku insty-

tucji samorządowych współpraca z firmami jest jednak mało popularna i słabo 

rozwinięta (35%). Przedsiębiorcy wymagają jednak od instytucji samorządo-

wych dużej sprawności działania szczególnie, jeśli chodzi o rozwój i budowę 

infrastruktury (70%), która zapewni lepsze funkcjonowanie ich przedsiębiorstw. 

Drugim elementem, o którym była mowa, jest system bankowy. Tu współpraca 

jest na dużo wyższym poziomie (100%), ale jest ona wymagana przez prawo. 

Korzystanie z produktów i usług bankowych w dużym stopniu wspomaga oraz 

determinuje działalność przedsiębiorstw i dla 80% ankietowanych spełnia ich 

oczekiwania i jest satysfakcjonująca. 
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The opportunities of activity development were shown based on the research car-

ried out in some enterprises of Sadowne commune. The investigation covered micro-

enterprises. The aim of the investigation concerned determination of the support which 

surrounding institution provide and if such support really exists and how cooperation in 

this matter looks like. Cooperation between the enterprises and local government units 

and banks were taken under consideration. 

Translated by Iwona Soczewka 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

urystyka w Polsce nie jest dominującą gałęzią gospodarki. Jednak podmio-

ty działające w tym sektorze przyczyniły się do zasilenia gospodarki naro-

dowej w 2011 roku o kwotę ok. 70 mld zł, co stanowiło nieco ponad 5% PKB
1
.  

Uczestnikami wewnętrznego ruchu turystycznego w Polsce są przede 

wszystkim mieszkańcy kraju. Jednocześnie z roku na rok zwiększa się liczba tu-

rystów zagranicznych odwiedzających Polskę. Poprawa warunków polskiej ba-

zy noclegowej, inwestycje w infrastrukturę (drogową oraz turystyczną), warun-

ki naturalne, wejście Polski do Unii Europejskiej oraz przystąpienie do układu 

z Schengen zwiększa atrakcyjność turystyczną naszego kraju. Dowodem tego 

jest 49 miejsce w rankingu atrakcyjności turystycznej – Travel & Tourism 

Competitiveness Report 2011
2
, co oznacza awans aż o 9 pozycji w porównaniu 

z rokiem 2009. 

Natężenie ruchu turystycznego w Polsce nie rozkłada się równomiernie 

pomiędzy województwa. Jest to spowodowane występowaniem (lub też nie) ko-

rzystnych warunków przyrodniczych, zróżnicowanym stanem infrastruktury, 

                                                           
 1  Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007–2011, www.d1dmfej9n5l- 

gmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/40356/original/RAPORT_o_stanie_g

ospodarki_2007-2011.docx?1361345772 (28-05-2013), s. 74. 

 2  www.weforum.org/reports/travel-tourism-competitiveness-report-2011. 
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zarówno turystycznej jak i transportowej, a także stanem środowiska naturalne-

go
3
.  

Celem artykułu była identyfikacja kierunku, tempa zmian i natężenia wa-

hań sezonowych wybranych zmiennych charakteryzujących ruch turystyczny 

w trzech województwach w latach 2004–2011 według miesięcy. Badaniami, 

z wykorzystaniem metod statystyczno-ekonometrycznych, objęto: liczbę tury-

stów, liczbę udzielonych noclegów oraz średni czas pobytu w ośrodkach zbio-

rowego zakwaterowania w następujących województwach: 

- małopolskim,  

- mazowieckim,  

- zachodniopomorskim. 

Wyboru dokonano kierując się: wielkością udziałów w ruchu turystyczne-

go oraz specyfiką tego ruchu. Dwa pierwsze z nich zostały wybrane ze względu 

na najwyższe udziały w krajowym ruchu turystycznym. Natomiast woj. za-

chodniopomorskie ma udział wprawdzie o ok. 5 punktów procentowych (p.p.) 

niższy, ale posiada specyfikę związaną z położeniem nad Morzem Bałtyckim. 

Na te trzy województwa przypada ok. 1/3 krajowego ruchu turystycznego. 

 

Szczegółowa analiza prawidłowości w zakresie przebiegu i natężenia se-

zonowości w trzech wybranych województwach zostanie poprzedzona synte-

tyczną analizą wskaźników dynamiki i struktury liczby turystów według woje-

wództw. W tabeli 1 przedstawiano dane dotyczące dynamiki liczby turystów 

korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania w Polsce według wo-

jewództw w latach 2004–2011 oraz ich udział w ogólnej liczbie turystów w ska-

li kraju.  

                                                           
 3  Por. I. Bąk, Atrakcyjność turystyczna regionów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem 

warunków ekologicznych, Statystyka w Praktyce, Prace Naukowe nr 1163 Akademii Ekonomicz-

nej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007. 
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Tabela 1 

Wskaźniki dynamiki oraz udział liczby turystów korzystających z obiektów zbiorowego 

zakwaterowania w poszczególnych latach w sumie rocznej (w %) według województw 

oraz lat. 

Wojewódz-

two  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

dolnośląskie a 1 1,036 1,101 1,204 1,198 1,073 1,128 1,207 

b 9,46 9,35 9,48 9,65 9,33 8,44 8,44 8,63 

kujawsko- 

-pomorskie 

a 1 1,056 1,116 1,205 1,24 1,221 1,265 1,309 

b 3,54 3,56 3,59 3,61 3,61 3,59 3,53 3,5 

lubelskie a 1 0,995 1,033 1,127 1,239 1,193 1,218 1,198 

b 3,08 2,92 2,89 2,94 3,14 3,05 2,96 2,79 

lubuskie a 1 1,025 1,074 1,228 1,33 1,154 1,183 1,266 

b 2,98 2,92 2,91 3,1 3,26 2,86 2,79 2,85 

łódzkie a 1 1,049 1,227 1,384 1,512 1,566 1,685 1,777 

b 3,32 3,32 3,71 3,89 4,14 4,32 4,42 4,46 

małopolskie a 1 1,082 1,143 1,228 1,176 1,18 1,246 1,36 

b 12,99 13,4 13,49 13,51 12,57 12,74 12,78 13,35 

mazowieckie a 1 1,086 1,165 1,254 1,36 1,399 1,6 1,663 

b 11,22 11,62 11,89 11,92 12,56 13,04 14,18 14,1 

opolskie a 1 0,994 1,03 1,15 1,273 1,211 1,181 1,27 

b 1,07 1,02 1 1,04 1,12 1,08 1 1,03 

podkarpackie a 1 1,143 1,18 1,239 1,295 1,369 1,457 1,503 

b 2,69 2,94 2,89 2,83 2,87 3,07 3,1 3,06 

podlaskie a 1 1,059 1,074 1,234 1,229 1,164 1,214 1,259 

b 2,12 2,14 2,07 2,22 2,14 2,05 2,03 2,02 

pomorskie a 1 1,027 1,087 1,205 1,218 1,23 1,244 1,269 

b 7,38 7,23 7,29 7,53 7,4 7,54 7,25 7,07 

śląskie a 1 1,143 1,179 1,187 1,231 1,265 1,321 1,348 

b 7,54 8,23 8,09 7,58 7,64 7,93 7,89 7,68 

świętokrzy-

skie 

a 1 0,977 1,105 1,294 1,17 1,268 1,343 1,437 

b 1,71 1,59 1,71 1,87 1,64 1,8 1,81 1,85 

warmińsko- 

-mazurskie 

a 1 0,994 1,073 1,139 1,188 1,115 1,178 1,258 

b 4,3 4,07 4,19 4,15 4,2 3,98 4 4,08 

wielkopolskie a 1 1,01 1,06 1,139 1,238 1,2 1,316 1,358 

b 6,84 6,59 6,6 6,6 6,97 6,82 7,12 7,02 

zachodnio-

pomorskie 

a 1 1,027 1,027 1,112 1,159 1,179 1,162 1,24 

b 8,47 8,3 7,91 7,98 8,08 8,3 7,77 7,93 

Razem c 17749,6 18602,2 19518,1 20954,1 21564,1 21362,7 22471,5 23487,6 

a 1 1,048 1,1 1,181 1,215 1,204 1,266 1,323 

a – wskaźniki dynamiki (2004=100) 

b – udział liczby turystów w poszczególnych województwach w sumie rocznej 

c – suma roczna liczby korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania 

* wyróżnieniem oznaczono analizowane województwa 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Turystyka w Polsce 2004–2011. 
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Z informacji zawartych w tabeli 1 wynika, że liczba turystów korzystają-

cych z obiektów zbiorowego zakwaterowania w Polsce wzrosła z 17,7 mln 

w 2004 do prawie 23,5 mln w roku 2011, to jest ok. 32,3%. Wzrost ten nie był 

jednak równomierny w całym analizowanym okresie. Średnie tempo wzrostu 

liczby turystów korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania wynio-

sło ok 4%. 

Najwyższymi udziałami w ruchu turystycznym w analizowanym okresie 

charakteryzowały się województwa małopolskie oraz mazowieckie. Ich udział 

w ogólnej liczbie turystów w 2011 roku wyniósł odpowiednio 13,35 i 14,1% 

i był wyższy w porównaniu z rokiem 2004 odpowiednio o 0,36 i 2,88 punktów 

procentowych Oznacza to wzrost o odpowiednio 36 i 66,3%. 

W przypadku woj. zachodniopomorskiego, udział liczby turystów odwie-

dzających to województwo w ogólnej liczbie turystów w 2011 roku wyniósł 

7,97% i był niższy o 0,54 punktów procentowych niż w 2004. Spadek ten wy-

stąpił pomimo zwiększenia liczby turystów odwiedzających województwo 

o ponad 3,6 mln (24%) w analizowanym okresie. Oznacza to, że większość 

„nowych” odwiedzających wybrała inne województwa jako cel swoich podró-

ży. 

Na rysunkach 1–3 przedstawiono kształtowanie się liczby turystów oraz 

liczby udzielonych noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwate-

rowania w latach 2004–2011 w województwach: małopolskim, mazowieckim 

oraz zachodniopomorskim według miesięcy. 
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Rys 1.  Liczba turystów (w tys.) oraz liczba udzielonych noclegów (w tys.) w tury-

stycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w latach 2004–2011 w wo-

jewództwie małopolskim 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Turystyka w Polsce 2004–2011. 

 

Rys 2.  Liczba turystów (w tys.) oraz liczba udzielonych noclegów (w tys.) w tury-

stycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w latach 2004–2011 w wo-

jewództwie mazowieckim 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Turystyka w Polsce 2004–2011. 
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Rys. 3.  Liczba turystów (w tys.) oraz liczba udzielonych noclegów (w tys.) w tury-

stycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w latach 2004–2011 w wo-

jewództwie małopolskim 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Turystyka w Polsce 2004–2011. 

Z analizy rysunków 1–3 wynika, że przebiegi wszystkich analizowanych 

zmiennych charakteryzują się wyraźnymi wahaniami sezonowymi. Z rysunków 

wynika również, że liczba turystów oraz liczba udzielonych noclegów w obiek-

tach zbiorowego zakwaterowania dla województwa małopolskiego i mazowiec-

kiego, cechuje wyraźnie wzrostową dynamiką. W przypadku woj. zachodnio-

pomorskiego zarówno liczba turystów jak i liczba udzielonych noclegów 

utrzymują się na względnie stałym poziomie (z lekkim trendem wzrostowym). 

Na podstawie danych dotyczących liczby udzielonych noclegów oraz licz-

by turystów obliczono średnią długość pobytu w obiektach zbiorowego zakwa-

terowania w analizowanych województwach. Kształtowanie się tych zmiennych 

przedstawiono na rysunku 4. 
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Rys. 4.  Średnia długość pobytu (w dniach) w turystycznych obiektach zbiorowego za-

kwaterowania w latach 2004–2011 (skala półlogarytmiczna) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Turystyka w Polsce 2004–2011. 

Z rysunku wynika, że zdecydowanie najdłuższym średnim okresem pobytu 

w obiektach zbiorowego zakwaterowania charakteryzowało się woj. zachodnio-

pomorskie. Cechowało się ono również najwyższą amplitudą wahań – od około 

4 dni w styczniu/grudniu do blisko 8 dni w czerwcu i lipcu. Widoczny jest także 

„skok” długości pobytu w początkowych miesiącach roku. Spowodowane może 

to być na przykład przyjazdami uczniów w okresie ferii zimowych. Od 2009 

roku w tym województwie ma miejsce malejąca tendencja trwania średniej dłu-

gości pobytu w okresie letnim (rys. 4). Wynikać to może z faktu zmniejszania 

się siły nabywczej znaczącej liczby turystów, skracających pobyt nad morzem. 

W przypadku woj. małopolskiego średnia długość pobytu oscylowała 

w granicach 3–4 dni, a maksima sezonowe, równe co do wielkości, pojawiały 

się zarówno latem jak i zimą. Maksima zimowe związane są z bardzo dużym 

napływem uczniów przyjeżdżających w okresie ferii zimowych trwających ro-

tacyjnie 6 tygodni oraz amatorów „białego szaleństwa” spędzających część 

urlopu.  

Zdecydowanie najkrótszą średnią długością pobytu charakteryzowało się 

woj. mazowieckie – kształtowała się ona na poziomie ok. 2 dni. W wojewódz-
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twach małopolskim i mazowieckim zauważalna jest także tendencja spadkowa 

średniej długości pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. 

W celu bardziej precyzyjnego, w porównaniu z analizą graficzną, zbadania 

przebiegu sezonowości zmiennych wraz ze wskazaniem okresów, w których 

przypadały maksima i minima sezonowe, zostały oszacowane wskaźniki sezo-

nowości
4
. 

W tabeli 2 zestawione zostały ich oceny dla: liczby turystów, liczby udzie-

lonych noclegów oraz średniej długości pobytu w trzech województwach. 

W trzech ostatnich wierszach zostały zestawione: minimalne i maksymalne 

wartości wskaźników sezonowych oraz ich rozstępy mierzące amplitudy wahań.  

Tabela 2 

Oceny wskaźników sezonowości: liczby turystów, liczby udzielonych noclegów oraz 

średniej długości pobytu turystów w turystycznych obiektach  

zbiorowego zakwaterowania. 

M
ie

si
ąc

 woj. małopolskie woj. mazowieckie woj. zachodniopomorskie 

liczba 

tury-

stów 

liczba 

udziel. 

nocle-

gów 

średnia 

dłu-

gość 

pobytu 

liczba 

tury-

stów 

liczba 

udziel. 

nocle-

gów 

średnia 

dłu-

gość 

pobytu 

liczba 

tury-

stów 

liczba 

udziel. 

nocle-

gów 

średnia 

dłu-

gość 

pobytu 

I 77,82 83,52 107,75 80,34 77,67 96,65 46,08 32,47 77,08 

II 78,21 92,80 119,04 79,94 77,73 97,77 49,85 41,73 91,43 

III 85,30 80,70 95,58 98,78 96,84 98,14 59,47 50,49 92,21 

IV 87,36 79,49 90,77 95,27 94,18 98,78 73,78 62,21 91,39 

V 118,77 106,41 89,48 113,15 111,42 98,46 106,38 96,26 98,86 

VI 118,16 110,82 93,85 116,71 114,04 97,41 140,01 144,22 112,12 

VII 123,79 148,75 120,94 97,24 108,47 111,37 222,66 268,00 131,22 

VIII 137,83 155,10 112,69 99,29 108,23 108,49 203,18 237,94 128,00 

IX 122,16 113,43 93,12 117,18 117,57 100,20 110,08 110,46 109,14 

X 106,41 93,09 88,10 116,46 114,80 99,53 79,91 69,31 95,06 

XI 73,21 65,05 88,62 101,23 97,99 97,49 59,15 48,83 89,29 

XII 70,97 70,82 100,06 84,41 81,06 95,70 49,44 38,08 84,18 

MIN 70,97 65,05 88,10 79,94 77,67 95,70 46,08 32,47 77,08 

MAX 137,83 155,10 120,94 117,18 117,57 111,37 222,66 268,00 131,22 

R 66,87 90,05 32,84 37,25 39,90 15,67 176,58 235,53 54,14 

* pogrubieniem oznaczono maksima wskaźników sezonowości 

Źródło: opracowanie własne  

                                                           
 4  A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 90. 
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Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że liczba turystów oraz liczba noc-

legów w badanych województwach podlegają wyraźnym wahaniom sezono-

wym. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki najbardziej atrakcyjnych tury-

stycznie miejsc w tych regionach oraz terminów wyjazdów urlopów. W pierw-

szym przypadku jest to pas Tatr znajdujący się na południu tego województwa 

oraz miasto Kraków z jego zbytkami [Turystyka w województwie małopol-

skim…, s. 31–35]. Przebieg sezonowości, mierzony ocenami wskaźników licz-

by turystów i liczby udzielonych noclegów w woj. małopolskim jest zbliżony, 

ponieważ wskaźniki te, wartości wyższe od 100, przyjmują w okresie od maja 

do września. Dla pierwszej z tych zmiennych również w październiku. Wystę-

pują jednak znaczące różnice w natężeniu wahań. Wyższą o ponad 33 punktów 

procentowych amplitudą wahań charakteryzuje się liczba udzielonych nocle-

gów. Maksima sezonowe obu zmiennych przypadają w sierpniu, przy czym je-

go poziom jest o ponad 17 punktów procentowych niższy dla liczby turystów. 

Ponadto zwraca uwagę fakt, że wskaźniki sezonowości dla liczby udzielonych 

noclegów w styczniu, a zwłaszcza w lutym, są o kilka lub kilkanaście punktów 

procentowych wyższe od analogicznych ocen dla liczby turystów. Świadczy to 

o tym, że średnia długość pobytu ulega wydłużeniu. Potwierdzają to spostrzeże-

nie również informacje o kształtowaniu się ocen wskaźników sezonowych śred-

niej długości pobytu. Wartości powyżej 100 przyjmują one, w lipcu i sierpniu, 

także w styczniu i lutym tj. odpowiednio w okresie wakacji letnich i ferii zimo-

wych. Oceny maksimów sezonowych przypadają na lipiec oraz luty i różnią się 

mniej niż o dwa punkty procentowe Amplituda wahań średniej długości pobytu 

jest zdecydowanie niższa niż w przypadku dwóch pozostałych zmiennych i wy-

nosi 32,84 punkty procentowe. 

Z analizy kształtowania się wskaźników sezonowości liczby turystów dla 

woj. mazowieckiego wynika, że oceny wyższe od 100 przyjmują one w roz-

łącznych podokresach. Na pierwszy podokres składają się miesiące: maj i czer-

wiec, a na drugi: miesiące od września do listopada. Maksima sezonowe przy-

padające odpowiednio na czerwiec i wrzesień różnią się o mniej niż 0,5 punk-

tów procentowych. W przypadku liczby udzielonych noclegów, oceny wskaźni-

ków sezonowości wyższe od 100, widoczne są w miesiącach od maja do paź-

dziernika. Natomiast dla średniej długości pobytu tylko w miesiącach lipiec–

wrzesień. Amplituda wahań sezonowych dla tego województwa, jest znacznie 

niższa, i dla dwóch pierwszych zmiennych nie przekracza 38 punktów procen-

towych, a dla średniej długości pobytu jest niższa od 16 punktów. 
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Ruch turystyczny w przypadku woj. mazowieckiego jest związany przede 

wszystkim z Warszawą. Świadczy o tym m.in. liczba turystów korzystających 

z noclegów na 1000 ludności
5
. Przyczyna takiego, a nie innego rozkładu mak-

simów sezonowych należy upatrywać m.in. w: 

- obciążeniu obsługą biznesowego ruchu turystycznego przed i po sezonie 

urlopowym,  

- obciążeniu obsługi interesantów spoza stolicy w instytucjach publicznych, 

sądach oraz specjalistycznych jednostkach służby zdrowia, przed i po sezo-

nie urlopowym, 

- obsłudze wycieczek szkolnych związaną z rozpoczęciem oraz zakończeniem 

roku szkolnego oraz innych wycieczek zorganizowanych, 

- obsługą tranzytowego ruchu turystycznego, szczególnie biznesowego, wyni-

kającego m.in. z lokalizacji największego w Polsce międzynarodowego por-

tu lotniczego – Lotniska Chopina,  

- rozpoczęciem w miesiącach letnich napraw oraz modernizacji infrastruktury, 

szczególnie drogowej. 

Zdecydowanie najwyższym natężeniem sezonowości charakteryzuje się 

woj. zachodniopomorskie, którego najbardziej atrakcyjnym regionem jest pas 

nadmorski. W pasie tym, w 2011 roku zlokalizowanych było ponad 75% 

wszystkich obiektów zbiorowego zakwaterowania
6
. Konsekwencją tego jest 

fakt, że ruch turystyczny w tym województwie ma charakter silnie sezonowy. 

W przypadku liczby turystów, wskaźnikami sezonowości wyższymi od 100 

charakteryzują się miesiące od czerwca do września, przy czym w miesiącach 

wakacyjnych przekraczają one 200. Maksimum sezonowe przypada na lipiec 

(222,66), a minimum na styczeń (46,08). Amplituda wahań wskaźników sezo-

nowości przekracza więc 176 punktów procentowych. Jeszcze wyższą amplitu-

dą, bo wynoszącą ponad 235 punktów charakteryzuje się liczba udzielonych 

noclegów. Wartości wskaźników sezonowości wyższe od 100, obie zmienne, 

przyjmują w tych samych miesiącach. Także w tych samych miesiącach wystę-

pują minima i maksima sezonowe, z tym, że maksimum dla liczby noclegów 

jest o ok. 50 punktów procentowych wyższe, a minimum o ponad 13 punktów 

niższe. Amplituda dla średniej długości pobytu jest znacznie niższa, ale i tak 

znacznie wyższa niż w pozostałych analizowanych województwach. Wartości 

                                                           
 5  Portret województwa mazowieckiego 2005–2011, red. A. Ajdyn, Informacje i opracowania 

statystyczne, Warszawa 2012, s. 80. 

 6  Województwo zachodniopomorskie 2012. Podregiony, powiaty, gminy, red. R. Wronkowska, 

Informacje i opracowania statystyczne, Szczecin 2012, s. 205. 
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wyższe od 100, wskaźniki przyjmują w miesiącach od maja do września. Mak-

simum i minimum sezonowe przypada także na lipiec i styczeń. Oznacza to, że 

poza sezonem urlopowym (czerwiec–wrzesień), stopień wykorzystania bazy tu-

rystycznej jest niewielki. Pobyty turystyczne w tym okresie dotyczą przede 

wszystkim osób korzystających z sanatoriów i uczestniczących w różnego typu 

szkoleniach i konferencjach oraz uczniów przyjeżdżających w ramach „zielo-

nych szkół”, czy w okresie ferii zimowych. 

Minima dla wszystkich analizowanych województw przypadają na miesią-

ce zimowe: grudzień (woj. małopolskie) oraz styczeń (woj. mazowieckie oraz 

zachodniopomorskie). W przypadku dwóch województw: małopolskiego oraz 

mazowieckiego widzimy jednak, że w lutym oraz w marcu wzrasta okresowo 

liczba udzielonych noclegów. Jest to związane przede wszystkim z terminami 

ferii zimowych. 

Z analizy maksimów wskaźników sezonowych dotyczących średniej dłu-

gości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania wynika, że ich przebieg 

w przypadku województwa małopolskiego oraz mazowieckiego, nie pokrywa 

się z położeniem maksimów liczby turystów oraz liczby udzielonych noclegów. 

Z informacji zawartych w tabeli wynika, że są one przesunięte wyraźnie na 

miesiące letnie (lipiec). Dłuższe pobyty w tym okresie wskazują na turystyczny 

charakter tych wizyt. Podobną sytuację zauważamy również w przypadku mi-

nimów sezonowych dla tej zmiennej oraz ww. województw.  

Na rysunkach 5–7 przedstawiano kształtowanie się wskaźników sezono-

wych dla zmiennych dotyczących liczby turystów, liczby noclegów oraz długo-

ści średniego pobytu. 
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Rys. 5.  Kształtowanie się wskaźników sezonowości dotyczących liczby turystów ko-

rzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania w analizowanych woje-

wództwach 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

Rys. 6.  Kształtowanie się wskaźników sezonowości dotyczących liczby noclegów 

w obiektach zbiorowego zakwaterowania w analizowanych województwach 

Źródło:  opracowanie własne. 
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Rys. 7.  Kształtowanie się wskaźników sezonowości dotyczących średniej długości po-

bytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania w analizowanych wojewódz-

twach 

Źródło:  opracowanie własne. 

Jedną z głównych przyczyn zróżnicowania w przebiegu sezonowości jest 

specyfika ruchu turystycznego, tzn. cel wyjazdów wybieranych przez turystów 

w Polsce. Z analiz przeprowadzonych w 2011 przez GUS
7
 wynika, że najko-

rzystniejszą relacją liczby osób korzystających z noclegów do liczby mieszkań-

ców charakteryzowały się województwa: zachodniopomorskie [587,1], pomor-

skie [253,9] (pas nadbrzeżny) oraz małopolskie [254,2] (góry). Oznacza to, że 

turyści wybierali przede wszystkim tereny mniej zurbanizowane o dużych walo-

rach przyrodniczych. 

Z analiz przeprowadzonych w artykule wynika, że: 

1. Liczba turystów korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania 

w Polsce w roku 2011 wzrosła w porównaniu z rokiem 2004 o ok. 5,7 mln 

osób tj. o 32,3%. Spośród badanych województw, wyższą dynamiką charak-

                                                           
 7  Turystyka w Polsce w latach: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Informacje 

i opracowania statystyczne, Warszawa 2005–2012, s. 48. 
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teryzowały województwa: mazowieckie (wzrost o 77,7%) i małopolskie 

(wzrost o 36,0%). W przypadku woj. zachodniopomorskiego odnotowano 

jedynie wzrost o 24%. Spowodowało to zmniejszenie udziału województwa 

o ok. 0,5 punktów procentowych. 

2. Poddane badaniu województwa znacznie różnią się średnimi długościami 

pobytu wynikającymi ze specyficznych cech charakteryzujących ich atrak-

cyjność turystyczną. Zdecydowanie najwyższe wartości przyjmuje ona 

w woj. zachodniopomorskim (4–8 dni), a następnie w małopolskim (3–4 

dni). W przypadku woj. mazowieckiego średnia długość pobytu kształtuje 

się na poziomie 2–3 dni. 

3. Maksima sezonowe dla liczb: turystów i udzielonych noclegów w obiektach 

zbiorowego zakwaterowania we wszystkich trzech województwach przypa-

dają na miesiące letnie, a minima na miesiące zimowe. Występują jednak 

bardzo duże różnice w amplitudach ocen wskaźników sezonowości. Zdecy-

dowanie najwyższą różnicą skrajnych wartości charakteryzuje się woj. za-

chodniopomorskie (176,6 oraz 235,5 punktów procentowych) W przypadku 

woj. małopolskiego analogiczne wielkości wynoszą: 66,9 oraz 90,1 punktów 

procentowych, a mazowieckiego 32,8 i 37,3 punktów procentowych. 

4. Amplitudy ocen skrajnych wskaźników sezonowości dla średniej długości 

pobytu przyjęły zdecydowanie niższe wartości – dla województwa małopol-

skiego, mazowieckiego oraz zachodniopomorskiego wyniosły one odpo-

wiednio: 32,8; 15,7 oraz 54,1 punktów procentowych. Jednocześnie obser-

wuje się tendencję spadkową tej zmiennej. Oznacza to skracanie średniego 

okresu pobytu. 

5. Przebiegi sezonowe tej zmiennej kształtują się odmiennie niż ma to miejsce 

w przypadku liczby turystów. Jest to najbardziej widoczne w przypadku woj. 

małopolskiego, w którym odnotowano dla średniej długości pobytu wystę-

powanie dwóch maksimów sezonowych: w lipcu i w lutym. 

Bąk I., Atrakcyjność turystyczna regionów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem 

warunków ekologicznych, Statystyka w Praktyce, Prace Naukowe nr 1163 Akade-

mii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007. 

Bubula B., Janczy M., Król D., Turystyka w województwie małopolskim w 2011 r., In-

formacje i opracowania statystyczne, Kraków 2012. 
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1

uży udział terenów chronionych w Polsce północno-wschodniej i wyni-

kające z tego regulacje prawne powodują pojawienie się konfliktów po-

między poszczególnymi użytkownikami przestrzeni. Celem artykułu było zdia-

gnozowanie owych konfliktów oraz przedstawienie takiego modelu rozwoju, 

który nie będzie zagrożeniem dla jakości i trwałości przyrodniczych zasobów 

tego regionu.  

W pracy przeprowadzono badania z zastosowaniem analizy materiałów 

źródłowych, wykorzystując dostępne opracowania planistyczno-strategiczne, 

sporządzane przez władze samorządowe. Dążenie do optymalizacji rozwoju go-

spodarczego, który nie prowadzi do degradacji walorów środowiska, prowadzi 

do wzrostu znaczenia gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego. 

Bardzo ważne jest poczucie, że zagrożenie dla funkcjonowania przestrzeni 

przyrodniczej może być jednocześnie zagrożeniem dla trwałego rozwoju. 

Przez zrównoważoną gospodarkę przestrzenną należy rozumieć takie dzia-

łania planistyczne, które prowadzą do zbilansowanego, szczególnie w stosunku 

do prognozowanej liczby ludności, rozwoju przestrzennego, opartego na posza-

                                                           
 1  Praca naukowa sfinansowana ze środków na naukę w latach 2010–2012 jako projekt ba-

dawczy. 
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nowaniu zasobów, zwłaszcza przyrodniczych. Zgodnie z założeniem P. Fogel
2
 

planowanie przestrzenne jest ustalaniem priorytetów i wyważeniem wartości 

w oparciu o uwarunkowania, w tym środowiskowe. Na ich podstawie podej-

mowane są decyzje dotyczące przeznaczenia terenu lub jego zagospodarowania. 

W rzeczywistości jest to trudne dokonywanie wyborów i znajdowanie kompro-

misów przestrzennych pomiędzy interesem jednostki, a szeroko rozumianym in-

teresem społecznym. Widoczne rezultaty planowania miejscowego, szeroko 

opisywane w literaturze nie pozostawiają wątpliwości, że podejmowanie decy-

zji planistycznych bardzo często odbywa się z pominięciem istotnych uwarun-

kowań.  

W kontekście coraz bardziej rozpowszechnionej zasady trwałego i zrów-

noważonego rozwoju, istotną kwestią w gospodarowaniu przestrzenią jest 

uwzględnienie wartości ekologicznych i społecznych. Przestrzeń na równi z la-

sami, wodami, złożami surowców mineralnych, powietrzem, powinna być trak-

towana jako zasób i wartość nadrzędna, której system prawa zagwarantować 

musi należytą ochronę. Stąd bezdyskusyjne jest uznanie za podstawę dla gospo-

darki przestrzennej zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienie to wydaje 

się być kluczowym dla planowania przestrzennego na obszarach o cennych wa-

lorach przyrodniczych w Polsce
3
. 

 

W krótkim okresie uwzględnienie wartości przyrodniczych oznacza ogra-

niczenie działalności gospodarczej. Wymaga ono bowiem oszczędnej gospo-

darki zasobami naturalnymi, ochrony przyrody i krajobrazu, a także zapewnie-

nia odpowiedniej, dla zaspokojenia potrzeb społecznych, podaży powierzchni 

przestrzeni publicznych. Uwzględnienie w procesie kształtowania ładu prze-

strzennego na obszarach chronionych, ekologicznych i społecznych wartości 

przestrzeni, powoduje lokalne obniżenie stawek renty gruntowej z uwagi na wa-

lory środowiska przyrodniczego lub przeznaczonych pod rozwój infrastruktury 

społecznej. Działania takie oznaczają jednak utratę części potencjalnych wpły-

                                                           
 2  P. Fogel, Zrównoważona gospodarka przestrzenna – konflikt wartości na poziomie zarzą-

dzania gminą, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2010, s. 12. 

 3  Szerzej na ten temat w: W. Gaczek, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wy-

dawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2003. 
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wów podatkowych do budżetu samorządu, co powoduje z kolei ograniczenie 

wydatków, w tym inwestycyjnych, a tym samym hamuje rozwój gospodarczy. 

Pomimo wskazanych ograniczeń, w dłuższym okresie, ład przestrzenny 

kształtowany zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju może 

być czynnikiem rozwoju gospodarczego. Niewątpliwie stanowi on bodziec sty-

mulujący gospodarkę. Dzieje się tak z kilku powodów.  

Po pierwsze, rośnie obecnie znaczenie gospodarki opartej na wiedzy. Wie-

dza, w odróżnieniu od tradycyjnych czynników produkcji, jest czynnikiem pra-

wie niewyczerpującym się, a jej przyrost zależy m.in. od roli nauki w społe-

czeństwie i wielkości nakładów przeznaczanych na jej rozwój. Sektory edukacji 

i badawczo-rozwojowy zaliczające się w dużej mierze do usług publicznych 

i nierealizujące bezpośrednio celów gospodarczych, w efekcie generują wzrost 

gospodarczy.  

Po drugie, rozwój gospodarki opartej na wiedzy nie zależy jedynie od jej 

przyrostu. Wymaga on wysokiej jakości kapitału ludzkiego. Jego jakość kształ-

towana jest nie tylko dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze edukacyjnej, ale 

również infrastrukturze systemu ochrony zdrowia i kultury. Jak pokazują bada-

nia, sprzyjający innowacjom klimat zapewniają ośrodki o bogatym życiu kultu-

ralnym i silnym środowisku artystycznym. 

Po trzecie, niektóre uznawane za nieprodukcyjne działy usług, takie jak np. 

kultura, stają się w krajach wysoko rozwiniętych, istotnymi, innowacyjnymi 

i bardzo dochodowymi działami gospodarki.  

Ponadto, przedsiębiorstwa działające w sferze gospodarki opartej na wie-

dzy, poszukując wykwalifikowanych pracowników, lokują się w miejscach ofe-

rujących dobre warunki życia, a więc czyste środowisko i dobrze rozwiniętą in-

frastrukturę społeczną.  Wskazane zjawiska, choć nie wyczerpują całego spek-

trum problematyki, jasno wskazują, że kształtowanie ładu przestrzennego w du-

chu rozwoju zrównoważonego powinno zapewniać prawidłowy rozwój tych 

funkcji. W krótkim okresie ograniczają one efektywność ekonomicznego wyko-

rzystania przestrzeni, ale w dłuższej perspektywie zapewniają stabilny wzrost 

gospodarczy i korzystne warunki życia, co również wiąże się z ograniczaniem 

i kontrolowaniem presji wywieranej przez działalność człowieka na środowisko 

przyrodnicze
4
. 

                                                           
 4  M. Tarkowski, Ład przestrzenny jako czynnik rozwoju przestrzennego Pomorza, Instytut 

Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2007, s. 33. 
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Wybitne walory przyrodniczo-krajobrazowe, bogactwo kultur i tradycji, 

czyste środowisko naturalne przesądzają o konkurencyjności regionu Polski 

północno-wschodniej. 

Dużym atutem województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego są 

ponadprzeciętne walory przyrody ożywionej. Świadczy o tym duży udział 

w strukturze użytkowania użytków zielonych, bagien i lasów. W województwie 

podlaskim zachowały się duże kompleksy leśne – Puszcze: Białowieska, Augu-

stowska i Knyszyńska. Duży stopień naturalności cechuje dolina Narwi, Bie-

brzy i Bugu. Na terenie województwa gniazdują także rzadkie gatunki ptaków: 

głuszec, cietrzew, rybołów
5
. 

Natomiast w województwie warmińsko-mazurskim występują najbardziej 

wartościowe rezerwaty przyrody, które włączone zostały na listę obiektów obję-

tych konwencją Ramsar
6
. Są to rezerwaty o międzynarodowej randze ornitolo-

gicznej: J. Drużno, J. Karaś, J. Łuknajno, J. Oświn. Ogólna powierzchnia par-

ków krajobrazowych stanowi 6,1% obszaru województwa. Jest to mniejszy 

udział niż średni krajowy o 0,8%. Na obszarze województwa ustanowionych 

zostało 8 parków krajobrazowych. Największe powierzchnie zajmują obszary 

chronionego krajobrazu – 39,2% powierzchni województwa. Jest to znacznie 

większy udział niż średnia w kraju, która wynosi ok. 23%. Na obszarze wyzna-

czono 67 obszarów chronionego krajobrazu. Znaczne obszary województwa 

o dużej wartości przyrodniczej wpisane zostały w europejską sieć Natura 2000. 

Zajmują one 1/5 powierzchni województwa. Zdecydowana większość tych ob-

szarów jest już obecnie objęta prawnymi formami ochrony przyrody
7
. 

W związku z występowaniem na terenie obu województw tak bogatego 

środowiska przyrodniczego działania władz powinny być ukierunkowane na: 

- racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów, 

- ochronę cennych i unikatowych ekosystemów. 

                                                           
 5  Uchwała nr IX/81/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. 

w sprawie Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003–2006, s. 70. 

 6  Konwencja Ramsar – potoczna nazwa układu międzynarodowego dotyczącego ochrony 

przyrody, który został podpisany 2 lutego 1971 roku podczas konferencji w irańskim kurorcie 

Ramsar nad brzegiem Morza Kaspijskiego. Konwencja weszła w życie 21 grudnia 1975 roku. 

 7  Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 30 grudnia 2008 r. dotyczący Ekspertyzy do 

Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. II, Warszawa, 

s. 167. 
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Jest to kompromis trudny do osiągnięcia, ale musi być podjęty z korzyścią 

dla człowieka. Obszary cenne przyrodniczo są ujmowane w działalności rolni-

czej, leśnej, budowlanej, mieszkaniowej, infrastrukturalnej i przemysłowej. Za-

tem odosobniona polityka ekologiczna nie jest w stanie rozwiązać wszystkich 

problemów wynikających z ochrony środowiska. Natomiast w pełni kompetent-

na jest do tego polityka przestrzenna, której częścią składową jest polityka eko-

logiczna. Dlatego też zabezpieczenie wymogów ochrony środowiska jest moż-

liwe poprzez właściwe rozmieszczenie osadnictwa, systemu infrastruktury i sys-

temu produkcji. 

W województwie podlaskim i warmińsko-mazruskim za najbardziej słusz-

ne wydaje się być rozpatrywanie wyżej wymienionego problemu w odniesieniu 

do następujących sfer:
8
 

1. Rolnictwa i leśnictwa – problemem na tym terenie jest nie tylko kwestia 

nadmiernego stosowania nawozów sztucznych i środków chemicznej ochro-

ny roślin, ale również stosowanie nieadekwatnych do warunków przyrodni-

czych sposobów uprawy, wprowadzanie monokultur, itp. Region powinien 

preferować typ rolnictwa wielofunkcyjnego, a na obszarach parków narodo-

wych typ chroniący bioróżnorodność.  

2. Urbanizacji – można zaobserwować, iż wraz z rozwojem społeczno- 

-gospodarczym tego regionu część ludności wiejskiej przenosi się do naj-

większych miast, a tym samym część ludności największych miast emigruje 

do zewnętrznych stref aglomeracji. Oba procesy sprawiają, że tereny zurba-

nizowane ulegają powiększeniu, co wpływa na pojawienie się nowych kon-

fliktów między założeniami ochrony środowiska a rozwojem osadnictwa. 

Dotyczą one m.in. rozbudowy dróg, sieci energetycznej, budowy infrastruk-

tury komunalnej, co w konsekwencji powoduje zagrożenie dla układów 

przyrodniczych. 

3. Rozwoju transportu – konflikty te dotyczą przede wszystkim inwestycji dro-

gowych. Przykład stanowi planowana budowa szosy drogi ekspresowej S6- 

-Via Baltica, której początkowe plany budowy przebiegały przez Dolinę Ro-

spudy. Presja społeczna i naciski ze strony ekologicznych organizacji poza-

rządowych oraz ze strony instytucji unijnych sprawiły, że w marcu 2009 ro-

ku rząd polski ogłosił, że nie będzie budował drogi szybkiego ruchu Via Bal-

                                                           
 8  J. Sawicki, Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Społeczno- 

-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warsza-

wa 2008, s. 15–55. 
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tica przez Dolinę Rospudy. Tym samym podjął decyzję o zmianie trasy całej 

drogi ekspresowej w Polsce, chroniąc kluczowe ostoje przyrody przed znisz-

czeniem. Według przyjętych zmian, Via Baltica zamiast przez Puszczę Kny-

szyńską, Dolinę Biebrzy i Puszczę Augustowską będzie wiodła przez Łomżę 

i omijała większość obszarów Natura 2000 w regionie. 

4. Turystyki – rozwój funkcji turystycznej może w regionie stać się zarzewiem 

konfliktów ze względu na wymogi związane z ochroną środowiska. Problem 

ten w dużej mierze dotyczy stosowanych rozwiązań formalnoprawnych 

i dezinformacją mieszkańców. Obszary Natura 2000 mają na przykład z de-

finicji pozostać obszarami wykorzystywanymi gospodarczo, a dla niektórych 

chronionych siedlisk takie wykorzystanie jest wręcz warunkiem ich istnie-

nia. Sytuacje konfliktowe mogą pojawiać się przeważnie na terenach o ma-

sowym ruchu turystycznym związanym z wypoczynkiem. Niezgodność inte-

resów może wywołać również rozwój innych form turystyki. Wznoszenie 

np. nowych obiektów noclegowych bez należytej kontroli architektoniczno- 

-planistycznej może powodować zakłócenia w krajobrazie danej okolicy, 

niekorzystnie wpłynąć na stosunki wodne, poziom hałasu. Samorządy tery-

torialne powinny oddziaływać na lokalizację tych obiektów w przestrzeni, 

ich standard i estetykę oraz formy architektoniczne obiektów. Ponadto więk-

sze miasta muszą sprecyzować swoje stanowisko w sprawie lokalizacji han-

dlowych obiektów wielkopowierzchniowych. Ważnym jest, aby turystyka 

kwalifikowana i edukacyjna preferowana była na obszarach parków naro-

dowych, a ekoturystyka na ich obrzeżach i otulinach zbiorników wodnych. 

W większości opisanych powyżej przypadków o wyborze konfliktowej 

funkcji terenu najczęściej decydują przesłanki czysto ekonomiczne, maksymali-

zujące zysk samorządu lokalnego. Zdając sobie sprawę z konieczności rozwoju 

gospodarczego nie można jednak dopuścić do bezpowrotnego zniszczenia kra-

jobrazu i przyrody. Koszty rewitalizacji terenów zdegradowanych czy związane 

z łagodzeniem negatywnych skutków antropopresji na obszarach chronionych 

są często znacznie wyższe niż rezygnacja lub ograniczenie rozbudowy infra-

struktury lokalnej. Aspekty te w wielu przypadkach nie są uwzględniane ani za-

uważane w przedsięwzięciach o charakterze komercyjnym, a często także 

w planach rozwoju gmin. Wobec tego głównym narzędziem ochrony przyrody 

pozostaje zatem odpowiednie planowanie przestrzenne. 

Koszty ekologiczne, społeczne, a także ekonomiczne konfliktów nieroz-

wiązanych w fazie planowania, zwykle gwałtownie rosną na etapie realizacji 
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określonych projektów. Powinny być one rozwiązywane już na etapie planowa-

nia i uzyskiwania pozwoleń na zmiany funkcji przestrzeni. Wiąże się to z nad-

rzędnym celem gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego, jakim 

jest uzyskanie tzw. ładu przestrzennego. Ład przestrzenny stanowi taką organi-

zację przestrzenną i sposób funkcjonowania terytorialnego systemu społeczne-

go, która spełnia kryteria racjonalności społecznej. Można go również rozumieć 

jako uporządkowanie całości składającej się z rozlicznych działalności człowie-

ka
9
. 

Potrzeba rozwoju ekonomicznego powiązana z rozbudową trwałej infra-

struktury i zmianą użytkowania terenów w powiązaniu ze wzrostem świadomo-

ści ekologicznej społeczeństwa nieuchronnie prowadzi do powstawania konflik-

tów w zakresie planowania funkcji danego terytorium. Polska północno- 

-wschodnia należy do regionów o szczególnych walorach przyrodniczych, któ-

rych wykorzystanie powinno być planowane z rozwagą. 

Jak już wcześniej wspomniano, podstawowym celem gospodarki prze-

strzennej jest zarówno zaspokajanie potrzeb osób zamieszkujących dany system 

terytorialny, jak i potrzeb mieszkańców innych systemów. Należą do nich po-

trzeby biofizyczne, psychospołeczne i techniczno-produkcyjne. 

Zaprezentowane w artykule przykłady konfliktowych funkcji terenu, wy-

nikają z faktu, iż obecnie popyt na przestrzeń wynikający z konieczności zaspo-

kajania określonych potrzeb społecznych jest znacznie wyższy niż podaż prze-

strzeni o określonych cechach, walorach i zasobach. Prowadzi to do powstawa-

nia sytuacji problemowych już na poziomie uzgadniania planów zagospodaro-

wania przestrzennego. W określonych środowiskach lokalnych lub niepowiąza-

nych terytorialnie grupach społecznych, poszczególne typy potrzeb mogą być 

bardziej reprezentowane, co w planowaniu przestrzennym prowadzić może do 

różnego typu konfliktów. Stąd prowadzenie działalności gospodarczej, musi 

współcześnie uwzględniać fakt, iż środowisko naturalne nie jest już dobrem 

powszechnym. Posiada ono bowiem ograniczoną pojemność i jest ściśle okre-

                                                           
 9  R. Cymerman, T. Podciborski, 2004, Propozycja metody oceny ładu przestrzennego przy 

analizie stanu zagospodarowania obszarów wiejskich, Acta Scientiarum Polonorum: Administra-

tio Locorum, nr 3(1), s. 32. 
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Spatial order is a component of integrated order. Shaping it refers to the context of 

balanced development. Objectively appearing internal and external conditions decide 

about the rational direction of development of a specific area in striving to achieve inte-

gral order. The present article devotes most attention to problems associated with the 

shaping spatial order on protected areas in north-eastern Poland and determination of 

the main fields of spatial conflicts between the socio-economic development and nature 

protection. Shaping spatial order is a vital assignment of local community which is rep-

resented by self-governments of towns and communes. The areas under legal protection 

in north-eastern Poland, are the most coherent territories, particularly valuable in terms 
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of biological diversity. These are national parks, nature reserves, landscape parks, pro-

tected landscape areas, Natura 2000 areas, natural monuments, documentation positions, 

ecological grasslands, landscape and nature units, and the protection of plants and ani-

mals.  

Translated by Milena Anna Bera 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ieodzownym elementem życia i działalności człowieka jest powstawanie 

odpadów. Człowiek od zarania dziejów wytwarza odpady. Wraz z rozwo-

jem cywilizacji i transformacją stylu życia człowieka, następuje wzrost kon-

sumpcji i powstawanie coraz większej ilości odpadów o coraz bardziej zróżni-

cowanym składzie. 

Za główne czynniki wpływające na ilość oraz skład odpadów można 

uznać: miejsce zamieszkania, liczbę mieszkańców oraz standard i styl życia. 

Skład i ilość odpadów z obszarów wiejskich różni się od odpadów pochodzą-

cych z aglomeracji miejskich. Wynika to z faktu, że na obszarach wiejskich 

wyższy jest stopień spożytkowania materiałów, surowców i środków spożyw-

czych
1
. 

Przez wieki nikt z własnej i nieprzymuszonej woli problemami dotyczą-

cymi śmieci się nie zajmował. W starożytności ten przykry obowiązek spoczy-

wał na niewolnikach. W średniowieczu królowie wydawali liczne dekrety, które 

miały zmusić poddanych do sprzątania po sobie. Mimo surowych kar nałożo-

nych na ludność, pomyje wylewane były za okna i spływały ulicami miast. 

                                                           
 1  K. Garbulewski, Geotechnika Środowiska, z. 1. Skład i geotechniczne właściwości odpa-

dów komunalnych, Wydawnictwo SGGW Warszawa 1999. 
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Większe odpady zakopywano na podwórkach albo wyrzucano do rowów. 

W czasach przedprzemysłowych człowiek korzystał wyłącznie z dóbr przyrody, 

dlatego odpady stanowiły wyłącznie resztki roślinne i zwierzęce, a także popiół. 

Ostatecznie z problemem oczyszczania miast zaczęto zmagać się dopiero 

w połowie XIX wieku, kiedy w miastach zaczęły rozwijać się zakłady przemy-

słowe, a ludzie zaczęli migrować w poszukiwaniu pracy. 

Dzikie wysypiska śmieci to miejsce, gdzie wyrzucane lub podrzucane są 

przez mieszkańców odpady komunalne. Najczęściej miejscem tym są pobocza 

dróg, lasy, miejsca wypoczynku i rekreacji, a czasem nawet centra miast. 

Powstawanie dzikich wysypisk jest wynikiem z jednej strony braku odpo-

wiedniej wiedzy i odpowiedzialności obywatelskiej, z drugiej zaś jest wynikiem 

nieodpowiedniego nadzoru i postępowania gmin w gospodarce odpadami. Dzi-

kie składowiska odpadów powodują szereg zagrożeń dla środowiska naturalne-

go będąc potencjalnym źródłem wielu rozmaitych zanieczyszczeń. Różnią się 

one od uporządkowanych składowisk odpadów komunalnych tym, że są to 

miejsca przypadkowo wybrane, gdzie śmieci nie są w żaden sposób zabezpie-

czone. 

Dzikich wysypisk nie oddziela od podłoża warstwa geomembrany, ani też 

nie posiadają one uszczelnienia hydroizolacyjnego czy wydzielonej strefy 

ochronnej. W konsekwencji dzikie wysypiska śmieci stanowią zagrożenie mi-

gracji substancji toksycznych, pochodzących ze zdeponowanych odpadów 

(bądź odcieków) w głąb profilu glebowego. W znacznym stopniu ułatwiony jest 

także kontakt tych odpadów z płytko zalegającym poziomem wód gruntowych, 

narażając je na zanieczyszczenie. Dzikie wysypiska przyczyniają się również do 

zwiększenia w glebach różnego rodzaju domieszek pochodzenia antropogenicz-

nego (gruz budowlany i ceramiczny, żużel, szkło, tworzywa sztuczne, metale, 

odpady tekstylne inne)
2
. 

Obecnie w Polsce problemy związane z prawidłową gospodarką odpada-

mi, a przede wszystkim ich unieszkodliwieniem, należą do jednych z najważ-

niejszych zagadnień ochrony środowiska
3
. W prawodawstwie polskim nadrzęd-

ną ustawą regulującą zasady postępowania z odpadami jest „Ustawa o odpa-

                                                           
 2  P. Filipiak, E. Dusza, K. Kuglarz, J. Kuźniar, K. Ćwirko, Wpływ „dzikich wysypisk” śmieci 

na terenie dzielnicy Warszewo (Szczecin) na środowisko naturalne, SKN Ochrony Środowiska AR 

w Szczecinie 2007, s. 1. 

 3  Ministerstwo Środowiska, Dostosowanie składowisk odpadów komunalnych do wymogów 

Dyrektywy Rady w sprawie składowania odpadów, Odpady i środowisko, nr 6/2004, Dziennikar-

ska Agencja Wydawnicza Maxpress, Warszawa 2004. 
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dach”, która przedstawia sposób postępowania z odpadami, ich wykorzystanie, 

składowanie oraz unieszkodliwienie.  

Podstawowym celem niniejszego opracowania było spojrzenie jak dzikie 

wysypiska śmieci oddziaływują na środowisko naturalne. Ważność tej tematyki 

wynika z rosnącego zainteresowania społeczeństwa na temat stanu środowiska, 

w którym na co dzień żyją i mieszkają.  

Analizę przeprowadzono w układzie wybranych miast województwa za-

chodniopomorskiego na podstawie danych statystycznych pochodzących 

z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz z Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Szczecinie (WIOŚ). Okres badań obejmuje lata 2008–

2011, okres kiedy świadomość społeczeństwa dotycząca zanieczyszczenia śro-

dowiska naturalnego znacznie wzrosła i nabrała znaczenia nie tylko w najbliż-

szym otoczeniu, ale przede wszystkim wśród samorządów. To właśnie dzięki 

nim liczba dzikich wysypisk śmieci badanym okresie znacznie się zmniejszyła 

dzięki prowadzonym skutecznym rozwiązaniom walki z tym problemem. 

 

Na składowiskach gromadzone są różnego rodzaju zużyte przedmioty, któ-

re często są niebezpieczne zarówno dla środowiska, jak i dla ludzi. 

W masie składowanych odpadów zachodzą procesy i przemiany biolo-

giczne, fizyczne i chemiczne, powodujące nie tylko zmianę postaci fizycznej 

odpadów, ale przede wszystkim powstanie szeregu szkodliwych związków 

i substancji stałych, ciekłych i gazowych, które przedostając się do otoczenia, 

mogą stanowić zagrożenie dla wód powierzchniowych, podziemnych oraz pod-

łoża gruntowego, ponadto stanowią źródło emisji do atmosfery niszczącego 

warstwę ozonową metanu
4
.  

Funkcjonowanie nielegalnych składowisk śmieci staje się uciążliwe dla 

środowiska naturalnego poprzez obniżenie walorów krajobrazowych terenów 

tych składowisk oraz terenów znajdujących się w jego sąsiedztwie. 

Odpady gromadzone na dzikich składowiskach nie są sortowane i wśród 

najczęstszych odpadów spotykane są metale, papier, szkło, tworzywa sztuczne, 

a także odpady niebezpieczne tj. leki, farby, baterie, zawierające metale ciężkie. 

                                                           
 4  A. Kulig, Metody pomiarowo-obliczeniowe w ocenach oddziaływania na środowisko obiek-

tów gospodarki komunalnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004. 
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Na wysypiska trafiają również odpady organiczne. Ocenia się, że stanowią one 

około 30 do 50% wszystkich odpadów komunalnych. Odpady te ulegając natu-

ralnym procesom biodegradacji przyczyniają się do postawania, a następnie 

przedostawania się do powietrza atmosferycznego substancji gazowych o cha-

rakterze odorotwórczym, toksycznym oraz palnym
5
. 

Dzikie wysypiska zlokalizowane przy drogach, łąkach stwarzają duże za-

grożenie dla okolicznej przyrody, zagrożony jest również byt zwierząt żyjących 

w ich pobliżu. Wysypiska te w szczególności obfitują w folię i plastiki. Zwie-

rzęta leśne zjadają kawałki plastikowej folii, co prowadzi do zatykania ich 

przewodu pokarmowego i w efekcie prowadzi do śmierci w okropnych cierpie-

niach. 

Każde niezabezpieczone wysypisko śmieci, stwarza ogromne ryzyko dla 

środowiska. Padający na takie wysypiska śmieci deszcz wymywa z odpadów 

różnego rodzaju trucizny i toksyny, przenosząc je do gleby, do wód gruntowych 

i powierzchniowych. Jest wylęgarnią wielu chorobotwórczych bakterii, a także 

groźnych grzybów. Miejsca zalegania różnego rodzaju odpadów stwarzają ide-

alne warunki dla rozwoju much, komarów i szczurów, które roznoszą różne 

choroby. Takie składowiska są już nie tylko niebezpieczne dla środowiska, ale 

coraz bardziej dla człowieka. 

 

W województwie zachodniopomorskim odpady wytwarzane są głównie 

przez przemysł chemiczny, energetyczny, przetwórstwo drewna, rolnictwo oraz 

budownictwo drogowe
6
. 

Obszar województwa zachodniopomorskiego charakteryzuje się dużym 

zróżnicowaniem pod względem ilości wytwarzanych odpadów. 

                                                           
 5  www.nfos.com.pl. 

 6  Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku, WIOŚ, 

Szczecin 2012, s. 98. 
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Tabela 1 

Powierzchnia dzikich wysypisk śmieci w województwie zachodniopomorskim  

(stan na 31.12.2011 r.) 

Jednostka terytorialna 
Powierzchnia w m2 

2008 2009 2010 2011 

Województwo zachodnio-

pomorskie: 

19 080 17 885 12 852 6 676 

− Pyrzyce 80 50 120 120 

− Nowogard 300 400 400 350 

− Stargard Szczeciński 3 200 3 200 500 500 

Kraj 1 056 550 3 924 807 2 748 869 474 340 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). 

Gminy zlokalizowane w środkowej części województwa zachodniopomor-

skiego, należące między innymi do powiatu pyrzyckiego, goleniowskiego 

i stargardzkiego, charakteryzuje największa zajmowana przez dzikie wysypiska 

śmieci powierzchnia. 

Obszar dzikich wysypisk śmieci województwa zachodniopomorskiego 

charakteryzuje tendencja malejąca, o czym świadczy fakt, że powierzchnia zaj-

mowana przez dzikie wysypiska śmieci z roku na rok ulega zmniejszeniu śred-

nio o 4 135 m
2
. Na koniec 2011 roku w województwie zachodniopomorskim 

było 6 676 dzikich wysypisk śmieci, to o 35% mniej niż w roku 2008. 

Podobną sytuację obserwujemy w kraju, gdzie w 2011 roku powierzchnia 

ich zmniejsza się o 3 450 467 m2 tj. o 78% w stosunku do roku 2009, gdzie 

powierzchnia zajmowana przez dzikie wysypiska śmieci była największa. 

Analizując dane dotyczące zajmowanej powierzchni przez dzikie składo-

wiska śmieci, stwierdzono, że istotny wpływ na zmniejszenie liczby dzikich 

wysypisk śmieci mają przede wszystkim samorządy, które przy pomocy straży 

miejskiej walczą z tymi nielegalnymi wysypiskami. Straż miejska może nakła-

dać mandaty na osoby zanieczyszczające środowisko w wysokości od 500 do 

5000 zł. Część gmin prowadzi także akcje i kampanie edukacyjne w celu zachę-

cenia społeczności do walki z rosnącym problemem jakim są nielegalne skła-

dowiska śmieci. Akcje te mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej 

wśród mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami. 
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Tabela 2 

Ogólna liczba istniejących i zlikwidowanych dzikich wysypisk śmieci w województwie 

zachodniopomorskim 

Jednostka terytorialna 
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2008 2009 2010 2011 

Województwo zachodnio-

pomorskie: 

318 393 297 356 230 455 219 480 

− Pyrzyce 4 2 2 2 7 1 8 – 

− Nowogard 2 5 3 7 3 – 2 1 

− Stargard Szczeciński 75 75 40 40 – 23 – 14 

Kraj 3481 9705 4373 10281 3875 9677 2539 13202 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). 

W Polsce w latach 2008–2011 istniało 14 268 dzikich wysypisk śmieci, 

z czego w województwie zachodniopomorskim istniało 1 064 takich wysypisk, 

które stanowiły 7% wszystkich istniejących dzikich wysypisk w kraju. Badane 

miasta należące do województwa zachodniopomorskiego stanowiły 14% 

wszystkich dzikich składowisk w tym województwie. 

W kraju w badanym okresie zlikwidowano 42 865 dzikich wysypisk śmie-

ci, z czego w województwie zachodniopomorskim takich składowisk zlikwido-

wano jedynie 1 689 (4%). 

Analizując dane zawarte w tabeli, można zauważyć, że likwidowanie dzi-

kich wysypisk to bardzo poważny wysiłek organizacyjny, a przede wszystkim 

finansowy dla gmin, które z tym problemem starają się walczyć. W wielu samo-

rządach brakuje środków finansowych na ten cel i dlatego powstają nowe nieza-

rejestrowane składowiska zagrażające środowisku naturalnemu. Aby zminima-

lizować powstawanie nowych składowisk władze gmin corocznie organizują dla 

swoich mieszkańców bezpłatne akcje odbioru różnego rodzaju odpadów, któ-

rych utylizacja stwarza najwięcej problemów. 

Podczas likwidacji dzikich wysypisk śmieci w Polsce zebrano ponad 287 

tys. ton odpadów komunalnych, z czego w województwie zachodniopomorskim 

zebrano ich ponad 18,7 tys. ton tj. 6,5% (tabela 3). 
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Tabela 3 

Odpady komunalne zebrane podczas likwidacji dzikich wysypisk śmieci  

w województwie zachodniopomorskim  

Jednostka terytorialna 
Odpady komunalne w tonach 

2008 2009 2010 2011 

Województwo zachodnio-

pomorskie: 

2512,0 3236,0 5531,0 7467,5 

− Szczecin 1524,0 2052,0 2882,0 2786,0 

Kraj 73369,0 108369,0 62794,0 42567,5 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). 

Walka ze śmieciami to zdecydowanie problem na dużą skalę. Niepokojący 

staje się fakt, że od 2008 roku ich liczba rośnie z roku na rok średnio o 1 651,8 

ton rocznie. W samym Szczecinie podczas likwidacji dzikich składowisk zebra-

no ponad 9 tys. ton odpadów, tj. 49%. Na dzień dzisiejszy Szczecin nie posiada 

zorganizowanego wysypiska odpadów. Kilka lat temu odpady wywożone były 

na wysypisko w Sierakowie i Kluczu, ale zostały one wyłączone z eksploatacji 

z powodu ich przepełnienia. Następnie śmieci mieszkańców Szczecina kiero-

wane były na składowiska w Smolęcinie, Dalszem i Leśnie Górnym. Obecnie 

odpady za pośrednictwem stacji przeładunkowej składowane są w Rymaniu, 

w odległości ok. 140 km od Szczecina
7
. 

Analizując dane dotyczące odpadów komunalnych zebranych podczas li-

kwidacji dzikich wysypisk śmieci w województwie zachodniopomorskim, 

można stwierdzić, że ludzie chcąc uniknąć opłat za śmieci, wywożą je na tereny 

znajdujące się w zaciszu miasta i dlatego przyczyniają się do tego, że zamiast 

redukować liczbę dzikich składowisk, powiększają ją. 

Odpady stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska na-

turalnego, zwłaszcza w przypadku nieprawidłowego ich składowania. Stwarzają 

one potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska (wód, 

powietrza, gleb). Co roku powstają nowe miejsca nielegalnego deponowania 

różnego rodzaju śmieci. Dzikie składowanie ma miejsce zarówno na terenach 

miast, jak i na obszarach wiejskich. 

                                                           
 7  www.gospodarka-odpadami.pl/strona-gowna/80/313-deponowanie-odpady-a-rodowisko. 
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Nielegalne miejsca dzikiego składowania są sukcesywnie porządkowane 

przez samorządy. Są wśród nich mniejsze lub większe składowiska odpadów, 

które stwarzają istotne zagrożenia.  

Pilne staje się podjęcie szeregu działań, które zmieniłyby obecny stan za-

gospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. Ze względu na brak jedno-

znacznej definicji dzikiego wysypiska śmieci, trudno prowadzić statystykę ich 

występowania. Istnieją strony internetowe, które zajmują się rejestracją powsta-

jących dzikich wysypisk śmieci. Jedną z takich stron jest strona www.śmieci–

stop.pl, gdzie znajduje się baza istniejących w całej Polsce dzikich wysypisk 

śmieci. Z danych portalu wynika, że najbardziej zaśmieconymi województwami 

są zachodniopomorskie oraz śląskie, a najczystszym województwo małopolskie. 

W województwie zachodniopomorskim nielegalne wysypiska istnieją 

i w znacznym stopniu oddziaływują na środowisko naturalne. Na wysypiska te 

trafiają nie tylko odpady komunalne, ale również odpady budowlane, opony, 

zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, stare meble, obudowy akumulatorów, 

odpady azbestowe, zużyty sprzęt elektryczny itp. Wszelkimi sposobami są one 

zwalczane tak, aby ograniczyć ich występowanie, a przede tak, aby je całkowi-

cie zlikwidować. Wysypiska są dużym problemem zarówno dla władz miast, 

jak i dla nas żyjących w ich bliskim otoczeniu. Jednak mimo wielu starań społe-

czeństwa i władz, z problemem występowania i powstawania nowych miejsc 

nielegalnego składowania odpadów nadal będziemy się spotykać. Trudno jest 

walczyć z tak potężną falą dziko istniejących wysypisk bez wystarczającej ilo-

ści środków, których niestety w samorządach brakuje. Z uwagi na ich brak, te-

reny te nie są rekultywowane ani monitorowane, dlatego po krótkim czasie po-

nownie stają się dzikimi wysypiskami. Być może jedną z głównych przyczyn 

ciągle powstających nowych dzikich wysypisk śmieci są zbyt wysokie ceny za 

ich wywóz. Zmniejszenie tych opłat do niezbędnego minimum mogłoby przy-

czynić się do zredukowania liczby występowania nielegalnych składowisk.  

W celu zlikwidowania nielegalnych składowisk śmieci, każdego roku 

w ramach prowadzonych przez samorządy gminne akcji, udaje się ograniczyć 

występowanie dzikich wysypisk śmieci. Likwidacja jednego dzikiego wysypi-

ska (w zależności od jego wielkości i rodzaju odpadów) to wydatek od kilku do 

kilkunastu tysięcy złotych. 

Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami 

w gminach jest włączenie się do udziału w jego realizacji wszystkich mieszkań-

ców. Wymaga to zmiany podejścia każdego człowieka do znaczenia środowiska 
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przyrodniczego. Konieczna jest zatem wszechstronna edukacja ekologiczna 

społeczeństwa promująca oczekiwany sposób postępowania z odpadami. Pra-

widłowo prowadzona kampania edukacyjna, może doprowadzić do zmniejsze-

nia ilości powstawania odpadów, segregacji odpadów u źródła ich powstania, 

wykorzystania w recyklingu odpadów mogących zastąpić surowce pierwotne 

itp. 

Należy wyraźnie podkreślić, że istnienie dzikich wysypisk to świadectwo 

braku odpowiedzialności oraz świadectwo, iż nasze społeczeństwo nie do końca 

rozumie szkodliwość tego zjawiska, a odpowiednio realizowane przez gminy 

przedsięwzięcia edukacyjne, zdecydowanie przyczyniają się do ograniczania 

negatywnych skutków oddziaływania dzikich wysypisk śmieci na środowisko.  

Władze gmin liczą, że problem nielegalnych wysypisk stanie się mniejszy, 

ponieważ w życie wejdzie tzw. ustawa śmieciowa. W myśl nowych przepisów 

każdy będzie zobowiązany do zapłaty za wyprodukowane przez siebie odpady. 

Być może nowe zasady opłat za śmieci trochę unormują sytuację, z którą zma-

gamy się już od bardzo dawna.  
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This paper presents the effect of the impact of illegal waste dumps on the envi-

ronment. Discussed the occurrence of illegal landfills in Western Pomerania based on 

selected cities. The study covers the period 2008–2011. To analyze was used statistical 

data from publications of GUS and the Regional Environmental Inspectorate in Szcze-

cin (WIOŚ). Hazards caused by the illegal dumping of trash on the environment are 

mainly: soil contamination, groundwater, drinking water, epidemiological and reduced 

landscape values. 

Translated by Monika Pradziadowicz 

 

 



 

 

olska wieś od lat podlega wielowymiarowym przeobrażeniom. Są to 

przede wszystkim: dezagraryzacja, rozumiana jako spadek znaczenia rol-

nictwa w gospodarce wiejskiej; deruralizacja, czyli zmniejszanie się udziału po-

pulacji wiejskiej w populacji narodowej; restratyfikacja – polegająca na zmianie 

struktury społeczno-zawodowej mieszkańców wsi; kształtowanie się nowego 

modelu rolnictwa charakteryzującego się zanikaniem małych gospodarstw rol-

nych (samozaopatrzeniowych) i jednoczesnym przyrostem dużych gospodarstw 

(o względnie wysokiej produkcji towarowej) (Halamska, 2011). Procesy te czę-

sto łączone są z pojęciem rozwoju lokalnego, utożsamianego z kategorią postę-

pu i pozytywnych zmian. Towarzyszą im jednak nadal nierozwiązane, stare 

problemy społeczne (np. nadużywanie alkoholu) oraz pojawienie się całkiem 

nowych (np. migracje zagraniczne)
1
.  

Przywołana za K. Frysztackim (2009:17), definicja problemu społecznego 

R. Dentlera (1967:65) określa go jako „warunki, które zostały zdefiniowane 

przez znaczące grupy w obrębie populacji jako odstępstwo od lub złamanie 

                                                           
 1  Bariery i problemy obszarów wiejskich, a także ich przestrzenne zróżnicowanie ilustrują 

liczne publikacje książkowe (np. Bański, 2005; Wilkin, Nurzyńska, 2012; Rosner, 1999, 2007, 

2009; Stanny 2010) oraz ekspertyzy (np. Zróżnicowanie przestrzenne…, 2010; Szanse i zagroże-

nia…, 2012). 
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pewnych społecznych standardów, które w przekonaniu tych grup muszą być 

podtrzymywane, jeśli ludzkie życie, czy porządek działań i wydarzeń wyzna-

czający i utrzymujący sens życia, mają nadal trwać”. Wyrażane przez znaczącą 

grupę społeczną przekonanie o szczególnie negatywnej i niepożądanej rozbież-

ności między tym „jak rzeczy się mają a tym jak się mieć powinny” (Frysztacki, 

2009:18) decyduje o przypisaniu danemu stanowi miana problemu społecznego. 

Istotną rolę pełnią zatem opinie tzw. jurorów lub sędziów problemów społecz-

nych (opinia publiczna, osoby zajmujące wysokie pozycje w strukturach wła-

dzy, specjaliści, media). Rolę taką w środowisku gminnym pełnią np. elity poli-

tyczne tj. wójtowie i ich zastępcy czy radni. Decydują oni bowiem o zaliczeniu 

pewnych zjawisk do kategorii problemów społecznych, proponują działania na-

prawcze zmierzające do ograniczenia występowania problemu, eliminacji nega-

tywnych skutków czy przezwyciężania trudności i barier. Specyfiką lokalnej 

sceny politycznej jest jednak niedostrzeganie roli problematyki społecznej, mała 

wrażliwość społeczna i koncentrowanie uwagi na problemach natury ekono-

micznej
2
.  

Zagadnienia poruszone w niniejszym tekście dotyczą identyfikacji i po-

strzegania przez lokalne elity problemów społecznych kobiet na wsi. Pozycja 

społeczna i ekonomiczna tej grupy obywateli jest zdecydowanie niższa np. od 

mężczyzn, czy kobiet z miast (np. Stan i struktura…2009; Rynek pracy w Pol-

sce 2010; Omyła-Rudzka, 2010, Sawicka, 2010). Mimo posiadanego, relatyw-

nie dużego, potencjału (wykształcenie, umiejętności godzenia i łączenia wielu 

pełnionych ról, chęci i gotowości podejmowania aktywności zawodowej) grupa 

ta charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem aktywności zawodowej, najniż-

szym wskaźnikiem zatrudnienia, (a jeśli już mowa o pracy zawodowej to jest 

ona najniżej wynagradzana), najwyższym wskaźnikiem bezrobocia. Jest to za-

tem sytuacja niekorzystna i ma tendencje do pogarszania się
3
. W Polsce od lat 

                                                           
 2  Tezę tę wydają się potwierdzać ponad dziesięcioletnie badania autorki nad różnymi aspek-

tami problemów rozwoju gmin wiejskich województwa łódzkiego (np. Marks, 2006; Marks, Mi-

chalska 2006). Przykładowo, w 2002r odnosząc się do słabości gmin włodarze wskazywali na: 

bezrobocie (50%), problemy z rolnictwem (38%), infrastrukturą (35%), brakiem inwestycji 

zewnętrznych (16%), niskim budżetem (13%). Na problemy odnoszące się do tzw. środowiska 

społecznego – czyli bierność, wzajemną niechęć mieszkańców, niski poziom oświaty, braki 

w wykształceniu mieszkańców, brak życia kulturalnego w gminie uwagę zwróciło wówczas zale-

dwie 12% badanych. Badania późniejsze (z 2009 roku), prowadzone wśród radnych gmin 

wiejskich woj. łódzkiego, pokazują że tendencja do marginalizowania przez lokalne elity 

polityczne problemów społecznych utrzymuje się. 

 3  Społeczno-ekonomiczne problemy kobiet-mieszkanek obszarów wiejskich dotyczą nie tyl-

ko naszego kraju, ale także np. krajów Unii Europejskie. Parlamentarzyści europejscy, 
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dopatrywano się przyczyn niekorzystnej sytuacji społeczno-zawodowej kobiet 

wiejskich w czynnikach ekonomicznych (wynikających z transformacji syste-

mowej, jak np. upadek uspołecznionego sektora rolnictwa, niedochodowość 

rolnictwa, niedobór miejsc pracy), społeczno-kulturowych (np. niedostosowanie 

do potrzeb rynku, tradycyjnie postrzegana rola kobiety), a ostatnio w ogólno-

światowym kryzysie gospodarczym. Problem ten, zdaniem autorki tekstu, jest 

dodatkowo wzmacniany brakiem wsparcia ze strony otoczenia instytucjonalne-

go i jego marginalizacji wśród innych problemów polityki lokalnej. 

Celem artykułu jest pokazanie problemu niedostatecznego dostrzegania 

przez wiejskie instytucje potrzeb działań ukierunkowanych na wyrównywanie 

szans życiowych obu płci i braku dostatecznego rozróżnienia problemów spo-

łecznych charakteryzujących kobiety zamieszkujące obszary wiejskie. Posługu-

jąc się wynikami jakościowych i ilościowych badań terenowych autorka identy-

fikuje, postrzegane przez wiodące podmioty lokalnej polityki społecznej, pro-

blemy kobiet na tle problemów społeczności wiejskich.  

 

Poszukując odpowiedzi na pytanie w jaki sposób władze lokalne, tj. gmin-

ne i powiatowe postrzegają problemy społeczne mieszkanek wsi, wykorzystano 

materiał empiryczny uzyskany techniką ankiety pocztowej, rozesłanej wśród 

1587 urzędów gmin i 314 starostw powiatowych
4
. Badani przedstawiciele wła-

dzy lokalnej poproszeni zostali m.in. o wskazanie trzech najważniejszych pro-

blemów kobiet wiejskich występujących na ich terenie. 

                                                                                                                                              

w przeciwieństwie do władz lokalnych polskich samorządów, częściej dostrzegają potencjał 

tkwiący w kobietach zamieszkujących obszary wiejskie. Wskazując na liczne problemy tej grupy 

zauważają, że kobiety stanowią zasoby ludzkie, które mogą być filarem rozwoju (Rezolucja 

Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie roli kobiet w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich). 

 4  Projekt POKL pt. „Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce” 

realizowany w 2008 r. przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Autorka tekstu była 

członkiem zespołu realizującego moduł „Władza lokalna i jej polityka wobec kobiet wiejskich”.  
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Tabela 1 

Główne problemy kobiet wiejskich w opiniach przedstawicieli władz 

Opinie przedstawicieli władz (w%) 
 gmin Powiatów 

Bezrobocie  82% 73% 
Bieda  28% 28% 
Brak odpowiednich kwalifikacji  26% 38% 
Alkoholizm  19% 10% 
Niska dostępność do opieki medycznej  14% brak danych 
Brak systemu instytucji opiekuńczych  13% 17% 
Problemy komunikacyjne 11% 14% 

Źródło:  opracowanie własne. 

Najczęściej wskazywanym, problemem kobiet na wsi, obserwowanym 

przez władze gminne jest bezrobocie. Chodzi nie tylko o brak odpowiednich dla 

kobiet ofert pracy, ale także o trudności ze znalezieniem zatrudnienia na lokal-

nym tj. gminnym rynku pracy. Druga, pod względem ilości wskazań, kategoria 

problemów dotyczyła biedy, ubóstwa i problemów finansowych. Respondentom 

trudno było oddzielić problemy finansowe kobiet od problemów całej rodziny. 

Wskazywano m.in. na niskie wynagrodzenia mieszkańców wsi oraz brak 

wsparcia finansowego ze strony instytucji zewnętrznych. Co czwarta odpo-

wiedź dotyczyła problemu niedopasowania wykształcenia kobiet do aktualnego 

zapotrzebowania rynku pracy. Znaczna część wskazań odnosiła się do proble-

mów związanych z nadużywaniem alkoholu. Trzy kolejne grupy dotyczyły ba-

rier w korzystaniu z infrastruktury społeczno-kulturowej: ograniczony dostęp do 

placówek opieki medycznej i lekarzy specjalistów, do placówek opiekuńczych, 

przedszkoli i żłobków, brak instytucji kulturalnych oraz miejsc spotkań dla ko-

biet. Ostatnią grupę problemów, stanowiły kłopoty związane z transportem 

i komunikacją publiczną. Pozostałe wymieniane były znacznie rzadziej, tj. wy-

stępowały rzadziej niż w co dziesiątej gminie. Należały do nich zjawiska cha-

rakterystyczne właśnie dla kobiet jak np.: nadmierne obciążenie obowiązkami 

domowymi, brak czasu dla siebie, bezradność kobiet i brak wiary we własne si-

ły, zły stan zdrowia i niepełnosprawność, ograniczony dostęp do placówek 

oświatowych, szkoleniowych, brak chęci do pracy, przemoc wobec kobiet, dys-

kryminacja kobiet w życiu społecznym i zawodowym, brak instytucji działają-

cych na rzecz kobiet, małe zaangażowanie społeczne kobiet, problemy rodzin-

ne, stereotypowe, tradycyjne podejście do roli kobiet w rodzinie, brak sieci 

sklepów i usług. 
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Głównymi problemami kobiet wiejskich, zauważanymi przez przedstawi-

cieli władz powiatów są bezrobocie, brak odpowiednich kwalifikacji zawodo-

wych, bieda i ubóstwo oraz ograniczony dostęp do placówek opiekuńczych dla 

dzieci. Wyraźnie akcentowano problemy komunikacyjne wynikające z dużej 

odległości między gminą i większym miastem. Nieco rzadziej wskazywano na 

brak dostępu do instytucji kulturalnych, problem nadużywania alkoholu, ogra-

niczony dostęp do placówek oświatowych, szkoleniowych i opieki zdrowotnej, 

bezradność życiową kobiet i niechęć do podejmowania zatrudnienia, zły stan 

zdrowia, nadmierne obciążenie obowiązkami domowymi, małą aktywność spo-

łeczną kobiet, przemoc domową itp.  

Porównując odpowiedzi władz gmin i powiatów dostrzec można pewne 

różnice w dostrzeganiu występowania niektórych problemów. Bezrobocie 

wskazywane jest przez obie grupy respondentów, chociaż władze gmin wiej-

skich sygnalizują ten problem nieco częściej. Włodarze gmin, zwykle osobiście 

znający mieszkańców, częściej dostrzegali problemy nadużywania alkoholu, 

dostępności usług medycznych, braku infrastruktury kulturalnej, nadmiernego 

obciążenia obowiązkami domowymi oraz dyskryminacji kobiet wiejskich. Na-

tomiast władze powiatów częściej akcentowały problemy niedostatecznego po-

ziomu wykształcenia kobiet wiejskich lub jego niedostosowania do potrzeb pra-

codawców, braku instytucji opiekuńczych, źle funkcjonującej komunikacji pu-

blicznej, ograniczonego dostępu do instytucji szkoleniowych, niechęci do po-

dejmowania zatrudnienia.  

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż odpowiedzi na pytanie o proble-

my kobiet wiejskich są podobne do najczęściej opisywanych (w literaturze i ba-

daniach) przykładów słabości gmin. Można zatem przypuszczać, że urzędnicy 

lokalni nie dostrzegają znaczącej różnicy między specyficznymi problemami 

kobiet, a typowymi bolączkami całych zbiorowości wiejskich.  

 

Uzupełnienie wiedzy na temat problemów społecznych mieszkanek wsi 

stanowią informacje zgromadzone podczas przeprowadzonych 30 wywiadów 

swobodnych z przedstawicielami lokalnych organizacji i instytucji działających 
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na rzecz kobiet
5
. Analiza materiału empirycznego dokonana została w kontek-

ście trzech głównych ról pełnionych przez kobiety tj. roli: zawodowej, rodzinnej 

i społecznej.  

Problemy z pełnieniem roli zawodowej kobiet wiejskich związane są 

z niedostateczną podażą miejsc pracy, barierami tkwiącymi po stronie praco-

dawcy, cechami i postawami samych kobiet oraz otoczeniem – zarówno insty-

tucjonalnym jak i społecznym.  

Brak pracy dla kobiet wymieniany był jako podstawowy problem (za-

równo w opiniach przedstawicieli instytucji gminnych jak i powiatowych). No-

we miejsca (np. związane z rozwojem firm logistycznych) ze względu na ko-

nieczność wykonywania ciężkiej pracy fizycznej nie stanowią odpowiedniej 

oferty dla kobiet. Atrakcyjniejszą wydaje się praca w przetwórstwie i turystyce 

wiejskiej. Przedsiębiorstw takich na ternach wiejskich wciąż jednak brakuje. 

Problemem jest brak możliwości znalezienia zatrudnienia w gminie, ze względu 

na konieczność opiekowania się dziećmi, wysokimi kosztami dojazdu do miasta 

lub brakiem połączeń komunikacyjnych. Pracy poszukują nie tylko kobiety bez-

rolne, ale również kobiety związane z rolnictwem, przede wszystkim z małymi 

niedochodowymi gospodarstwami rolnymi. 

Gorsze wynagrodzenia dla kobiet niż dla mężczyzn oraz gorsze dla 

kobiet ze wsi, niż z miasta. Kobiety wiejskie są wysoko cenionymi przez pra-

codawców pracownikami, ze względu na obowiązkowość i sumienność podczas 

wykonywanych zadań. Są one również skłonne podejmować pracę za gorsze 

wynagrodzenie, niż kobiety z miasta, głównie ze względu na złą sytuację finan-

sową budżetów domowych. Barierą jednak są koszty dojazdu do pracy.  

Pracodawcy niechętnie zatrudniają młode matki. Barierą, uniemożli-

wiającą ich dyspozycyjność i mobilność zawodową jest brak instytucji opiekuń-

czych lub brak do nich dostępu. Kobiety nie mają z kim zostawić dzieci na czas 

świadczenia pracy zawodowej, dlatego też często same rezygnują z jej podej-

mowania.  

Pracodawcy poszukują osób młodych, z wykształceniem i doświadcze-

niem jednocześnie, co zdaniem rozmówców dyskryminuje osoby studiujące 

                                                           
 5  W ramach powołanych wcześniej badań realizowanych przez Polskie Towarzystwo Polityki 

Społecznej, na poziomie gmin realizowano wywiady z przedstawicielami: gminnych ośrodków 

pomocy społecznej, kół gospodyń wiejskich, szkół, przedszkoli, gminnych rad kobiet, policji, se-

kretarzy gmin; na poziomie powiatu: Centrum Praw Kobiet, Łódzkim Ośrodekiem Doradztwa 

Rolnego, PCPR, PUP, starostami, powiatową radą kobiet. Teren badań obejmował trzy powiaty 

województwa łódzkiego (w przypadku instytucji o charakterze powiatowym) i trzy gminy 

wiejskie należące do tych powiatów. 
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w systemie dziennym, brakuje wówczas okazji do zdobycia doświadczenia za-

wodowego w czasie studiów. Pracodawcy chętnie przyjmują na tzw. staż, nie 

jest to jednak atrakcyjna propozycja dla kobiet z uwagi na niskie wynagrodze-

nie i trudności komunikacyjno-organizacyjne. 

Problem długotrwałego bezrobocia. Część kobiet od wielu lat bezsku-

tecznie poszukuje pracy. Stan ten powoduje frustracje i brak poczucia własnej 

wartości. Prócz wpływu na sferę psychiczną, długotrwałe bezrobocie może 

w skrajnych przypadkach, przyczynić się nawet do rozpadu rodziny. Napięta sy-

tuacja w relacjach rodzinnych, spowodowana brakiem pracy i dochodów, zmu-

sza kobiety do zerwania z tradycyjnym modelem rodziny, w której zarobki mę-

ża stanowiły główne źródło utrzymania, na rzecz zwiększonej aktywności 

w poszukiwaniu jakiejkolwiek pracy dla siebie.  

Problem braku gotowości do podjęcia pracy. Z punktu widzenia admi-

nistracji pracy poważnym problemem kobiet (i mężczyzn) ze wsi jest, wyraźna 

niechęć do podejmowania pracy. Dotyczy to najczęściej długotrwale bezrobot-

nych, którzy przyzwyczaili się do korzystania ze wsparcia ze strony państwa 

oraz lepiej płatnej pracy na czarno
6
.  

Nieodpowiednie, do zapotrzebowania rynku, kwalifikacje zawodowe 

kobiet wiejskich. Badani zwracali uwagę na zróżnicowanie postaw kobiet wo-

bec pracy i podnoszenia własnych kwalifikacji. Młodsze pokolenie cechuje się 

wyższymi aspiracjami edukacyjnymi, jest odważniejsze i bardziej mobilne. 

Wyższe kwalifikacje nie są gwarancją znalezienia pracy. Problem ze znalezie-

niem pracy odpowiadającej kwalifikacjom zawodowym dotyczy także kobiet 

lepiej wykształconych. Mimo to coraz więcej kobiet podejmuje kształcenie 

wyższe, o czym świadczą wzrastające wskaźniki scholaryzacji. Brakuje lokal-

nych instytucji umożliwiających kształcenie dzieci na poziomie ponadpodsta-

wowym. Posłanie dziecka do szkoły oddalonej od miejsca zamieszkania generu-

je dodatkowe koszty (dojazd, utrzymanie). Rodzicom często brak świadomości 

konieczności kształcenia dzieci
7
.  

Prawne ograniczenia w nabyciu statusu osoby bezrobotnej. Rolniczki 

posiadają KRUSowskie zabezpieczenie społeczne i nie mogą być zarejestrowa-

ne jako bezrobotne, mimo iż bezskutecznie poszukują pracy. Kobiety niepełno-

                                                           
 6  Praca legalna jest mniej atrakcyjna ze względu na wysokość wynagrodzenie i ryzyko utraty 

zasiłku. 

 7  Wciąż brakuje odpowiedniej infrastruktury pozwalającej na rozwój i świadomości możli-

wości kształcenia i czerpania informacji z Internetu. 
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sprawne korzystają z pomocy urzędu pracy rzadko ze względu na trudności 

komunikacyjne.  

Źle funkcjonująca lub brak komunikacji publicznej. Kłopoty zatrud-

nieniowe potęguje źle zorganizowana komunikacja publiczna. Organizatorzy 

komunikacji publicznej, ze względu na rachunek ekonomiczny ograniczyli licz-

bę kursów do minimum (np. jeden kurs rano, jeden wieczorem), co znacznie 

utrudnia poszukiwanie pracy i dotarcie do niej. Alternatywę stanowi używanie 

własnego, prywatnego samochodu. To jednak jest kosztowne i wymaga stosow-

nych umiejętności. Młodsze kobiety częściej, niż starsze, prowadzą samochody, 

co stawia je w nieco lepszej sytuacji, zarówno na rynku pracy jak i ułatwia pro-

wadzenie gospodarstwa domowego.  

Brak akceptacji, ze strony lokalnego środowiska, na pracę zawodową 

kobiet wiejskich. Praca stanowi dużą wartość dla mieszkańców wsi. Jednakże 

aktywność zawodowa kobiet nie zawsze jest (zwłaszcza przez starsze pokole-

nie) akceptowana. Kobiety (na wsi tradycyjnej) mają przyzwolenie na wykony-

wanie prac tradycyjnie im przypisywanych, tj. związanych z rolami domowymi 

(np. praca w kuchni, przy organizacji wesela, w polu, w gospodarstwie, w skle-

pie). Kobiety pracujące bądź pomagające w gospodarstwach rolnych nie są 

w środowisku lokalnym postrzegane jako wykonujące pracę zawodową, ani po-

szukujące pracy, w przeciwieństwie do kobiet, których rodziny nie posiadają 

gospodarstw. 

Problemy kobiet z pełnieniem ról rodzinnych związane są z biedą i ubó-

stwem rodzin, nadużywaniem alkoholu (przez kobiety i mężczyzn), nadmier-

nym obciążeniem obowiązkami domowymi oraz brakiem infrastruktury spo-

łecznej i zaniedbań profilaktyki zdrowotnej. 

Bieda i ubóstwo wiejskich rodzin. Bieda w domu kobiet wynika głównie 

z braku dostatecznej podaży miejsc pracy (nie tylko dla kobiet), co powoduje 

utratę płynności finansowej i konieczność korzystania z pomocy społecznej. 

Problem ten dotyczy najczęściej rodzin patologicznych, dotkniętych chorobą 

alkoholową oraz rodzin wielodzietnych czy niepełnych. Służby społeczne zwra-

cają uwagę na tzw. dziedziczenie biedy
8
. Starsznym kobietom brakuje na lekar-

stwa i opiekę. One też, częściej niż mężczyźni proszą o pomoc instytucje pomo-

cy społecznej, towarzyszy temu jednak uczucie wstydu i obawy przed opinią są-

siadów i lokalnej społeczności.  

                                                           
 8  Niekiedy trzecie lub czwarte pokolenie tej samej rodziny jest stałym, klientem pomocy spo-

łecznej. 
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Problemy alkoholowe dotyczą już nie tylko mężczyzn – mężów, ale rów-

nież i samych kobiet. Alkoholizm męża oznacza konieczność przejęcia ciężaru 

utrzymania rodziny i domu, brak dochodów męża (przeznaczane na alkohol lub 

utrata pracy), wykonywanie ciężkich fizycznych prac, które należały do mał-

żonka. Problemy te jednak są skrywane przez kobiety, co pozawala im uniknąć 

negatywnych opinii i plotek lokalnego środowiska. Ukrywanie problemów po-

woduje „uśpienie” czujności instytucji wsparcia. W środowisku wiejskim istnie-

je nieformalne przyzwolenie społeczne na pijaństwo mężczyzn. Alkoholizm 

kobiet jest stosunkowo nowym zjawiskiem, przybierającym jednak na sile, naj-

częściej powodowany „zapijaniem innych problemów” (jak np. niepełnospraw-

ność dzieci, kłopoty finansowe), uzależnieniem męża przenoszonym na żonę, 

dziedziczeniem choroby alkoholowej. Skutki tego zjawiska to przede wszyst-

kim: rozpad rodziny, zaniedbywanie dzieci i domu. 

Nadmierne obciążenie kobiet na wsi obowiązkami domowymi i zawo-

dowymi. Obowiązki kobiet sprowadzają się nie tylko do dbania o dom i rodzi-

nę, ale także o gospodarstwo rolne, które wymaga pracy przez cały dzień. Ze 

względu na niskie dochody gospodarstw rolnych kobiety zmuszone są do po-

szukiwania dodatkowego źródła utrzymania, poza rolnictwem. Brakuje instytu-

cji opiekujących się dziećmi, wobec czego kobiety muszą również same organi-

zować czas i opiekę dzieciom. Kobiety dysponują bardzo małą ilością czasu 

wolnego, który można poświęcić sobie, rozrywce czy odpoczynkowi. Ciężka 

praca i trudne życie na wsi przyczyniają się do tego, że młode kobiety, bardziej 

mobilne, emigrują do miast, gdzie życie jest łatwiejsze.  

Deficyt instytucji opiekuńczych. Problemem często wymienianym przez 

badanych jest brak instytucji opiekujących się dziećmi, brak dostatecznej oferty 

miejsc, wysokie koszty czesnego oraz zbyt krótki czas pracy żłobków i przed-

szkoli. Kobiety aktywne zawodowo zmuszone są korzystać z opieki rodziny, 

krewnych, sąsiadów lub instytucji opiekuńczych poza granicami gminy. Braku-

je przedszkoli integracyjnych, lub są one znacznie oddalone od miejsca za-

mieszkania. Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym, sama w sobie stanowi 

problem, często towarzyszą temu bezradność ojca i męża, co powoduje że 

wszystkie obowiązki spadają na kobietę, pojawiają się konflikty między partne-

rami. Drugi rodzaj problemów z deficytem instytucji opiekuńczych dotyczy 

opieki nad osobami starszymi. W wielu gospodarstwach domowych pozostały 

tylko starsze samotne kobiety
9
, których dzieci wyjechały do miasta. Najbardziej 

                                                           
 9  Kobiety na wsi żyją dłużej niż mężczyźni. 
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potrzebna jest pomoc opiekuńcza. Ta zaś wymaga dodatkowych działań organi-

zacyjnych: np. zatrudnienie opiekunek, które z reguły nie posiadają odpowied-

niego przygotowania zawodowego. Seniorów najczęściej nie stać na opłacenie 

profesjonalnej opieki. 

Problemy wychowawcze. Ze względu na deficyt infrastruktury społecz-

no-kulturalnej, młodzież na wsiach dysponuje nadmiarem wolnego, niezago-

spodarowanego czasu. Rodzin nie stać na zapewnienie dzieciom rozrywki, zajęć 

pozalekcyjnych, nie ma również nawyku dbania o czas wolny własnych dzieci. 

Dlatego pojawiają się problemy wychowawcze z dziećmi, które poszukując 

nowych doświadczeń, wchodzą w konflikt z prawem, zażywają narkotyki, lub 

spędzają wolny czas na piciu alkoholu przy lokalnym sklepie. Problemy wy-

chowawcze dotyczą także coraz częściej młodych dziewczyn. 

Brak specjalistycznej opieki lekarskiej i brak nawyków profilaktyki 

zdrowotnej. Kobiety z terenów wiejskich mają utrudniony dostęp do lekarzy 

specjalistów (np. ginekologów), którzy rzadko lub wcale nie są zatrudniani 

przez gminne ośrodki zdrowia. Badania profilaktyczne, organizowane przez lo-

kalne organizacje, nie zawsze cieszą się zainteresowaniem kobiet.  

Z realizacją ról społeczno-politycznych kobiet także wiąże się szereg 

problemów, te jednak wymieniane były przez respondentów znacznie rzadziej. 

Wśród nich można wskazać na brak dostatecznej oferty kulturalnej zaadreso-

wanej do kobiet wiejskich, bariery w funkcjonowaniu organizacji kobiecych na 

terenach wiejskich oraz problem niskiego poziomu uczestnictwa kobiet wiej-

skich w życiu społeczno-politycznym. 

Utrudniony dostęp kobiet wiejskich do instytucji kulturalnych. Lokal-

na podaż oferty kulturalnej jest ograniczona z powodu braku instytucji kultural-

nych na terenach wiejskich. Gminne domy kultury zostały zlikwidowane ze 

względów finansowych lub nigdy nie powstały. Powiatowe instytucje kultural-

ne są zbyt daleko (wysokie koszty systematycznych dojazdów) by kobiety mo-

gły z nich korzystać w nieograniczony sposób. Aktywniejsze kobiety organizują 

grupowe lub indywidualne wyjazdy, często związane z działalnością KGW lub 

lokalnej parafii.  

Brak organizacji społeczno-politycznych skupiających kobiety i ogra-

niczenia ich działań. Aktywność kobiet skupia się wokół kół gospodyń wiej-

skich i zespołów folklorystycznych. Organizacje kobiece, feministyczne, repre-

zentujące kobiety lokalnie nie działają. Organizacjom kobiecym brakuje lokali, 

siedzib, w których członkinie mogłyby się spotykać i realizować własne pomy-
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sły. Poważnym problemem jest niedostatek funduszy i brak wiedzy o możliwo-

ściach pozyskiwania środków unijnych na działalność statutową. Wyraźnie od-

czuwa się brak informacji i wsparcia ze strony władz powiatowych. Aktywność 

powiatu w tym zakresie, w porównaniu do działań władz gminy jest niemal ze-

rowa.  

Niski poziom uczestnictwa i zaangażowania kobiet w życie społeczno- 

-polityczne. Zdaniem rozmówców małe zaangażowanie społeczne kobiet wyni-

ka z nadmiaru obowiązków domowych, braku oferty ze strony organizacji, 

z nastawienia tylko na rozwiązywanie własnych problemów, dbania o partyku-

larny interes, a także z powodu braku lidera-animatora, który zachęciłby kobiety 

do wspólnego działania. Aktywność polityczna kobiet z reguły nie jest akcep-

towana przez męża i tradycyjną społeczność wiejską. 

 

Prócz wyżej wymienionych i szczegółowo scharakteryzowanych proble-

mów, na uwagę zasługuje nastawienie rozmówców do wspomnianej problema-

tyki. Lektura treści wywiadów oraz sprawozdań ankieterów wskazuje na wiele 

trudności w określeniu problemów społecznych cechujących kobiety ze wsi: 

„… tak samymi kobietami to się tu nie zajmowałyśmy, są to problemy dotyczące 

wszystkich mieszkańców. Ale to jest to samo”. Jak zanotowała jedna z osób 

przeprowadzających wywiady: „…urzędnicy nie bardzo rozumieją z jakiego 

powodu kobiety miałyby być wyróżnione na tle innych osób, dla nich jest to taka 

sama grupa jak inne”. 

Zakres znajomości problemów kobiet na wsi jest zróżnicowany ze wzglę-

du na typ instytucji którą reprezentowali badani: działacze organizacji sektora 

społecznego najczęściej wymieniali (i dobrze znali) te problemy, które nawią-

zywały do ich statutowych celów i zadań. Urzędnicy gminni lepiej orientowali 

się w sytuacji i problemach społeczno-zawodowych kobiet, niż przedstawiciele 

instytucji powiatowych.  

Urzędnicy powiatowi, z reguły niechętnie wypowiadali się na temat pro-

blemów kobiet wiejskich: nie postrzegali tej grupy społecznej jako takiej, którą 

należy traktować w sposób szczególny. Bierność w zakresie identyfikacji i roz-

wiązywania problemów kobiet tłumaczyli brakiem odpowiednich zapisów 

w dokumentach urzędowych zobowiązujących do takich działań: „My nie mamy 

w zadaniach powiatu zajmowania się tylko kobietami”. Pracownicy samorządu 
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powiatowego zasłaniali się także brakiem odpowiedniej wiedzy o problemie, 

nie diagnozowali problemów kobiet wiejskich: „myśmy tego nigdy nie diagno-

zowali, ... nie jestem w stanie odpowiedzieć jakie są problemy kobiet wiejskich”; 

„… nawet nie mamy kadr przygotowanych w ten sposób, żeby prowadzić dzia-

łania”; „Gdybym ja chciała dzisiaj rozwiązać jakiś problem, to bym nie wie-

działa jak, bo my go po prostu nie znamy”. Urzędnicy powiatowi są zdania, że 

problemami kobiet na wsiach powinny zajmować się gminy: „Myślę, że lepiej 

byłoby to zdiagnozowane przez gminy, bo one lepiej znają swoich, bliżej są tych 

mieszkańców”; „…gminy powinny podejmować jakieś działania, nawet dla nie-

wielkiej grupy osób”.  

Stanowisko władz powiatu w sprawie podejmowania działań na rzecz ko-

biet polega na wyczekiwaniu na pojawienie się oddolnej inicjatywy rozwiązują-

cej problem: „My powinniśmy wychodzić na wprost oczekiwaniom społecznym. 

Póki co, takich sygnałów oddolnych nie było. Jeśli się pojawią, wówczas taka 

możliwość zostanie rozważona. Ale to inicjatywa, w mojej opinii, powinna wyjść 

ze strony kobiet. To one powinny tę pierwszą iskierkę zapalić, by później mogło 

się to przerodzić w ognisko”. Także rozmówczyni z Ośrodka Doradztwa Rolni-

czego, twierdzi, że na działania na rzecz samych kobiet brakuje jej czasu 

i oczekuje inicjatywy ze strony kobiet: Jeśli chodzi o kobiety, to mogę powie-

dzieć, że to się dzieje tak, jak po prostu starcza czasu. Autentycznie. Inicjatywa 

powinna być oddolna. My nie narzucamy sami jakiś pomysłów, tylko raczej sta-

ramy się pomóc w rozwiązywaniu problemów...”. 

Znajomość problemów społecznych kobiet wśród władz gminnych wypa-

dła znacznie lepiej niż powiatowych. Jedna z rozmówczyń nie widziała potrze-

by podejmowania działań skierowanych do kobiet, wyjaśniając, że nie mają one 

czasu na problemy, ponieważ poświęcają się pracy na roli, a oferta działań, 

w których uczestniczą kobiety, tj. dożynki i KGW jest wystarczająca: „Myślę, 

że nie ma takiej potrzeby, kobiety nie mają czasu, aby zajmować się czymś in-

nym niż gospodarką. Poza tym gmina organizuje dożynki, współpracuje z Ko-

łami Gospodyń, różne szkolenia dla gospodyń są, spotkania, choć ostatnio nic 

nie było”. Znamienna była również wypowiedź jednego z mężczyzn, który był 

zadnia, że działania na rzecz kobiet nie są potrzebne, ponieważ: ,,kobiety na wsi 

są na równi traktowane, … jest równość”. 
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Badania ilościowe realizowane wśród władz gmin wiejskich i powiatów 

pozwoliły na zgromadzenie ogólnych informacji na temat najczęściej występu-

jących problemów, które dotyczą kobiet żyjących na wsiach. Wśród nich wy-

mieniano przede wszystkim bezrobocie, biedę, alkoholizm, brak kwalifikacji 

zawodowych. Lista tych problemów jest zbieżna z głównymi barierami rozwoju 

gmin wiejskich, identyfikowanymi zwykle w kontekście ogółu mieszkańców, 

bez podziału na cechy społeczno-demograficzne. Problemy nierównych szans 

zawodowych, przemocy domowej, braku aktywności politycznej itp. stanowią 

marginalną część odpowiedzi. Szczegółowej wiedzy dostarczyły natomiast po-

głębione badania jakościowe, w których uczestniczyli nie tylko lokalni politycy, 

ale także przedstawiciele innych organizacji i instytucji adresujących swoje 

działania także/lub tylko do kobiet. W tekście scharakteryzowano problemy ko-

biet z perspektywy trzech ról: zawodowej, rodzinnej i społecznej. Zwrócono 

także uwagę na fundamentalny problem niedostrzegania przez władze lokalne, 

zwłaszcza powiatowe, problemów kobiet wiejskich jako specyficznej grupy 

społecznej. Badanych charakteryzowała mała wrażliwość społeczna i koncen-

trowanie uwagi na problemach natury ekonomicznej. Tezę tę potwierdza jedna 

z wypowiedzi przedstawiciela lokalnej elity politycznej: „Tutaj staramy się 

przede wszystkim zapewnić rozwój gospodarczy, taka jest prawda, że rozwój 

gospodarczy spowoduje rozwój rolnictwa, a nie działania kulturalno-społeczne 

na rzecz kobiet. To jest atrakcyjne, ale nie wnosi takich materialnych efektów. 

Myślę, że dlatego to nie jest w tej chwili takie pielęgnowane. I nie ma się tym 

kto zajmować w tej chwili”. W konfrontacji z taką postawą władzy lokalnej 

trudno szukać zrozumienia dla potrzeb tworzenia i realizacji polityki społecznej 

na rzecz kobiet wiejskich. 
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The literature provides knowledge about the socio-economic problems and barri-

ers to development of rural areas. For years constant is their list: unemployment, pov-

erty, alcoholism, aging citizens, lack of social and technical infrastructure, weak human 
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capital, financial shortfalls. By far, however, are rarely addressed social issues in local 

politics in the context of social problems of rural women and the gender mainstreaming, 

the integration of the principle of equal opportunities for men and women in creating lo-

cal public policies. This is not due to negligence or lack of interest of researchers in the 

subject, but the fact that the local policy, especially rural areas not included in this rule. 

Translated by Iwona Soczewka 

 



 

 

 

 

 



 

 

d lat 60. XX wieku obserwujemy rozwój koncepcji zrównoważonego 

rozwoju. Współcześnie stała się ona jednym z głównych priorytetów, za-

równo organizacji międzynarodowych, poszczególnych państw, jak również 

jednostek lokalnych. Jej założenia, zasady zaczęły obowiązywać w wielu dzie-

dzinach gospodarczych, obszarach społecznych. Zauważono także potrzebę 

skoncentrowania się na realizacji tej koncepcji na poziomie miast. 

Z pewnością wprowadzenie koncepcji zrównoważonego rozwoju na po-

ziomie lokalnym miast, ma na celu podniesienie jakości życia ich mieszkańców 

zarówno obecnych, jak też przyszłych generacji (zgodnie z definicją zrównowa-

żonego rozwoju z zamieszczonego w raporcie Bruthland). Wysoka jakość życia 

stanowi ostateczny efekt działań podejmowanych przez odpowiednie struktury 

władzy, w tym władze samorządowe. 

Prawidłowa realizacja zrównoważonego rozwoju wymaga odpowiedniego 

systemu wskaźników. Mają one na celu m.in. pomiar postępów realizacji zrów-

noważonego rozwoju z monitoringiem jego celu nadrzędnego – jakości życia.  

Wobec powyższego, za cel artykułu przyjęto przybliżenie problematyki 

realizacji podstawowego celu koncepcji zrównoważonego rozwoju jakości ży-

cia na poziomie lokalnym miast. Realizacji celu artykułu podporządkowane zo-

stały jego poszczególne części, w których przedstawiono: znacznie aspektu ja-
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kości życia w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, monitoring jako-

ści życia zrównoważonego rozwoju miast w Polsce przy wykorzystaniu wybra-

nych, przykładowych systemów wskaźników. W artykule wykorzystano zarów-

no literaturę przedmiotu, jak również dokumenty państwowe, raporty, dane sta-

tystyczne. 

 

Jakość życia jest pojęciem wieloznacznym. W literaturze przedmiotu bar-

dzo często utożsamiana jest ona z dobrobytem i dobrostanem. Dodatkowo poza 

pojęciem jakości życia używane są także takie terminy jak: poziom życia, wa-

runki życia, standard życia, stopa życiowa, sposób życia czy styl życia
1
. 

Wielowątkowość, złożoność pojęcia „jakość życia”, wpłynęło na to, że ka-

tegoria ta stała się przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych
2
. Stąd też 

niejako naturalnym było powstanie szeregu wskaźników pomiaru jakości życia, 

tworzenie różnorodnych metodologii badań oraz dążenie do usystematyzowana 

wiedzy na temat jakości życia w poszczególnych dyscyplinach
3
.  

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter zagadnienia badawczego, jakim 

jest jakość życia powinno ono zajmować znaczące miejsce w strukturze celów 

planowania strategicznego i to na każdym poziomie zarządzania (gmin, powia-

tów, województw itd.)
4
.  

Jak zauważa T. Borys „głównym przedmiotem wszelkich dyskusji na te-

mat rozwoju na każdym poziomie zarządzania (międzynarodowym, krajowym, 

regionalnym i lokalnym) powinny być zawsze relacje między koncepcjami 

trzech kluczowych kategorii: 

- jakości życia, 

- rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, 

- instrumentarium rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego
5
”. 

                                                           
 1  Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, red. T. Borys, P. Rogala, UNDP, 

Warszawa 2008, s. 10. 

 2  Ibidem, s. 9. 

 3  Por. m.in. Metodologia pomiaru jakości życia, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo AE we 

Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 9.  

 4  Zob. szerzej w: Synteza raportu z badań „desk research”. Jakość życia w obszarze przy-

granicznym – wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego roz-

woju i planowania regionalnego, Jelenia Góra–Drezno, maj 2012 r., s. 6. 

 5  T. Borys, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 

Warszawa–Białystok 2005, s. 30–31. 
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Te trzy kategorie winny stanowić ściśle ze sobą powiązany, hierarchiczny 

układ, uzupełniony o odpowiednie instrumentarium. Zatem na najwyższym po-

ziomie, jako cel nadrzędny powinna znaleźć się jakość życia (wraz z możliwo-

ściami jej dalszego rozwoju), która ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się 

trzech podstawowych wymiarów rozwoju: gospodarczego, społecznego i ekolo-

gicznego (stanowiącymi jednocześnie trzy główne wymiary zrównoważonego 

rozwoju) i wymagającego odpowiedniego monitoringu ich realizacji, co możli-

we jest jedynie wówczas, gdy zostanie zbudowany odpowiedni system wskaź-

ników (zob. rys.1).  

 

Rys. 1.  Realizacja pomiędzy jakością życia a zrównoważonym rozwojem  

Źródło:  T. Borys, P. Rogala, red. Jakość życia…, s. 67. 

Wysoka jakość życia stanowiąc cel nadrzędny na wszystkich szczeblach 

zarządzania począwszy od lokalnego na międzynarodowym skończywszy, po-

winna być końcowym efektem wszelkich działań podejmowanych przez odpo-

wiednie struktury władzy. 

Coraz częściej jakość życia zaczyna być postrzegana przez polskich samo-

rządowców jako istotna kategoria służąca rozwojowi miast. Zwrócić uwagę na-

leży, że okres przemian w Polsce dotyczył również obszaru jakości życia mie-

rzonego nie tylko indywidulanie, ale także w obrębie poszczególnych miast. 

Z pewnością przyczyniło się również do tego wejście Polski w struktury Unii 

Europejskiej, co stworzyło polskim miastom możliwość korzystania z unijnych 

środków finansowych. W kontekście ścisłego powiązania jakości życia z roz-

wojem zrównoważonym zwrócić uwagę należy na fakt, podejmowania przez 

Unię Europejską wzmożonych działań na rzecz promocji i wspierania zrówno-

ważonego rozwoju miast. W przyjętej przez Unię Europejską „Karcie Lipskiej”
6
 

                                                           
 6  Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjęta z okazji nie-

formalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku, 

w dniach 24–25 maja 2007 r. (CdR 163/2007 EN – AW(ASZ)/ak). 
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zapisano, że prowadzona polityka miast powinna być o oparta na zasadach 

zrównoważonego rozwoju, co oznacza dążenie do równowagi pomiędzy dobro-

bytem gospodarczym, równowagą społeczną, aspektami środowiskowymi, 

uwzględniając przy tym wymagania kulturowe i zdrowotne, dbałość o skutecz-

ność instytucji demokratycznych.  

 

Pomiar kapitału jakości życia (KJŻ) w polskich miastach dokonywany jest 

przez szereg instytucji
7
. Z uwagi na znaczenie i możliwość porównywania 

w czasie w pracy skupiono się na badaniach przeprowadzanych przez Pricewa-

terhouseCoopers (PwC)
8
. Ciekawym w badaniach tych jest wyodrębnienie spo-

śród „kapitałów”, jakimi dysponują miasta właśnie kapitału jakości życia.  

Jakość życia stanowi jeden z istotnych kapitałów, jakie posiadają miasta 

(bądź nie) obok finansów, wizerunku, ludzi, inwestycji, infrastruktury, instytu-

cji. Zatem współcześnie obok dobrobytu gospodarczego równie ważne jest zad-

banie o odpowiednią jakość życia. Dlatego też miasta zaczęły skupiać mocniej 

swoją uwagę nie tylko na kwestiach gospodarczych, ale także na stwarzaniu 

swoim mieszkańcom dobrych warunków życia, które odgrywają coraz większą 

rolę przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca zamieszkania, podjęciu pra-

cy, rozwijaniu, bądź budowaniu działalności gospodarczej, inwestowaniu kapi-

tału finansowego w danym mieście.  

Wysoka jakość życia daje poczucie zadowolenia i dumy ze swojego mia-

sta, niska natomiast powoduje przygnębienie i niezadowolenie.  

Ocena jakości życia jest wypadkową wielu czynników. Zgodnie z przyjętą, 

globalną metodyką PwC za główne uznaje się wskaźniki z czterech dziedzin. Są 

to: stan środowiska naturalnego, jakość usług medycznych i edukacyjnych oraz 

bezpieczeństwo.  

Stan środowiska naturalnego wpływa znacząco na poczucie komfortu 

i zadowolenia z życia. Im jest on w danym mieście lepszy, tym także ogólne 

samopoczucie, chęć mieszkania i pracy w nim jest większe. W Polsce z uwagi 

                                                           
 7  Należy zaznaczyć, że w ostatnich latach polskie miasta same zlecają i dokonują badania do-

tyczące problematyki jakości życia, jednak zważywszy na wykorzystywane różne wskaźniki, ich 

większą bądź mniejszą subiektywność istnieje trudność w porównywaniu i analizowaniu uzyski-

wanych danych. 

 8  PricewaterhouseCoopers cyklicznie (co 4 lata) przeprowadza raportowanie jakości życia 

w miastach. 
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„generalne problemy” z dostępnością do odpowiedniej jakości usług medycz-

nych (co ma znaczący wpływ na jakość życia) uznano, iż zbadać należy, czy 

istnieje (a jeśli tak, to jakie rozmiary przybiera) zróżnicowanie metropolii pod 

względem dostępności i jakości usług medycznych. Z kolei kolejny aspekt – 

jakość usług edukacyjnych jest szczególnie ważny chociażby w kontekście 

dokumentu UE „Karty Lipskiej”, w której aktywna polityka edukacyjna obok 

innowacyjnej stanowi jeden z głównych priorytetów działań na rzecz zrówno-

ważonego rozwoju miast. Miasta o wysokim poziomie usług edukacyjnych (do-

bre szkoły dla dzieci, przodujące w rankingach uczelnie wyższe) dzięki osiedla-

niu się często wykwalifikowanych pracowników, ponadprzeciętnym poziomie 

kształcenia dzieci i młodzieży mają możliwości szybszego rozwoju cywiliza-

cyjnego i gospodarczego. W przypadku poczucia bezpieczeństwa mieszkań-

ców miast istotne jest zarówno bezpieczeństwo fizyczne mieszkańców (skala 

przestępczości i bezpieczeństwo ruchu drogowego), jak też bezpieczeństwo 

w razie wystąpienia zagrożeń ze strony „natury” (klęski żywiołowe), czy bez-

pieczeństwo w zakresie zdrowia i możliwości znalezienia pracy. Poczucie bez-

pieczeństwa daje komfort spokojnego mieszkania i funkcjonowania w miastach. 

Podkreślić należy, że ze względu na specyfikę kapitału jakości życia jest 

on najtrudniejszy do przedstawienia w postaci jednego wskaźnika. W tabeli 1 

zaprezentowano wybrane wskaźniki, używane do pomiaru KJŻ w miastach 

przez PwC
9
.  

Tabela 1 

Wybrane wskaźniki pomiaru jakości życia w polskich miastach  

Aspekt jakości  

życia 
Wskaźniki 

Stan środowiska na-

turalnego 

indeks emisji różnego typu zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (doty-

czy pomiaru zanieczyszczenia powietrza),  

liczba samochodów przypadających na km2 powierzchni miasta, wskaźnik 

nakładów na ochronę środowiska, 

odsetek oczyszczanych ścieków 

Jakość usług me-

dycznych 

liczba lekarzy przypadająca na 1000 mieszkańców, 

wskaźnik śmiertelności niemowląt,  

liczba punktów zdobytych w rankingu przez placówki służby zdrowia na 

terenie miasta (ranking szpitali Centrum Monitorowania Jakości 

w Ochronie Zdrowia i „Rzeczpospolitej”),  

przeciętny czas oczekiwania na wizytę u wybranego specjalisty 

                                                           
 9  Lista wskaźników dotyczy ostatniego raportu z 2010 roku. We wcześniejszych edycjach ra-

portów liczba wskaźników, które brano pod uwagę była mniejsza.  
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Aspekt jakości  

życia 
Wskaźniki 

Jakość usług eduka-

cyjnych 

punkty zdobyte przez najważniejsze uczelnie miasta w rankingu wyż-

szych uczelni (ranking „Perspektyw”), 

wskaźnik zdawalności matur w danym roku,  

wyniki uzyskane na egzaminach 6. klas gimnazjalnych w danym roku 

Bezpieczeństwo liczba odnotowanych przestępstw (w odniesieniu do liczby mieszkań-

ców), 

liczba kolizji i wypadków drogowych (w odniesieniu do liczby mieszkań-

ców). 

Źródło:  opracowano na podstawie: Raporty na temat wielkich miast Polski (Białystok, Byd-

goszcz, Trójmiasto, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, 

Wrocław), PWC, Warszawa 2011. 

W tabeli 2 zestawiano wskaźniki cząstkowe jakości życia oraz indeksu ka-

pitału jakości życia w wielkich miastach Polski przyjmując, że średni poziom 

dla 11 miast wynosi 100.  

Tabela 2 

Kształtowanie się wskaźników cząstkowych jakości życia oraz indeksu kapitału jakości 

życia w wielkich miastach Polski w 2010 roku 

Źródło:  opracowano na podstawie: Raporty na temat wielkich miast Polski (Białystok, Byd-

goszcz, Trójmiasto, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, 

Wrocław), PWC, Warszawa 2011. 

Z analizy danych zawartych w tabeli 2 wynika, że w 2010 roku pod 

względem stanu środowiska naturalnego najniższą wartość wskaźnika spo-

śród 11 miast uzyskała Warszawa. Wpłynęło na to wysokie zanieczyszczenie 

powietrza (pozycja 9 przed Krakowem i Katowicami, gdzie emisja pyłów i ga-

Wyszczególnienie 

Jakość życia Indeks 

kapitału 

jakości 

życia 

Ranking 

miast 
Stan środo-

wiska natu-

ralnego 

Jakość 

opieki 

zdrowotnej 

Jakość 

edukacji 

Poczucie bez-

pieczeństwa 

Białystok 114,4 111,3 81,2 140,1 111,77 1 

Bydgoszcz 94,8 134,3 71,6 109,2 102,47 6 

Trójmiasto 101,5 70,7 94,0 78,8 86,22 11 

Katowice 82,3 109,7 86,5 84,8 90,81 9 

Kraków 74,4 114,9 123,0 89,3 100,38 7 

Lublin 112,0 90,5 95,3 114,1 102,99 5 

Łódź 94,4 80,1 90,0 86,3 87,71 10 

Poznań 115,2 94,6 102,9 81,3 98,49 8 

Szczecin 152,3 97,5 83,8 91,3 106,22 3 

Warszawa 55,5 91,2 162,3 125,2 108,55 2 

Wrocław 103,2 105,3 109,4 99,6 104,40 4 
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zów na km
2
 była niemal dwukrotnie wyższa- jednak są to miasta tzw. dużych 

instalacji przemysłowych), największe zagęszczenie ruchu samochodów (2126 

samochodów/km
2
), zaledwie 77% oczyszczanych ścieków (miejsce 9 przed Ka-

towicami i Szczecinem), najniższe nakłady miasta na ochronę środowiska 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca (niewątpliwe miała na to wpływ duża 

liczba mieszkańców).  

Najlepszy stan środowiska naturalnego odnotowano dla Szczecina. Spo-

wodowane było to tym, iż w Szczecinie odnotowano najniższy wskaźnik emisji 

pyłów i zanieczyszczeń gazowych na km
2 

(powodem takiego stanu rzeczy był 

brak uciążliwego przemysłu), niskie zagęszczenie ruchu samochodów (636 sa-

mochodów na km
2 

– średnia dla 11 miast to 1199 samochodów na km
2
), naj-

wyższe wśród analizowanych miast nakłady na ochronę środowiska w przeli-

czeniu na mieszkańca. Zaznaczyć należy, że Szczecin miał problemy z gospo-

darką ściekową, jednak od kilku lat wdrażany jest intensywnie program „Po-

prawa jakości wody w Szczecinie” i dotyczy w znaczącym stopniu poprawy 

oczyszczania ścieków. 

W przypadku jakości usług medycznych oraz ich dostępności najniższą 

wartość indeksu uzyskało Trójmiasto, gdyż w porównaniu do pozostałych 

miast pod względem liczby lekarzy przypadających na jednego mieszkańca, jak 

również przeciętnego czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty zajmuje ostat-

nią 11. pozycję. Także niezadawalająco kształtował się wskaźnik mówiący dużo 

o zdrowotności ludności i funkcjonowaniu służby zdrowia – poziom śmiertel-

ności niemowląt – 6 zgonów na 1000 urodzeń żywych. 

Zupełnie odmienna sytuacja w analizowanej dziedzinie panowała w Byd-

goszczy. Pomimo, iż liczba lekarzy na mieszkańca kształtowała się tam znacz-

nie poniżej średniej dla analizowanych miast, to dostępność do dobrej jakości 

usług medycznych była bardzo dobra (szacunkowy czas oczekiwania na wizytę 

u specjalisty był najkrótszy). Poziom śmiertelności niemowląt był również na 

najniższym poziomie w grupie analizowanych miast (3,7 na 1000 urodzeń wo-

bec średniej wartości wskaźnika dla 11 miast wynoszącego 6,0). 

W zakresie jakości usług edukacyjnych najgorzej sytuacja przedstawiała 

się w Bydgoszczy. U podstaw takiego stanu rzeczy leżały dwie główne przy-

czyny. Po pierwsze bydgoskie uczelnie zdobyły najniższą i sytuująca się znacz-

nie poniżej średniej dla analizowanych miast liczbę punktów zdobytych w ran-

kingu uczelni wyższych. Po drugie wskaźniki przedstawiające sytuację szkol-

nictwa gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego i podstawowego (zdawalność od-
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powiednich egzaminów) kształtowały się na poziomie bliskim średniej dla ana-

lizowanych miast (zdawalność matur 82,5%, średnia dla 11 miast 83,4%). 

Najwyższą wartość wskaźnika syntetycznego dla jakości usług edukacyj-

nych uzyskała Warszawa. Wynikało to głównie z wysokich notowań uczelni 

wyższych w rankingu 11 miast (pozycja 1) oraz wysokim wskaźniku zdawalno-

ści egzaminów od gimnazjalnych (najwyższy poziom wśród wszystkich anali-

zowanych miast), po maturalne (85,5%).  

Ostatnim badanym aspektem w ramach jakości życia było poczucie bez-

pieczeństwa. Badania pokazały, że największy poziom bezpieczeństwa wśród 

11 miast mieli mieszkańcy Białegostoku. W mieście tym w okresie styczeń-

czerwiec 2009 roku odnotowano najniższą liczbę przestępstw, zaś liczba kolizji 

i wypadków drogowych była nieznacznie wyższa niż średnia dla 11 miast. 

Najmniejszy poziom bezpieczeństwa wystąpił w Trójmieście. Było to wynikiem 

wysokiej liczby odnotowanych przestępstw (41 na 1000 mieszkańców, średnia 

dla 11 miast w okresie styczeń–czerwiec 2009 roku to 20 na 1000 mieszkań-

ców) oraz zbliżona do średniej wartości dla analizowanych miast liczba kolizji 

i wypadków drogowych. 

Podsumowując stwierdzić należy, że wśród badanych 11 miast najwyżej 

kapitał jakości życia oszacowany został w Białymstoku (111,8 przy średnim 

poziomie dla 11 miast równym 100), najniżej natomiast dla Trójmiasta (86,2). 

Zatem Białystok wypada bardzo korzystnie na tle pozostałych miast Polski, 

szczególnie za przyczyną dobrego stanu środowiska naturalnego oraz zapew-

nienia wysokiego poczucia bezpieczeństwa jego mieszkańcom i gościom. Dwa 

pozostałe aspekty tj. jakość usług medycznych i edukacyjnych niewątpliwe sta-

nowią wyzwanie dla tego miasta na najbliższe lata
10

. W edycji wcześniejszej 

raportu z 2006 roku uwzględniono jedynie 7 polskich miast. Wskaźniki synte-

tyczne dla poszczególnych aspektów jakości życia dla badanych miast zesta-

wiono w tabeli 3. Średni poziom poszczególnych wskaźników syntetycznych, 

i indeksu kapitału jakości życia dla 7 miast wynosił 100.  

                                                           
 10  Według Raportu Eurobarometru sporządzonego na podstawie ankiet, w których pytano 

mieszkańców poszczególnych miast o to, jaka jest jakość życia i pracy tam, gdzie mieszkają 

przeprowadzonych w 75 miastach różnych krajów Europy znacząco wysoką pozycję uzyskał Bia-

łystok. Pod względem oceny estetyki miasta wyprzedził on takie europejskie miasta jak: Paryż 

czy Wiedeń. W kolejnych kategoriach gdzie badano: czystość miasta, problemy z zanieczyszcze-

niem powietrza, z hałasem Białystok uzyskał wysokie 3., 5. i 8. miejsce wśród wszystkich zbada-

nych miast. Na 7. miejscu był zaś pod kątem wpływu na zdrowy tryb życia. Szerzej zob. inne 

kategorie w: Survey on perception of quality of life in 75 European cities, Flash Eurobarometer, 

European Commission, Regional Policy, March 2010.  
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Z danych ujętych w tabeli 3 wynika, że jeśliby porównywać jedynie sie-

dem miast w 2006 roku i 2010 roku najwyższą wartość indeksu kapitału jakości 

życia i pierwszą pozycję w rankingu uzyskałaby Warszawa (prowadząc szcze-

gólnie w dwóch aspektach: jakość usług edukacyjnych i poczucie bezpieczeń-

stwa), ostatnie miejsce w ogólnej klasyfikacji (zarówno w 2006 roku, jak też 

2010 roku) zająłby Gdańsk, głównie z powodu niskiego wskaźnika syntetycz-

nego dla jakości usług medycznych.  

 

Jakość życia w Polsce mierzona jest zarówno w konkretnych miastach, jak 

również przeprowadzane są regularne pomiary jakości życia dokonywane na 

podstawie diagnoz społecznych. Do najbardziej reprezentatywnego badania 

obiektywnej i subiektywnej jakości życia zaliczana jest „Diagnoza społeczna” 

organizowana przez Radę Monitoringu Społecznego (RMS), na bazie której 

przygotowuje się raporty pt. „Diagnoza społeczna – warunki i jakość życia Po-

laków” pod redakcją profesora J. Czapińskiego. Diagnozy takie przeprowadza-

ne są od 2000 roku – ostatnią 7 edycję przeprowadzono w 2013 roku
11

. Podsta-

wę badań stanowiło 239 wskaźników (100 wskaźników dotyczyło jakości 

obiektywnej, 139 – subiektywnej). 

Jak wynika z badań w Polsce od 1992 roku mamy do czynienia ze wzro-

stem zadowolenia Polaków z ich własnego życia
12

. Ważne jest również, iż z ro-

ku na rok wzrasta liczba polskich gospodarstw domowych, dysponujących wy-

starczającymi dochodami do zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb ży-

ciowych. Można zatem uznać, że w naszym kraju mamy do czynienia ze wzro-

stem jakości życia Polaków. 

Jak zatem ten wzrost zadowolenia z własnego życia Polaków przekłada się 

na jakość życia obserwowaną w poszczególnych, badanych miastach? Przy 

                                                           
 11  Realizacja badań w terenie marzec/kwiecień 2013 r. Próba gospodarstw domowych N = 12 

355, w tym N = 9 140 z próby w 2011 r. (74%) Próba indywidualnych respondentów (dostępnych 

członków gospodarstw domowych w wieku 16+ lat) N = 26 307, w tym N = 18 020 z próby 

w 2011 r. (68%). Jakość życia mierzona była metodą samodzielnego wypełniania kwestionariusza 

przez respondentów. 

 12  J. Czapiński, T. Panek, Raport wstępny. Diagnoza społeczna – warunki i jakość życia Pola-

ków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Warszawa 2013. 
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ocenie jakości życia brano pod uwagę 8 wymiarów
13

. Na ich podstawie zbudo-

wano następnie miernik syntetyczny, ogólny wskaźnik jakości życia.  

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 4 najwyższy poziom jakości życia 

odnotowany został w 2011 roku dla dużych miast (np. Warszawa
14

, Toruń, Po-

znań, Kraków), zaś z mniejszych wysoką jakość życia odnotowano w Jaworz-

nie. Najniższy poziom jakości życia z 26 analizowanych miast zaobserwowano 

w Kętrzynie, gdzie aż w 3 na 8 aspektów w ogólnym rankingu zajmował on 

ostatnią pozycję. Miejsca zajmowane przez poszczególne miasta w ogólnej kla-

syfikacji miast w poszczególnych wymiarach były bardzo zróżnicowane i trud-

no znaleźć określoną zależność, prawidłowość pomiędzy nimi występującą. 

W miastach, w których ogólny wskaźnik jakości życia wykazywał wysokie 

wartości, także kształtowanie się wskaźników poszczególnych 8 wymiarów by-

ło korzystne i wysokie na tle pozostałych miast.  

                                                           
 13  Wymiarami tymi były:  

kapitał społeczny – aktywność na rzecz środowiska lokalnego, udział w wyborach samorządo-

wych w 2010 r., udział w nieobowiązkowych zebraniach, pozytywny stosunek do demokracji, 

przynależność do organizacji i pełnienie w nich funkcji, przekonanie, że większości ludzi można 

ufać; 

dobrostan psychiczny – poczucie szczęścia, ocena całego dotychczasowego życia, nasilenie ob-

jawów depresji psychicznej, ocena minionego roku; 

dobrostan fizyczny – natężenie symptomów somatycznych, poważna choroba w minionym roku, 

stopień niepełnosprawności, natężenie stresu związanego ze zdrowiem; 

dobrostan społeczny – brak poczucia osamotnienia, poczucie, że jest się kochanym i szanowa-

nym, liczba przyjaciół; 

poziom cywilizacyjny – poziom wykształcenia, posiadanie nowoczesnych urządzeń komunika-

cyjnych i obycie z nimi (telewizja satelitarna lub kablowa, laptop, komputer stacjonarny, tel. ko-

mórkowy, podłączenie do internetu, posługiwanie się komputerem, korzystanie z internetu), 

czynna znajomość języków obcych, posiadanie prawa jazdy; 

dobrobyt materialny – dochód gospodarstwa domowego na jednostkę ekwiwalentną, liczba po-

siadanych przez gospodarstwo dóbr i urządzeń od pralki automatycznej po łódź motorową i dom 

letniskowy (z wyłączeniem urządzeń wchodzących w skład wskaźnika poziomu cywilizacyjne-

go); 

stres życiowy – suma 6 kategorii stresu mierzonego doświadczeniami w zakresie: finansów, pra-

cy, kontaktów z urzędami, wychowania dzieci, relacji w małżeństwie, ekologii (mieszkanie, oko-

lica); 

patologie – nadużywanie alkoholu i używanie narkotyków, palenie papierosów, wizyty u psychia-

try lub psychologa, bycie sprawcą lub ofiarą łamania prawa (włamania, napady, kradzieże). 

J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna –warunki i jakość życia Polaków, 2011, s. 356. 

 14  W sporządzanym każdego roku rankingu „2010 Quality of Living” przedstawiono listę 

miast z całego świata, uszeregowanych pod względem jakości życia, jakie można w nich prowa-

dzić. Na liście znalazło się 221 stolic i metropolii. Warszawa uplasowała się na 84 miejscu, 

daleko za wieloma miastami Europy. 
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Tabela 4 

Ranking miast na ośmiu wymiarach jakości życia w 2011 roku 

Miasto 

Ranga Ogólny 

wskaź-

nik ja-

kości 

życia 15 

Poziom 

cywili-

zacyjny 

Dobro-

stan 

fizyczny 

Dobro-

byt psy-

chiczny 

Stres 

ży-

ciowy 

Kapitał 

spo-

łeczny 

Dobro-

stan 

spo-

łeczny 

Dobro-

stan 

mate-

rialny 

Pato-

logie 

Toruń 1 7 1 7 2 4 7 18 2 

Warsza-

wa 

2 10 10 16 1 7 1 20 1 

Poznań 3 14 6 13 5 20 2 23 3 

Kraków 4 6 3 10 6 5 6 6 4 

Szczecin 5 2 8 19 16 12 5 25 6 

Gdańsk 6 5 9 24 11 1 9 14 9 

Lublin 7 13 18 25 9 22 20 12 11 

Wrocław 8 15 11 20 13 18 4 21 7 

Olsztyn 9 4 12 18 12 25 13 22  

Gorzów 

Wlkp. 

10 21 13 5 15 24 18 5  

Gliwice 11 11 19 26 23 9 17 19 17 

Byd-

goszcz 

12 12 4 14 18 6 12 24 8 

Sosno-

wiec 

13 19 21 23 24 23 10 15 14 

Kędzie-

rzyn Koź-

le 

14 1 20 12 7 21 15 26  

Białystok 15 18 23 8 21 3 22 13 16 

Gdynia 16 16 5 4 4 10 3 8 5 

Katowice 17 25 17 17 3 14 11 17 13 

Często-

chowa 

18 24 15 21 8 8 21 11 12 

Łódź 19 9 14 6 22 13 14 3 10 

Jaworzno 20 3 2 2 17 2 8 1  

Zabrze 21 26 22 15 10 16 16 10 15 

Kielce 22 20 7 9 14 17 19 2 19 

Wał-

brzych 

23 8 16 22 25 19 23 9 18 

Bielsko- 

-Biała 

24 17 25 3 19 15 25 16  

Kętrzyn 25 22 26 1 26 26 24 4  

Radom 26 23 24 11 20 11 26 7 20 

Źródło:  J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna…, s. 361, 446–447. 

                                                           
 15  Ogólny wskaźnik jakości życia w całych próbach w 2011roku w przekroju większych miast 

liczono tylko dla 20, a nie dla 26 miast. 
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Zestawiając poziom jakości życia w 2011 roku obliczony na bazie cząst-

kowym 8 wymiarów z odpowiedziami respondentów dotyczących ich zadowo-

lenia z miejsca zamieszkania, a tym samym wysokiej jakości życia można za-

uważyć pewne rozbieżności (rys. 2). Chociaż w czołówce znajdują się nadal 

Toruń, Kraków to jednak Warszawa uplasowała się na niższej pozycji.  

Należy zauważać, że w badaniu zadowolenia z miejscowości zamieszkania 

nie brano pod uwagę konkretnych wskaźników, a jedynie sami respondenci 

udzielali odpowiedzi na pytanie – „czy są zadowoleni z miejscowości zamiesz-

kania ?”. Można twierdzić, że w tym przypadku znaczącą rolę odgrywał tzw. 

lokalny patriotyzm, tym bardziej, że większość Polaków mieszka w miejscu 

urodzenia lub blisko miejsca urodzenia. 

 

Rys. 2.  Procent bardzo zadowolonych z miejscowości zamieszkania w latach 2009, 

2011 

Źródło:  opracowano na podstawie: J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna…, s. 166. 
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Z kolei porównując zmianę poziomu jakości życia w określonych miastach 

(przy wykorzystaniu wskaźnika syntetycznego) wraz z zajmowaną pozycją po-

szczególnych miast w ogólnej klasyfikacji do poziomu zadowolenia mieszkań-

ców z zamieszkiwania określonych miast na przestrzeni lat 2009–2011, widać 

także pewne rozbieżności. Porównując dane ujęte w tabeli 5 wraz z informa-

cjami zawartymi na rysunku 2 widocznym jest, że w przypadku niektórych 

miast np. Radomia, Sosnowca, Katowic, Poznania, Gdyni tendencje zmian są 

zgodne, co oznacza, iż jeśli w 2011 roku dane miasto w ogólnej klasyfikacji 

przy wykorzystywaniu wskaźnika syntetycznego jakości życia awansowało 

bądź uległo spadkowi na niższą pozycję, to także zadowolenie mieszańców 

z zamieszkiwania w danej miejscowości wykazywało taką samą tendencję. 

W przypadku pozostałych badanych miast występowała rozbieżność pomiędzy 

odczuciami mieszkańców a kierunkiem zmiany zajmowanej pozycji miast 

w ogólnej klasyfikacji. Było to mocno widoczne w przypadku następujących 

miast: Wałbrzycha, Gliwic, Krakowa, Białegostoku, Bydgoszczy. 

Tabela 5 

Ogólny wskaźnik jakości życia w całych próbach z lat 2005–2011 w przekroju więk-

szych miast  

Miasto 
Ranking Zmiana 

2009–2011 2005 2007 2009 2011 

Warszawa  2 3 1 1 Bz 

Toruń b.d. 8 2 2 Bz 

Poznań 5 7 4 3 ↑ 
Kraków 4 6 5 4 ↑ 
Gdynia b.d. 1 3 5 ↓ 
Szczecin 8 10 9 6 ↑ 
Wrocław  3 5 7 7 Bz 

Bydgoszcz b.d. 14 11 8 ↑ 
Gdańsk  1 2 6 9 ↓ 
Łódź  10 12 14  10 ↑ 
Lublin 6 15 10 11 ↓ 
Częstochowa  b.d. 9 12  12 Bz 

Katowice  7 11 15 13 ↑ 
Sosnowiec  b.d. b.d. 17 14 ↑ 
Zabrze b.d. b.d. 15 19 ↓ 
Białystok  b.d. 4 20 16  ↑ 
Gliwice  b.d. b.d. 13 17 ↓ 
Wałbrzych b.d. 13 16 18 ↓ 
Kielce  9 16 18 19 ↓ 
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Miasto 
Ranking Zmiana 

2009–2011 2005 2007 2009 2011 

Radom b.d. b.d. 21 20  ↑ 

 

b.d. – brak danych oznacza, że miasto reprezentowało w zakresie danej zmiennej mniej niż 60 re-

spondentów 

Źródło:  opracowano na podstawie: J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna…, s. 361 

Jakość życia zaliczana jest do kategorii o charakterze interdyscyplinarnym, 

trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Jest ona bezpośrednio i w sposób 

naturalny powiązana ze zrównoważonym rozwojem (chociażby ze względu na 

podstawowe założenia tej koncepcji). Koncepcja zrównoważonego rozwoju, jak 

też jakość życia rozpatrywane są na różnych poziomach zarzadzania od lokal-

nych po międzynarodowe. Stąd też coraz częściej dostrzec możemy tworzenie 

strategii zrównoważonego rozwoju poszczególnych miast, czy gmin, jak też po-

dejmowanie działań celem podniesienia jakości życia m.in. w miastach. Ten-

dencja ta zauważalna jest także w Polsce i stanowi niezwykle interesujący ob-

szar badawczy. W konsekwencji pojawia się coraz większa liczba badań po-

dejmujących tę problematykę. Wyniki poszczególnych analiz różnią się między 

sobą, czego główną przyczyną jest brak jednego spójnego, wspólnego instru-

mentarium. Podkreślić należy także, że poprzez różny pryzmat zagadnienie ja-

kości życia miast będą badali naukowcy z różnych dziedzin, praktycy, samorzą-

dowcy. Każde jednak z przeprowadzanych analiz, badań daje pewien obraz po-

ziomu jakości życia w poszczególnych miastach, stanowiąc podstawę do wy-

ciągania określonych wniosków, podsumowań, jak też do wprowadzania zmian, 

skonkretyzowania wyzwań.  

Porównując wyniki badań jakości życia w miastach przeprowadzanych 

przez PwC oraz tych raportowanych w „Diagnozie społeczne” widoczne są 

pewne rozbieżności np. w klasyfikacji miasta pod względem występującego 

w nich poziomu jakość życia. Wynika to nade wszystko właśnie z odmiennych 

wskaźników, jakie były stosowane przy tychże badaniach, z różnej ich liczby, 

z różnej ilości badanych obiektów, jak też z faktu, iż „Diagnoza społeczna” 

w znaczącej mierze opiera się na wskaźnikach subiektywnych, podczas gdy ba-

dania przeprowadzone przez PwC wykorzystują wskaźniki obiektywne. Warto 

jednak podkreślić, że niektóre wnioski wyciągnięte na bazie jednych badań 

znajdują potwierdzenie w innych. I tak dla przykładu: pod względem kapitału 
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społecznego Warszawa w „Diagnozie społecznej” uplasowała się na 1 pozycji, 

także 1 pozycję miasto to zajmowało pod względem jakości usług edukacyjnych 

w badaniach PwC.  

Warto zatem podejmować wysiłki celem podnoszenia jakości życia w pol-

skich miastach, dążąc do ich zrównoważonego rozwoju.  

Borys T., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 

Warszawa–Białystok 2005. 

Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna – warunki i jakość życia Polaków, Wydaw-

nictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Warszawa 2011. 

Czapiński J., Panek T., Raport wstępny. Diagnoza społeczna – warunki i jakość życia 

Polaków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Warszawa 

2013. 

Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, red. T. Borys, P. Rogala, 

UNDP, Warszawa 2008. 

Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjęta z okazji 

nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności teryto-

rialnej w Lipsku, w dniach 24–25 maja 2007 r. (CdR 163/2007 EN – AW 

(ASZ)/ak). 

Metodologia pomiaru jakości życia, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo AE we Wro-

cławiu, Wrocław 2002. 

Raporty na temat wielkich miast Polski (Białystok, Bydgoszcz, Trójmiasto, Katowice, 

Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław), PWC, Warszawa 

2011. 

Raporty na temat wielkich miast Polski (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, 

Warszawa, Wrocław), PWC, Warszawa 2007. 

Survey on Perception of Quality of Life in 75 European cities, Flash Eurobarometer, 

European Commission, Regional Policy, March 2010. 

Synteza raportu z badań „desk research” Jakość życia w obszarze przygranicznym – 

wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego 

rozwoju i planowania regionalnego, Jelenia Góra–Drezno, maj 2012 r. 
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This article decribes the life quality issue in reginal level in the cities. This is the 

main aim of this work. The particular parts of this article were subordinate to teh aim of 

this work. In this article the meaning of life quality in realisation the conception of sus-

tainable developmnet was shown. Thi article decribes also the monitorin of life quality 

in polish cities with appriorate indicators. In this article was used the subject literature, 

state documents, raports and the staistics. 

Translated by Agnieszka Mazur 

 



 

 

 

 

 



 

 

 dniem 01.05.2004 Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Warun-

kiem jej akcesji było przyjęcie dorobku prawnego wspólnot europejskich. 

Jednym z sektorów gospodarki realizowanym na poziomie unijnym, była 

Wspólna Polityka Rybacka
1
. Polski sektor rybacki musiał dostosować się do jej 

wymogów. Było to tym ważniejsze, iż rybołówstwo morskie w Polsce borykało 

się z wieloma problemami. Potencjał połowowy był zbyt duży w stosunku do 

dostępnych zasobów ryb morskich
2
. Flota rybacka była przestarzała i wymagała 

modernizacji. Infrastruktura portowa znajdowała się w złym stanie technicz-

nym. Przemysł przetwórczy nie spełniał norm sanitarno-higienicznych. Dyspo-

nował przestarzałą i mało wydajną technologią. Rybołówstwo śródlądowe wraz 

z akwakulturą potrzebowało nakładów inwestycyjnych. Każde ogniwo sektora 

rybackiego było zaniedbane i wymagało restrukturyzacji.  

                                                           
 1  W. Brocki, Ogólna charakterystyka wspólnej polityki rybackiej, w: Wybrane zagadnienia 

wspólnej polityki rybackiej w Unii Europejskiej, Potrzeby i możliwości adaptacji wspólnej polityki 

rybackiej przez polską gospodarkę rybną, red. J Zieziula, Wydawnictwo Ekspert – SITR, Kosza-

lin 2000, s. 9–17.  

 2  A. Malkowska, Droga ku zrównoważonemu rybołówstwu Morza Bałtyckiego na przykładzie 

Polski w: XXV Sejmik Morski, Zeszyty Naukowe nr 589, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 49, 

US Szczecin, Szczecin 2010, s. 275–285. 
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Integracja Polski z Unią Europejską stwarzała szansę na restrukturyzację 

sektora rybackiego na dotąd niespotykaną skalę. Do dyspozycji potencjalnych 

beneficjantów, postawione zostały olbrzymie środki finansowe.  

Dotychczasowe badania na temat roli integracji europejskiej w restruktu-

ryzacji polskiego sektora rybackiego, są niekompletne i wymagają uzupełnienia. 

Polskie rybołówstwo nadal jest w okresie transformacji.  

Celem artykułu jest przedstawienie roli integracji europejskiej w restruktu-

ryzacji polskiego sektora rybackiego. Zaproponowane zostaną przy tym dalsze 

kierunki zmian w polskim rybołówstwie, mające na celu poprawę jego funkcjo-

nowania.  

W niniejszej pracy wyodrębniono zakres rzeczowy, terytorialny oraz cza-

sowy. Zakres rzeczowy obejmuje główne obszary polskiego sektora rybackiego. 

Są nimi przede wszystkim: flota rybacka, porty i przystanie rybackie, przemysł 

przetwórczy oraz rybołówstwo śródlądowe z akwakulturą. Źródłem finansowa-

nia restrukturyzacji sektora rybackiego były środki z Sektorowego Programu 

Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” (SPO „Ryby 

2004–2006”) oraz z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (PO „Ryby 

2007–2013). 

Zakres terytorialny artykułu obejmuje obszary w, obrębie których realizowana 

była działalność rybacka. Utożsamiane są one głównie z województwami nadmor-

skimi. Jednakże część sektora rybackiego zlokalizowana jest poza wymienio-

nymi obszarami. Zostały one także uwzględnione w niniejszym artykule.  

Natomiast zakres czasowy obejmuje lata 2003–2013
3
. Rok 2003 był ostat-

nim, w którym rybołówstwo regulowane było przez ustawodawstwo krajowe. 

Od 01.05.2004 r. Polskę zaczęły obowiązywać zasady Wspólnej Polityki Ry-

backiej.  

Praca bazuje na literaturze przedmiotu oraz na materiałach zgromadzonych 

w latach 2005–2011. W okresie tym przeprowadzono badania własne, głównie 

ankietowe i wywiady pogłębione. Skierowane były one do podmiotów sektora 

rybackiego, tj.: rybaków, przedstawicieli podmiotów zarządzających portami 

oraz przemysłu przetwórczego. 

                                                           
 3  Dane statystyczne za 2013 rok obejmują pierwszy kwartał. 
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Na restrukturyzację polskiego sektora rybackiego w SPO „Ryby 2004–

2006”, przeznaczono 281 945 tys. euro (tab. 1.)
4
. Najwięcej środków skoncen-

trowano na restrukturyzacji polskiej floty rybackiej, tj. 103 896 tys. euro, co 

stanowiło przeszło 36% budżetu SPO „Ryby 2004–2006”. Wielkość polskiej 

floty rybackiej
5
 była za duża w stosunku do dostępnych zasobów. Jednostki ry-

backie były przy tym przestarzałe oraz znajdowały się w złym stanie technicz-

nym. Wymagały więc modernizacji.  

Dość dużą część środków przeznaczono na dostosowanie przemysłu prze-

twórczego do wymogów unijnych, tj. 62 728 tys. euro. Ich udział w budżecie 

SPO „Ryby 2004–2006” wyniósł przeszło 22%. Przedsiębiorstwa przemysłu 

rybnego dysponowały przestarzałą technologię, która nie spełniała norm sani-

tarno-weterynaryjnych. Brakowało nowoczesnych środków transportu oraz 

obiektów sprzedaży hurtowej.  

Jeśli chodzi o porty oraz przystanie rybackie, to na ich modernizację zare-

zerwowano 42 341 tys. euro. Stanowiło to niewiele ponad 15% budżetu SPO 

„Ryby 2004–2006”. Nabrzeża większości polskich portów oraz przystani ry-

backich były zdekapitalizowane. Brakowało nowoczesnych urządzeń przeła-

dunkowych, chłodniczych oraz maszyn do wstępnej obróbki ryb.  

Tabela 1 

Wielkość środków z SPO „Ryby 2004–2006” na restrukturyzację polskiego sektora ry-

backiego w latach 2004–2006 

Program 

Restrukturyzacja sektora rybackiego 

Flota  

rybacka 
Przetwórstwo 

Porty 

i przystanie 

rybackie 

Rybołówstwo 

śródlądowe 

i akwakultura 

Pozostałe Suma 

SPO tys. eu- 103 896 62 728 42 341 21 867 51 113 281 945 

                                                           
 4  Z kwoty 281 945 tys. euro, 75% stanowiły środki unijne, a 25% środki krajowe. Przy tym, 

niektóre inwestycje wymagały wkładu własnego beneficjentów. W konsekwencji, ich wartość 

przekraczała budżet SPO „Ryby 2004–2006”. 

 5  Nakład połowowy pojedynczego statku rybackiego zależy od jego długości całkowitej, sze-

rokości oraz mocy silnika, zob. więcej – I. Dunin-Kwinta, Wielowymiarowy model redukcji nakładu 

połowowego z uwzględnieniem skutków społecznych w rejonach nadmorskich, w: Wybrane zagadnienia 

wspólnej polityki rybackiej w Unii Europejskiej, Potrzeby i możliwości adaptacji wspólnej polityki rybac-

kiej przez polską gospodarkę rybną, red. J Zieziula, Wydawnictwo Ekspert – SITR, Koszalin 2000,  

s. 41–57. 
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Program 

Restrukturyzacja sektora rybackiego 

Flota  

rybacka 
Przetwórstwo 

Porty 

i przystanie 

rybackie 

Rybołówstwo 

śródlądowe 

i akwakultura 

Pozostałe Suma 

ro 

% 36,85 22,25 15,02 7,76 18,12 100,00 

Źródło:  obliczenia własne na podstawie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo-

łówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” 

Na restrukturyzację rybołówstwa śródlądowego oraz akwakultury zare-

zerwowano najmniejszą ilość środków – 21 867 tys. euro, co stanowiło niespeł-

na 8% budżetu SPO „Ryby 2004–2006”. Były one głównie przeznaczone na 

budowę nowych obiektów stawowych oraz zakup specjalistycznych środków 

transportu do przewozu ryb. 

Z budżetu SPO „Ryby 2004–2006” na poprawę funkcjonowania pozosta-

łych obszarów sektora rybackiego przeznaczono 51 113 tys. euro, tj. niespełna 

19% ogólnej puli środków
6
.  

 

Środki z SPO „Ryby 2004–2006” cieszyły się dużym zainteresowaniem 

beneficjentów. Zostały one wykorzystane w przeszło 93%, co stanowiło 263 

985 tys. euro (tab. 2). Zważywszy na ograniczone doświadczenie beneficjentów 

w pozyskiwaniu środków unijnych, uzyskany wskaźnik należy uznać za wyso-

ki. Tym bardziej, że część inwestycji wymagała wkładu własnego podmiotów. 

Polski sektor rybacki, nigdy wcześniej w historii nie dysponował tak dużą ilo-

ścią środków, i to dostępnych w tak krótkim okresie czasu. Dzięki nim, polskie 

rybołówstwo otrzymało szansę na poprawę konkurencyjności i dostosowanie do 

norm unijnych
7
. 

                                                           
 6  Do pozostałych obszarów rybołówstwa zaliczamy: promocję spożycia ryb, działania inno-

wacyjne, organizacje rynku rybnego, ochronę środowiska, rozwój obszarów zależnych od rybo-

łówstwa (przybrzeżnych i śródlądowych), ochronę zasobów morskich, rekompensaty za tymcza-

sowe zaprzestanie połowów oraz pomoc rybakom odchodzącym z zawodu, zob. więcej S. Szo-

stak, Wyniki gospodarki rybnej w 2004 r., „Morska Gospodarka Rybna”, 2005 r., s. 1. 

 7  A. Malkowski, Zmiany w gospodarce morskiej województwa zachodniopomorskiego w la-

tach 2004–2006, w: Myśl morska w XXI wieku, red. M. Pluciński, D. Waldziński, XXIII Sejmik 

Morski, Zeszyty Morskie, Stowarzyszenie Civitas Christiana, Szczecin 2008, s. 257–269. 
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Tabela 2 

Stopień wykorzystania środków z SPO „Ryby 2004–2006” na restrukturyzację polskie-

go sektora rybackiego w latach 2004–2006 

Program 

Restrukturyzacja sektora rybackiego 

Flota rybacka Przetwórstwo 

Porty 

i przystanie 

rybackie 

Rybołówstwo 

śródlądowe 

i akwakultura 

Pozostałe Suma 

SPO tys. 

euro 

94 955 61 413 40 508 18 188 49 121 263 985 

% 91,39 97,82 95,67 83,17 96,10 93,63 

Źródło:  obliczenia własne na podstawie Oceny realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego 

„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”. 

Jeśli chodzi o poszczególne obszary sektora rybackiego, to środki na re-

strukturyzację floty rybackiej zostały wykorzystane w przeszło 91%. Szczegól-

nie dużym powodzeniem cieszyło się złomowanie jednostek rybackich. Z eks-

ploatacji wycofano ok. 32% polskiej floty rybackiej. Pozwoliło to na osiągnię-

cie założonego wcześniej celu jej redukcji. W konsekwencji poprawiła się ren-

towność połowów oraz zmniejszyła się presja na połowy ograniczonych zaso-

bów. Przy tym, redukcja jednostek rybackich, odbyła się prawie wyłącznie 

dzięki rekompensatom wypłacanym z budżetu SPO „Ryby 2004–2006”. Mniej-

szym zainteresowaniem cieszyły się natomiast środki na modernizację statków 

rybackich. Wynikało to z zawężenia zakresu inwestycji, uniemożliwiającego 

pozyskanie środków na wymianę jednostki napędowej oraz narzędzi połowo-

wych. W rezultacie nie osiągnięto zamierzonego wskaźnika modernizacji pol-

skiej floty rybackiej.  

Środki na restrukturyzację przemysłu przetwórczego zostały wykorzystane 

w najwyższym stopniu. Na inwestycje poprawiające funkcjonowanie przemysłu 

przetwórczego, przesuwano środki z działań cieszących się mniejszą popularno-

ścią. Wymagały one przy tym od beneficjentów wkładu własnego na poziomie 

blisko 60%. Dzięki środkom unijnym przemysł przetwórczy w znacznym stop-

niu został unowocześniony oraz dostosowany do norm sanitarno-higienicznych. 

Stanowiły one przy tym główne zewnętrzne źródło finansowania inwestycji. 

Dużym zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się także środki na mo-

dernizację portów i przystani rybackich. Wartość złożonych wniosków o prze-

szło 40% przekroczyła wartość pierwotnej alokacji. Beneficjentów od pozyski-

wania środków, nie zniechęcał nawet wymóg częściowego współfinansowania 

inwestycji ze środków własnych. Dzięki środkom unijnym poprawił się stan 
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techniczny infrastruktury portowej. Gdyby nie one, wiele inwestycji w ogóle nie 

doszłoby do skutku.  

Najmniejszym zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się środki prze-

znaczone na rybołówstwo śródlądowe oraz akwakulturę. Zostały one wykorzy-

stane w niespełna 84%. Niska wartość wskaźnika nie odzwierciedla jednak du-

żego zainteresowania beneficjentów działaniem. W trakcie jego realizacji 

zwiększono pulę środków o przeszło 30% i to przy współfinansowaniu inwe-

stycji na poziomie 50%. Dzięki środkom unijnym zmodernizowano gospodar-

stwa rybackie, dokonano zakupu nowoczesnych środków transportu oraz 

zmniejszono negatywne oddziaływanie akwakultury na środowisko naturalne. 

Stanowiły one przy tym, główne zewnętrzne źródło finansowania inwestycji. 

Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się środki na inwestycje w rybołówstwo 

śródlądowe. Wynikało to z zawężenia zakresu przedmiotowego inwestycji.  

Jeśli chodzi o pozostałe ogniwa sektora rybackiego, to cieszyły się one 

zróżnicowanym zainteresowaniem beneficjentów. Środki na nie zostały wyko-

rzystane w 96,10%, więc powyżej przeciętnej dla SPO „Ryby 2004–2006”. 

Jednakże w trakcie realizacji SPO „Ryby 2004–2006”, zmniejszono ich pulę 

o blisko 40% w stosunku do pierwotnej alokacji.  

 

W perspektywie finansowej budżetu Unii Europejskiej 2007–2013 na re-

strukturyzację polskiego sektora rybackiego przeznaczono blisko miliard euro, 

dokładnie – 978 790 tys. euro (tab. 3)
8
. Jest to kwota o wiele wyższa, aniżeli 

budżet SPO „2004–2006”. Większa wartość środków, wynika przede wszyst-

kim z dłuższego okresu finansowania rybołówstwa z PO „Ryby 2007–2013”. 

Zmieniła się także struktura jego wydatków. Relatywnie mniej środków zare-

zerwowano na działania będące priorytetami SPO „Ryby 2004–2006”. Ich 

wielkość osiągnęła co prawda wartość 356 995 tys. euro, ale ich udział w bu-

dżecie PO „Ryby 2007–2013” wyniósł niespełna 37%.  

                                                           
 8  B. Pieńkowska, Pomoc finansowa dla sektora rybołówstwa w okresie programowania 

2007–2013, „Wiadomości Rybackie” 2009, nr 169, s. 12–13. 
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Tabela 3 

Wielkość środków z PO „Ryby 2007–2013” na restrukturyzację polskiego sektora ry-

backiego w latach 2007–2013 

Program 

Restrukturyzacja sektora rybackiego 

Flota rybac-

ka 
Przetwórstwo 

Porty i przy-

stanie rybac-

kie 

Rybołówstwo 

śródlądowe 

i akwakultura 

Pozostałe Suma 

PO tys. euro 51 671 107 136 144 022 54 166 621 795 978 790 

% 5,28 10,95 14,71 5,53 63,52 100,00 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sek-

tora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” oraz oceny okreso-

wej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeż-

nych obszarów rybackich 2007–2013”. 

Jeśli chodzi o poszczególne działania, to na restrukturyzację floty rybac-

kiej zarezerwowano znacznie mniej środków, niż w SPO „Ryby 2004–2006”. 

Wyraźnemu zmniejszeniu uległ także ich udział w budżecie PO „Ryby 2007–

2013”. Jednakże tym razem relatywnie więcej środków zostało przeznaczonych 

na modernizację jednostek rybackich, a mniej na zmniejszenie ich potencjału. 

Wynikało to z faktu, iż w SPO „Ryby 2004–2006” osiągnięto wysoki wskaźnik 

redukcji jednostek rybackich. Natomiast środki na ich modernizację, nie cieszy-

ły się dużym zainteresowaniem beneficjentów. W związku z czym flota rybacka 

wymagała unowocześnienia.  

Zmniejszeniu uległ także udział środków na restrukturyzację przemysłu 

przetwórczego. Jednakże ich ogólna wielkość wzrosła o przeszło 70%. Środki 

zarezerwowane w SPO „2004–2006” na poprawę funkcjonowania przemysłu 

przetwórczego cieszyły się największym zainteresowaniem beneficjentów.  

Udział środków przeznaczonych na modernizację portów oraz przystani 

rybackich nie uległ praktycznie zmianie. Zwiększyła się natomiast dostępna 

kwota – o przeszło 240%. Środki z SPO „Ryby 2004–2006” były nie wystarcza-

jące, aby zmodernizować zaniedbane porty i przystanie rybackie. Wiele z nich 

wymagała nadal dużych nakładów inwestycyjnych.  

W budżecie PO „Ryby 2007–2013” udział środków zarezerwowanych na 

rybołówstwo śródlądowe oraz akwakulturę, uległ zmniejszeniu. Natomiast kwo-

ta zwiększyła się o blisko 150%. Środki na te działania, szczególnie akwakultu-

rę, cieszyły się dużym powodzeniem wśród beneficjentów. Proces modernizacji 

gospodarstw rybackich nie został zakończony. Jest to perspektywiczne gałąź 
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sektora rybackiego, szczególnie w sytuacji zmniejszających się połowów mor-

skich.  

Do pozostałych gałęzi sektora rybackiego możemy zaliczyć działania re-

alizowane w SPO „Ryby” oraz całkowicie nowe. Nowością PO „Ryby 2007–

2013” są działania mające na celu ochronę środowiska oraz rozwój obszarów 

zależnych od rybołówstwa, szczególnie śródlądowych. Pierwsze z nich skiero-

wane jest do przedsiębiorstw rybackich. Wspierają one inwestycje przyjazne 

środowisku naturalnemu. Natomiast zadaniem drugiego z działań jest wspiera-

nie obszarów zależnych od rybołówstwa, tj.: przeciwdziałanie ujemnym skut-

kom restrukturyzacji sektora rybackiego, niedopuszczenie do dalszej marginali-

zacji rybołówstwa oraz poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej ich miesz-

kańców. Jeśli chodzi o wielkość wsparcia, to na uwagę zasługuje znaczny 

udział środków w budżecie PO „Ryby 2007–2013” na rozwój obszarów zależ-

nych od rybołówstwa – przeszło 30%. W przypadku działań związanych 

z ochroną środowiska, ten udział wyniósł przeszło 8%. 

 

Do kwietnia 2013 roku, wykorzystano 76,09% środków zarezerwowanych 

w budżecie PO „Ryby 2007–2013” na restrukturyzacje polskiego sektora ry-

backiego (tab.4). Największym powodzeniem cieszyły się środki na moderniza-

cję branży przetwórczej. Wykorzystane zostały one w 100%, i to przy znacz-

nym współfinansowaniu inwestycji przez beneficjentów. Podobnie jak w po-

przednim programie operacyjnym, przemysł przetwórczy wykazywał dużą dy-

namikę wzrostu i miał przed sobą dobre perspektywy rozwoju, szczególnie jeśli 

chodzi o rynki zagraniczne.  

Także środki na modernizację portów i przystani rybackich, cieszyły się 

dużym zainteresowaniem. Wszystko wskazuje, iż do końca trwania programu 

operacyjnego, zostaną one wykorzystane w 100%. Ze względu, iż inwestycje 

były w niemal w 100% finansowane ze środków unijnych, można stwierdzić, iż 

modernizacja na tak dużą skalą portów i przystani rybackich, nie byłaby bez 

nich możliwa. 
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Tabela 4 

Stopień wykorzystania środków z PO „Ryby 2007–2013” na restrukturyzację polskiego 

sektora rybackiego w latach 2007–2013 

Program 

Restrukturyzacja sektora rybackiego 

Flota rybac-

ka 
Przetwórstwo 

Porty i przy-

stanie ry-

backie 

Rybołówstwo 

śródlądowe 

i akwakultura 

Pozostałe Suma 

PO tys. eu-

ro 

41 931 107 136 143 187 52 872  345 125  744 731 

% 81,15 100,00 99,42 97,61 55,50 76,09 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: oceny okresowej Programu Operacyjnego „Zrówno-

ważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” 

oraz informacja o postępach wdrażania Programu Operacyjnego „Zrównoważony roz-

wój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”. 

Beneficjenci wykazywali znaczne zainteresowanie środkami na restruktu-

ryzację rybołówstwa śródlądowego i akwakultury. Zostały one wykorzystane 

w niemal 98%. Z tym, że większą popularnością cieszyły się środki na akwakul-

turę. Stanowi ona perspektywiczną branżę sektora rybackiego. Natomiast bene-

ficjenci byli znacznie mniej zainteresowani pozyskiwaniem środków na rybo-

łówstwo przybrzeżne. Główną przyczyną było niedostosowanie zakresu inwe-

stycji do specyfiki rybołówstwa przybrzeżnego, znacznie odmiennego od rybo-

łówstwa morskiego. 

Najmniejszą popularnością beneficjentów cieszyły się środki na restruktu-

ryzację floty rybackiej. Do końca kwietnia 2013 roku, zostały one wykorzystane 

w 81,15% dostępnej kwoty. Uległy one przy tym zmniejszeniu o przeszło 60% 

pierwotnej alokacji. Jeśli natomiast chodzi o modernizację jednostek rybackich, 

to problemem był zbyt wysoki udział wkładu własnego beneficjentów we 

współfinansowaniu inwestycji. Nie bez znaczenia były ograniczenia inwesty-

cyjne narzucone przez PO „Ryby 2007–2013”. Należy jednak przypuszczać, iż 

stopień wykorzystania środków do zakończenia naboru wniosków, wzrośnie. 

Jest on przy tym wyższy, niż w przypadku SPO „Ryby 2004–2006”. Spowodo-

wane jest to, poprawą rentowności połowów i w konsekwencji bardziej optymi-

styczną oceną perspektyw rozwojowych polskiego rybołówstwa.  

Jeśli chodzi o pozostałe obszary sektora rybackiego, to beneficjenci wyka-

zywali zróżnicowane zainteresowanie pozyskiwaniem środków na ich realiza-

cję. Najmniejszym powodzeniem cieszyły się środki na rozwój obszarów zależ-

nych od rybołówstwa. Do końca kwietnia 2013 roku, były one wykorzystane na 

poziomie niespełna 47%. Z uwagi na dużą wielkość środków, rodzi to obawę 
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o poziom realizacji całego PO „Ryby 2007–2013”. Głównymi przyczynami ta-

kiej sytuacji były: brak doświadczenia z poprzedniego programu w aplikowaniu 

o środki, opóźnienia legislacyjne uniemożliwiające uruchomienie działania 

zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zróżnicowane zainteresowanie dzia-

łaniem potencjalnych beneficjentów. Bez wątpienia do końca trwania PO „Ryby 

2007–2013” poziom wykorzystania środków wzrośnie. Dzięki nim nastąpi po-

prawa sytuacji ludności mieszkającej na obszarach uzależnionych od rybołów-

stwa. Choć trudno oceniać skalę przyszłych efektów. 

Dużym natomiast zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się środki na 

działania związane z ochroną środowiska. W trakcie realizacji działania zwięk-

szono limit dostępnych środków o przeszło 100% pierwotnej alokacji. Przyczy-

niły się one do zwiększenia ekologiczności gospodarstw rybackich oraz zacho-

wania bioróżnorodności produkcji.  

 

W okresie badawczym, dzięki środkom unijnym, nastąpiła poprawa funk-

cjonowania sektora rybackiego. Jednakże proces restrukturyzacji, nie został za-

kończony. Dodatkowo, polskie rybołówstwo będzie musiało uwzględnić zmia-

ny w zreformowanej Wspólnej Polityce Rybackiej. Będą one miały odzwiercie-

dlenie w strukturze wydatków nowego Funduszu Morsko-Rybackiego, w przy-

szłej perspektywie finansowej 2014–2020.  

Jeśli chodzi o polskie rybołówstwo, to dużego wsparcia finansowego bę-

dzie wymagała modernizacja floty rybackiej
9
. Środki na jej odnowienie, nie cie-

szyły się dotąd dużym powodzeniem wśród beneficjentów. Także proces mo-

dernizacji portów i przystani rybackich, nie został zakończony. Choć w znacz-

nym już stopniu zostały unowocześnione. Pomimo dużych nakładów inwesty-

cyjnych, polski przemysł przetwórczy nie został w pełni dostosowany do wy-

mogów unijnych. Podobnie jak akwakultura, jeden z najbardziej dynamicznie 

rozwijających się sektorów rybołówstwa polskiego.  

W związku z regresem rybołówstwa, szczególnej troski będą wymagały te-

reny zależne od rybołówstwa, zarówno przybrzeżne jak i śródlądowe. Z kolei 

działania mające na celu poprawę stanu zasobów, będzie można osiągnąć po-

                                                           
 9  Tymczasowy Komitet Sterujący, Polski Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa, „Wiado-

mości Rybackie” 2012, nr 190, s. 13–19. 
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przez ochronę środowiska oraz zastosowanie bardziej selektywnych narzędzi 

połowowych. Natomiast coraz mniejszego znaczenia, będą nabierały rekompen-

saty za wycofanie jednostek z eksploatacji. Nakład połowowy został w znacz-

nym stopniu zmniejszony i dostosowany do wielkości zasobów
10

.  

Zreformowana Wspólna Polityka Rybacka przewiduje ograniczenie hojne-

go subsydiowania rybołówstwa unijnego. Większą rolę w rybołówstwie mają 

odgrywać mechanizmy rynkowe. W związku z tym, środki na restrukturyzację 

floty rybackiej zostaną zmniejszone. Rozszerzeniu ulegnie natomiast zakres 

przedmiotowy Wspólnej Polityki Rybackiej. Będzie on w większym stopniu 

uwzględniał obszary uzależnione od rybołówstwa. Z kolei dla ograniczenia 

przyłowu ryb, kolejnego priorytetu Unii Europejskiej, konieczne będzie zasto-

sowanie bardziej selektywnych narzędzi połowowych. Duża rola w tym zakre-

sie przypadnie naukowcom. Na wsparcie z nowego Funduszu Morsko-

Rybackiego, może liczyć zaniedbywane dotąd rybołówstwo przybrzeżne. 

W związku z pogłębiającym się problemem przełowienia łowisk morskich, co-

raz większego znaczenia w zaopatrywaniu rynku w produkty rybne, będzie na-

bierał rozwój akwakultury. Nadal będą kontynuowane działania mające na celu 

poprawę stanu środowiska naturalnego. Prawdopodobnie na pomoc finansową, 

będzie mógł liczyć przemysł przetwórczy oraz porty i przystanie rybackie
11

.  

Reasumując, należy stwierdzić, iż potrzeby polskiego rybołówstwa po-

krywają się z priorytetami przeszłej zreformowanej polityki rybackiej Unii Eu-

ropejskiej. Najważniejszym problemem jest mocno zdekapitalizowana flota ry-

backa. 

W przededniu integracji ze strukturami unijnymi, polskie rybołówstwo bo-

rykało się z wieloma problemami. Każde ogniwo sektora rybackiego było za-

niedbane. Integracja Polski z Unią Europejską stwarzała szansę na restruktury-

zację sektora rybackiego na dotąd niespotykaną skalę. Do dyspozycji potencjal-

nych beneficjantów, postawione zostały olbrzymie środki finansowe. 

                                                           
 10  I. Dunin-Kwinta, Jaka flota na Bałtyk, „Wiadomości Rybackie” 2010, nr 177, s. 16–18. 

 11  Więcej na temat reformy Wspólnej Polityki Rybackiej, zob. M. Damanaki, Nowa Wspólna 

Polityka Rybacka, „Wiadomości Rybackie” 2012, nr 185, s. 5–9. 
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W okresie badawczym restrukturyzacja polskiego sektora rybackiego re-

alizowana była za pomocą SPO „Ryby 2004–2006” oraz PO „Ryby 2007–

2013”. W sumie, ich budżet wyniósł 1 260 735 tys. euro.  

Środki unijne cieszyły się dużym zainteresowaniem beneficjentów. Dzięki 

nim, nastąpiła istotna poprawa funkcjonowania polskiego sektora rybackiego. 

Stanowiły przy tym, główne, a w niektórych przypadkach, jedyne źródło jego 

finansowania. 

Środki unijne przyczyniły się do restrukturyzacji polskiej floty rybackiej. 

Nakład połowowy został dostosowany do wielkości zasobów. Część floty ry-

backiej została zmodernizowana. Dzięki temu wzrosła rentowność działalności 

oraz zmniejszyła się presja na połów ograniczonych zasobów. Przemysł prze-

twórczy został unowocześniony i dostosowany do norm unijnych. W konse-

kwencji wzrosła jego konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. Popra-

wił się stan techniczny zdekapitalizowanej infrastruktury portów i przystani ry-

backich. Wyposażone zostały one w niezbędne urządzenia i budowle służące 

rybołówstwu. Przyczyniło się to do poprawy bezpieczeństwa obsługi jednostek 

rybackich oraz umożliwiło kompleksowe zagospodarowanie produktów ryb-

nych. Śródlądowe gospodarstwa rybackie, stały się nowoczesnymi i spełniają-

cymi normy środowiskowe podmiotami gospodarczymi. Dzięki temu zwiększy-

ła się ich konkurencyjność. Środki unijne wykorzystywane były także do po-

prawy funkcjonowania pozostałych obszarów rybołówstwa. 

Pomimo dużych postępów, proces restrukturyzacji polskiego sektora ry-

backiego nie został zakończony. Wymaga on dalszego wsparcia finansowego. 

Największym problemem jest zdekapitalizowana flota rybacka. Z kolei coraz 

mniejszego znaczenia, będą nabierały rekompensaty za wycofanie jednostek ry-

backich z połowów. Nakład połowowy został w znacznym stopniu zmniejszony 

i dostosowany do wielkości zasobów.  

Zreformowana Wspólna Polityka Rybacka, która wejdzie w życie od 2014 

roku, przewiduje liczne zmiany. Większy nacisk zostanie położony na rozwój 

obszarów uzależnionych od rybołówstwa oraz ograniczenie przyłowu niechcia-

nych gatunków ryb. Z drugiej strony zmniejszy się subsydiowanie rybołówstwa. 

W związku z czym, ograniczone zostaną środki na restrukturyzacje floty rybac-

kiej.  

W przyszłej perspektywie finansowej budżetu Unii Europejskiej, polskie 

rybołówstwo będzie mogło liczyć na pomoc w restrukturyzacji. Wszystko 

wskazuje, że środki unijne pozostaną głównym źródłem ich finansowania. 
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On the eve of integration with the EU structures, the Polish fishing sector was 

struggling with numerous issues. Each link of the sector was neglected. Poland’s inte-

gration with the EU created an opportunity to restructure the fishing sector on an un-

precedented scale.  

During the research period, EU funds were very popular among the recipients. 

They made possible a substantial improvement in the functioning of the Polish fishing 

sector. The EU funds were the main – and in some cases the only – source of financing 

the sector. 

Despite the high activity of the beneficiaries in obtaining EU funds, the process of 

restructuring the Polish fishing sector has not been concluded. It requires further finan-

cial support. The source of financing will be the future European Fisheries Fund.  

Translated by Anna Pilińska 

 



 

 

andel internetowy jest obecnie jednym z dynamiczniej rozwijających się 

sektorów polskiej gospodarki. E-commerce scharakteryzowano jako 

proces sprzedawania i kupowania produktów, usług, a więc zawierania transak-

cji handlowych z wykorzystaniem środków elektronicznych prowadzony za po-

średnictwem internetu
1
. W 2012 roku elektroniczny rynek handlu wzrósł o pra-

wie 25%, osiągając wartość bliską 22 milionów złotych, co szacunkowo stano-

wiło prawie 4% PKB (Produkt Krajowy Brutto) Polski. Jednak na tle innych 

krajów dynamika rozwoju nie prezentuje się już tak okazale, w Niemczech  

e-gospodarka stanowi udział 8% PKB, w Wielkiej Brytanii 10,7%, natomiast 

średnia z 11 wybranych do badania krajów europejskich jest na poziomie 5,9% 

PKB
2
. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja kluczowych barier stano-

wiących immanentne elementy spowolnienia sektora e-commerce na obszarach 

wiejskich w Polsce. Aby można było dokonać precyzyjnej oraz efektywnej ana-

lizy, należy badane zjawisko podzielić na szereg elementów i każdy z nich pod-

                                                           
 1  B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz–

Łódź, 2002. s. 79. 

 2  A. Steindl, Prognozy dla polskiego rynku e-commerce w 2013 roku – wartość rynku może 

w tym roku wzrosnąć o ponad 20 proc. do 26 mld zł, www.inwestor.msp.gov.pl/portal/si/ 

338/25090/Prognozy_dla_polskiego_rynku_ecommerce_w_2013_roku__wartosc_rynku_moze_w

_tym_rok.html (29.05.2013). 



390 Europa Regionum XVII (2013) 

 

dać indywidualnej ocenie. Wśród kluczowych czynników mających odzwier-

ciedlenie w mniejszej dynamice rozwoju sektora e-commerce, można zidentyfi-

kować: infrastrukturę informatyczną dostępną dla polskiego społeczeństwa 

w obszarach wiejskich, opinie i obawy klientów, porównanie kosztów związa-

nych z zakupem w sieci oraz na tradycyjnym rynku, jak również inne czynniki 

wynikające z konkretnych cech medium internetu oraz zachowań sprzedawców. 

Dlatego postawiono hipotezę: najistotniejszą barierą rozwoju handlu interneto-

wego na obszarach wiejskich jest niedostatecznie rozwinięta infrastruktura tele-

informatyczna. 

 

Powstanie i rozpowszechnienie się internetu było kluczową determinantą 

rozwoju współczesnej gospodarki elektronicznej. E-commerce zwany także 

handlem elektronicznym, najczęściej definiuje się jako proces sprzedawania 

i kupowania produktów, usług, a więc zawierania transakcji handlowych z wy-

korzystaniem środków elektronicznych, prowadzony za pośrednictwem interne-

tu
3
. Inna definicja charakteryzuje e-commerce jako elektroniczną platformę 

prowadzenia działalności gospodarczej, na której dochodzi do kontaktów po-

między uczestnikami procesów gospodarczych, dokonywane są transakcje oraz 

następuje tworzenie i wymiana wartości
4
.  

Wśród korzyści e-commerce należy wyróżnić: szybkość transakcji, ela-

styczność, wygodę, niższe koszty oraz możliwość dostosowania potrzeb do in-

dywidualnego klienta
5
. Wszechstronność zastosowań medium internetu w fir-

mach oznacza, że mogą one realizować różne strategie. Wprowadzenie nowych 

strategii ukierunkowuje przedsiębiorstwa w horyzoncie globalizacji oraz otwar-

tości i zdolności współpracy z otoczeniem, co stanowi determinanty znacznych 

zalet w porównaniu do tradycyjnego handlu. Podstawowe różnice pokazane są 

w tabeli 1. 

                                                           
 3  B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz–

Łódź 2002. s. 79. 

 4  M. Niedźwiedziński, Globalny handel elektroniczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2004, s.7–9. 

 5  J. Rozmiarek, e-sklep, Biznes na kryzys, Książka i Wiedza, Warszawa 2010, s. 14. 
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Tabela 1 

Porównanie handlu tradycyjnego z elektronicznym według poszczególnych kryteriów  

Kryterium Tradycyjny handel Handel elektroniczny 

Media Komunikacja bezpośrednia face to face, 

bądź za pomocą pośredników. Również 

przy pomocy dokumentów przesyłanych 

przez pocztę, telefon, fax, itp. 

Kontakt przez internet za po-

mocą wyszukiwarek stron 

WWW, poczty elektronicznej 

i komunikatorów. 

Elastyczność 

działalności 

Mała elastyczność spowodowana wieloma 

ograniczeniami w zakresie rozszerzenia 

działalności i asortymentu. 

Wysoka elastyczność wynika-

jąca z roli pośrednika na ryn-

ku. 

Logistyka Towary produkowane są na miejscu lub 

magazynowane. Ograniczony zasięg dzia-

łalności lub konieczność utrzymywania kil-

ku punktów sprzedaży.  

Konieczność dotarcia klienta do punktu 

sprzedaży działającego w określonych go-

dzinach. 

Dominującą formą jest tutaj 

sprzedaż wysyłkowa z firmy 

bezpośrednio do klienta. 

Klient transakcje przeprowa-

dza bezpośrednio z domu 

w ciągu całej doby. 

Formy płatności Przede wszystkim: gotówka, karta płatni-

cza, czek. 

Szczególnie popularne to płat-

ności za zaliczeniem poczto-

wym, przekaz pieniężny, karta 

płatnicza, pieniądz elektro-

niczny. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: W. Chmielarz, Systemy biznesu elektronicznego, Wy-

dawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 20–22. 

Dynamiczny rozwój handlu w internecie jest zdeterminowany wieloma 

czynnikami, wśród których jednym z istotniejszych wydaje się stopień infra-

struktury informacyjnej oraz posiadanie komputera przez użytkowników. 

W poniższej tabeli można zaobserwować trend systematycznego wzrostu liczby 

gospodarstw domowych wyposażonych w komputery. W ciągu ostatnich 5 lat, 

aż o 15 punktów procentowych wzrosła ogólna liczba skomputeryzowanych go-

spodarstw. Znacznie większą dynamiką wzrostu charakteryzują się obszary 

wiejskie (17 punktów procentowych) w stosunku do dużych miast (15 punktów 

procentowych), co wynika z podejmowanych przez polskie władze działań oraz 

programów unijnych. W ramach regionalnych programów Operacyjnych (RPO) 

w 2013 roku dofinansowane są projekty o charakterze regionalnej i lokalnej in-

frastruktury informatycznej, czyli budowa lub modernizacja i rozbudowa regio-

nalnych i lokalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, zwłaszcza na ob-

szarach wiejskich i małych miast. Podejmowane działania mają na celu niwela-

cję obszarów wykluczonych cyfrowo występujących w Polsce. 
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Tabela 2 

Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery [%] 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 

Ogółem 58,9 66,1 69,0 71,3 73,4 

Według klasy miejsca zamieszkania 

Duże miasta 64,0 71,5 72,9 75,1 79,2 

Mniejsze miasta 59,6 66,3 70,3 71,1 71,4 

Obszary wiejskie 52,8 60,2 63,7 67,1 69,4 

Według stopnia urbanizacji 

Wysoki 63,0 71,0 72,6 74,8 77,5 

Średni 57,7 66,4 67,9 72,1 73,0 

Niski 54,7 60,6 65,4 67,3 68,8 

Źródło:  GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_ 

spolecz_inform_w_polsce_10-2012.pdf (10.06.2013), s. 9. 

Tabela 3 przedstawia dynamikę rozwoju komputeryzacji społeczeństwa 

polskiego w okresie ostatnich 5 lat. Można tutaj zaobserwować znaczny wzrost 

liczby gospodarstw domowych posiadających dostęp do internetu, który w 2012 

roku osiągnął wartość przekraczającą 70%. Wśród determinantów prócz rozbu-

dowy infrastruktury teleinformatycznej w Polsce, należy także wskazać potrze-

bę i chęci korzystania z internetu wśród dzieci. Dynamika wzrostu informatyza-

cji wśród gospodarstw domowych z dziećmi jest znacznie większa od gospo-

darstw, w których nie ma potomstwa (tabela 3). Współcześnie poziom urbani-

zacji obszarów charakteryzuje się mniejszym wpływem na możliwość dostępu 

do internetu, niż w 2008 roku. Analogiczna zależność istnieje wśród osób ko-

rzystających z urządzeń przenośnych do łączenia się z internetem poza domem, 

74% mieszkańców dużych miast deklaruje takie wykorzystanie, a 52% w obsza-

rach wiejskich. Różnica ta nie wynika ze współczynnika mniejszej liczby urzą-

dzeń na jednego mieszkańca, a z popularności dostępu do bezprzewodowego in-

ternetu. W miastach coraz częściej darmowy bezprzewodowy internet jest insta-

lowany w większości miejsc publicznych, jak dworce, galerie handlowe, stacje 

benzynowe oraz restauracje. Natomiast na obszarach wiejskich wdrażanie wi-fi 

jest mało racjonalne z uwagi na niski stopień urbanizacji i liczby potencjalnych 

użytkowników. 
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Tabela 3 

Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych [%] 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 

Ogółem 47,6 58,6 63,4 66,6 70,5 

Według typu gospodarstwa 

Gospodarstwa domowe 

z dziećmi 

61,4 75,3 82,9 88,3 91,5 

Gospodarstwa domowe 

bez dzieci 

40,9 50,7 53,7 56,0 60,0 

Według klasy miejsca zamieszkania 

Duże miasta 56,0 65,1 68,8 71,6 75,8 

Mniejsze miasta 50,3 59,8 65,1 67,0 69,5 

Obszary wiejskie 36,1 50,5 56,2 61,2 66,1 

Według stopnia urbanizacji 

Wysoki 54,8 64,5 68,1 71,0 74,8 

Średni 44,5 58,3 61,9 68,0 70,6 

Niski 40,7 52,2 58,8 61,6 65,5 

Źródło:  GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_ 

spolecz_inform_w_polsce_10-2012.pdf (10.06.2013), s. 10. 

Popularyzacja handlu internetowego wynika także z innych niż infrastruk-

tura czynników:  

- ogólnodostępność – internetowe platformy handlowe są dostępne bez prze-

rwy przez cały rok 24 godziny na dobę, 

- możliwość personalizacji usług i dóbr – możliwość wprowadzania ulepszeń 

i zmian przed lub w trakcie procesu sprzedaży. Analiza potrzeb i zadowole-

nia klienta, pozwala dostosować usługi zgodnie z jego oczekiwaniami. Fir-

my mogą poszerzać swoje usługi, skracać czas płatności lub formę realizacji, 

aby sprostać wymaganiom klientów oraz dużej konkurencyjności sektora  

e-commerce, 

- elastyczność – pozwalająca na szybkie wprowadzanie innowacji oraz stan-

dardowych zmian, zamieszczenie informacji i stosunkowo niskie koszty bu-

dowy i przebudowy serwisów,  

- interaktywność – dwustronna komunikacja pomiędzy firmą a potencjalnym 

klientem zwiększa wiedzę internauty o poszukiwanym produkcie oraz za-

ufanie i wiarygodność do internetowego przedsiębiorstwa, 

- oszczędność kosztów – handel internetowy pozwala na oszczędności zwią-

zane z obniżeniem liczby pracowników, skróceniem kanałów dystrybucji, 

wykorzystaniem elektronicznych form rozliczeń i formalności, 
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- indywidualizacja przekazu – dostosowanie oferowanych usług, produktów 

do indywidualnych potrzeb implikowane jest poprzez możliwość bezpośred-

niej komunikacji oraz danych o charakterystyce i zachowaniach odbiorcy. 

Rozwój polskiego sektora e-commerce zarówno na obszarach wiejskich 

jak i terenach zurbanizowanych wydaje się charakteryzować dużą dynamiką. 

A popularyzacja urządzeń mobilnych będzie najprawdopodobniej kolejną de-

terminantą kształtującą narzędzia i platformy najbliższej przyszłości. Optymali-

zacja sklepów internetowych do obsługi przez urządzania mobilne pozwoli na 

dotarcie do szerszej grupy potencjalnych odbiorców. Innym trendem może być 

perspektywa social commerce, czyli handlu za pomocą portali społecznościo-

wych. Czas spędzany przez internautów w popularnych serwisach społecznych 

systematycznie wzrasta. Podążanie za zachowaniami odbiorców zawsze było 

priorytetem e-commerce, dlatego wydaje się, iż zmiany nawyków w internecie, 

przejawiające się wzrostem popularności serwisu Facebook kosztem mniejszej 

powszechności forów oraz blogów, powinny stać się naturalną innowacją naj-

bliższej przyszłości handlu w internecie. 

 

Aby zagłębić się w bariery wynikająca z cech klienta na rynku elektro-

nicznym, należy zidentyfikować potencjalnego e-klienta. Jako internautę 

określmy osobę posiadającą dostęp do internetu, niekoniecznie korzystająca 

z niego w ciągu ostatnich 30 dni, ale mającą taką możliwość. Z roku na rok 

liczba internautów rośnie, wiąże się to z gwałtownym rozwojem technicznym 

oraz ogólną poprawą warunków życia głównie w krajach rozwijających się. 

Obecnie trudno jest przedstawić dokładną sylwetkę przeciętnego polskiego in-

ternauty, jednak prawdopodobnie jest to osoba młoda i dobrze wykształcona.  

Korzyści charakteryzujące handel internetowy napędzają jego rozwój 

i zwiększają popularność. Niemniej jednak istnieją cechy, zjawiska i rozwiąza-

nia będące negatywnymi determinantami ograniczającymi umasowienie seg-

mentu e-commerce. Prowadzone badania wskazują, iż wśród kluczowych przy-

czyn braku aktywności użytkowników internetu w sektorze handlu internetowe-
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go, znajdują się: przyzwyczajenie do tradycyjnej formy, brak możliwości bliż-

szego zapoznania się z produktem oraz obawy przed oszustwem, (rys. 1)
6
. 

 

Rys. 1. Przyczyny braku aktywności w handlu internetowym 

Źródło:  empik, Analiza i perspektywy na rozwój rynku e-commerce, 2012, s. 16, www.dropbox. 

com/s/womeww746sw9bqd/Analiza%20i%20perspektywy%20na%20rozwoj%20e-co- 

mmerce%20Nielsen%20Empik%20listopad%202012.pdf. 

Przyzwyczajenie do tradycyjnej formy zakupów deklaruje aż 57% respon-

dentów, co wskazuje na mały poziom innowatorów w polskim społeczeństwie. 

Większość osób nie widzi konieczności korzystania z e-sklepów, gdyż są oni 

                                                           
 6  Empik, Analiza i perspektywy na rozwój rynku e-commerce, 2012, N = 904, www.dropbox. 

com/s/womeww746sw9bqd/Analiza%20i%20perspektywy%20na%20rozwoj%20e-commerce% 

20Nielsen%20Empik%20listopad%202012.pdf. 
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zadowoleni z tradycyjnej formy. Drugim istotnym problemem jest brak możli-

wości organoleptycznego zapoznania się z produktem. Zwłaszcza, jeżeli chodzi 

o branżę odzieżową, stanowi to problem, gdyż oznaczenia wielkości konfekcji 

są zróżnicowane w zależności od producenta. Niedogodności należy także 

wskazać w braku wiarygodności kolorystycznej kupowanych produktów, która 

wynika z dużej liczby transformacji kolorów i barw na drodze produkt – klient. 

Pierwsze „przekłamanie” kolorystyczne może wystąpić już przy fotografowaniu 

oferty produktowej, niewłaściwe ustawienia parametrów aparatu mogą zmienić 

jego barwę w cyfrowym pliku graficznym. Kolejne transformacje pojawiają się 

przy graficznej obróbce zdjęć przed umieszczeniem ich na internetowej plat-

formie handlowej, natomiast ostatnia metamorfoza barw jest udziałem użyt-

kownika, a dokładnie ustawień nasycenia kolorów i barw w monitorze internau-

ty.  

Kolejne bariery współczesnego rozwoju e-handlu to obawy potencjalnych 

klientów przed otrzymaniem innego niż zamawiany produktu oraz trudnościami 

z reklamacją. W większości te ograniczenia wynikają z braku wiedzy, gdyż we-

dług ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów 

oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, 

każdy produkt zakupiony poprzez medium internetu może zostać zwrócony 

w ciągu 10 dni bez potrzeby podawania przyczyny. Kolejna cecha zniechęcają-

ca potencjalnych klientów do e-commerce to lęk przed całkowitym brakiem 

produktu. W większości przedsiębiorstw działających w handlu internetowym, 

przyjęto niepisaną zasadę, iż trzeba wpierw wpłacić na konto sprzedawcy pie-

niądze za produkt, a dopiero wtedy następuje jego wysyłka. To rozwiązanie 

słusznie budzi niepokój, gdyż w przypadku napotkania oszusta, mogą pojawić 

się trudności ze zwrotem wpłaconej kwoty. Oczywiście istnieje możliwość wy-

syłki za pobraniem, gdzie odbiorca płaci dopiero przy odbiorze, lecz w tym 

przypadku koszty transakcji znacznie się zwiększają, a w niektórych e-sklepach 

wręcz nie ma możliwości wyboru takiego rozwiązania. Na dalszych miejscach 

wśród barier rozwoju e-commerce w Polsce znajdują się: obawa przed otrzyma-

niem innego niż zamówionego produktu, udostępnianie danych osobowych oraz 

zbyt wysokie koszty dostawy. Co prawda w niektórych przypadkach koszty nie 

są specjalnie zawyżane, jednak przy porównaniu z odbiorem osobistym są wyż-

sze, co wynika z ekonomii transportu. Wśród mniej znaczących przyczyn, zi-

dentyfikowano brak kontaktu osobistego ze sprzedawcą, a co z tego wynika 

niemożność uzyskania informacji o produkcie. Jednak ta cecha wydaje się mieć 
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niewielkie znaczenie, gdyż bardzo często internet jest miejscem gdzie można 

uzyskać dużo więcej i bardziej rzetelnych informacji na temat wybranego pro-

duktu niż w przypadku tradycyjnego sklepu. Podobnie nieadekwatne do rze-

czywistości wydają się opinie o małym wyborze produktów, niekonkurencyj-

nych cenach oraz zbyt długim czasie dostawy. 

Wśród innych barier można wskazać błędy popełniane przez sprzedaw-

ców, które implikują powszechny wzrost zjawiska niechęci do e-commerce. Ich 

przyczyną w większości jest niewielka wiedza sprzedających na temat efektyw-

nego prowadzenia działalności handlowej w internecie. Przez nieodpowiednie 

działania sprzedawców e-handel nie rozwija się w sposób dostateczny i opty-

malny. Wśród najczęstszych błędów popełnianych przez sprzedawców w inter-

necie można wskazać: 

- pozwalanie na migrację klientów do konkurencji, 

- konflikty z klientami, 

- działania niezgodne z prawem. 

 

Aby ocenić rozwój handlu na obszarach wiejskich w Polsce oraz wskazać 

najistotniejsze bariery, co było celem badania. Wybrano metodę badania ankie-

towego za pomocą narzędzia badawczego w postaci kwestionariusza umiesz-

czonego w internecie. Zaletą ankiety internetowej jest możliwość dotarcia do 

wybranej grupy badawczej, w tym przypadku internautów zamieszkujących ob-

szary wiejskie
7
. Zakres czasowy badania to maj–czerwiec 2013, próbę dobrano 

w sposób losowy wygodny, charakteryzujący się możliwością dotarcia do okre-

ślonej grupy respondentów. Ankietowanymi byli internauci zamieszkujący tere-

ny mniej zurbanizowane, za które uznano obszary nieznajdujące się w prze-

strzeniach administracyjnych miast o liczbie ludności przekraczającej 10000 

mieszkańców
8
. W czasie trwania badania uzyskano 332 odpowiedzi, z czego 

194 poddano analizie, gdyż spełniały warunek zamieszkania na obszarze wiej-

skim respondenta. 

                                                           
 7  S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe, Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011, 

s. 234. 

 8  W. Piskorz, Miasta przyszłości Wyzwania, wizje, perspektywy, s. 1, ec.europa.eu/regional_ 

policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_pl.pdf 

(12.07.2013). 
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Pierwsze pytanie dotyczyło argumentów, które przekonały respondenta do 

dokonania zakupu w internecie. Uzyskane wyniki pokrywają się z rezultatami 

badań przeprowadzanych na polskim społeczeństwie
9
. Najistotniejszą determi-

nantą wskazaną przez ankietowanych są niższe ceny w porównaniu do trady-

cyjnej formy handlu (84%), następnie wygodna forma dokonywania zakupów 

(66%), oszczędność czasu (55%), bezpłatna dostawa (22%) oraz inne czynniki 

(7%). W pytaniu półotwartym w odpowiedziach inne, respondenci najczęściej 

wskazywali możliwości zakupu produktów niedostępnych w okolicy miejsca 

zamieszkania. Co w przypadku obszarów wiejskich jest dużo bardziej relewant-

nym parametrem, niż dla terenów zurbanizowanych. 

Drugie pytanie ankietowe dotyczyło częstości dokonywania zakupów 

w sektorze e-commerce. Z analizy (rysunku 2) wynika, iż prawie co drugi re-

spondent kupuje w internecie jedynie kilka razy w roku. Natomiast co czwarty 

ankietowany średnio raz w miesiącu, co w porównaniu do ogólnodostępnych 

wyników Polaków
10

, wskazuje na mniejszą częstotliwość e-zakupów mieszkań-

ców obszarów wiejskich. Jedynie prawie co piąty ankietowany jest klientem 

sektora e-commerce częściej niż raz w miesiącu, gdzie wśród ogólnokrajowych 

wyników odpowiedź tą wskazało ponad 26%, czyli aż 8 punktów procentowych 

więcej niż na poniższym rysunku. 

                                                           
 9  Gemius, e-Commerce w Polsce 2012 w oczach internautów, s. 33, ecommercepolska.pl/pl/ 

55-575-raporty/raport:Raport-E-commerce-w-Polsce-2012-w-Oczach-Internautow (9.06.2013). 

 10  Ceneo, Bezpieczeństwo i zaufanie – filary polskiego e-commerce, s. 5, www.ranking.ceneo. 

pl/wp-content/uploads/bezpieczenstwo_i_zaufanie_filary_polskiego_ecommerce_raport_ceneo_ 

pl.pdf (11.06.2013). 
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Rys. 2.  Częstość robienia zakupów przez Polaków w internecie 

Źródło:  opracowanie własne. 

Kolejne pytanie dotyczyło identyfikacji barier w częstszym robieniu zaku-

pów online (rysunek 2). Aby można było przeprowadzić porównanie do wyni-

ków ogólnokrajowych, zastosowano identyczną skalę odpowiedzi jaka została 

zaprezentowana na rysunku 1, wyłączając najmniej popularne warianty odpo-

wiedzi. 
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Rys. 3.  Czynniki będące barierami częstszych zakupów w internecie 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania oraz raportu: empik, Ana-

liza i perspektywy na rozwój rynku e-commerce, 2012, s. 16, www.dropbox.com/ 

s/womeww746sw9bqd/Analiza%20i%20perspektywy%20na%20rozwoj%20e-comme-

rce%20Nielsen%20Empik%20listopad%202012.pdf. 

Analizując otrzymane wyniki (wykres 3) warto zwrócić uwagę na odmien-

ną istotność poszczególnych odpowiedzi, wśród mieszkańców obszarów wiej-

skich najważniejszą barierą jest brak możliwości zapoznawania się z produktem 

przed zakupem (52%). Znacząca różnica jest także w mniejszym przyzwyczaje-

niu do tradycyjnych zakupów, co stanowi pewnego rodzaju zaskoczenie, gdyż 

mieszkańcy obszarów wiejskich utożsamiani są ze społeczeństwem dogmatycz-

nym, niechętnie korzystający z innowacji. Jednak wyniki wskazują, iż respon-

denci mniejszą wagę przywiązują do przyzwyczajenia i chętniej wykorzystują 

korzyści, jakie kreuje sektor e-commerce. Mają także mniejsze obawy przed 

otrzymaniem innego niż zamawiany produkt oraz problemami z reklamacją. 

Natomiast są bardziej wrażliwi na oszustwa w postaci możliwości nie otrzyma-
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nia zakupionych produktów, a także problemów z ich odbiorem. Ostatnia cecha 

może wynikać ze schematu łańcucha dostaw przesyłek kurierskich, gdyż kurie-

rzy rozwożą paczki zazwyczaj w godzinach 8–17, w których przeważnie od-

biorcy są w pracy. W miastach istnieje możliwość odbioru osobistego w punk-

cie firmy kurierskiej, natomiast w obszarach wiejskich takie punkty odbioru 

mogą znajdować się wiele kilometrów od miejsca dostawy, co stanowi duży 

problem i dodatkowe koszty. Mieszkańcy obszarów wiejskich znacznie mniej 

obawiają się o udostępnianie swoich danych osobowych, jedynie do dziesiąty 

ankietowany wskazał ten wariant jako problem. Trudno w tym przypadku, zi-

dentyfikować jednoznaczną przyczynę, jednak może ona wynikać z nieświado-

mości zagrożenia udostępniania zbyt wielu danych osobowych. 

Celem ostatniego pytania ankietowego była weryfikacja postawionej we 

wstępie hipotezy. Respondenci wskazywali najistotniejsze czynniki będących 

barierami we współczesnym rozwoju e-commerce, według skali ich ważności 

od 1 do 5, gdzie 5 określało bardzo duże znaczenie, a 1 – bardzo małe. 

 

Rys. 4.  Znaczenie poszczególnych barier zakupów w internecie 

Źródło:  opracowanie własne. 

Analiza wyników (rysunek 4) wskazuje, iż najistotniejszą z wymienionych 

barier dla mieszkańców obszarów wiejskich jest „brak możliwości obejrzenia 

produktu”, gdzie uzyskano średnią ze wszystkich odpowiedzi 4,5 przy skali od 
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1 do 5. Na drugim miejscu znalazła się obawa przed ogólnie przyjętym oszu-

stwem – 4,1. Na trzecim miejscu pod względem ważności zakwalifikowano wy-

sokie koszty dostawy – 3,4, a dopiero na kolejnej pozycji z wartością niewiele 

powyżej przeciętnej – 2,9 znalazła się odpowiedź wskazująca na ograniczony 

lub brak dostępu do internetu. Natomiast jak należało przypuszczać zdecydo-

wanie dostęp do komputera jest najmniejszym i najrzadziej wskazywaną barierą 

zakupów w internecie. 

Analizując prezentowane raporty zwierające dane wtórne oraz wyniki 

przeprowadzonego badania, należy jednoznacznie stwierdzić, iż hipoteza sfor-

mułowana w postaci: najistotniejszą barierą rozwoju handlu internetowego 

w obszarach wiejskich jest niedostatecznie rozwinięta infrastruktura teleinfor-

matyczna, została odrzucona. Wśród kluczowych czynników będących barie-

rami dalszego rozwoju sektora e-commerce na obszarach wiejskich zidentyfi-

kowano podobnie do terenów zurbanizowanych, obawę przed oszustwem oraz 

brak możliwości obejrzenia, dotknięcia i zapoznania się z kupowanym produk-

tem. Fundamentalne różnice uwzględniające wpływ urbanizacji zamieszkiwa-

nego obszaru rozpoznano w przyzwyczajeniach do tradycyjnych zakupów 

mieszkańców miast oraz brak obawy przed udostępnianiem danych osobowych 

mieszkańców obszarów wiejskich. Kolejnymi barierami będącymi immanent-

nymi elementami spowolnienia sektora e-commerce na obszarach wiejskich 

w Polsce jest stosunkowo ograniczony dostęp do komputera oraz internetu, co 

jest zauważalne szczególnie w porównaniu do obszarów zurbanizowanych. 

Podsumowując, większość największych obaw społecznych przed intensyfika-

cją handlu internetowego w Polsce nie jest zależna od obszaru zamieszkania re-

spondenta. Różnice pojawiają się dopiero przy bardziej szczegółowej analizie, 

wskazującej, np. brak możliwości odbioru osobistego na obszarach wiejskich 

lub ograniczony dostęp do internetu, jako bariery charakterystyczne dla społe-

czeństw zamieszkujących obszary wiejskie. 
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E-commerce is one of the most dynamically developing sectors of the Polish 

economy. E-commerce is characterized as a process of buying and selling products and 

services. In 2012, the electronic commerce market grew by almost 25%, reaching a val-

ue close to 22 million złoty. The purpose of this paper is to identify the key barriers 

which slow down the essential elements of the e-commerce in rural areas in Poland. 

Among the key factors affecting the dynamics of the development of e-commerce, can 

be identified: rural infrastructure, opinions and concerns of customers, as well as other 

factors resulting from the specific characteristics of the Internet medium. Therefore, it is 
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hypothesized: the most significant barrier to the development of e-commerce in rural ar-

eas is underdeveloped ICT infrastructure. 

Translated by Grzegorz Szymański 

 



 

 

1

prowadzenie w Polsce w 1990 roku nowego systemu organizacji, struk-

tury i funkcjonowania państwa stworzyło przesłanki do reaktywowania 

lokalnego samorządu gminnego. W myśl rozwiązań ustawowych gminy dyspo-

nują określonym zakresem swobody w decydowaniu o sobie, wykorzystaniu 

środków, jakie w demokratycznym państwie prawa przeznaczane są na zaspo-

kajanie lokalnych potrzeb społecznych [Penc 1995]. 

Lokalny rozwój gospodarczy jest procesem przewidywalnym, planowa-

nym i wdrażanym przez sektor prywatny i publiczny oraz samorząd i społecz-

ność, dzięki spójnym działaniom i programom. Z dotychczasowych doświad-

czeń wynika, że nie istnieje jedna strategia, polityka lub program dla osiągnię-

cia sukcesu w rozwoju ekonomicznym, ponieważ samorządy znacznie różnią 

się między sobą. Każdy samorząd ma, bowiem własne zasoby lokalne, które 

może wykorzystać dla pomyślnego rozwoju. Tak, więc wzrastająca rola czynni-

ka ludzkiego w aktywizacji społeczno-gospodarczej terenów wiejskich i więk-

sza samodzielność władz lokalnych w decyzjach rozwojowych są coraz częściej 

wymieniane w różnego typu dyskusjach, badaniach, dokumentach, programach 

                                                           
 1  Praca naukowa sfinansowana ze środków na naukę w latach 2010–2012 jako projekt ba-

dawczy. 
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zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Często podkreśla 

się, że nikt nie jest w stanie lepiej od miejscowych władz i ludności określić po-

trzeb danego układu lokalnego i zaproponować racjonalne sposoby rozwiązy-

wania problemów [Hunek 1991]. 

Wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego wiąże się z podjęciem sze-

regu działań w środowisku gminnym. Wiele korzyści władzom lokalnym w tym 

procesie może zapewnić umiejętność planowania strategicznego. Według 

Sztando lokalną politykę gospodarczą należy prowadzić w oparciu o przyjęte 

w danej gminie kryteria, które stanowią miarę oceny istotności danych działań 

stymulujących. Pozwala to na dokonanie wyboru spośród całego agregatu na-

rzędzi stymulowania rozwoju, takiej grupy, której działanie będzie najbardziej 

zbieżne z wyznaczonymi priorytetami [Sztando 2000]. 

Każda strategia rozwoju gospodarczego to ustalenie konkretnych celów 

tego rozwoju możliwych do osiągnięcia oraz metod, jakie zastosuje się realizu-

jąc ustalone cele, a także zestawu dostępnych środków, jakie zostaną wykorzy-

stane do ich realizacji. Lokalna strategia powinna mobilizować efektywne wyko-

rzystanie wszystkich miejscowych potencjałów oraz opisywać niezbędne kroki 

prowadzące do realizacji głównych celów w krótkim, średnim i długim czasie, 

a także przewidywać możliwe działania alternatywne. Powinna przewidywać 

własne (gminne) i cudze działania gospodarcze i można ją opracowywać na wielu 

poziomach funkcjonalnych i przestrzennych [Gostomczyk 2000]. 

Do badań wytypowano losowo 30 gmin województwa warmińsko-

mazurskiego i podlaskiego. Badania zostały przeprowadzone przez specjalnie 

do tego celu przeszkolonych ankieterów. 

W badaniach zastosowano następujące metody pierwotne i wtórne: 

1. Metoda ankiety – była podstawowym źródłem zbierania danych faktogra-

ficznych.  

2. Metody statystyczne – umożliwiły liczbowe ujęcie badanych zjawisk.  

3. Dokumentację wewnętrzną urzędów gmin. 

 

Jak wynika z przeprowadzonych badań 12 gmin objętych badaniami nie 

posiadało planów lokalnego rozwoju ani strategii rozwoju. Należy podkreślić, 

że w Polsce nie wszystkie gminy są zainteresowane budowaniem lokalnej stra-

tegii swego rozwoju. Tam gdzie jest aktywny i otwarty na zmiany zarząd, gdzie 
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lokalni liderzy angażują się w różne inicjatywy, tam z reguły poszukuje się 

rozwiązań długofalowych, nie tylko ukierunkowanych na załatwianie bieżących 

problemów.  

Stworzenie struktur organizacyjnych odpowiednich do zarządzania rozwo-

jem gospodarczym nie jest wcale zadaniem łatwym. Przeszkadzać mogą te same 

czynniki, które przeszkadzają w osiągnięciu efektywnego rozwoju: 

- brak strategicznej wizji rozwoju, 

- brak przywódcy, który będzie podejmować decyzje, 

- obecność tradycyjnych struktur organizacyjnych – nieodpowiednie struktury 

i formy organizacji, 

- brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników (na terenie gminy i po-

za nią), 

- przyzwyczajenie do tradycyjnych procedur i sposobów działania, 

- brak środków, 

- brak dobrych wzorców (w tym z zewnątrz), 

- niepewność w zakresie rodzaju i czasu wprowadzania zmian w uprawnie-

niach gmin, 

- mieszanie strategicznego planowania z bieżącą działalnością (co oznacza, że 

planowanie długoterminowe ustępuje nagłym, bieżącym potrzebom). 

Największą przeszkodą we wprowadzaniu szybkich zmian w Polsce są po-

zostałości starego systemu organizacji gospodarki, zbyt wolne zmiany struktury 

własności, zbyt wolne tempo prywatyzacji przedsiębiorstw i zmian sposobów 

zarządzania. Dla gmin istotną przeszkodą są także nie zakończone procesy ko-

munalizacji mienia. Występowanie tych przeszkód stwarza trudności, ale nie 

eliminuje możliwości działania, które wykorzystując wszelkie atuty gminy po-

winno jednocześnie uwzględniać zagrożenia związane z opisanymi przeszko-

dami. 

W gminach, które stwierdziły, że nie posiadają planów rozwoju lokalnego, 

zadano pytanie czy takie działanie zostanie podjęte. Jak wynika z przeprowa-

dzonych badań, zdecydowana większość gmin (11), odpowiedziała na to pyta-

nie twierdząco (rys. 1). 
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Rys. 1. Czy w gminie będzie tworzony plan lokalnego rozwoju i ile czasu to potrwa? 

Źródło:  badania własne. 

Respondenci poproszeni o podanie terminu sporządzenia planów, najczę-

ściej wskazywali na różne daty. W 4 ankietowanych gminach stwierdzono, że 

plan będzie sporządzony w okresie najwyżej jednego roku, zaś w 1, że w okre-

sie czterech lat. Także jedynie w 1 gminie stwierdzono, że nie przewiduje się 

tworzenia strategii rozwoju w najbliższym czasie. 

Istotną kwestią była odpowiedź na pytanie, dlaczego aż tyle gmin na bada-

nym obszarze nie posiada planów lokalnego rozwoju oraz strategii. Jak wynika 

z przeprowadzonych badań, najczęściej respondenci wskazywali na brak 

współpracy w gminie – 7 wskazań (rys. 2). Generalnie chodzi tu o brak poro-

zumienia miedzy społecznościami lokalnymi, a władzami samorządowymi. Ko-

lejnym czynnikiem był również, zdaniem respondentów, brak środków finan-

sowych na opracowanie – 6 odpowiedzi.  
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Rys. 2.  Przyczyny braku planów lokalnego rozwoju 

Źródło:  badania własne. 

Jedną z najważniejszych, jak się wydaje barier jest jednak brak zaintere-

sowania mieszkańców oraz samego samorządu. Poczucie lokalnej tożsamości 

można budować na podstawie miejscowego dorobku historycznego lub kultu-

rowego, jednak pewne miejsca są pod tym względem wyraźnie uprzywilejowa-

ne, gdyż ich znaczenia kulturowego nie trzeba tłumaczyć. Inne wypadają na ich 

tle ubogo i nieciekawie. Tam, gdzie trudno jest zdefiniować punkty budujące 

tożsamość historyczną i kulturową może przydać się analiza SWOT z jej cha-

rakterystyką terenu, która wydobywa również inne walory. 

Po określeniu charakterystycznych cech terenu trzeba zacząć pracę nad 

wzmocnieniem takiej właśnie identyfikacji wśród lokalnej społeczności. Dopie-

ro po osiągnięciu tego celu można propagować wizerunek na zewnątrz. 

Istnieje wiele sposobów na zakodowanie wybranej cechy lub cech. Do sto-

sunkowo prostych należy opracowanie logo lub hasła, które pojawiać się będzie 

na wszystkich wydawnictwach samorządowych, materiałach reklamowych itp. 

Typową praktyką jest wykorzystywanie herbu jako wyróżnika gminy, ale dla 

potrzeb kampanii promocyjnej nie jest on wystarczający, gdyż na ogół mało 

mówi o tych walorach gminy, które właśnie chce się zareklamować. 

Poza tym, budowanie lokalnej tożsamości to wiele działań, które pojedyn-

czo mogą wydawać się mało ważne, ale przez swój związek z działalnością 

obywatelską czy środowiskową powodują wzrost lokalnej dumy i poczucia 
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związku z zamieszkiwanym terenem. Przykładami mogą być np. konkursy na 

najlepiej utrzymaną ulicę, najpiękniejszy ogród, albo szkolne imprezy sportowe, 

itp. 

Rola samorządu lokalnego w podnoszeniu lokalnej tożsamości jest ogrom-

na. Nie tylko organizuje on i koordynuje akcje integrujące społeczność, ale bez-

pośrednio wpływa na stan środowiska i wygląd otoczenia – stan dróg i obiek-

tów użyteczności publicznej, stan parków i zieleńców, organizację ruchu pojaz-

dów i pieszych, zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego charakter 

poszczególnych dzielnic czy osiedli oraz standard życia w tych osiedlach itd. 

Ważne jest, więc, aby decyzje organów gminy odzwierciedlały potrzeby i ocze-

kiwania lokalnej społeczności. Trzeba do tego często zmiany dotychczasowego 

władczego podejścia do mieszkańców i lokalnych firm. Traktowanie ich przez 

lokalne władze jak ważnych „klientów” i partnerów jest pierwszym krokiem do 

poprawy jakości usług świadczonych przez gminę na rzecz lokalnej społeczno-

ści. Ponadto, przez wzmacnianie poczucia własnej godności i ważności bardzo 

sprzyja wytworzeniu się wśród ludzi emocjonalnych związków z miejscem, 

w którym żyją. 

Można spotkać się z opinią, że poprawę jakości usług i wyraźnie odczu-

walne poczucie patriotyzmu lokalnego da się osiągnąć tylko w małych, zżytych 

społecznościach. Jednak w Europie Zachodniej udało się dokonać takich zmian 

nawet w ogromnych miastach, dotkniętych recesją i zastojem gospodarczym. 

Stanowi to dowód, że poczucie jedności można wytworzyć w różnych, także 

w licznych środowiskach. 

Kształtowanie świadomości odbiorców jest pierwszym celem każdej kam-

panii promocyjnej. Jeżeli uda się to zrobić w stosunku do mieszkańców, bardzo 

prawdopodobne, że uda się to także w stosunku do odbiorców zewnętrznych. 

W przeprowadzonych badaniach ważne było poznanie faktów i opinii 

mieszkańców, jakie podstawowe problemy udało się załatwić dzięki posiadaniu 

planów lokalnego rozwoju. Szczegółowe odpowiedzi zostały przedstawione na 

rysunku 3. 
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Rys. 3.  Inicjatywy będące efektem realizacji planów lokalnego rozwoju 

Źródło: badania własne. 

Plan rozwoju lokalnego podobnie jak każdy inny tego typu dokument po-

winien być oceniany na podstawie uzyskanych i wynikających z niego efektów. 

W innym bowiem razie pozostanie jedynie martwym, nikomu nie potrzebnym, 

dokumentem. W gminach objętych badaniami do najczęściej wymienianych re-

zultatów wprowadzenia strategii w życie, było stworzenie lub poprawa stanu in-

frastruktury technicznej. Kolejne efekty, to zdaniem respondentów inwestycje 

komunalne, obiekty służące rekreacji i kulturze poprawa bezpieczeństwa pu-

blicznego oraz zdrowia. 

Strategia rozwoju gospodarczego gminy nie jest tożsama z ogólną strategią 

gminy, jakkolwiek ogólna strategia gminy może być strategią rozwoju i wów-

czas różnice między jedną, a drugą są niewielkie. Strategia ogólna może zawie-

rać cele nieujęte w gminnej strategii rozwoju gospodarczego, dotyczące spraw 

niezwiązanych (lub słabo związanych) z życiem gospodarczym. Może też – 

z rozmaitych względów politycznych lub społecznych – zawierać cele i działa-

nia, które rozwojowi gospodarczemu nie służą. Strategia ogólna – nadrzędna 

w stosunku do strategii rozwoju gospodarczego, wyznacza hierarchię ważności 

potrzeb i celów i o nią mogą się toczyć długie spory między twórcami obu stra-
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tegii i członkami organów gminy. Obie strategie tworzą podstawy do planowa-

nia budżetu, a im jaśniejsza jest strategia rozwoju gospodarczego, tym większy 

wpływ będzie wywierała na hierarchię priorytetów przyjętych w ogólnej strate-

gii gminy. Ponieważ większość działań, jakie gmina może podjąć wywiera sku-

tek na zjawiska gospodarcze (od razu albo w przyszłości) obie strategie powin-

ny być opracowywane równocześnie, dając podstawy do planowania budżetu, 

korekty prowadzonej polityki i wcześniej opracowanych programów gminnych. 

Prawdziwe strategie rozwoju chcą budować gminy dojrzałe, które mają 

pomysły na rozwój własnych społeczności. Z kolei mało aktywne gminy po-

trzebują wiele czasu i energii na trwałe pokonanie wewnętrznych barier, takich 

jak: 

- inercja władz i ludzi, 

- konflikty wewnętrzne, 

- zaburzenia przepływu informacji. 

Są to z reguły społeczności, które nie dopracowały się dobrze funkcjonują-

cych mechanizmów demokratycznych. Ich tożsamość lokalna jest słabo manife-

stowana, a współuczestnictwo w bieżącym funkcjonowaniu gminy ogranicza się 

najczęściej do prezentowania roszczeniowych postaw. Przeprowadzone badania 

pokazały, że w wielu gminach województwa zachodniopomorskiego wciąż za-

uważa się brak aktywności mieszkańców, który ogranicza poczynania władz lo-

kalnych. Zwykle w takich gminach władze niewiele robią, aby przyciągnąć lu-

dzi do podejmowanych przez siebie inicjatyw. Takie gminy potrzebują nawet 

kilka lat, aby osiągnąć odpowiedni stopień przygotowania do podjęcia prac nad 

strategią i jej wdrażaniem. 
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Theoretical and practical aspects of strategic planning of sustainable 

development in chosen parishes of north-east poland 

The paper presents the basic factors influencing on abandon or creation of plans 

and strategies of local development in chosen parishes of north-east Poland. There is 

presented potential and practical profits for inhabitants relevanted to introducing of de-

velopment plans in the work. It was estimated that only well managed parishes, where 

were many ideas for development of their own societies wanted to build strategies of 

development. Less active parishes needs much more time and energy for defeating 

many internal barriers. 
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