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EU ROPA R EGION U M T OM X I X ROK 2014

STANISŁAW FLEJTERSKI 
Szczecin

Słowo od redaktora naczelnego

Przekazujemy P.T. Czytelnikom kolejny – już XIX – numer „Europa 
Regionum”. W centrum zainteresowania polskich i zagranicznych Autorów 

od początku istnienia periodyku znajdują się problemy rozwoju regionalnego 
i lokalnego, rozpatrywane w perspektywie globalnej i europejskiej (taki profi l 
czasopisma jest również dziełem poprzednich redaktorów naczelnych – prof. 
Ludwika Janiszewskiego oraz prof. Huberta Bronka). 

Najważniejsze pytanie w naukach ekonomicznych – co najmniej od roku 
1776 (Adam Smith, The Wealth of Nations) – brzmi: dlaczego jedne narody (pań-
stwa, regiony, miasta, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe) są bogate, a inne 
biedne? Innymi słowy: jak osiągnąć trwały, zrównoważony wzrost (sustainable 
growth), który prowadziłby do dobrobytu społeczno-ekonomicznego, a co naj-
mniej do zmniejszenia skali tzw. wykluczenia. Maksymalizacja wzrostu PKB 
nie jest celem rozwoju, lecz jedynie jego głównym miernikiem. Nieprzypad-
kowo nie od dziś trwają poszukiwania alternatywnego wobec PKB wskaźnika 
rozwoju. 

Do głównych funkcji ekonomistów i ekonomii (mega-, makro-, mezo- 
i mikroekonomii), zarówno pozytywnej, normatywnej, jak i stosowanej należą: 
opis, objaśnianie przyczyn, poszukiwanie norm i wzorców, konstruowanie prog-
noz, odnajdywanie scenariuszy, tworzenie programów i planów, konstruowanie 
zasad i instrumentów ekonomicznych. Ekonomiści zatem opisują, objaśniają, 
porównują, oceniają, przewidują, proponują… trudno nie przyznać, że mamy 
kłopoty niemal ze wszystkim – począwszy, od rzetelnego, obiektywnego opisu 
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a skończywszy na prognozowaniu i formułowaniu skutecznych rekomendacji, 
realnych strategii i pragmatycznych programów.

Rok 2014 jest pierwszym rokiem nowej, siedmioletniej perspektywy fi -
nansowej. Wykorzystanie funduszy unijnych to bez wątpienia jedna ze spraw 
fundamentalnych dla przyszłego rozwoju Polski. Oczywiście same fundusze 
są tylko częścią większej całości – oprócz, a nie zamiast – i nie wolno ich 
zmarnować. To musi być zrobione w pełni efektywnie, profesjonalnie, inteli-
gentnie, z szacunkiem dla priorytetów i celów Strategii Europa 2020, innych 
znanych dokumentów, stosownie do obowiązujących kanonów i procedur. To 
szansa, ale i wielkie wyzwanie dla władz regionów, dla środowisk naukowych 
i biznesowych, wreszcie dla potencjalnych benefi cjentów. Fundusze unijne 
powinny być ważnym wehikułem, katalizatorem rozwoju przedsiębiorczości 
i innowacyjności. Trzeba w pełni zgodzić się z przesłaniem, że nie można być 
mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Ilustracją tego podejścia jest poszuki-
wanie regionalnych i inteligentnych specjalizacji. Znamy nasze atuty i prze-
wagi konkurencyjne wynikające z tradycji, z położenia w Europie, z potencjału 
naszych naukowców i przedsiębiorców.

Trzeba mieć nadzieję, że fundusze pozyskane w latach 2014–2020 
przyczynią się do renesansu czy też restytucji produkcji. Coraz łatwiej dostrzec, 
że same usługi nie wystarczą, potrzebny jest przemysł, oczywiście inny niż 
przed laty. Nasze regiony do roku 2020 i w latach następnych powinny i mogą 
stać się ważnymi biegunami inteligentnego, zrównoważonego rozwoju. Chodzi 
o uczynienie Polski – w trzeciej dekadzie XXI wieku – krajem wyemancypowa-
nym, czyli grającym w ekstraklasie, zdolnym do przejścia z peryferii do cen-
trum. Łatwo nie będzie, ale starać się trzeba. Liczba i skala rozmaitych wyzwań 
stojących przed Polską, wszystkimi szesnastoma regionami, nie powinny być pre-
tekstem do opuszczania rąk czy też do defetyzmu. Wysoce pożądane jest zajmow-
anie się wzrostem ekonomicznym, polityką społeczno-gospodarczą, regionalną 
oraz socjalną, ubóstwem, wykluczeniem, przedsiębiorczością, innowacyjnością, 
przemysłami kreatywnymi i wieloma innymi kwestiami, mającymi bezpośredni 
lub pośredni wpływ na rozwój regionalny.

Quo vadis świecie, Europo, Polsko? Gospodarka oraz nauki ekonomiczne 
są nieustającym placem budowy, a od mądrości, wyobraźni oraz uczciwości 
ekonomistów teoretyków i praktyków naprawdę nadal wiele zależy. Nauki eko-
nomiczne (ekonomia, fi nanse, zarządzanie) są najważniejsze, najciekawsze, 
najtrudniejsze.
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Europa, Unia Europejska, strefa euro a sprawa polska… Lepiej być in czy 
out? Być w centrum czy na peryferiach Europy? Uciec do przodu czy dryfować, 
a może dreptać w miejscu? Potrzebna jest merytoryczna, rzeczowa, bezpar-
tyjna, czyli niestronnicza, analiza kosztów i korzyści, w krótkim, a zwłaszcza 
w średnim i długim okresie. Kolejne pytanie brzmi: tina (there is no alternative) 
czy tata (there are thousands of alternatives)? Niektórzy politycy, ministrowie, 
liderzy, szefowie, akademicy (również niektórzy profesorowie ekonomii) dog-
matycy, doktrynerzy, ortodoksi, fundamentaliści uznają, że tylko oni mają rację, 
jest tylko jeden scenariusz i nie chcą dostrzec, że można inaczej. Nie ma zapewne 
tysięcy wariantów alternatywnych, ale jednak prawie zawsze jest kilka. Można 
inaczej, można szybciej, można bardziej sprawiedliwie. Lepszy świat jest moż-
liwy. Nie warto przesadnie martwić się o wygranych, benefi cjentów transforma-
cji i autentycznego „cudu nad Wisłą/Odrą” po roku 1989. Oni i tak dadzą sobie 
radę więc trzeba – zwłaszcza w erze zawirowań, nierównowagi i nierówności 
– raczej pochylać się nad pogardzanymi, ośmieszanymi, przegranymi, poszko-
dowanymi, nad młodą i najmłodszą generacją ze wsi i małych miasteczek. 

Problematyce rozwoju regionalnego nieprzypadkowo poświęcono sporo 
uwagi w dotychczasowym piśmiennictwie ekonomicznym. W centrum wielu 
analiz znajduje się kwestia wyodrębnienia zbioru endo- i egzogenicznych 
czynników determinujących ten rozwój. Chodzi w istocie o poszukiwanie 
swego rodzaju „lokomotyw”, „biegunów wzrostu”, „kół zamachowych” czy 
też „wehikułów” napędzających rozwój, to znaczy w ostatecznej instancji 
sprzyjających wzrostowi zamożności społeczności lokalnych i poszczególnych 
gospodarstw domowych. Nie ulega wątpliwości, że rozwój w ogóle, w tym 
i rozwój regionalny, jest złożonym procesem, wypadkową wielu czynników 
różnej natury: obiektywnych i subiektywnych, egzogenicznych i endogenicz-
nych, ekonomicznych i pozaekonomicznych, strukturalnych i koniunkturalnych, 
„twardych” i „miękkich”. Każdorazowo wymaga on oczywiście tak zwanej woli 
politycznej, wiedzy, inteligencji, wyobraźni regionalnych i lokalnych liderów 
z przedstawicielami samorządu na czele. 

Fenomeny, kategorie, „integracja europejska”, „rozwój regionalny”, „roz-
wój lokalny” odznaczają się bogactwem barw i odcieni. Zagraniczne i polskie 
piśmiennictwo – naukowe, popularnonaukowe i publicystyczne – dotyczące 
spraw europejskich i regionalnych jest imponujące. Nie jest to przypadek ani 
przejściowa moda. Problematyka europejska oraz regionalna w drugiej dekadzie 
XXI stulecia zasługuje na nieustający, rzetelny namysł badaczy i analityków. 
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Licząc na dobre przyjęcie tekstów zamieszczonych w niniejszym wydaniu oraz 
dziękując Recenzentom za cenne uwagi i wskazówki, pragnę serdecznie zaprosić 
zainteresowanych P.T. Autorów (ekonomistów oraz reprezentantów innych dzie-
dzin i dyscyplin) do przesyłania swoich prac na adres redakcji.

Stanisław Flejterski 
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EBERHARD DRECHSEL

JÜRGEN LOHMÜLLER

Berlin

Die finanzielle Intermediation von EU-Fördermitteln für KMU 
Zur Entwicklung einer Konzeption 

für die Dienstleistung „Fördermittelmanagement 
und Intermediation“

Einführung

Die Europäische Union hat mit ihrem Fördermittelprogramm für den 
Zeitraum 2007 – 2013 die Art und Weise zur Unterstützung von Kleinen 

und Mittleren Unternehmen – KMU – im erweiterten Binnenmarkt konsequent 
weiterentwickelt und verändert. Im Zusammenhang mit dem im Juni 2008 
angenommen „Small Business Act“1 (SBA) wird die zentrale Rolle der KMU als 
Lebensnerv der europäischen Wirtschaft anerkannt und zum ersten Mal in einem 
anspruchvollen und abgestimmten Rahmen für die EU und Ihre Mitgliedsstaaten 
nach dem Prinzip „Vorfahrt für KMU“ festgeschrieben. Im Zentrum steht die 
Verbesserung des Marktzuganges für KMU, der durch das Fördermittelprogramm 
der EU und die nationalen Programme unterstützt wird.  

Im November 2011 hat die EU den Entwurf für die Fortführung des 
Programms für die Jahre 2014–2020 vorgelegt, der eine weitere Erhöhung des 
Fördermittelrahmens auf ca. 2,5 Mrd. € vorsieht. Der für Unternehmens- und 
Industriepolitik zuständige Kommissionsvizepräsident Antonio Tajani erklärte: 
„Den KMU den Zugang zu Finanzierungen, Märkten und Fördermaßnahmen 

1 www.ec.europa.eu/enterprise/entrapeneurship.
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für Unternehmertum zu erleichtern ist ein entscheidendes Instrument zur 
Überwindung der Krise. Dieses Programm wird dazu beitragen, das Wachstums-
potenzial von Unternehmen freizusetzen, wobei der Schwerpunkt auf der 
Förderung der Realwirtschaft liegt. Wir werden die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen unterstützen, neue Arbeits-plätze schaffen und letztlich das 
Wachstumspotenzial der EU-Wirtschaft stärken“.2

Die Autoren haben über einen Zeitraum von 15 Jahren die Inanspruchnahme 
von EU-Fördermitteln durch KMU aus verschiedener Sicht beobachten und 
praktisch begleiten können.3 Angesichts des wachsenden Marktes für Fördermittel 
der EU im Zeitraum 2014–2020 kommen wir zu der Erkenntnis, dass mehr den 
je für den Erfolg der Inanspruchnahme und des Managements der Fördermittel 
durch KMU die Einbeziehung von Intermediatoren, die auf besondere Dienst-
leistungen für diesen Markt spezialisiert sind, erforderlich wird. Die EU-
Informationsstellen, so wichtig sie sind, können dies nicht leisten.4 Andererseits 
steckt die wissenschaftliche Bearbeitung und Begleitung der Intermediation von 
Fördermitteln noch stark in den Kinderschuhen.5 Im Folgenden sollen einige 
Fragen zur Entwicklung einer Konzeption für die fi nanzielle Intermediation von 
Fördermitteln als Dienstleistung diskutiert werden. 

Problemstellung

Die Fördermittel unterstützen KMU in den EU-Staaten dabei, Zuschüsse 
zu erhalten sowie Kredite und Fremdfi nanzierung aufzunehmen. Allein mit 
dem vorliegenden Budget des aktuellen CIP-Programms für die internationale 
Tätigkeit bis zum Jahr 2013 werden rund 300.000 bis 400.000 KMU Zugang zu 
Finanzierungen verschafft.

Es gibt leider nicht wenige KMU, die diese Unterstützung zur Erhöhung 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit infolge der stark fragmentierten Fördermittelszene 

2 Presseerklärung der EU vom 07.11.2011.
3 Vgl. auch: E. Drechsel, J. Lohmüller, EU Support for the Internationalization of Small and 

Medium-Size Enterprises (SMEs), Experiences related to the Joint venture Program (JOP) of the 
European Union, in: The contemporary economy and service sectors: In search of competitiveness, 
Universität Szczecin 2000, S. 133–143; Support ARGE 28 Program of the EU.

4 www.marktlex.de.
5 Die Website Zugang zu Finanzierung umfasst eine Liste mit Finanzinstituten, die in den 

einzelnen Ländern an diesem Programm teilnehmen.
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kaum zweckmäßig nutzen. Die Fragmentierung der Fördermittel ergibt sich 
u.a. aus der Vielzahl der verschiedensten Förderprogramme und – ziele (in 
Deutschland sind es bis zu 1000 verschiedene Programme), deren unter-
schiedlichen Bedingungen für die Nutzung der einzelnen Programme sowie den 
verschiedenen Zugängen zu den Mitteln. Zum anderen passt manchmal auch 
die Investitionsstrategie der Unternehmen nicht genau in den Fokus der Ziele 
des Förderprogramms. Andererseits haben KMU aber häufi g Schwierigkeiten 
Wachstum und Innovation zu fi nanzieren.  Die mangelnde Wahrnehmung von 
Fördermitteln durch KMU drückt sich u.a. darin aus, dass nicht einmal 30 % der 
KMU bislang Erfahrungen mit Fördermitteln haben. Oft liegen die Ursachen an 
divergierenden Erwartungshaltungen zwischen Fördermittelgeber und – nehmer, 
aber auch manchmal an bestimmten originären Defi ziten der  Förderprogramme 
selbst. In der Praxis ist die Inanspruchnahme der Fördermittel wenig effektiv, 
da kaum Synergieeffekte aus der Zusammenarbeit der Beteiligten, d.h. des 
Fördemittelgebers, des Antragstellers sowie des eingeschalteten Beraters,  
auszumachen sind. Die konsequente Nutzung der gegebenen Möglichkeiten 
erfordert vielfach ein neues Verständnis im Umgang mit Fördermitteln. Förder-
mittel sollten mehr denn je Bestandteil des  Finanzierungsmix von Innovationen 
und Investitionen der KMU werden. Das wird nicht ohne eine gezielte Inter-
mediation gehen.

Die Praxis zeigt, dass die Beschaffung von Fördermitteln, (z.B. für 
internationale Investitionen) kein Hauptbetätigungsfeld der KMU ist. Des-
wegen ist der Prozess weder institutionalisiert noch spezialisiert und in die 
Unternehmensstruktur nicht integriert. Eigentlich gibt es keine Konzeptionen 
und keine Ideen wie mit den Fördermitteln  umgegangen werden soll. Wenn 
Versuche unternommen werden, Fördermittel zu beschaffen, ist es meist 
passiv und begrenzt auf eine Transaktion. Nach wie vor werden Fördermittel 
hauptsächlich als Beiwerke gesehen, die möglichst ohne großen Aufwand erlangt 
werden sollten. Mangels umfangreichem und aktuellem Wissen aber auch aus 
Angst sich in Abhängigkeiten gegenüber den zu genehmigten Stellen zu geben, 
bleiben diese Gelder oftmals auch bei betriebswirtschaftlichen Analysen 
unberücksichtigt.

Des Weiteren ist in den KMU das Bewusstsein für die Kosten-/Ertrags- und 
Vermögens-Wirksamkeit auf der einen und die Struktur- und Wertwirksamkeit 
auf der anderen Seite relativ gering ausgeprägt. Die mit der Nutzung von 
Fördermitteln verbundenen Kosten werden meist nicht erhoben und analysiert. 
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Erschwerend kommt hinzu, dass gerade in vielen mittelständischen Unternehmen 
die kostenrechnerischen Voraussetzungen fehlen, um diese Erhebungen durch-
zuführen. Dies führt zu Informationsdefi ziten und damit zu fehlerhaften 
Entscheidungsgrundlagen. 

Schließlich weisen die mit diesen Themen befassten Mitarbeiter nur selten 
eine fördermittelspezifi sche Ausbildung und Qualifi kation auf. Vielfach haben 
betriebliche Notwendigkeiten zur Besetzung der Positionen geführt. Hier ist den 
Unternehmen jedoch kein unmittelbarer Vorwurf zu machen, da der effi ziente 
Umgang mit diesem Thema bspw. auch in der Wissenschaft in Deutschland nicht 
groß thematisiert wurde und entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen 
(bspw. IHK’s) erst seit relativ kurzer Zeit zur Verfügung stehen.6 Ein weiteres 
Hindernis stellt das traditionell negative Image der Fördermittel dar, das eine 
ernsthafte Auseinandersetzung mit den Problemen nicht besonders attraktiv 
macht. 

Insgesamt ist festzustellen, dass viele KMU bspw. Rechts-, Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerangelegenheiten aufgrund der wahrgenommenen 
Komplexität und Bedeutung dieser Themen bereits häufi g professionell in 
Fremdregie managen lassen, dieses für den  für den Umgang mit Fördermitteln 
bisher nur selten tun. Dies liegt u.a. daran, dass Fördermittel in der Vorstellungswelt 
der Nachfrager mehr Arbeit machen und mehr Kosten verursachen (beispielsweise 
bei Fremdvergabe der Fördermitteleinwerbung) als diese nutzen. Andererseits 
erreichen KMU oftmals nicht die kritische Masse um eigene personalintensive 
Ressourcen für das Fördermittel-Management aufzubauen.

Die notwendige  Entwicklung für ein Fördermittelmanagement und für die 
Intermediation liegt insbesondere in folgenden Zusammenhängen begründet.

Rahmenbedingungen für Fördermittel

Bereits heute klagen laut einer Umfrage der Creditreform7 zur Unter-
nehmensfi nanzierung rund 40 % der kleinen und mittelständischen Unternehmen 
über erhöhte Schwierigkeiten bei Kreditverhandlungen mit ihren Banken. Nach 
Expertenmeinung hat sich diese Situation – gerade bei Unternehmen mit schwacher 

6 Bspw. Informationsveranstaltungen der Euro Info Center.
7 Vgl. Creditreform, Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2002, 

S. 27 f. 
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Bonität – nach dem Inkrafttreten der Regeln zu Basel II weiter verschärft und 
hat steigende Kreditkosten nach sich gezogen. Fast die Hälfte (45 Prozent) der 
Befragten rechne nach der neuen Umfrage damit, dass sich die Bedingungen 
für die Beschaffung von Firmenkrediten in den nächsten sechs Monaten 
weiter verschlechtern. Besonders negative Erwartungen hätten Dienstleister, 
Bauunternehmer sowie Betriebe mit Umsätzen zwischen 0,5 und zwei Mill. 
Euro. Aufgrund der restriktiveren Kreditvergabe durch die Banken mussten der 
Umfrage8 zufolge rund 20 Prozent der Unternehmen geplante Neuinvestitionen 
zurückstellen. Diese Schwierigkeiten beim Finanzierungszugang sind nach 
Einschätzung der EU eines der Haupthindernisse für das Wachstum von 
KMU.9 Diese Hindernisse werden durch zahlreiche Faktoren verursacht, von 
denen einige zyklisch, andere strukturell beschaffen sind. Eine große Rolle 
spielen Informationsasymmetrien zwischen Anbietern und Nachfragern von 
Finanzierungsmitteln. KMU sind bei ihrer Fremdfi nanzierung in sehr hohem 
Maße auf Bankkredite angewiesen; daher sollten ihnen geeignete Alternativen 
zur Verfügung gestellt werden. Dazu gehören auch die Fördermittel mit ihren 
verschiedenen Programmen. 

Obwohl gerade von KMU Fördermittel und Subventionen als Hebel einer 
veränderten Wertbetrachtung entdeckt werden könnten, wird den nationalen und 
internationalen Fördermitteln – aus unterschiedlichsten Gründen – eine eher 
nachrangige Bedeutung unter alternativen Finanzierungsformen zugestanden. So 
liegt deren Bedeutung gem. einer Studie des Institutes für Mittelstandforschung10 
hinter den traditionellen Finanzierungsformen wie 
• Selbstfi nanzierung aus Gewinn/Abschreibung/Rückstellung, 
• Bankkredite sowie, 
• Gesellschafter-/Familiendarlehen 
zurück. Betrachtet man allerdings die Bedeutungen dieser Finanzierungsformen 
in den verschiedenen Regionen Deutschlands, ergeben sich deutliche Unter-
schiede. So liegt die Finanzierung über Fördermittel in Westdeutschland auf 
dem 4. Platz der Bedeutungsskala; in Ostdeutschland nimmt diese aufgrund der 

8 Vgl. Forschungsstelle mittelständische Wirtschaft der Universität Marburg, 2009.
9 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Ausschuss der 

Regionen und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss – Aktionsplan zur Verbesserung 
des Finanzierungszugangs für KMU, Brüssel 07.12. 2011.

10 Wallau, F., Vortrag anlässlich der Tagung: Blickpunkt Mittelstand: Die Finanzierung 
kleiner und mittelständischer Unternehmen – Probleme und Perspektive Für: Institut für 
Mittelstandsforschung, 2001, S. 8 ff.
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dortigen Besonderheiten aber in der Wertigkeit Rang 2 hinter der traditionellen 
Selbstfi nanzierung ein.

Bestätigt wurde die mangelnde Wahrnehmung von Fördermitteln durch 
KMU durch eine Befragung der Firma Microsoft aus dem Jahr 200611, die auch 
noch heute den Trend zeigt. „...47 Prozent der Klein un ter nehmer wissen, dass es 
öffent liche Förder mittel gibt, die sie für Ihr Unter nehmen bean tragen könnten. 
Doch nur 24 Prozent haben bereits schon einmal staat liche Förder gelder etwa bei 
der Euro päi schen Union (EU) oder der Kredit an stalt für Wieder aufbau (KfW) 
bean tragt.“

Aber auch für die Einbeziehung von Fördermittel in den Finanzierungsmix 
eines Unternehmens gilt, dass eine nicht auf bestimmte Investmentziele und 
Investmentstile ausgerichtete Finanzierungsstruktur nicht zielführend ist. 
Nur eine ineinander greifende Verbindung dieser Komponenten führt zu 
einer integrativen Finanzierungsstrategie, deren Ziel es – unter anderen – sein 
muss, bisher nicht genutzte Quellen für das mittelständische Unternehmen zu 
erschließen.

Das Ausschöpfen dieser ungenutzten Potentiale erfordert ein neues 
Verständnis im Umgang mit den Fördermitteln als Bestandteil eines Finan-
zierungsmixes von Investitionen und Innovationen. 

Fördermittel-Management

Für den Begriff des Fördermittel-Managements gibt es noch keine 
allgemein anerkannte Defi nition. Zwar hält die Literatur keine Varianten 
bereit, dafür generiert die Praxis – je nach Interessenlage des Anwenders 
- die unterschiedlichsten Begriffsdefi nitionen. Im Rahmen dieses Artikels 
soll unter einem strategischen Fördermittel-Management ein erfolgreicher, 
aktiver, integriert-strategischer Ansatz zur Nutzung von Fördermitteln als 
Finanzierungsform für mittelständische Unternehmen verstanden werden.

Als Funktion ist das Fördermittel-Management nur bei einer geringen 
Zahl der mittelständischen Unternehmen vorhanden. Die Praxis zeigt, dass 
Fördermitteln auf Seiten der Unternehmen in der Vergangenheit eher passiv und 
verwaltend begegnet wurde, daher wird in der vorliegenden Arbeit der Erfolg als 
Maßstab von zielorientiert gesteuertem, wirtschaftlichen Handeln zur Erreichung 

11 Vgl. www.kleineUnternehmen.de, 2006.



Eberhard Drechsel, Jürgen Lohmüller: Die fi nanzielle Intermediation... 15

eines angestrebten Zustandes verstanden. Erfolg in diesem Sinne bedeutet in 
Anlehnung an Preis12:
− eine klare Zielsetzung,
− die Entwicklung einer Strategie eingebettet in die Unternehmensstrategie,
− die Planung der Zielerreichung in Verbindung mit dem Fördermittelgeber bzw. 

mit dem Intermediär,
− die Einleitung eines Veränderungsprozesses im Rahmen der Unternehmens-

Strategie,
− die Kontrolle der Zielerreichung und 
− die Abrechnung mit dem Fördermittelgeber bzw. Intermediär.

Unter einem erfolgreichen Fördermittel-Management wird demnach ein 
integrativer Ansatz verstanden, der unter Berücksichtung der o.g. Bedingungen 
zur Wertsteigerung des Vermögens beiträgt. 

Strategische Ausrichtung des Fördermittel-Managements

Die defi nitorische Unsicherheit bezüglich eindeutiger Begriffsbesetzungen 
und die jeweilige eigene Interessenslage der einzelnen Anbieter von Dienstleistun-
gen führen am Markt dazu, dass die Anbieter von Fördermittel-Dienstleistungen 
ihre eigene Leistung defi nitorisch hochwertig in das Fördermittel-Management 
einordnen. Auf der Seite der Nachfrager erzeugt diese Tendenz jedoch Verwirrung 
und trägt weder zu einer einheitlichen Begriffsbildung noch zu einer höheren 
Transparenz des Marktes bei. Aufgabe des Fördermittel-Managements ist es, 
die für die Nutzung und die Betriebssicherheit der Fördermittel anfallenden 
Leistungen zusammenzufassen und zu gestalten. Somit stellt es den operativen 
Unterstützungsprozess für das strategische Fördermittel-Management dar.

Schlüsselerfolgsfaktoren

Der Begriff der „Erfolgsfaktoren“ ist eine wesentliche Komponente im 
Zusammenhang mit der Einbeziehung eines Fördermittel-Intermediäres. Die 
Bestimmung von Erfolgsfaktoren kann erst dann vorgenommen werden, wenn 

12 A. Preis, Die MOP-Formel: Erfolgsstrategien für dynamische Unternehmer, Gabler Verlag, 
Wiesbaden 1994,  S. 15 ff.
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klar ist, was den Erfolg eines Fördermittelintermediärs ausmacht. Der Begriff 
Erfolg ist nicht ausschließlich in einem monetären oder materiellen Sinne zu 
verstehen.13 Materiell messbare Größen wie Finanzierungsvolumina, Renditen, 
Kosten, Zeit können als Erfolgsgrößen ebenso herangezogen werden, wie 
immaterielle Größen (z.B. Transparenz, Image, Qualität). Hinzu kommt, dass 
jeder der am Prozess Beteiligten – aufgrund seiner Interessenlage, Stellung 
und Wissens – seine individuelle Vorstellung über den jeweiligen Inhalt des 
Erfolgsbegriffes hat. Erfolg soll hier als die umfassende Zufriedenheit des 
Klienten mit dem Ergebnis des Dienstleistungsprozesses bezüglich der Kriterien 
Performance, Kosten, Zeit und Qualität gesehen werden. Darüber hinaus sind 
Faktoren, die für das Zustandekommen einer Beziehung zwischen Nachfrager 
und Dienstleister verantwortlich sind, zu berücksichtigen. 

In den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelte sich 
in der Management – Lehre eine Forschungsrichtung, die sich ganz speziell 
mit der Untersuchung zentraler Einfl ussfaktoren des Unternehmenserfolges 
beschäftigte, die Erfolgsfaktorenforschung.14 Diese Forschungsrichtung beschäf-
tigt sich nicht mit monokausalen Einzelaspekten, sondern mit allen Faktoren, 
die den Gesamtunternehmenserfolg bedingen. Erfolgsfaktoren sind dem-
nach Einzelelemente, die in ihrem strategischen Zusammenspiel den Unter-
nehmenserfolg bestimmen. Nach allgemeiner Darstellung in der Literatur werden 
Erfolgsfaktoren dann gesehen, wenn sich durch Beachtung bzw. Anwendung 
dieser Faktoren der Unternehmenserfolg steigern lässt. 

Erfolgsfaktoren stehen oft in einer schwierig zu bestimmenden Ursache-
Wirkungs-Beziehung.15 Die Erfolgsfaktorenforschung bemüht sich, strategisch 
bedeutsame Parameter als Ziel- und Planungsgrößen zu identifi zieren. Hinter 
dem Begriff der Erfolgsfaktoren steht die Idee, dass trotz der Mehrdimensionalität 
und Multikausalität des Unternehmenserfolges einige zentrale Einfl ussgrößen für 

13 A. Preis, Die MOP-Formel, a.a.O., S. 15 ff.
14 Vgl. C. Steinle, J. Kirschbaum, V. Kirschbaum, Erfolgreich überlegen: Erfolgsfaktoren und 

ihre Gestaltung in der Praxis, FAZ-Verlagsbereich Wirtschaftsbücher, Frankfurt am Main 1996,  
S. 9.

15 Vgl. E. Schäfer, Gablers Wirtschaftslexikon, 10. Aufl age der Taschenbuchausgabe, 
Wiesbaden, 1979, S. 1035. und zu Wettbewerbsvorteilen vgl. V. Trommsdorf, C. Kube, 
Erfolgsfaktoren im Filialsystem erforschen und steuern, in: Forschungsstelle für den Handel 
(FfH) e. V. (Hrsg.): Handelsforschung 1991 – Erfolgsfaktoren und Strategien, Wiesbaden, 1991.
S. 17.
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den Erfolg verantwortlich gemacht werden können,16 die im Unternehmen selbst 
oder in der Umwelt begründet sind. Der Unmöglichkeit, alle Einfl ussfaktoren 
berücksichtigen zu können, wird mit dem Konzept der kritischen Erfolgsfaktoren 
(KEF)17 begegnet. Es geht von der Annahme aus, dass im Wesentlichen einige 
wenige Faktoren und Bereiche den Erfolg eines Unternehmens maßgeblich 
bestimmen.

Auch wenn das Konzept der kritischen Erfolgsfaktoren zur Verall-
gemeinerung verführt, kann man nicht von einer Allgemeingültigkeit der 
Erfolgsfaktoren sprechen. Sie sind vielmehr situativ, im Zeitablauf dynamisch, 
von regionalen/nationalen Unterschieden der Märkte geprägt, intersubjektiv und 
von der individuellen Positionierung des Unternehmens abhängig. Erfolgsfaktoren 
können aus theoretischen Erkenntnissen, Plausibilitätsüberlegungen, aus 
situationsspezifi schem Wissen sowie aus der Erfahrung von Entscheidungsträgem 
und aus Ergebnissen empirischer Untersuchungen abgeleitet werden.18

Nachfrage nach Fördermittel-Management-Dienstleistungen 

Mit der einführend genannten Zunahme von EU- und nationalen 
Fördermitteln für KMU wird auch die Nachfrage nach Fördermittel-Management-
Dienstleistungen wachsen. Den noch wenig agierenden mittelständischen 
Investoren, bei denen bereits ein Bewusstseinsänderungsprozess begonnen 
hat, werden andere Investorengruppen kurz- bis mittelfristig folgen. Zu nennen 
sind hier vor allem vermögende private Investoren, Stiftungen, öffentliche 
Einrichtungen, staatliche bzw. halbstaatliche Verwaltungsgesellschaften, 
öffentliche Haushalte und Verbände. Darüber hinaus ergeben sich auf der 
Nachfrageseite neue oder neu defi nierte Problemstellungen.

Gerade durch das bisher nicht ausreichende Angebot, ist die nachgefragte 
Dienstleistungsqualität der mittelständischen Unternehmen hoch. Neben der 
Zunahme der Konsultationsreife, der Preissensitivität der nachfragenden 

16 Vgl. F. Hoffman, Kritische Erfolgsfaktoren – Erfahrungen in großen und mittelständischen 
Unternehmungen, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Jg. 38, 1986, S. 31.

17 Zum Unterschied KEF und strategische Erfolgsposition (SEP) vgl. C. Pümpin, Strategische 
Erfolgspositionen: Methodik der dynamischen strategischen Unternehmensführung, Bern, 1992, 
S. 28. 

18 Vgl. B. Lange, Bestimmung strategischer Erfolgsfaktoren und Grenzen ihrer empirischen 
Fundierung, in: Die Unternehmung, Heft I, 1982, S. 31.
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Unternehmen und einer verstärkten Prozess- und Umsetzungsorientierung, 
die aus dem klassischen Beratungsmarkt übertragen wird, zeichnet sich für die 
Mitarbeiter bisheriger Intermediäre ein Qualifi kationsdruck, sowohl hinsichtlich 
einer funktionalen als auch einer funktionsübergreifenden generalistischen 
Spezialisierung ab. Darüber hinaus steigen die Ansprüche an die regionale und 
projektspezifi sche Qualifi kation. Die Vernetzung und Komplexität sowie die 
internationale Ausrichtung der Fragestellungen werden zunehmen.

Die Notwendigkeit des Paradigmenwechsels 

Fördermittel werden immer dann ihre Berechtigung haben, wenn es darum 
geht, Marktversagen zu beheben und größenbedingte Nachteile mittelständischer 
Unternehmen auszugleichen. Die gilt etwa für die Innovationsfi nanzierung, aber 
auch für die Gründungsfi nanzierung (und somit auch für den Spezialfall der 
transnationalen Joint-Venture Gründung). 

Diese Notwendigkeit und die im vorherigen Abschnitt aufgezeigten 
Entwicklungen und Tendenzen führen zurzeit über ein vermehrtes und inten-
siveres Auseinandersetzen mit den Fördermitteln zu einem allmählichen 
Bewusstseinswandel. Die nachfolgenden Gründe machen deutlich, dass ne-
ben konjunkturellen Schwankungen und strukturellen Verkrustungen des 
Marktes ein enormes Veränderungspotential innerhalb der mittelständischen 
Unternehmen besteht. Um diesen Wandel vollziehen zu können, ist es notwendig, 
Chancen darzustellen und Defi zite aufzuzeigen. Gefordert ist eine Sichtweise 
und Aktivität, die den alternativen Finanzierungsformen auf dem Kapitalmarkt 
entspricht, ohne den originären Nutzen von Fördermitteln zu gefährden.

Voraussetzung eines Perspektivenwechsels ist, dass die primär projekt- und 
transaktionsbezogene Sichtweise des traditionellen Managements zugunsten 
einer integrierten Finanzplanung im Rahmen der strategischen Führung der 
Unternehmen aufgegeben wird. Die Grundlage für einen Paradigmenwechsel 
bilden sowohl externe Markteinfl üsse als auch interne unternehmensindividuelle 
Notwendigkeiten. Die Veränderung interner Sicht- und Denkweisen ist für einen 
Bewusstseinswandel unerlässlich. 

Nur eine geringere Anzahl der KMU setzt den strategischen Umgang mit 
dem „Fördermittel-Portfolio“ ein und stützt darauf ihre Konzepte und Leitlinien. 
Die mit dem Fördermittel-Management befassten Stellen und Abteilungen werden 
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nur selten in den Strategie-Prozess involviert. Daher dominieren reaktive, meist 
auf einzelne Transaktionen beschränkte Einwerbung und Umschichtungen die 
Fördermittel-Verwaltung. Innerhalb der Strategie-fi ndung werden die möglichen 
Handlungsalternativen und deren Konsequenzen für das Fördermittel-Portfolio 
unzureichend berücksichtigt. Dies führt zum Ergebnis, dass sich nur bei wenigen 
mittelständischen Unternehmen ein strategisch orientiertes Fördermittel-Mana-
gement etabliert hat. 

Nach wie vor werden Fördermittel hauptsächlich als Beiwerke gesehen, die 
möglichst ohne großen Aufwand erlangt werden sollten. Mangels umfangreichem 
und aktuellem Wissen aber auch aus Angst sich in Abhängigkeiten gegenüber 
den zu genehmigten Stellen zu geben, bleiben diese Gelder oftmals bei 
betriebswirtschaftlichen Analysen unberücksichtigt. Ein weiteres Hindernis 
stellt das traditionell negative Image der Fördermittel dar, das eine ernsthafte 
Auseinandersetzung mit den Problemen nicht besonders attraktiv macht. 
Zusammenfassend lässt sich der Perspektivwechsel nochmals wie folgt 
darstellen.

Heutige Sicht      Künftige Sicht 

Abbildung 1: Perspektivenwechsel bei  

Transaktionsorientierung 
Buy and Hold Strategie 
Kein konkreter Planungshorizont 
Rein monetäre Orientierung 
Passive Verwaltung 
Reaktiv
Keine klare Erfolgsorientierung 

Portfolioorientierung
Umschichtung 
Konkrete Planung 
Orientierung auch an Rendite und 
Erfolgspotential 
Aktives Management 
Proaktiv
Klare Erfolgsorientierung 

Abbildung 1: Perspektivwechsel bei der Nutzung von Fördermitteln

Besonderheiten der Fördermittel

Eine wesentliche Komponente jeder Fördermittel-Finanzierung, insbeson-
dere bei den hier thematisierten EU-Fördermitteln, ist die im Vergleich 
zu alternativen Finanzierungsformen wahrgenommene Intransparenz und 
Unwägbarkeiten sowie die hohen Transaktions- und Monitoringkosten. Sie 
entstehen unter anderem durch:  
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− hohe Kosten der Informationsbeschaffung durch die Vielschichtigkeit der 
Fördermittel,

− oftmals aufwendige und starre Antragswege,
− komplizierte Richtlinien,
− lange Entscheidungswege,
− unsicherer Erfolgsaussichten (Gefahr der Ablehnung der Förderung),
− umfangreiche Offenlegungspfl ichten und Fristen, 
− festgelegtes – oftmals langjähriges – Reporting,
− detaillierte, kleinteilige Kostenkontrolle/-nachweise,
− als unangenehm empfundenes Controlling/Einwirken der Behörde,
− Gefahr des Verlustes der Bezuschussung bei veränderten Parametern.
Die oftmals geringen Volumina der Förderung in Kombination mit den obigen 
Punkten sind ausschlaggebend für ein geringes Transaktionsvolumen. Eine geringe 
Markttransparenz und eine ausgeschlossene Fungibilität der Finanzierungsform 
sind somit kennzeichnend für den „Markt für Fördermittel“ und müssen als 
Folge hingenommen werden. Investoren und Intermediäre sind auf diesen Teil 
des Fördermarktes bezogen allerdings äußerst begrenzt. Umso wichtiger ist die 
Betrachtung der beeinfl ussbaren Faktoren wie bspw. die Effi zienzsteigerung im 
Umgang zwischen den Akteuren. Die Förderprogramme19 geben hierfür lediglich 
den Rahmen und die Bedingungen vor.

Die beschriebenen Defi zite und Unsicherheiten lassen den Stil und die 
Fähigkeiten des Fördermittel-Managers sowie die Organisation und Abwicklung 
der Management-Firma in den Vordergrund rücken, um die Risiken bei 
Fördermittel als Finanzierungsform für mittelständische Unternehmen zu 
minimieren.

Fördermittel-Intermediation und ihr Umfeld

Ein perfekter Markt für Fördermittel würde sich durch einen gleichen 
Informationsstand aller Akteure auszeichnen, der jederzeit gewährleistet sein 
muss. Dass dieser ideale Zustand in der Realität nicht anzutreffen ist, ist eher 
trivial.20 Auf dem Markt für Fördermittel existiert – ähnlich dem Kapitalmarkt – 

19 i.S.v. Förderrichtlinien und Förderungsprozess.
20 Eine andere Meinung vertritt Gau, der argumentiert, dass ein Markt perfekt ist, solange 

sich Unvollkommenheiten und wertbeeinfl ussende Informationen in den Preisen niederschlagen. 
Vgl. Gau, 1987, S. 6.
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von Beginn an ein Informationsgefälle zwischen Investor und Markt. Angesichts 
des beschränkten menschlichen Aufnahmevermögens können einzelne 
Anleger und Marktteilnehmer nicht zur gleichen Zeit dieselbe Idee verfolgen. 
Die psychologische Wahrnehmungsforschung kommt zu dem Ergebnis, dass 
Informationen dann besonders schnell aufgenommen werden, wenn sie im 
menschlichen Gehirn auf bereits vorliegende kongruente Einstellungen treffen.21 
Die Informationswahrnehmung, -beurteilung und -speicherung sind als 
kognitive Prozesse einzustufen. Dabei ist die Verarbeitung von Informationen 
durch den Verstand angesprochen. Maßgeblich für die Anlageentscheidung von 
Marktteilnehmern sind Erlebnisse und Erfahrungen.

Bei Fördermitteln werden Erwartungen in die Zukunft verkauft, d.h. 
gerade im Falle einer längeren Geschäftsbeziehung zwischen Dienstleister und 
Unternehmer sind die Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften besonders stark 
ausgeprägt. So kann der Unternehmer auf Basis seiner Erfahrungen mit dem 
Dienstleister auf die Fähigkeit seines Partners schließen, ein konkretes Problem 
zu lösen. Analog hierzu wird auch der Dienstleister seine Erfahrungen aus der 
Vergangenheit nutzen.

In der Kapitalmarkttheorie wird davon ausgegangen, dass Anlageent-
scheidungen von Investoren ausschließlich mit der Kenntnis der ihnen be-
kannten Nutzenfunktion getroffen werden. Dies ist als Annahme für den 
Fördermittelmarkt jedoch schwierig. Wie Gespräche zeigen, empfi nden es 
Investoren als befriedigend, eigene Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl zu 
treffen. Es ist deshalb denkbar und nahe liegend, dass ein Teil der Investoren 
seine Entscheidungen nicht auf der Basis von Informationen trifft, die mit dem 
fundamentalen Wert eines Projektes im Zusammenhang stehen, sondern sich 
auch die zur Verfügungsstellung von Fördermitteln leiten lässt. Verstärkt wird 
dies oftmals noch durch die Einfl ussnahme anderer involvierter Parteien, die 
durch die (Über-)Betonung des Nutzens der Förderung eigene Vorteile erzielen 
(bspw. Mandatserteilung). Auf Basis dieser häufi g divergierenden Interessen 
zwischen Principal und Agent besteht die grundsätzliche Gefahr des eigennützigen 
Handelns seitens des Agenten.

Alle involvierten Parteien sind bestrebt, unabhängig voneinander ihren 
eigenen Nutzen zu maximieren. Da sie jedoch auf unterschiedliche Art und Weise 

21 Brockhaus, Unvollkommener Markt, Duden Wirtschaft von A bis Z, 2. Aufl . Mannheim, 
2004.
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in der Anlage eingebunden sind, stimmen ihre nutzenmaximierenden Strategien 
nicht überein. Während auf vollkommenen Märkten von exogen vorgegebenen 
Risiko-/Ertragsstrukturen ausgegangen werden kann, sind im bei Fördermitteln 
sowohl der erwartete Ertrag als auch die Varianz des Ertrages von den Aktionen 
und Maßnahmen der involvierten Parteien abhängig. Die beschriebene in-
dividuelle Nutzenmaximierung führt daher zu Interessendivergenzen und 
Anreizproblemen. Diese Schwierigkeiten scheinen leicht aufl ösbar, in dem der 
Markt, beispielsweise in Form des Intermediärs, dem Investor die gewünschten 
Informationen wertungsfrei zur Verfügung stellen würde. In Wirklichkeit sind 
die Intermediäre jedoch bestrebt, die eigene Position in einem möglichst günstigen 
Licht erscheinen zu lassen, dem Investor Fragen, die nicht gestellt werden, auch 
nicht zu beantworten und die Marktverfassung der eigenen Interessenlage gemäß 
zu erklären. Da die Situation und die Handlungen der Intermediäre vom Investor 
nicht einsehbar sind, besitzt er lediglich einen diskretionären Handlungsspielraum.
Um Handlungen und Leistungen von Intermediären beurteilen zu können, 
bietet sich die fundierte Analyse der Eigenschaften von Leistungen vor dem 
Hintergrund unvollkommener Informationen an. 

Die in den jeweiligen Transaktionssituationen bestehenden Verhalten-
sunsicherheiten können den generellen Vertragsabschluß zwischen Investor und 
Dienstleister hemmen oder ein bereits bestehendes Verhältnis in einer konkreten 
Situation nachhaltig stören. Wenn aber diese Barrieren faktisch bestehen, bleibt 
die Frage, wie sie beseitigt werden können. Ziel muss es sein, durch den Abbau 
von Informationsasymmetrien die Transaktionssituation ex ante konstruktiver 
zu gestalten. Signale der jeweils besser informierten Marktseite können diese 
Aufgabe wahrnehmen. Zu derartigen Signalen zählen Informationen i.e.S., wie 
Garantien und der Einsatz der Reputation.22

Die Wahrscheinlichkeit, in einem intransparenten Markt durch eigenständige 
Suche einen geeigneten Partner zu fi nden, ist relativ gering. Bis ein solcher gefun-
den ist, fallen Such- und Analysekosten an. Vor dem eigentlichen Vertragsschluss 
mit dem potentiellen Partner ergeben sich für beide Parteien Schwierigkeiten 
aus der asymmetrischen Verteilung der Information über das Verhalten der 
Gegenseite (Ex ante-Verhaltensrisiken). Ein weiteres Verhaltensrisiko besteht 

22 Vgl. K. Spremann, Reputation, Garantie, Information, in: ZfB, Jg. 58, H. 5/6, 1988; 
Kleinaltenkamp, 1992, S. 817 ff.
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in der Qualitätsunsicherheit über die persönlichen Eigenschaften der Gegenseite.23 
So ist bspw. der mittelständische Unternehmer unserem dem Risiko ausgesetzt, 
nicht zu wissen, dass der Intermediär schon zum Zeitpunkt des Vertrages aufgrund 
mangelnder charakterlicher Integrität, aufgrund mangelnder unternehmerischer 
Fähigkeiten oder aufgrund von Betrugsrisiken ein ungeeigneter Geschäftspartner 
ist. Um sich gegen diese aus den Qualitätsunsicherheiten resultierenden Risiken 
zu schützen, kann A die Stellung von Sicherheiten, z.B. in Form von Bank-
Bürgschaften, anstreben und/oder durch externe Auskünfte, beispielsweise 
durch Einholung von Gutachten, zusätzliche Informationen über die Qualität des 
Geschäftspartners I sammeln. Alle aufgezählten Möglichkeiten sind mit dem 
Entstehen von Kosten verbunden.

Ist der Intermediär besser informiert als der mittelständische Nachfrager 
kann es dazu kommen, dass der Intermediär ihn überredet, einen Vertrag einzugehen, 
der nicht in seinem Interesse liegt – sei es durch Marketingmaßnahmen oder 
durch bewussten ex Ante-Opportunismus.24 Die beim Entwurf und der Prüfung 
des Vertrages entstehenden Kosten sind Bestandteil der Verhandlungskosten 
der Transaktion. Neben den Kosten, die zum Abschluss von Verträgen füh-
ren, sind darüber hinaus die Kosten, die nach dem Abschluss entstehen, zu 
berücksichtigen (ex post- Transaktionskosten). Wesentliche Verursachungsquelle 
dieser Kosten sind, neben einer Vielzahl von nicht auf persönliche Eigenschaften 
zurückführbaren exogenen Zufalls-Risiken, ex post-Verhaltensrisiken des 
Intermediärs.25

Ist das Verhalten des Intermediärs für den Unternehmer ex post beobachtbar 
spricht man von „Hold Up“.26 Bezeichnend für „Hold up“-Situationen ist das 
opportunistische Ausnutzen von juristischen Vertragsfreiräumen: In der Realität 
kommt es vor, dass in einem Vertrag nicht alle Entwicklungen und Eventualitäten 
durch präzise Fallunterscheidungen und die sich daraus ergebenden Rechte und 
Pfl ichten festgelegt worden sind. Wie die Reaktion und Leistung des Gegenübers 
in einem solchen Fall aussieht, liegt weitgehend in seinem Ermessen, wobei er 
sich „fair“ oder „unfair“ verhalten kann. Ist das Verhalten nicht oder nur unter 

23 Siehe Akerlof, 1970, S. 488–500. Akerlof zeigt, wie durch die Problematik der Adverse 
Selection ineffi ziente Marktergebnisse entstehen können.

24 Vgl. O.E. Williamson, A Comparison of Alternativ Approaches to Econornic Organization, 
in: JITE, Jg. 146, No. 1,1990b, S. 54 f.

25 Vgl. K. Spremann, Asymmetrische Information, in: ZfB, Jg. 60, H. 5/6, 1989. S. 564.  
26 Vgl. Spremann, a.a.O. 1989, S. 566, 568–570.
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erheblichen Kosten beobachtbar, spricht man von „Moral Hazard“.27 „Moral 
Hazard“-Situationen sind dadurch gekennzeichnet, dass ex post nicht getrennt 
werden kann zwischen der Realisierung von Zufalls- und Verhaltensrisiken 
der anderen Vertragsseite. Aus dieser Konstellation ergibt sich die Gefahr, dass 
sich der Intermediär entgegengesetzt seinem ex ante kommunizierten Verhalten 
verhält und so gegen die Interessen der anderen Vertragspartei verstößt. 

Wenn es nicht gelingt, durch Ex ante-Anreize diese Verhaltensrisiken 
zu kontrollieren, müssen Kontrollmaßnahmen durch die Etablierung von 
geeigneten Sicherungs- und Überwachungseinrichtungen ergriffen werden. 
Im Hinblick auf ein umfassendes Aufgabenfeld der Intermediation wird neben 
dem Beobachten und Kontrollieren des Agents das Suchen und Analysieren 
von Investitionsmöglichkeiten zusätzlich in die Defi nition aufgenommen.28 Die 
Kosten für diese Einrichtungen entsprechen den oben bereits erwähnten Ex 
post-Transaktionskosten.

Zur Reduktion einiger der genannten Risiken können Verträge eingesetzt 
werden. Bei Existenz sorgfältig gestalteter Verträge könnten für alle denkbaren 
Umweltsituationen die Aktionen des Intermediärs fi xiert sowie für jede zukünftige 
Transaktion die Vergütung festgelegt werden. Die Kontrolle des Intermediärs 
würde sich in diesem Fall auf die Überprüfung der Vertragseinhaltung 
beschränken. Die Konstruktion, Durchsetzung und Kontrolle verschiedener 
Verträge verursacht Kosten. Der Investor ist i.d.R. nicht auf die Konstruktion, 
Durchsetzung und Kontrolle solcher Verträge spezialisiert und benötigte 
bisher für die Verwaltung und Bewirtschaftung seines Portfolios zahlreiche 
Intermediäre.

So bestehen durch den Einsatz eines einzigen lntermediärs, der die gesamten 
Fördermittel-Management-Aktivitäten übernimmt, zwei Ansatzpunkte zur 
Kostenreduktion: 
1. Aus der Spezialisierung auf solche Vertragskonstruktionen resultiert ein 

Lernkurveneffekt. Die Vertragskosten des spezialisierten Intermediärs sind 
daher geringer als diejenigen, die bei Vergabe an mehrere nicht spezialisierte 
Dienstleister, oder durch eine in-House-Lösung des Investors entstehen. 

2. Durch Einschalten des Fördermittel-Intermediär kann die Anzahl der Verträge 
auf einen reduziert werden. 

27 K. Spremann, Investition und Finanzierung, 3. Aufl age, München, Wien, 1991.
28 Vgl. H. Bader, Private Equity als Analagekategorie, St. Gallen 1996, S. 28 ff. 
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Aufgrund der schwer im Detail zu beschreibenden Leistung bietet es sich 
aus der Sicht des Fördermittel-Intermediär an, eine Art „Standardvertrag“ zu 
entwerfen, der in der Grundform für alle zu betreuenden mittelständischen 
Kunden gleich ist. Folglich reduzieren sich die Kosten für den einzelnen Investor, 
da der Vertrag nicht komplett neu zu entwerfen ist. Aus den entstehenden 
Beziehungen resultieren jedoch für den Fördermittel-Intermediär zusätzliche 
Vertragskosten. Aus Sicht des Fördermittel-Intermediär muss die Summe der 
für ihn entstehenden Kosten, seien es interne oder externe, niedriger sein als die 
Summe der bisherigen internen und externen Transaktionskosten des Investors. 

Das Ziel des lntermediars muss es also sein, die Vertragskosten zwischen sich 
und dem Investor und zwischen sich und anderen Dienstleistern zu minimieren. 
Obwohl es in der Praxis nicht möglich ist, perfekte Verträge zu schließen, da 
nicht alle denkbaren Entwicklungen und Verhaltensweisen der Vertragspartner 
zu antizipieren und ex ante zu regeln sind, hat der Einsatz eines lntermediärs 
seine ökonomische Berechtigung.

Fasst man die bisher gemachten Aussagen zusammen, sind es im 
Wesentlichen zwei Faktoren, die über die Sinnhantigkeit eines Intermediärs in 
einem Markt entscheiden:
− die Höhe des Transaktionsvolumens sowie, 
− dessen Heterogenität bzw. die Irreversibilität der Kontrakte. 

Schwerpunkte der Fördermittel-Intermediation

Der Intermediär ist  ein Substitut für den Markt an den Stellen, an denen 
letzterer nicht funktioniert. Er muss geeignet sein, beiden Marktseiten glaubhaft 
und kompetent gegenüber aufzutreten, wobei Intermediation als ein Prozess 
defi niert wird, bei welchem der Intermediär sich als Dritter durch das Angebot 
verschiedener Intermediationsleistungen zwischen den Tauschprozess von 
Dienstleistungen zweier Wirtschaftssubjekte schaltet.29 

In der Funktion des Searching stehen Fragen der Kombination von 
Anbietern und Abnehmern sowie deren Ansprache im Vordergrund. Die zweite 
Funktion, das Guaranteeing, hat die Vergabe von Gütesiegeln (Qualitätszeichen) 
und Ratings zum Inhalt. Drittens zählt das Treffen von Selektionsentscheidungen 

29 In Anlehnung an W. Breuer, Finanzintermediation im Kapitalmarktgleichgewicht, Wies-
baden, 1993, S. 15.
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zu den Aufgaben eines Intermediärs. Ihm obliegt die Aufgabe, attraktive 
Finanzierungsalternativen auszuwählen und einem potentiellen Investor zu 
präsentieren. Als vierte Funktion zählt das Monitoring, in dessen Mittelpunkt 
das Management der Finanzierungen und der Zahlungsströme steht, zum 
Aufgabenkreis des lntermediärs.

Intermediäre, die Kundennähe umsetzen, zeichnen sich durch das Angebot 
maßgeschneiderter Problemlösungen und die Übernahme unternehmerischer 
Mitverantwortung aus, um so den Kundennutzen zu steigern und langfristige 
Kundenbeziehungen zu generieren. Der Intermediär, der seine Dienstleistungen 
weiterhin auf dem bisherigen Niveau und in den gewohnten Strukturen erbringt, 
wird künftig Schwierigkeiten haben, seine Leistungen zu platzieren. Der 
Wandel zum Anbieter eines integrierten Leistungssystems aus Produkten und 
Dienstleistungen schafft die notwendigen Voraussetzungen für die erforderliche 
Kundenorientierung. Um diesen Wandel vollziehen zu können, bieten sich zwei 
Ansätze zum Dienstleistungsmanagement an, die mit Hilfe des Kriteriums 
der Kundennähe beschrieben werden können. Anbieter eines integrierten 
Leistungssystems aus Produkten und Dienstleistungen schafft die notwendigen 
Voraussetzungen für die erforderliche Kundenorientierung. 

Die Dienstleistung der „strategischen Steuerung der Fördermittel“ muss 
strukturiert werden. Außerdem werden Faktoren einer zukunftsorientierten 
Erfolgskonzeption entwickelt. Diese Faktoren haben den Charakter eines 
Anreizes zur Ausführung eines Instrumentariums der Leistungsentwicklung 
und als Maßstäbe der Verhältnisse mit externen Dienstleistern. Dabei befi ndet 
sich nicht die Methode der Dienstleistungsentwicklung auf dem ersten 
Plan, sondern die Gestaltung der Verhältnisse zwischen der Nachfrageseite 
(Dienstleistungsnehmer) und Dienstleistungsgeber. 

Schlussfolgerungen

Durch die bedeutende Rolle der KMU für die wirtschaftliche Entwicklung 
der EU und das entsprechend wachsende Volumen der Fördermittel für KMU 
und deren zielgerichteten Einsatz steigen Nachfrage und Anforderungen an 
das Fördermittelmanagement und die Intermediation. Dem Nachzukommen 
erfordert eine Konzeption für die qualitative Entwicklung und Ausbreitung 
dieser Dienstleistung in den EU-Ländern. Insgesamt sollte dabei die bisherige 
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isolierte Betrachtung einzelner Intermediationsprozesse der Fördermittel 
immer mehr durch eine integrierte Betrachtung einer allseitigen Steuerung der 
Fördermittel ersetzt werden. Eine Änderung der Perspektive ist bedingt durch den 
Verzicht auf traditionelle Projektions- und Transaktionsverwaltung zugunsten 
eines integrativen Finanzplans im Rahmen der strategischen Steuerung des 
Unternehmens. Ohne die strategisch orientierte kooperative Zusammenarbeit 
zwischen Fördermittelgeber, Fördermittelnehmer und Intermediär wird dies 
nicht erreicht werden können. Die beratende Funktion des Intermediärs wird 
durch die Fördermittelberatung – wie aufgezeigt – inhaltlich und qualitativ 
erweitert und komplexer. Eine entsprechende Weiterbildung der Dienstleister ist 
dafür dringend geboten. 
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The financial intermediation of European Union Funds for SMEs

Summary

In view of the economic importance of SMEs for the EU, the growing use of funds 
to increase their competitiveness by 2020, and the practical support in the use of funds 
for more than 15 years, the authors realize that more than ever for the success of the 
use and management of funds for the SMEs mediators will be required to specialize 
in particular services for this market. The problem analyzed states that only few SMEs 
take advantage of possible fundings and that a professional management is often lacking. 
It is argued that exploiting this untapped potential requires a new understanding in 
dealing with the funding, i.e. as part of fi nancing mix of investment and innovation. The 
fi nancial intermediation is seen as a successful, active, integrated and strategic approach 
to the subsidies and as a logical from fi nancing for SMEs. The strategic and operational 
management challenges will be described briefl y.

With notes on literature, the critical success factors are discussed and it is 
determined that there is no general defi nition of success factors for the mediation of 
grants. These are rather situational, over time changing dynamic, regional / national 
differences in market dominated and depending on the individual and intersubjective 
positioning of the companies offering these services.
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With regard to the necessary paradigm shift in the use of funds it is concluded 
that the project- and primarily transaction-based perspective of traditional grant 
management has to be skipped in favour of an integrated fi nancial planning with the 
strategic framework of the client company.

The basic for this is either external market factors and/or internal company-specifi c 
needs. Because a number of peculiarities and dangers involved in raising funds are 
unavoidable, it is important to design the modifi able factors, such as increased effi ciency 
in the handling between the actors. The Grant Framework and their conditions herby 
provide only the bases, bringing the skills of the manager of funds = the mediator to the 
fore.

Keywords: SMEs, European Union, funds management, intermediation, fi nancing mix

Translated by Eberhard Drechsel, Jürgen Lohmüller

Pośrednictwo finansowe w zakresie funduszy pomocowych UE 
dla małych i średnich przedsiębiorstw

Streszczenie

Ze względu na gospodarcze znaczenie MŚP dla UE, rosnące wykorzystywanie 
funduszy w celu zwiększenia ich konkurencyjności do roku 2020, a także z uwagi 
na własne ponadpiętnastoletnie doświadczenia praktyczne w pozyskiwaniu i wyko-
rzystywaniu funduszy, autorzy we wstępie wychodzą z założenia, że bardziej niż 
kiedykolwiek sukces w zakresie wykorzystania funduszy i zarządzania nimi przez MŚP 
zależy od włączenia do tego procesu wyspecjalizowanych pośredników. Oznacza to 
opowiedzenie się za koncepcją rozwoju usługi: „zarządzanie środkami pomocowymi 
i pośrednictwo”.

Autorzy podkreślają, że MŚP w zbyt małym stopniu wykorzystują środki pomoco-
we, a także, że często brak jest profesjonalnego zarządzania tymi środkami. Na podstawie 
analizy warunków ramowych wykorzystywania środków pomocowych sformułowano 
tezę, że w celu lepszego wykorzystania tego potencjału niezbędne jest nowe podejście do 
tych środków jako elementu fi nansowania inwestycji i innowacji. Zarządzanie środkami 
pomocowymi jest rozumiane jako udany, aktywny, zintegrowany i strategiczny udział 
w wykorzystaniu środków pomocowych jako formy fi nansowania MŚP. Krótko zostały 
zaprezentowane strategiczne i operacyjne zadania tego zarządzania.

Na podstawie literatury zostały zaprezentowane tak zwane krytyczne czynniki 
sukcesu, stwierdzono też, że w zakresie zarządzania środkami pomocowymi nie istnieją 
uniwersalne czynniki sukcesu. Są one raczej zależne od sytuacji, dynamiczne w czasie, 
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określone przez wpływ regionalnych/krajowych cech rynków, intersubiektywne, 
zależne od indywidualnego pozycjonowania fi rmy.

Ze względu na konieczność zmiany paradygmatu w zakresie wykorzystania 
środków pomocowych stwierdzono, że pierwotne, tradycyjne, zorientowane na 
projekty i transakcje podejścia należy odrzucić na rzecz zintegrowanego planowania 
fi nansowego w ramach strategicznego zarządzania fi rmą. Podstawę do tego stanowią 
zarówno zewnętrzne wpływy rynku, jak i wewnętrzne, specyfi czne potrzeby fi rmy. 
Ponieważ wiele cech i ryzyk związanych ze środkami pomocowymi jest niezmiennych, 
tym ważniejsze jest, aby zaprojektować elastyczne rozwiązania służące wzrostowi 
efektywności usług świadczonych między uczestnikami.

Programy pomocowe tworzą tylko ramy i warunki, tym samym na pierwszym 
planie znajdują się umiejętności menedżera środków pomocowych. W ostatniej części 
omówione są zadania pośrednictwa w zakresie środków pomocowych i wzrostu jego 
efektywności. W konkluzji stwierdza się, że funkcja pośrednika, koncentrująca się 
na treści i jakości zarządzania środkami, rozszerza i staje się bardziej złożona. Pilnie 
niezbędne jest więc odpowiednie szkolenie usługodawców.

Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, Unia Europejska, zarządzanie, 
środkami pomocowymi, pośrednictwo 

Die finanzielle Intermediation von EU-Fördermitteln für KMU

Abstract

Mit Blick auf die wirtschaftliche Bedeutung von KMU für die EU, den wachsenden 
Einsatz von Fördermitteln zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit bis 2020 und auf 
die  praktischen Begleitung beim Einsatz von Fördermitteln über mehr als 15 Jahre 
kommen die Autoren einleitend zu der Erkenntnis, dass mehr den je für den Erfolg der 
Inanspruchnahme und des Managements der Fördermittel durch KMU die Einbeziehung 
von Intermediatoren erforderlich wird, die auf die besondere Dienstleistungen für 
diesen Markt spezialisiert sind. Diese Erkenntnis verlangt nach einem Konzept für die 
Entwicklung der Dienstleistung „Fördermittelmanagement und Intermediation“. 

Die Problemstellung analysiert, dass die KMU mögliche Fördermittel zu wenig 
nutzen und dass ein professionelles Fördermittelmanagement vielfach fehlt. Aus der 
Betrachtung der Rahmenbedingungen für die Nutzung der Fördermittel wird die These 
vertreten, dass das Ausschöpfen dieser ungenutzten Potentiale ein neues Verständnis 
im Umgang mit den Fördermitteln als Bestandteil eines Finanzierungsmixes von 
Investitionen und Innovationen erfordert. Das Fördermittelmanagement wird ver-
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standen als ein erfolgreicher, aktiver, integriert-strategischer Ansatz zur Nutzung von 
Fördermitteln als Finanzierungsform für mittelständische Unternehmen. Es werden dabei 
die strategischen und operativen Aufgaben für dieses Management kurz dargestellt.

Mit Hinweisen zur Literatur werden die kritischen Erfolgfaktoren diskutiert 
und festgestellt, dass es für das Fördermittelmanagement keine Allgemeingültigkeit 
der Erfolgsfaktoren gibt. Diese sind vielmehr situativ, im Zeitablauf dynamisch, von 
regionalen/nationalen Unterschieden der Märkte geprägt, intersubjektiv und von der 
individuellen Positionierung des Unternehmens abhängig. 

Hinsichtlich des notwendigen Paradigmenwechsels bei der Förder-mittelnutzung 
wird geschlussfolgert, dass die primär projekt- und transaktions-bezogene Sichtweise 
des traditionellen Managements zugunsten einer integrierten Finanzplanung im 
Rahmen der strategischen Führung der Unternehmen aufzugeben ist.. Die Grundlage 
dafür bilden sowohl externe Markteinfl üsse als auch interne unternehmensindividuelle 
Notwendigkeiten. Weil eine Reihe von Besonderheiten und Risken bei der Förder-
mitteleinwerbung unabweislich sind, ist es umso wichtiger, die beeinfl ussbaren Faktoren 
wie bspw. die  Effi zienzsteigerung im Umgang zwischen den Akteuren auszugestalten. 
Die Förderprogramme geben hierfür lediglich den Rahmen und die Bedingungen 
vor, womit die Fähigkeiten des Fördermittelmanagers in den Vordergrund rücken. In 
einem letzten Abschnitt werden die Aufgaben der Fördermittel-Intermediation und 
ihrer Effi zienzentwicklung diskutiert. Es wird abschließend geschlussfolgert, dass die 
Funktion des Intermediärs durch die Ausrichtung auf das Fördermittelmanagement 
inhaltlich und qualitativ erweitert und komplexer wird. Eine entsprechende Weiterbildung 
der Dienstleister sei dafür dringend geboten. 

Schlüsselwörter: KMU, Europäische Union, Fördermittelmanagement, Intermediation, 
Finanzierungsmix
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WOJCIECH TOMASZ MODZELEWSKI

Olsztyn

Priorytety współpracy zagranicznej 
województwa warmińsko-mazurskiego 

na tle pozostałych regionów 
Polski Wschodniej

Wprowadzenie

Podstawą niniejszego artykułu są badania uchwał o priorytetach współpracy 
zagranicznej przyjętych przez sejmiki pięciu polskich województw: 

warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i święto-
krzyskiego. Pierwsze cztery to regiony przygraniczne1, natomiast świętokrzyskie 
nie ma takiego charakteru. Zaliczenie wymienionych wyżej województw do tak 
zwanej polskiej ściany wschodniej wynika z uwarunkowań geografi cznych, ale 
też wspólnych problemów rozwojowych2. Można oczekiwać, iż determinuje to 
podejmowaną przez nie aktywność zagraniczną, w tym transgraniczną, oraz 
wybór partnerów współpracy.

Podstawowym celem opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
w jaki sposób badane województwa określiły swoje priorytety współpracy 

1 Województwo warmińsko-mazurskie sąsiaduje z Rosją (obwodem kaliningradzkim), 
podlaskie z Litwą i Białorusią, lubelskie z Białorusią i Ukrainą, a podkarpackie z Ukrainą 
i Słowacją. Każde z nich jest również regionem granicznym Unii Europejskiej. 

2 Jest to 5 najsłabiej rozwiniętych regionów Polski, produkt krajowy w żadnym z nich nie 
przekracza 40% średniej UE. Zob. na przykład Polska wschodnia. Determinanty rozwoju, 
red. B. Plawgo, Wydawnictwo WSAP, Białystok 2006; Rozwój Polski Wschodniej – ograniczenia 
i wyzwania, red. B. Jóźwik, M. Sagan, Difi n, Warszawa 2012.
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zagranicznej i jak na tym tle prezentuje się region Warmii i Mazur? Istotne 
było określenie czynników warunkujących aktywność zagraniczną, głównych 
celów współpracy, jej kierunków geografi cznych oraz członkostwa w między-
narodowych zrzeszeniach regionalnych. Należy podkreślić, iż uchwały o prio-
rytetach nie ukazują w pełni rzeczywistej kooperacji, raczej mają być jej funda-
mentem i drogowskazem. W części końcowej starano się więc określić poziom 
ich praktycznej realizacji.

Każde z badanych województw przyjęło uchwałę o priorytetach współpracy 
zagranicznej w roku 1999: podkarpackie w czerwcu3, świętokrzyskie i lubelskie 
w sierpniu4, warmińsko-mazurskie w październiku5, a podlaskie w grudniu6. Ze 
względu na zmianę uwarunkowań międzynarodowych, w tym wstąpienie Polski 
do Unii Europejskiej oraz uruchomienie programu Rozwój Polski Wschodniej, 
województwo warmińsko-mazurskie trzykrotnie uaktualniało swoje priorytety: 
w 20027, 20068 i 2009 roku9. Z podobnych powodów uczyniły to województwa: 
podlaskie – w 200610, podkarpackie – w 200811 i w 201012 oraz świętokrzyskie 
– w 2010 roku13. W poniższej analizie uwzględniono ich najnowsze, aktualne 
wersje. Województwo lubelskie jako jedyne nie zmieniło swojej uchwały14.

3 Uchwała nr VIII/60/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 23 czerwca 1999 roku.
4 Uchwała nr IX/142/99 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 30 sierpnia 1999 roku; 

uchwała nr XII/133/99 Sejmiku Województwa Lubelskiego z 30 sierpnia 1999 roku. 
5 Uchwała nr X/118/99 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 14 października 

1999 roku.
6 Uchwała nr XVIII/111/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 28 grudnia 1999 roku.
7 Uchwała nr XXXIX/560/02 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 6 sierpnia 

2002 roku.
8 Uchwała nr XLIII/588/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 25 kwietnia 

2006 roku.
9 Uchwała nr XXXV/665/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 24 listopada 

2009 roku. 
10 Uchwała nr XXXVII/480/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 10 kwietnia 2006 roku.
11 Uchwała nr XVIII/283/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 25 stycznia 2008 roku.
12 Uchwała nr XLIII/811/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 24 lutego 2010 roku. 
13 Uchwała nr XLI/731/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 27 września 2010 roku. 

Warto dodać, iż w lutym 2007 roku zarząd przyjął projekt aktualizacji kierunków polityki zagra-
nicznej regionu świętokrzyskiego, jednak nie uzyskał on akceptacji ze strony sejmiku wojewódz-
twa. Zob. protokół nr 14/06 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego 
7 lutego 2007 roku.

14 Planuje się tu uchwalenie nowych priorytetów w 2014 roku.
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1. Uwarunkowania współpracy zagranicznej

W uchwale sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego prowadzenie 
współpracy międzynarodowej uwarunkowane jest przede wszystkim położeniem 
w obszarze Morza Bałtyckiego, stwarzającym – jak to określono – „znaczne 
możliwości rozwojowe”. W drugiej kolejności zwraca się uwagę na sąsiedztwo 
lądowe z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej i wynikające z tego 
faktu szanse ożywienia gospodarczego regionu. Kształtowanie współpracy 
międzynarodowej ułatwia także potencjał gospodarczy regionu oparty na rol-
nictwie, leśnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym oraz potencjał turystyczny 
wykorzystujący walory przyrodnicze, stanowiące integralną część „Zielonych 
Płuc Polski”. 

W nieco odmienny sposób tę kwestię ujęto w województwie świętokrzyskim, 
gdzie do czynników warunkujących priorytety geografi czne współpracy zali-
czono między innymi jego położenie w obszarze centralnej Polski, z naturalnymi 
i historycznymi kierunkami współpracy skierowanymi na wschód i południe 
Europy oraz tradycję i dotychczasowy dorobek kontaktów międzynarodowych. 
Natomiast w województwie podkarpackim we fragmencie zatytułowanym Za-
łożenia do priorytetów współpracy zagranicznej czytamy, że jej rozwój „oparty 
jest na celach i kierunkach działań zawartych w «Strategii rozwoju wojew-
ództwa podkarpackiego na lata 2007–2020». Pozostaje on w zgodzie z celami 
i zasadami polityki regionalnej państwa polskiego”. Wyodrębniono ponadto 
(czego nie spotkamy w pozostałych badanych uchwałach) trzy obszary, które 
współpraca zagraniczna jest inicjowana i realizowana: regionalny, samorządowy 
i gospodarczy15. W województwie podlaskim określono sześć czynników, 
z których wynikają cele i kierunki współpracy zagranicznej. Zaliczono do nich: 
założenia i kierunki polityki zagranicznej państwa, zapisy Europejskiej Karty 
Samorządu Terytorialnego i Europejskiej Konwencji Ramowej, ustawowe kom-
petencje samorządu województwa, Strategię Rozwoju Województwa Podlas-

15 Obszar Regionalny – realizowany między innymi poprzez działania władz regionalnych, 
mających na celu dalszy rozwój nawiązanych kontaktów, a także tworzenie formalnoprawnych 
podstaw do rozwoju współpracy z regionami innych państw. Obszar Samorządowy – realizowany 
poprzez współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z województwa podkarpa-
ckiego dla osiągnięcia wspólnych celów. Obszar Gospodarczy – realizowany poprzez współpracę 
z organizacjami wspierania biznesu i samorządami gospodarczymi w zakresie organizowania 
misji gospodarczych, prezentacji województwa podkarpackiego za granicą, udziału w między-
narodowych targach i imprezach promocyjnych.
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kiego do 2020 roku, dotychczasowe kontakty międzynarodowe nawiązane przez 
podmioty samorządowe i organizacje pozarządowe z regionu oraz dotychczas 
podpisane umowy i porozumienia międzynarodowe. W uchwale województwa 
lubelskiego nie uwzględniono uwarunkowań współpracy zagranicznej.

W większości województw podkreśla się, że w realizacji zamierzeń aktyw-
ności zagranicznej istotną rolę odgrywają trzy czynniki:
a) możliwość wykorzystania doświadczeń regionów europejskich, szczególnie 

w kwestii pozyskiwania dostępnych dla Polski funduszy unijnych; 
b) koordynacja współpracy między samorządami, administracją państwową, in-

stytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi z terenu województwa;
c) kontynuacja dotychczasowych kontaktów międzynarodowych województwa.

W każdej z uchwał, z wyjątkiem lubelskiego16, zwraca się uwagę na 
zgodność działań samorządu i rządu w sferze międzynarodowej. W wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim jest to warunek wstępny uchwalenia priorytetów 
(„mając na uwadze deklarowane przez parlament i rząd zadania i kierunki 
polskiej polityki zagranicznej, ustala się…”), podobnie ujęto to w wojewódz-
twach podkarpackim i podlaskim. W województwie świętokrzyskim realizacja 
współpracy zagranicznej „jest zgodna z kierunkami polityki zagranicznej RP, 
z których za najważniejsze obecnie uznaje się integrację z Unią Europejską 
i aktywne uczestnictwo w Sojuszu Północnoatlantyckim”.

2. Główne cele współpracy

Współpraca z zagranicą stanowi element długookresowej polityki roz-
woju regionalnego, której podmiotem jest samorząd województwa. Dlatego też 
określenie podstawowych celów tego typu aktywności w każdym województwie 
połączono ściśle z problemem jego rozwoju społeczno-gospodarczego. I tak, 
współpraca międzynarodowa województwa warmińsko-mazurskiego stanowi 
„istotny element strategii rozwoju społeczno-gospodarczego regionu17 i jest 

16 Mimo że w uchwale nie ma na ten temat wzmianki, jego aktywność także musi być zgodna 
z polityką zagraniczną Polski i jej międzynarodowymi zobowiązaniami, co jest wymogiem usta-
wowym. We wstępie uchwały zaznaczono, że priorytety uchwalono „za zgodą Ministra Spraw 
Zagranicznych wyrażoną w piśmie z dnia 30 czerwca br., znak: DIEPR-22-99(122), skierowanym 
do Wojewody Lubelskiego”.

17 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego uchwa-
lona została w lipcu 2000 roku, a zaktualizowana w sierpniu 2005 roku, wydłużono też jej hory-
zont czasowy z 2015 roku do 2020 roku. W październiku 2011 roku sejmik województwa podjął 
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narzędziem w realizacji jej głównego celu: «spójność ekonomiczna, społeczna 
i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy». Ponadto, regionalna 
współpraca międzynarodowa przynosi wartość dodaną, która stanowi podstawę 
budowy wspólnego domu europejskiego, w którym region pragnie jak najaktyw-
niej uczestniczyć”. 

W województwie podkarpackim cele współpracy zagranicznej zostały 
sformułowane w sposób wyjątkowo ogólny i połączone z priorytetami geografi cz-
nymi. Zaliczono do nich między innymi rozwój bezpośrednich kontaktów 
z regionami innych państw, ze szczególnym uwzględnieniem regionów państw 
sąsiadujących z województwem, to jest Republiki Słowacji i Ukrainy, oraz 
nawiązanie i rozwój kontaktów województwa podkarpackiego z instytucjami 
Wspólnot Europejskich. W uchwale województwa świętokrzyskiego aktywność 
i współpraca zagraniczna „winna być jednym z głównych instrumentów kreowa-
nia nowoczesnego i harmonijnego rozwoju województwa we wszystkich obsza-
rach”, a jej zasadniczym celem „winno być umożliwienie jego mieszkańcom, insty-
tucjom i organizacjom rozwoju nowych umiejętności oraz możliwości, służących 
wzmacnianiu szans gospodarczych i kulturalnych w świecie, wspomagających ich 
uczestnictwo w procesach globalizacji”. W województwie lubelskim współpraca 
z partnerami zagranicznymi na rzecz zrównoważonego rozwoju zmierzać ma do 
konkretyzacji i koordynacji działań, głównie w wymienionych tam dwunastu 
dziedzinach18. Wreszcie, w województwie podlaskim współpraca zagraniczna 
jest „jednym z instrumentów sprzyjających harmonijnemu rozwojowi gospo-
darczemu, kulturalnemu i społeczno-politycznemu regionu oraz […] umacnianiu 
jego pozycji w Polsce, wśród regionów Unii Europejskiej i na świecie”. Zwraca 
się tu szczególną uwagę, podobnie jak w województwach warmińsko-mazur-
skim i podkarpackim, na współpracę z regionami w państwach sąsiadujących 
z województwem w celu harmonijnego rozwoju obszarów przygranicznych.

uchwałę, która dała podstawę do rozpoczęcia prac nad drugą aktualizacją strategii. Informacje 
o jej poszczególnych etapach zawarte są na portalu pełniącym funkcję platformy konsultacyjnej: 
www.strategia2025.warmia.mazury.pl.

18 Są nimi: rozwój gospodarczy regionu, rozwój obszarów wiejskich, edukacja rolnicza, ochro-
na krajobrazu, oświata, szkolnictwo wyższe i współpraca uniwersytetów, turystyka, współpraca 
placówek kultury, ochrona zdrowia i opieka społeczna, ochrona środowiska, zrównoważona go-
spodarka wodna, wspieranie współpracy instytucji i organizacji pozarządowych, wymiana doś-
wiadczeń w dziedzinie funkcjonowania regionów europejskich w kontekście ich członkostwa 
w Unii Europejskiej.
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Tak ogólnie określone cele i zadania są następnie konkretyzowane. Róż-
ny jest stopień ich szczegółowości; przoduje województwo lubelskie, gdzie 
wyodrębniono 19 celów, w warmińsko-mazurskim – 12, w podlaskim – 8, 
w podkarpackim – 4. Natomiast w województwie świętokrzyskim wyróżniono: 
6 głównych celów, 5 sposobów ich realizacji oraz 8 płaszczyzn współpracy19.

Szukając podobieństw, jeszcze raz należy podkreślić, iż w każdej z uchwał 
jako podstawowy cel (zadanie) aktywności zagranicznej wymieniano rozwój 
gospodarczy. Do innych najczęściej wskazywanych celów należą: promocja tu-
rystyki, rozwój edukacji, kultury fi zycznej i sportu; ochrona środowiska; budowa 
społeczeństwa obywatelskiego i rozwój demokracji lokalnej oraz współpraca 
ze środowiskami polonijnymi. W ramach ostatniego z zadań w województwie 
warmińsko-mazurskim mamy do czynienia z ukierunkowaniem współpracy 
z Polonią na wschodzie, a w podkarpackim – w Stanach Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej. W pozostałych województwach nie wskazano w tym zakresie 
kierunków priorytetowych. Utrzymywanie więzi z Polonią traktuje się jako 
potencjalny czynnik aktywizujący kontakty z zagranicznymi regionami, także 
w kontekście pozyskiwania dla regionu inwestorów zagranicznych. Wojewódz-
two świętokrzyskie problem współpracy z Polonią i Polakami za granicą ujęło 
najbardziej szczegółowo, poświęcając mu cały § 9 uchwały o priorytetach.

Generalnie, można wyodrębnić dwie kategorie celów prowadzonej 
współpracy zagranicznej:
a) techniczno-operacyjne, na przykład zdobywanie umiejętności rozwiązywania 

problemów regionalnych, uzyskiwanie dostępu do europejskich funduszy 
pomocowych, budowanie instrumentów promocji regionu, organizowanie 
współpracy samorządów lokalnych i regionalnych;

b) merytoryczne, związane ze strategią rozwoju województwa, na przykład 
zadania o charakterze gospodarczym, kreowanie aktywności w dziedzinie 
oświaty, kultury i turystyki20.

19 Warto zauważyć, że to, co niektóre sejmiki uznały za cel współpracy, inne potraktowały 
jako jej instrument.

20 Por. B. Słobodzian, Formy aktywności międzynarodowej społeczności lokalnych, w: Polski 
samorząd terytorialny w procesie integracji z Unią Europejską, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, 
Wydawnictwo INPiD UAM, Poznań 2003, s. 160–161.
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3. Priorytety geograficzne współpracy

W uchwale województwa lubelskiego zrezygnowano z hierarchizacji 
kierunków, wyliczając w kolejności alfabetycznej państwa i regiony, z którymi 
współpracuje lub zamierza kooperować. W pozostałych dokonano wyróżnienia 
priorytetowych kierunków, a liczba obszarów wskazanych jest następująca: 
warmińsko-mazurskie – 2, świętokrzyskie – 3, podlaskie – 4 i podkarpackie 
– 5. W ostatnim przypadku połączono kryterium geografi czne z kwestią 
przynależności do zrzeszeń międzynarodowych.

W województwie warmińsko-mazurskim wyodrębniono dwa kierunki: 
kraje członkowskie UE oraz kraje niebędące członkami UE21. W ramach 
każdej z grup wskazano partnerów szczególnie ważnych dla województwa. 
W pierwszej skoncentrowano się na państwach północnej części Europy, w dru-
giej – szczególnie ważnym i naturalnym partnerem regionu jest obwód kalinin-
gradzki FR. Podobne ujęcie spotykamy w województwie świętokrzyskim, gdzie 
wyróżniono 3 grupy: regiony w krajach członkowskich UE, regiony z krajów 
sąsiadujących niebędących członkami UE, regiony w krajach pozaeuropej-
skich22. W pozostałych dwóch województwach wskazuje się na znaczenie 
współpracy z państwami sąsiadującymi z Polską23 oraz ich regionami przygra-
nicznymi: w podlaskim – z Litwą i Białorusią, a w podkarpackim – ze Słowacją 
i Ukrainą. Podkreśla się też znaczenie kontynuacji dotychczasowych kontak-
tów, przede wszystkim z regionami, z którymi są podpisane porozumienia 
o współpracy.

Pod względem liczby wyszczególnionych państw liderem jest wojewódz-
two lubelskie, w którego uchwale wymienia się 26 państw, a w dalszej kolejności 
są to: świętokrzyskie – 16, podkarpackie – 14 i podlaskie – 13. Najmniej, bo 
12, państw pojawia się w województwie warmińsko-mazurskim. We wszystkich 

21 W uchwałach sejmiku z 1999 i 2002 roku były one określone odmiennie. Współpraca mię-
dzynarodowa województwa dotyczyła: Wymiaru Północnego UE, regionów Europy Zachodniej, 
regionów Europy Wschodniej oraz regionów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

22 Takie rozróżnienie jest szczególnie interesujące, bowiem oznacza zamknięcie się na kon-
takty z europejskimi krajami, które z Polską nie graniczą i nie są członkami UE, na przykład 
z Chorwacją.

23 Należy zauważyć, iż w uchwale województwa podlaskiego do państw sąsiadujących 
z Polską zaliczono Estonię i Łotwę.
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uchwałach wymieniono łącznie 34 państwa, z czego 24 to kraje europejskie24 
(w tym 20 członków UE) i 10 państw spoza Europy25. W każdej z nich wskazy-
wano na partnerów z: Niemiec, Rosji, Ukrainy i Włoch. Wymienia się ponadto 
konkretnych partnerów; najwięcej w województwie lubelskim (28), następnie 
w podlaskim i warmińsko-mazurskim (po 11) oraz świętokrzyskim – 8. W doku-
mencie województwa podkarpackiego nie pada ani jedna nazwa regionu. 

Priorytety geografi czne dotyczą zarówno podjętej, jak i przyszłej współ-
pracy. Dlatego wymienia się często państwa lub regiony będące „w kręgu 
zainteresowań województwa”, a zapisy określające kierunki współpracy zostały 
skonstruowane tak, aby nie zamykać samorządom drogi do jej podejmowania 
w przyszłości z innymi państwami. Wynika to między innymi z faktu, iż każda 
nowa umowa partnerska oraz członkostwo w zrzeszeniu międzynarodowym 
wymaga zgody MSZ i musi wpisywać się w kierunki określone w priorytetach 
współpracy zagranicznej26. W przypadku województwa warmińsko-mazur-
skiego określono to następująco: „niezależnie od przedstawionych priory-
tetowych kierunków współpracy międzynarodowej, województwo jest otwarte 
na inne kierunki geografi czne współpracy”. Wskazano dodatkowo jednego 
partnera, to jest prowincję Heilongjiang w Chińskiej Republice Ludowej oraz 
plany nawiązania współpracy z którymś z rejonów na Białorusi. W wojewódz-
twie świętokrzyskim poszukuje się partnerów między innymi w Austrii, Niem-
czech, Wielkiej Brytanii, Rosji, Japonii, Chinach oraz na Białorusi i w Indiach, 
a w lubelskim – w Estonii, Szwecji, Mołdawii, na Litwie i Łotwie. W uchwale 
województwa podlaskiego czytamy o możliwości podejmowania współpracy 
z „partnerami z innych obszarów geografi cznych”, a w uchwale podkarpac-
kiego o możliwości współpracy z regionami „innych państw Unii Europejskiej”, 
„wybranymi regionami państw Europy Wschodniej”, a także z regionami państw 
„położonymi w środkowej i wschodniej Azji”.

Warto dodać, iż województwo świętokrzyskie, jako jedyne, w końcowej 
części uchwały (Rozdział V) zamieściło „wykaz dokumentów o współpracy 
międzyregionalnej z partnerami zagranicznymi oraz udział w zagranicznych ini-
cjatywach międzyregionalnych” zawierający nazwy 8 regionów partnerskich. 

24 Austria, Belgia, Białoruś, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwecja, 
Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

25 ChRL, Egipt, Gruzja, Indie, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Mongolia i USA.
26 Zob. art. 2 ust. 2. ustawy z 15 września 2000 roku o zasadach przystępowania jednostek sa-

morządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, 
DzU z 2000 roku, nr 91, poz. 1009 z późn. zm.
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Tabela 1
Deklarowane priorytety geografi czne – państwa („×”) i regiony

Święto-
krzyskie

Podkar-
packie Lubelskie Podlaskie Warmińsko-

-mazurskie
Austria × × Dolna Austria
Belgia Namur

Białoruś × obwód brzeski obwód 
grodzieński ×

ChRL × Jiangsu Heilongjiang
Czechy × ×
Dania × Frederiksborg Bornholm
Egipt Fayoum

Estonia × ×

Finlandia
Region 

Centralnej 
Finlandii

region helsiński Hame

Francja × Lotaryngia, 
Deux-Sиvres Saona i Loara Côtes-d’Armor

Grecja × Aetolokarnanias
Gruzja ×

Hiszpania La Rioja
Holandia Gelderland

Indie ×
Izrael Jafa

Japonia ×
Kanada Wyspa Księcia 

Edwarda Quebec
Korea Płd. ×

Litwa × × Taurogi
Łotwa × ×

Mołdawia ×
Mongolia ajmak zawchański

Niemcy × ×
Brandenburgia 
Muensterland, 

Schaebisch
Brandemburgia Bawaria

Portugalia ×

Rosja obwód niżno-
nowogrodzki ×

obwody nowo-
grodzki, moskiewski, 

niżnonowogrodzki

obwody kali-
ningradzki, 

kurski
obwód 

kaliningradzki
Rumunia × Jassy
Słowacja × Nitra × Bańsko-

-Bystrzyckie
Szwecja Gävleborg × Värmland Halland

Ukraina obwód 
winnicki × obwód chmielnicki, 

lwowski, wołyński
Republika 

Autonomiczna 
Krymu

obwód 
rówieński

USA × ×
Wielka 

Brytania ×

Włochy Friuli-Wenecja 
Julijska × Sardynia, Umbria

Bolzano, 
Trydent, 

Lombardia
Dolina Aosty

Źródło: opracowanie własne.
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4. Zamierzenia dotyczące przystępowania do międzynarodowych 
zrzeszeń

W każdej z badanych uchwał wymieniono organizacje, do których dane 
województwo zamierza przystąpić, których jest członkiem lub z którymi 
w jakiś sposób współpracuje. Ustawa o samorządzie województwa określa, 
iż w uchwale o priorytetach współpracy zagranicznej powinny być określone „za-
mierzenia co do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych”27. 
W praktyce samorządy ten punkt traktują szerzej, określając go na przykład jako 
„udział w instytucjach i stowarzyszeniach międzynarodowych” (warmińsko-
-mazurskie, podlaskie), a nawet „reprezentacja samorządu województwa na 
forum międzynarodowym oraz zamierzenia w zakresie przystępowania do 
międzynarodowych zrzeszeń międzyregionalnych” (świętokrzyskie).

Cztery z pięciu województw (oprócz warmińsko-mazurskiego) deklaruje 
chęć przystąpienia lub udział w pracach Zgromadzenia Regionów Europejskich 
(AER, Assembly of European Regions), co jest zrozumiałe, zważywszy, iż jest 
to jedno z największych i najsilniejszych stowarzyszeń regionalnych w Europie. 
Zgromadzenie powstało w 1985 roku i aktualnie zrzesza ponad 250 regionów 
z 35 państw oraz 16 organizacji międzyregionalnych28.

Ze względu na graniczny charakter trzy województwa (warmińsko-
-mazurskie, podlaskie i lubelskie) deklarują przynależność lub przystąpienie do 
Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (AEBR, Association of 
European Border Regions). Powstałe w 1971 roku Stowarzyszenie ma obecnie 
około 90 członków: regionów granicznych i transgranicznych i stowarzyszeń 
transgranicznych. Należy jednak zauważyć, że wśród jego członków nie ma 
indywidualnych polskich województw, są natomiast euroregiony29. Dlatego 
najbardziej precyzyjnie ujęto to w uchwale województwa lubelskiego, gdzie 
jest mowa o „kontynuacji członkostwa Euroregionu Bug w Stowarzyszeniu 
Europejskich Regionów Granicznych”. Wszystkie graniczne województwa 
deklarują członkostwo w strukturach euroregionalnych („Karpacki”, „Bug”, 

27 Zob. art. 75 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, DzU z 2001 roku, 
nr 142, poz. 1590 z późn. zm.

28 Zob. strona internetowa organizacji: www.aer.eu (11.01.2013).
29 Są nimi euroregiony: „Nysa”, „Sprewa–Nysa–Bóbr”, „Tatry”, „Bug”, „Pro Europa Viadri-

na”, „Pomerania”, „Niemen” i „Karpacki”; zob. www.aebr.net (17.01.2013).
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„Niemen”, „Puszcza Białowieska”, „Bałtyk”), a każde z nich należy do innego 
euroregionu.

Województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie wskazują na Współpracę 
Subregionalną Państw Regionu Morza Bałtyckiego (BSSSC, Baltic Sea States 
Subregional Co-operation). Pierwsze z nich ze względu na granicę morską na 
Zalewie Wiślanym zaliczane jest do województw nadmorskich, wymienia po-
nadto program VASAB 2010 (Vision and Strategies for the Baltic Sea Region 
2010). Podlaskie nie ma takiego charakteru, nie przeszkadza mu to jednak w roz-
wijaniu kontaktów z regionami basenu Morza Bałtyckiego, między innymi 
w ramach Konferencji Peryferyjnych Regionów Morskich (CPMR, Conference 
of Peripheral Maritime Regions).

Warmińsko-mazurskie jako jedyne, deklaruje aktywny udział w pracach 
Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional 
Culinary Heritage) oraz wspólnie z samorządami lokalnymi starania o człon-
kostwo w Międzynarodowym Stowarzyszenia Miast Cittaslow30. Podlaskie 
wymienia Sieć Wschodnich Regionów Granicznych (NEEBOR, Network of 
Eastern External Border Regions), a świętokrzyskie – Stowarzyszenie Regionów 
Europy dla Społeczeństwa Informacyjnego (ERISA, European Regional Infor-
mation Society Association).

Województwa warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i podlaskie pod-
kreślają znaczenie współpracy z Komitetem Regionów UE31, świętokrzyskie 
i podlaskie z Kongresem Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy32, 
a podlaskie także z Radą Gmin i Regionów Europy33. Zdaniem Hanny Dumały, 
„pewnym nieporozumieniem” jest umieszczanie w uchwałach uczestnictwa 
w pracach takich struktur międzynarodowych, gdyż żadne pojedyncze woje-
wództwo nie może zostać wyłącznie z własnej inicjatywy członkiem tych 

30 Należy do niej obecnie 9 polskich miast (8 z Warmii i Mazur), a członkiem wspierającym 
jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Zob. strony internetowe organizacji: 
www.cittaslow.org, http://cittaslowpolska.pl (21.01.2013).

31 Jest to organ doradczy i opiniodawczy Wspólnot, reprezentujący władze lokalne i regional-
ne. Zob. http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx (21.01.2013).

32 Jest to organ doradczy, reprezentujący władze lokalne i regionalne członków Rady Europy, 
liczący obecnie 636 członków (318 przedstawicieli i tyluż zastępców), z tego 24 (12 + 12) z Polski. 
Przedstawiciele danego państwa muszą posiadać mandat pochodzący z wyborów regionalnych 
lub lokalnych. Zob. www.coe.int/t/Congress/default_en.asp (21.01.2013).

33 Jej członkami są krajowe związki władz lokalnych i regionalnych z ponad 30 krajów Euro-
py, a z Polski są to: Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich. Zob. strona interneto-
wa organizacji: www.ccre.org/ (21.01.2013).
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instytucji i trudno mówić o jego członkostwie w wymienionych strukturach34. 
Zgadzając się z tą opinią, należy jeszcze raz podkreślić fakt rozszerzającego 
podejścia samorządów do tej części priorytetów oraz to, że nie piszą one 
o członkostwie w tych strukturach, lecz o „współpracy” z nimi lub o „uczest-
nictwie w ich pracach”35. Podobnie należy ocenić deklarację aktywnej współpracy 
województwa świętokrzyskiego z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską 
i Radą Europy.

W uchwałach województw warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego 
i podlaskiego umieszczono dodatkowo deklaracje uczestnictwa w pracach 
międzyrządowych komisji do spraw współpracy transgranicznej i między-
regionalnej, bez wymieniania ich nazw. W czterech województwach (z wyjątkiem 
lubelskiego36) jest mowa o znaczeniu powołania i działalności biur regionalnych 
w Brukseli, a z tej grupy w trzech (bez podlaskiego) o wspólnym przedsta-
wicielstwie wschodnich województw pod nazwą Dom Polski Wschodniej.

5. Uchwały o priorytetach a praktyka kooperacji

Pierwsze uchwały o priorytetach współpracy zagranicznej przyjmowane 
były na początku pierwszej kadencji sejmików samorządowych w 1999 roku 
i od tej pory większość województw zdecydowała się je zmienić. Zaktualizo-
wane dokumenty w mniejszym zakresie ukazują zamierzenia, a w większym 
realną współpracę, uwzględniają też nowe uwarunkowania środowiska między-
narodowego. Nie oznacza to jednak pełnej zgodności między zapisami uchwały 
a praktyką kooperacji.

Na przykład, w uchwale województwa warmińsko-mazurskiego pojawia 
się hiszpański region La Rioja, z którym w grudniu 2003 roku podpisano 
umowę partnerską. Przez następne lata nie zrealizowano żadnych przedsięwzięć, 
dlatego też w lutym 2012 roku strona polska wypowiedziała umowę, tym samym 

34 H. Dumała, Priorytety współpracy zagranicznej polskich województw – analiza porów-
nawcza, w: Polska wschodnia. Determinanty rozwoju, red. B. Plawgo, Wydawnictwo WSAP, 
Białystok 2006, s. 904.

35 Na przykład w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy zasiadają obec-
nie między innymi prezydent Rzeszowa oraz po jednym radnym z sejmików: warmińsko-
-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego.

36 Jego uchwała została bowiem przyjęta kilka lat przed uruchomieniem Programu Rozwój 
Polski Wschodniej i utworzeniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
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kończąc współpracę w tym kierunku. Pozostałe regiony wskazane w prio-
rytetach współpracują z województwem na podstawie umów, a Bawaria bez 
stosownej umowy. Z innych rozbieżności, województwo ma umowy partnerskie 
z włoską prowincją Perugia oraz żupanią splicko-dalmatyńską z Chorwacji, bez 
stosownego zapisu w priorytetach. Ponadto, w uchwale wymienia się członków 
euroregionu „Bałtyk”, do których zaliczono Łotwę, podczas gdy od 2006 roku 
Łotysze nie należą do tej struktury. Samorząd województwa jest też członkiem 
wspierającym euroregionu „Łyna–Ława” powstałym w 2003 roku, o którym 
uchwała o priorytetach nie wspomina. 

W pozostałych województwach także widoczne są rozbieżności między 
zamierzeniami a faktyczną współpracą. Województwo lubelskie, które – jak było 
wspomniane – w uchwale o priorytetach wymienia aż 26 państw, umowy partner-
skie zawarło jedynie z regionami z 9 państw37. Z chińską prowincją Henan pod-
pisano list intencyjny, a z norweskim regionem Telemark współpraca zachodzi 
bez umowy. W uchwale województwa podlaskiego wymieniono 13 państw, 
a umowy partnerskie zawarto z regionami z 5 państw38. Współpraca nieformalna 
realizowana jest między innymi z Niemcami, Rosjanami i Szwedami. W woje-
wództwie podkarpackim, które wymienia 14 państw, nie wskazując żadnego 
regionu, współpraca zachodzi z regionami z 13 państw39. Nie ma żadnych part-
nerów z Francji, Grecji i Gruzji (wymienionymi w priorytetach), natomiast pod-
pisano list intencyjny z Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang (Chiny) 
oraz umowę z żupanią zadarską (Chorwacja), o których uchwała nie wspomina. 
Samorząd województwa szuka też nowych kontaktów między innymi w Japonii. 
W przypadku województwa świętokrzyskiego, na 16 kierunków priorytetowych, 
sformalizowana współpraca zachodzi z 12 regionami40. Z Niemcami zrealizo-

37 Styria (Austria), obwód brzeski (Białoruś), Flandria Zachodnia (Belgia), Lotaryngia (Fran-
cja), Gelderland (Holandia), obwód nowogrodzki (Rosja), obwody wołyński, ługański, lwowski, 
odeski, rówieński (Ukraina), Veneto (Włochy), Hajdú-Bihar (Węgry). 

38 Obwód grodzieński (Białoruś), Saona i Loara (Francja), regiony: Olita, mariampolski, 
solecznicki, wileński (Litwa), Republika Autonomiczna Krymu (Ukraina), prowincja Bolzano 
i region Lombardii (Włochy).

39 Styria (Austria), Kuangsi-Czuang (Chiny), żupania zadarska (Chorwacja), kraj zliński 
(Czechy), Saara (Niemcy), region Centrum (Portugalia), obwód saratowski (Rosja), kraj pre-
szowski (Słowacja), obwody: wołyński, iwano-frankowski, odeski, tarnopolski (Ukraina), 
Vas (Węgry), Friuli-Wenecja Julijska i Molise (Włochy). Realizowane są też wspólne projekty 
z okręgiem Suczawa (Rumunia) i Saksonią (Niemcy).

40 Kraj Związkowy Górnej Austrii (Austria), Hunan (Chiny), Aarhus (Dania), Region Cen-
tralnej Finlandii (Finlandia), Wyspa Księcia Edwarda (Kanada), obwód niżnonowogrodzki 
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wano do tej pory kilka projektów bez umów partnerskich, natomiast wskazanie 
w priorytetach Indii, Japonii, USA i Wielkiej Brytanii nie skutkuje obecnie real-
nymi kontaktami.

Mimo że w analizowanych uchwałach wymieniono łącznie 34 państwa, 
występuje wyraźna koncentracja współpracy na obszarze europejskim oraz 
państw sąsiednich. Warto przypomnieć, iż w każdej uchwale wskazywano 
na partnerów z: Niemiec, Rosji, Ukrainy i Włoch41. W porównaniu do badań 
ogólnopolskich (ukazujących jednak współpracę, a nie priorytety) w 2004 roku 
na poziomie samorządów gminnych najwięcej umów partnerskich zawarto 
z samorządami w Niemczech, na Ukrainie, w Czechach i we Francji (Włochy 
zajęły 8., a Rosja 10. miejsce)42. W podobnych badaniach skierowanych do 
wszystkich samorządów w 2012 roku liderami były: Niemcy, Ukraina i Francja 
(Włochy znalazły się na 7., a Rosja na 9. miejscu)43.

Wśród priorytetowych celów współpracy w każdym województwie – jak 
sygnalizowano – przeważają zadania gospodarcze związane z rozwojem regio-
nalnym. W dalszej kolejności wymienia się aktywność na rzecz promocji tury-
styki, rozwoju edukacji czy ochrony środowiska. Sejmiki uznają, że osiągnięcie 
zadeklarowanych celów wymaga stałego współdziałania z innymi podmiotami 
w województwie, na przykład samorządami lokalnymi i administracją rządową. 
Mimo widocznego nacisku na współpracę gospodarczą (organizacja targów, 
misje gospodarcze oraz inne działania wspierające), jej efekty nie dają się zaw-
sze zidentyfi kować44 – tym bardziej że samorządy nie gromadzą w sposób sys-

(Rosja), Nitra (Słowacja), Gävleborg (Szwecja), obwód winnicki (Ukraina), Zala i Komárom-
-Esztergom (Węgry), Friuli-Wenecja Julijska (Włochy).

41 W podobnych badaniach autora z 2008 roku w ówczesnych uchwałach o priorytetach 
wymieniono 30 państw (23 europejskie i 7 spoza Europy), a w każdej z nich wskazywano na 
partnerów z: Niemiec, Francji, Włoch, Rosji, Słowacji i Ukrainy. Por. W.T. Modzelewski, Prio-
rytety współpracy zagranicznej województw Polski Wschodniej – analiza porównawcza, w: Pol-
ska wschodnia – zarządzanie rozwojem, red. B. Plawgo, Wydawnictwo WSAP, Białystok 2008, 
s. 359–373.

42 Badania przeprowadzone na próbie 502 gmin na zlecenie Polskiego Instytutu Spraw Mię-
dzynarodowych przez TNS OBOP. Zob. A. Skorupska, Współpraca międzynarodowa samorządu 
gminnego na podstawie badań, w: Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego – Raporty 
PISM, red. A. Skorupska, Wydawnictwo PISM, Warszawa 2005, s. 28.

43 Badania Instytutu Spraw Publicznych, w ramach których uzyskano 326 pełnych odpowie-
dzi, w tym z 13 samorządów wojewódzkich. Zob. http://polityka-zagraniczna-samorzad.info/3/
raport (26.01.2013).

44 Na przykład, wymiernym efektem kontaktów województwa podkarpackiego z chińską pro-
wincją Kuangsi-Czuang jest przyciągniecie kapitału chińskiego do regionu (w 2012 roku spółka 
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tematyczny informacji na ten temat. Trudno precyzyjnie zmierzyć efektywność 
działań samorządu na przykład sumą zdobytych dla regionu pieniędzy unijnych, 
bowiem działania te stanowią wynik aktywności wielu podmiotów i ze swej 
istoty mają charakter długofalowy. Równie trudno ocenić rezultaty w sferze 
promocji, na przykład intensywnych działań propagujących walory turystyczne 
Warmii i Mazur wśród mieszkańców obwodu kaliningradzkiego FR. Co prawda, 
w ostatnich latach zaobserwowano dynamiczny wzrost ruchu granicznego45 oraz 
zwiększone obroty w branży hotelarskiej na pograniczu polsko-rosyjskim, ale – 
jak należy przypuszczać – jest to także efekt przepisów wprowadzonych w lipcu 
2012 roku dotyczących małego ruchu granicznego46.

Aktywność zagraniczna badanych samorządów ma wiele wymiarów: od 
roboczych spotkań delegacji i udziału w ofi cjalnych uroczystościach, wymianę 
dzieci i młodzieży, po partnerstwa w projektach współfi nansowanych z funduszy 
unijnych47. Większość działań dotyczy szeroko pojętej sfery kultury. W każdym 
województwie organizowanych jest co najmniej kilkadziesiąt imprez rocznie 
pod patronatem samorządu województwa, z udziałem gości z zaprzyjaźnionych 
regionów. Na przykład, w województwie warmińsko-mazurskim w ramach cykli-
cznych przedsięwzięć jedynie z partnerami rosyjskimi wymienić można kolejne 
edycje: Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach, Dni Warmii 
i Mazur w Obwodzie Kaliningradzkim, Międzynarodowego Rajdu Rowerowego 
Kętrzyn–Prawdinsk, Spływu Kajakowego Łyna–Ława czy Międzynarodowego 
Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Natomiast współpraca wojewódz-
twa z obwodem rówieńskim zdeterminowana jest obecnością bardzo aktywnej 
mniejszości ukraińskiej na Warmii i Mazurach. Jej praktycznym wymiarem 
jest także kilkadziesiąt przedsięwzięć rocznie, na przykład polskie zespoły 

LiuGong Machinery kupiła cywilną część Huty Stalowa Wola) oraz nawiązanie współpracy mię-
dzy Politechniką Rzeszowską i Uniwersytetem Kuangsi-Czuang.

45 W 2010 roku Straż Graniczna odnotowała 1,4 miliona przekroczeń granicy z Rosją, w 2011 
oku 2,3 miliona, a w 2012 roku ponad 4 miliony przekroczeń. Zob. statystyki SG, www.strazgra-
niczna.pl (27.01.2013).

46 Zob. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej 
o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Moskwie 14 grudnia 2011 roku, www.msz.
gov.pl (27.01.2013).

47 Nie odbiega to zasadniczo od wyników ogólnopolskich badań, gdzie najpopularniejszym 
rodzajem aktywności na poziomie międzynarodowym samorządów są: ofi cjalne wizyty przed-
stawicieli władz i urzędników, współpraca szkół lub innych placówek oświatowych oraz wspólne 
projekty. W dalszej kolejności wymienia się: współpracę organizacji pozarządowych, wspólne wy-
darzenia sportowe, wymianę mieszkańców i współpracę podmiotów gospodarczych. Zob. badania 
Instytutu Spraw Publicznych, http://polityka-zagraniczna-samorzad.info/3/raport (27.02.2013).
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artystyczne biorą udział w kolejnych edycjach Tygodnia Kultury Polskiej oraz 
Dniach Europy w Równem, a samorząd województwa partycypuje w kosztach 
ich wyjazdów48. 

Należy podkreślić, iż dużą część partnerskiej współpracy realizują insty-
tucje podległe samorządom (na przykład szkoły, placówki kulturalne), lokalne 
stowarzyszenia i organizacje. Rolą samorządów jest tworzenie płaszczyzny 
porozumienia oraz przyjaznego klimatu, sprzyjającego dalszym, bardziej 
różnorodnym kontaktom poszczególnych środowisk.

Podsumowanie

W każdej z badanych uchwał dotyczących priorytetów współpracy zagra-
nicznej zachowano określoną w ustawie o samorządzie województwa strukturę. 
Wyodrębniono więc jej trzy zasadnicze części: główne cele współpracy, priory-
tety geografi czne i zamierzenia co do przystępowania do międzynarodowych 
zrzeszeń regionalnych49. 

W realizacji priorytetowych celów istotną rolę odgrywa możliwość wyko-
rzystania doświadczeń zaprzyjaźnionych regionów między innymi w kwestii 
partycypacji w funduszach UE oraz pozyskiwania partnerów do wspólnych 
projektów. Stąd w ramach priorytetów geografi cznych uzasadniony jest wybór 
zachodnioeuropejskich regionów jako partnerów współpracy, bowiem mają one 
długoletnie doświadczenie w tym zakresie. Nie oznacza to jednak zamykania się 
na partnerów ze wschodu, tym bardziej że bliskość geografi czna istotnie deter-
minuje podejmowanie współpracy.

Wstępne przypuszczenie, iż aktywność badanych województw ukie-
runkowana jest na czterech wschodnich sąsiadów Polski zostało w pełni po-
twierdzone w przypadku województw: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego 
i podlaskiego. Należy podkreślić intensywność kontaktów Warmii i Mazur 
z sąsiednim obwodem kaliningradzkim, a także współpracę województwa 
lubelskiego z 5 obwodami na Ukrainie i podlaskiego z 4 regionami litewskimi. 

48 Szerzej: W.T. Modzelewski, Współpraca Warmii i Mazur z Obwodem Kaliningradzkim 
oraz Obwodem Rówieńskim, w: Dwadzieścia lat transformacji systemowej na Warmii i Mazu-
rach: doświadczenia – oceny – perspektywy, red. B. Gaziński, Wydawnictwo INP, Olsztyn 2011, 
s. 121–132.

49 Zob. art. 75 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, DzU z 2001 
roku, nr 142, poz. 1590 z późn. zm.
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Rosja50 i Ukraina pojawiają się w dokumentach dwóch pozostałych województw, 
jednak w uchwale świętokrzyskiego nie wymienia się Litwy, a podkarpackiego 
– obok Litwy, także Białorusi, choć jest mowa o współpracy z „wybranymi 
regionami państw Europy Wschodniej”. Potwierdza to praktyka kontaktów, 
bowiem oba województwa nie mają żadnego partnera w tych krajach.

Stosunkowo szerokie deklaracje zawarte w uchwałach o priorytetach 
współpracy zagranicznej widoczne w każdym z województw wynikają między 
innymi z prawego wymogu zgodności przyszłych partnerstw i członkostwa 
w zrzeszeniach z określonymi tam kierunkami. Dlatego też samorządy starają 
się tak konstruować uchwały, aby nie zamykać sobie drogi do podejmowania 
współpracy w przyszłości. Na tym tle wyróżnia się województwo warmińsko-
-mazurskie, którego priorytety, najczęściej uaktualniane, określić można jako ra-
cjonalne i wyważone, nastawione na kontynuację dotychczasowych kontaktów.
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Priorities for international cooperation of the Warmia and Mazury 
in comparison with other regions of Eastern Poland

Summary

This paper presents the results of the investigations concerning resolutions of inter-
national cooperation priorities adopted by fi ve Polish regional parliaments; Warmia and 
Mazury, Podlaskie, Lubelskie Podkarpackie, and Świętokrzyskie. Following the chan-
ging international situations, including the Polish accession to the European Union and 
the launching of the Programme Development of Eastern Poland, each of them (with the 
exception of Lubelskie) renewed their „priorities” and the leader in this case is Warmia 
and Mazury that did it three times.

Concerning foreign activity, an important role plays among others, an opportunity 
to use the experience of other regions and to coordinate cooperation between the diffe-
rent actors of the region. Among its objectives outweigh economic tasks related to regio-
nal development policy. In the analyzed resolutions a total of 34 countries have been 
listed, but a clear emphasis is focused on cooperation within the European region and 
the neighboring countries. Local governments willing to participate in some of Euro-
regions and international associations. The provisions of the resolution on „international 
cooperation priorities” of Warmia-Mazury can be described as rational and balanced; 
they do not differ signifi cantly from other regions surveyed.

Keywords: Eastern Polish regions, priorities for international cooperation, partnership 
agreements, membership in international associations

Translated by Wojciech Tomasz Modzelewski
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Priorytety współpracy zagranicznej 
województwa warmińsko-mazurskiego 

na tle pozostałych regionów Polski Wschodniej

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań uchwał o priorytetach współpracy zagra-
nicznej przyjętych przez sejmiki pięciu polskich województw: warmińsko-mazurskiego, 
podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Ze względu na zmianę 
uwarunkowań międzynarodowych, w tym wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz 
uruchomienie programu Rozwój Polski Wschodniej, każde z nich (z wyjątkiem lubel-
skiego) uaktualniło swoje „priorytety”; liderem jest warmińsko-mazurskie, które zro-
biło to trzykrotnie. 

W aktywności zagranicznej istotną rolę odgrywa między innymi możliwość wyko-
rzystania doświadczeń innych regionów oraz koordynacja współpracy między różnymi 
podmiotami z obszaru województwa. Wśród celów współpracy przeważają zadania 
gospodarcze, związane z polityką rozwoju regionalnego. W analizowanych uchwałach 
wymieniono łącznie 34 państwa, jednak widoczna jest wyraźna koncentracja współ-
pracy na obszarze europejskim oraz regionach w państwach sąsiednich. Samorządy 
deklarują uczestnictwo w kilku euroregionach oraz zrzeszeniach międzynarodowych. 
Zapisy uchwały o „priorytetach współpracy zagranicznej” warmińsko-mazurskiego 
można określić jako racjonalne i wyważone. Nie odbiegają one w sposób zasadniczy od 
pozostałych badanych województw.

Słowa kluczowe: regiony Polski Wschodniej, priorytety współpracy zagranicznej, 
umowy partnerskie, członkostwo w zrzeszeniach międzynarodowych
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Szczecin

Wdrażanie inteligentnego rozwoju jako element polskiej 
polityki regionalnej w nowej perspektywie programowania

Wprowadzenie

Za ważny paradygmat współczesnego rozwoju regionalnego można uznać 
inteligentny rozwój. Jednym z kluczowych czynników rozwoju Polski oraz 

jej poszczególnych regionów i podregionów (jednostek samorządu terytorialnego) 
w latach 2014–2020 jest racjonalne prowadzenie polityki publicznej oraz wyko-
rzystanie szans wynikających z możliwości tworzonych przez unijną politykę 
spójności i jej fundusze w nowej perspektywie programowania (fi nansowej).

Celem artykułu jest wskazanie na wdrażanie inteligentnego rozwoju jako 
ważny element polskiej polityki regionalnej w nowej perspektywie programo-
wania. W pracy zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące istoty polityki 
regionalnej, inteligentnego rozwoju i inteligentnych specjalizacji, a także prze-
analizowano główne założenia unijnej Strategii Europa 2020, nowej perspektywy 
programowania oraz niektóre aspekty polskiego Programu Operacyjnego Inteli-
gentny Rozwój (PO IR) i Narodowego Programu Foresight – wdrożenie wy-
ników z odniesieniem do kreowania inteligentnych specjalizacji.
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1. Istota polityki regionalnej i inteligentnego rozwoju

Politykę regionalną1 uznaje się za dziedzinę polityki publicznej i polityki 
społeczno-gospodarczej, która zasadniczo zajmuje się problemami społeczno-
-gospodarczymi zróżnicowanymi terytorialnie2. W bardzo bogatej literaturze 
przedmiotu zwraca uwagę defi nicja N. Vanhovego, który wyraża pogląd, iż poli-
tyka regionalna zawiera wszystkie formy publicznej interwencji zmierzające do 
polepszenia geografi cznego rozmieszczenia aktywności gospodarczej i w rze-
czywistości próbuje korygować określone przestrzenne konsekwencje funkcjo-
nowania wolnorynkowej gospodarki w celu osiągnięcia dwóch powiązanych 
ze sobą celów: wzrostu gospodarczego oraz ulepszenia podziałów w sferze 
społecznej3.

Zdaniem autora niniejszej pracy w ujęciu ogólnym polityka regionalna to 
świadome oddziaływanie jej podmiotów, głównie organów władz publicznych, 
na przedmiot tej polityki stanowiony przez układy regionalne i poszczególne 
regiony (zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze w układzie terytorialnym) 
w określonych wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowaniach, zmierzające 
do osiągnięcia wyznaczonych celów za pomocą odpowiednio dobranych 
narzędzi i środków w zgodzie z prawami naukowymi, w tym nauk społecznych 
i ekonomicznych.

Należy podkreślić, że w prowadzeniu polityki regionalnej powinno się 
respektować paradygmaty rozwoju określające wzorce i tendencje rozwoju 
społeczno-gospodarczego i regionalnego. Współcześnie wzrasta rola i znaczenie 
koncepcji inteligentnego rozwoju, która nie jest jednoznacznie interpretowana. 
W ujęciu ogólnym rozwój ten może być kojarzony z racjonalnym (inteligentnym) 

1 Zob. I. Jaźwiński, Kierunki polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europej-
skiej, „Europa Regionum” 2004, t. VII, s. 38 i n.

2 Według OECD nowy paradygmat polityki regionalnej obejmuje: wykorzystanie potencja-
łów i wzmacnianie konkurencyjności, funkcjonalne obszary gospodarcze, zintegrowane projekty 
rozwojowe, mix twardego i miękkiego kapitału, wieloszczeblowe zarządzanie publiczne. Regio-
nal Policy Challenges. New Issues and Good Practices, OECD, Paryż 2009, za: J. Szlachta, Strate-
giczne programowanie rozwoju regionalnego, w kierunku krajowego systemu myśli strategicznej 
w sferze polityki regionalnej, w: Nowy paradygmat rozwoju – najnowsze trendy i perspektywy 
polityki regionalnej, red. M. Kolczyński, P. Żuber, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warsza-
wa 2011, s. 28.

3 N. Vanhove, Regional Policy. A European Approach, Ashgate, London 1999, s. 57.
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kształtowaniem procesów rozwoju4. Wyodrębnia się różne wymiary i aspekty 
inteligentnego rozwoju, na przykład rozpatrywane z punktu widzenia roz-
woju regionów, subregionów, miast, infrastruktury, systemów transportowych 
czy energetycznych. Można przyjmować, że inteligentny rozwój jest jednym 
z ważnych paradygmatów rozwoju regionalnego. W tym kontekście inteli-
gentny rozwój wiąże się ze zwiększeniem roli i znaczenia wiedzy i innowacji, 
kapitału ludzkiego i intelektualnego, prac badawczo-rozwojowych i edukacji, 
kreatywności i przedsiębiorczości.

W literaturze wskazuje się, że inteligentny rozwój w aspekcie rozwoju 
regionalnego przejawia się w „innowacyjności wytwarzanych produktów oraz 
stosowanych technologii, prowadzeniu i wykorzystaniu działalności badawczo-
-rozwojowej w regionie oraz rosnących zasobach kadry wysokokwalifi kowanej”5. 
Jednocześnie do czynników oddziałujących na inteligentny rozwój w regionach 
można zaliczać6: osiągnięcia w zakresie badań i rozwoju, kulturę biznesową, 
umiejętności pracowników instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, ofertę usług 
wspierających innowacje, mechanizmy transferu technologii, infrastrukturę 
badawczo-rozwojową i TIK (technologię informacyjno-komunikacyjną), mobil-
ność naukowców, inkubatory przedsiębiorczości, nowe źródła fi nansowania 
i miejscowy potencjał kreatywności oraz dobre zarządzanie. W tym miejscu 
warto również zauważyć, że „o sukcesie rozwoju opartego na innowacjach 
w przeważającej mierze nie decyduje zagregowane ujęcie kapitału ludzkiego 
w ogóle, ale specyfi cznie motywowana aktywność klasy kreatywnej z istoty 
rzeczy działającej w oparciu o wizje dotąd niegłoszone, tworzenie nowych form 

4 W piśmiennictwie region inteligentny jest określany jako „nowa, antropomorfi zująca kon-
cepcja wyróżnienia najszybciej rozwijających się regionów, które cechują się najefektywniej-
szym wykorzystaniem dostępnych zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dzięki wysokiej 
innowacyjności, bliskiej współpracy sieci instytucji regionalnych, szerokiemu ich udziałowi 
w tworzeniu i realizacji strategii rozwojowych, rozwiniętej sieci kontaktów zewnętrznych (świa-
towych), łatwemu dostępowi do informacji i najnowocześniejszych technik ich przetwarzania, 
wykorzystaniu najlepszych doświadczeń światowych. Koncepcja ta eksponuje znaczenie infor-
macji w tworzeniu przewagi konkurencyjnej regionów w globalizującym się świecie”. Strategia 
rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku. Słownik, Sejmik Województwa Dolnoślą-
skiego, Wrocław 2005, s. 33.

5 Znaczenie przemysłu dla „inteligentnego i trwałego” rozwoju regionu Polski Wschodniej 
oraz podejmowanych działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji, ekspertyza przy-
gotowana przez zespół Zakładu Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kie-
runkiem B. Domańskiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Kraków 2011, s. 6.

6 Z. Strzelecki, Inteligentna specjalizacja regionów w świetle inicjatyw Unii Europejskiej. 
Przypadek województwa mazowieckiego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 
2012, nr 2 (56), s. 58.
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w: nauce, technologii, sztuce, biznesie, medycynie, nieograniczonej pomysłami, 
poszukującej nowych wyzwań, wolnej od typowych zahamowań”7.

Koncepcję inteligentnego rozwoju w kontekście polityki regionalnej 
i kreowania inteligentnych specjalizacji można rozpatrywać z punktu widzenia 
podziału polityki regionalnej na politykę interregionalną (międzyregionalną) 
i politykę intraregionalną (wewnątrzregionalną). Polityka interregionalna ogól-
nie jest polityką państwa wobec regionów, a polityka intraregionalna – polityką 
regionów w stosunku do samych siebie. Polityka intraregionalna bywa nazywana 
regionalną polityką społeczno-gospodarczą lub regionalną polityką ekonomiczną. 
Przedmiotem polityki interregionalnej są układy regionalne, natomiast polityki 
intraregionalnej – poszczególne regiony. W procesie kreowania inteligentnych 
specjalizacji dużą rolę odgrywają obie polityki: inter- i intraregionalna. Znaczną 
rolę we wdrażaniu inteligentnego rozwoju w regionach należy przypisać poli-
tyce intraregionalnej, która w warunkach polskich jest prowadzona przez władze 
samorządowe województw.

2. Warunki ramowe wdrażania inteligentnego rozwoju w polskich 
regionach wynikające z polityk unijnych

W praktyce wdrażanie inteligentnego rozwoju w Polsce i jej układzie 
regionalnym wiąże się w dużym stopniu z realizacją polityki Unii Europej-
skiej. Kluczową strategią rozwoju całej Wspólnoty na bieżące dziesięciolecie 
jest Strategia Europa 20208, której jednym z trzech priorytetów jest inteligentny 
rozwój. W strategii tej w marcu 2010 roku określono ogólne kierunki rozwoju 
społeczno-gospodarczego UE i podstawowe wytyczne dla polityki unijnej, 
również oddziałujące na cele, zasady i instrumenty polityki regionalnej prowa-
dzonej na szczeblach europejskim i krajowym. Podkreślono, że w zmieniającym 
się świecie UE potrzebuje inteligentnej i zrównoważonej gospodarki sprzyjającej 
włączeniu społecznemu. Założono, że strategia ma zapewnić wyjście z kryzysu 
oraz przygotowanie europejskiej gospodarki na wyzwania i szanse kolejnego 

7 E. Okoń-Horodyńska, Małopolska Regionalna Strategia Innowacji: kolejne wyciskanie 
„brukselki” czy szansa na ambitną politykę rozwoju?, „Małopolskie Studia Regionalne” 2012, 
nr 1–2, s. 9.

8 Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela 2010.
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dziesięciolecia. Strategia Europa 2020 obejmuje następujące trzy współzależne 
i wzajemnie uzupełniające się priorytety:
a) wzrost inteligentny (rozwój gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa 

cyfrowego, zwiększenie roli wiedzy, innowacji i edukacji)9;
b) wzrost zrównoważony (wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, efektywniejsze 

korzystanie z zasobów przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności);
c) wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (wspieranie gospodarki charakte-

ryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia oraz zapewniającej spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną, zwiększenie aktywności społecznej, 
podnoszenie kwalifi kacji i ograniczanie ubóstwa).

Wskazuje się na bardzo dużą rolę polityki regionalnej w przyczynianiu się 
do inteligentnego rozwoju. Komisja Europejska w swoim komunikacie stwierdza, 
że polityka ta „może uwolnić potencjał wzrostu UE poprzez promocję innowacji 
we wszystkich regionach, zapewniając przy tym komplementarność pomiędzy 
unijnym, krajowym i regionalnym wsparciem dla innowacji, badań i rozwoju, 
przedsiębiorczości oraz TIK”10. Jednocześnie akcentuje się znaczenie inteligent-
nych specjalizacji w kreowaniu inteligentnego rozwoju. Zgodnie z założeniami 
Strategii Europa 2020, „celem inteligentnej specjalizacji jest takie przemodelo-
wanie i ukierunkowanie gospodarki, by uzyskać zwiększenie wartości dodanej 
oraz podejmować konkurencyjne działania”11. Poszczególne unijne państwa 
członkowskie i regiony mają wybrać określoną liczbę priorytetów rozwoju, 
uwzględniając swoje silne strony, szanse i międzynarodową specjalizację, oraz 
skoncentrować środki i narzędzia na wspieraniu tych priorytetów. W kontekście 
europejskiego rozwoju regionalnego można też zauważyć, że podejmowane 
działania mają pomóc regionom wspólnotowym „wykorzystać ich potencjał 
innowacyjny oraz przekształcić posiadaną infrastrukturę przemysłową i naukową 
pod kątem branż i usług rozwijających się oraz rynków międzynarodowych”12. 

9 Zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020 realizacji tego priorytetu ma służyć zwięk-
szenie łącznych nakładów na B + R w UE do 3% PKB do końca bieżącej dekady. W Polsce ten 
cel został przyjęty na poziomie 1,7%, z tego 0,8% mają stanowić nakłady przedsiębiorstw na 
B + R. Zob. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce. Perspektywa 2020, 
KPMG w Polsce, Warszawa 2013, s. 3 i n.

10 Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach 
strategii Europa 2020, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 2010, s. 2.

11 Inteligentna specjalizacja. Stymulator przyszłego rozwoju gospodarczego Europy, „Info-
regio Panorama” 2012, nr 44, s. 8.

12 Ibidem.
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Polityka regionalna w Unii Europejskiej i jej poszczególnych państwach 
członkowskich, również w Polsce, będzie realizowana w ramach nowej unijnej 
perspektywy programowania na lata 2014–2020. Szczególnie ważny jest aspekt 
fi nansowy tej perspektywy, który oddziałuje na kierunki polityki publicznej 
i sposób wydatkowania środków z funduszy wspólnotowych. Zakłada się, że 
Polska może pozyskać z budżetu polityki spójności UE na lata 2014–2020 aż 
82,5 miliarda euro. W czasie realizacji nowej perspektywy programowania na 
rozwój regionalny i politykę regionalną w Polsce oddziałuje wiele strategii i pro-
gramów polityki publicznej realizowanych na poziomach unijnym, krajowym 
i regionalnym. Szczególną rolę odgrywają ogólnokrajowe i regionalne programy 
operacyjne. Podkreśla się, że w bieżącej perspektywie kluczowym „wyzwaniem 
dla Polski jest stworzenie warunków funkcjonowania stabilnej i dynamicznie 
rozwijającej się gospodarki wykorzystującej nowoczesne technologie, wysokiej 
jakości prace badawczo-rozwojowe i innowacje oraz doskonalący się kapitał 
intelektualny”13.

Środki unijne przeznaczone dla Polski na lata 2014–2020 są wydatkowane 
przede wszystkim na podstawie programów operacyjnych, które tworzą ramy 
dla polityki inter- i intraregionalnej w nowej perspektywie programowania. 
Charakter ogólnopolski mają następujące programy operacyjne: Infrastruk-
tura i Środowisko (z 27,5 miliarda euro z budżetu UE); Inteligentny Rozwój 
(8,6 miliarda euro); Wiedza, Edukacja, Rozwój (4,4 miliarda euro); Polska Cyfrowa 
(2,3 miliarda euro); Polska Wschodnia (2,1 miliarda euro); Pomoc Techniczna 
(0,7 miliarda euro). Natomiast szesnaście programów regionalnych jest realizo-
wanych przez władze samorządowe poszczególnych województw (dysponujących 
łącznie 31,2 miliarda euro z budżetu UE)14. W porównaniu do poprzedniej per-
spektywy fi nansowania (która dotyczyła lat 2007–2013) widoczne jest wyraźne 
zwiększenie udziału programów regionalnych w alokacji ogółem. W aspekcie 
wdrażania inteligentnego rozwoju i kreowania inteligentnych specjalizacji szcze-
gólnie ważnym programami są Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
i szesnaście regionalnych programów operacyjnych.

Warto podkreślić, że ważną zasadą polityki regionalnej w bieżącej per-
spektywie programowania jest zasada koncentracji zakładająca skupienie 

13 Programowanie perspektywy fi nansowej 2014–2020. Umowa partnerstwa, projekt, Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2013, s. 5.

14 Odrębny charakter mają środki wydatkowane w ramach innych inicjatyw UE, na przykład 
przeznaczone na Europejską Współpracę Terytorialną.
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środków na wybranych celach i priorytetach, w tym związanych z wdrażaniem 
inteligentnego rozwoju i kreowaniem inteligentnych specjalizacji. W warunkach 
ograniczoności środków fi nansowych w polityce szczególnie istotne są racjonalne 
kryteria zapewniające koncentrację na określonych celach i priorytetach strate-
gicznych (w tym dotyczących strategii inteligentnej specjalizacji), co zwiększa 
efektywność i skuteczność wsparcia publicznego. W ramach analizowanej per-
spektywy środki fi nansowe w Polsce w znacznym stopniu będą wydatkowane 
na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem 
inteligentnych specjalizacji o charakterze krajowym i regionalnym, w tym wy-
ników projektów foresight) poprzez15:
a) tworzenie infrastruktury badawczej w przedsiębiorstwach o największym 

potencjale do tworzenia innowacyjnych produktów i technologii;
b) zwiększanie potencjału do prowadzenia badań i prac rozwojowych w celu 

opracowania innowacyjnych rozwiązań i technologii;
c) zwiększenie kompetencji przedsiębiorstw w zakresie transferu technologii, 

wsparcie procesu transferu technologii do przedsiębiorstw oraz wsparcie ich 
współpracy z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu;

d) wsparcie innowacji w kluczowych sektorach i technologiach (z uwzględnieniem 
inteligentnych specjalizacji o charakterze krajowym lub regionalnym);

e) wsparcie wdrażania własnych i zakupionych wyników B + R przez przed-
siębiorstwa (w tym prototypowanie i projekty pilotażowe);

f) mobilizację kapitału prywatnego w obszarze wysoce ryzykownych projektów 
(inwestycje typu venture capital i aniołowie biznesu);

g) wsparcie podmiotów kooperujących w dziedzinie B + R i nowoczesnych tech-
nologii (w tym wsparcie dla klastrów i konsorcjów);

h) wsparcie wdrażania tak zwanych innowacji nietechnologicznych, procesowych, 
organizacyjnych, marketingowych, nowych modeli biznesowych, open inno-
vation i innowacji popytowych;

i) wsparcie ekoinnowacji;
j) wsparcie umiędzynarodawiania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

15 Programowanie perspektywy fi nansowej 2014–2020. Założenia umowy partnerstwa, Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013, s. 23.
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3. Polski Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
– założenia podstawowe i aspekty terytorialne

Z punktu widzenia wdrażania inteligentnego rozwoju i kreowania inteli-
gentnych specjalizacji w Polsce bardzo dużą rolę powinien odgrywać Program 
Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), który został przyjęty przez Radę Mi-
nistrów 8 stycznia 2014 roku16. 

W dokumencie tym zadeklarowano znaczny wkład tego programu w rea-
lizację Strategii Europa 2020 oraz osiągnięcie spójności gospodarczo-społecznej 
i terytorialnej. Za podstawowy element PO IR uznano instrumenty wsparcia skie-
rowane do przedsiębiorstw w celu podjęcia przez nie rozwoju (kontynuacji) 
działalności B + R i innowacyjnej, w tym zwłaszcza służącej położeniu większego 
nacisku na współpracę sektorów biznesu i nauki17. Zakłada się szerokie wyko-
rzystanie instrumentów zwrotnych i mieszanych, a także wspieranie ekoinno-
wacji – innowacyjnych technologii w dziedzinie ochrony środowiska (respektując 
hasło przewodnie programu: wsparcie projektów od pomysłu do rynku). Cel 
główny PO IR określono jako wspieranie innowacyjności i konkurencyjności 
polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B + R, 
w szczególności poprzez:
a) wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności ba-

dawczo-rozwojowej;
b) podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac roz-

wojowych;
c) zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań nau-

kowych i prac rozwojowych.

16 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014–2020, dokument przyjęty przez Radę Mi-
nistrów 8 stycznia 2014 roku, Warszawa 2014.

17 Tego typu współpraca przynosi korzyści społeczno-gospodarcze, co jest zgodne z założe-
niami modelu potrójnej helisy, który opiera się na współpracy i wzajemnej interakcji biznesu, 
nauki i administracji publicznej (władzy publicznej). Zob. H. Etzkowitz, M. Ranga, A Triple 
Helix System for Knowledge-based Regional Development: From „Spheres” to „Spaces”, www.
triplehelixconference.org (31.03.2014).
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Wytyczony cel ma zostać osiągnięty przez koncentrację działań programu 
na18: 
a) wzmacnianiu powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz przedsię-

biorstwami, w tym wzmacnianiu roli inicjatyw klastrowych w celu budowy 
tych powiązań;

b) rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw;
c) wspieraniu tworzenia inicjatyw gospodarczych (w tym zwłaszcza MŚP oraz 

spin-out, opartych na implementacji innowacji wykorzystujących kluczowe 
technologie prorozwojowe, ang. key enabling technologies – KET);

d) podniesieniu jakości prac B + R oraz pozycji krajowych jednostek naukowych 
w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej;

e) wsparciu działań odpowiadających na potrzebę pogodzenia wzrostu gospo-
darczego i poprawy wyników ekonomicznych przy jednoczesnym ograniczeniu 
wykorzystania zasobów (w tym także energii, wody i surowców mine-
ralnych) i zmniejszeniu presji na środowisko19.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zawiera deklarację uwzględniania 
zintegrowanego podejścia terytorialnego, które „ma zapewnić odpowiednie dos-
tosowanie interwencji do specyfi cznych wyzwań, potrzeb, a także potencjałów 
rozwojowych poszczególnych rodzajów obszarów”20. Przyjęto, że główne 
obszary koncentracji terytorialnej interwencji PO IR stanowią miasta woje-
wódzkie oraz ich obszary funkcjonalne, a także w mniejszym stopniu miasta sub-
regionalne oraz ich obszary funkcjonalne. W tabeli 1 przedstawiono zobowiązania 
fi nansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE dotyczące PO IR 
z uwzględnieniem wymiaru terytorialnego.

Odnosząc się do tabeli 1, trzeba zauważyć, że na realizację Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój w Polsce ma zostać przeznaczone aż przeszło 
8,6 miliarda euro z funduszy UE, z tego ponad 725 milionów euro ma być 
wydatkowane na projekty w województwie mazowieckim21, które według 
przyjętej metodyki jest zaliczane do regionów unijnych lepiej rozwiniętych.

18 Ibidem.
19 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014–2020, dokument przyjęty przez Radę Mi-

nistrów 8 stycznia 2014 roku, Warszawa 2014, s. 19.
20 Ibidem, s. 91.
21 Wcześniej w ramach PO IG planowano przeznaczyć dla województwa mazowieckiego więk-

sze środki fi nansowe: aż 1,032 miliarda euro. Zob. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
2014–2020, projekt, Warszawa, wrzesień 2013, s. 66.
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 Tabela 1
Zobowiązania Unii Europejskiej 

dotyczące polskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
(w milionach euro)

Oś priorytetowa Regiony słabiej 
rozwinięte

Regiony lepiej 
rozwinięte Ogółem

I.  Wsparcie prowadzenia 
prac B + R przez przed-
siębiorstwa oraz konsorcja 
naukowo-przemysłowe 3139,5 310,5 3450,0

II.  Wsparcie innowacji 
w przedsiębiorstwach 2220,0 203,2 2423,2

III.  Wsparcie otoczenia i potencjału 
innowacyjnych przedsiębiorstw 991,9 79,0 1070,9

IV.  Zwiększenie potencjału 
naukowo-badawczego 1262,6 110,4 1373,0

V.  Pomoc techniczna 275,0 22,0 297,0
Razem 7889,0 725,1 8614,1
Źródło: zestawienie własne na podstawie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014–2020, 

dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku, Warszawa 2014.

W pozostałych piętnastu polskich województwach powinno być wykorzystane 
blisko 7,9 miliarda euro. Udział województwa mazowieckiego w zakładanym 
fi nansowaniu z PO IG wynosi 8,4%, a udział tego regionu w ludności Polski jest 
większy – 13,8%22. Taki sposób alokacji środków można uznać za przejaw intencji 
preferowania w tym aspekcie polityki regionalnej województw porównawczo za-
liczonych do grupy słabiej rozwiniętych. Warto dodać, że wdrażaniu inteligent-
nego rozwoju w regionach będą również służyć niektóre środki w ramach innych 
programów operacyjnych, zwłaszcza programów operacyjnych poszczególnych 
województw.

4. Kreowanie krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji

Realizacja koncepcji inteligentnego rozwoju wiąże się w dużym stopniu 
z kreowaniem inteligentnych specjalizacji, w tym regionalnych inteligentnych 
specjalizacji. Zagadnienia dotyczące inteligentnych specjalizacji ujęto w doku-
mencie strategicznym Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Podkreślono, 

22 Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 
2013, s. 72–73.
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że PO IR jest realizowany zgodnie z koncepcją inteligentnej specjalizacji, co 
oznacza koncentrację wsparcia na obszarach o najwyższym potencjale rozwo-
jowym. Jednocześnie wskazano, że koncepcja inteligentnej specjalizacji jest23:
1. Oparta na założeniu, że kraj lub region może zbudować swoją przewagę 

konkurencyjną w oparciu o specyfi czne dla danego terytorium potencjały. 
Inteligentna specjalizacja cechuje się występowaniem wspólnego potencjału 
w nauce i gospodarce, którego doskonalenie staje się ambicją kraju lub regionu, 
a rozwijanie tych potencjałów może w znaczący sposób przyspieszyć rozwój 
przedsiębiorstw, nie tylko działających w ramach danej dziedziny. Obszary 
określone jako „inteligentne” powinny generować wyjątkową wartość dodaną 
i oddziaływać na inne sektory gospodarki. Koncepcja ta wymaga określenia 
przewag konkurencyjnych kraju/regionu w odniesieniu do szeroko rozumia-
nego otoczenia (innych regionów, państw).

2. Nowym podejściem do stymulowania współpracy pomiędzy biznesem 
i sektorem nauki w celu dokonania transformacji społeczno-gospodarczej. 
W związku z tym strategia inteligentnej specjalizacji powinna być postrze-
gana nie jako jednorazowe działanie, lecz jako ciągły proces obejmujący stały 
monitoring zmian zachodzących na rynku, które mogą mieć wpływ na pozycję 
konkurencyjną danego terytorium. W proces ten są zaangażowani przedsta-
wiciele świata biznesu, nauki, partnerzy społeczni i administracja. Określenie 
przez kraj i poszczególne regiony swoich specjalizacji, a następnie koncen-
tracja wsparcia na tych obszarach, powinna pozwolić nie tylko na bardziej 
oszczędne gospodarowanie środkami fi nansowymi, ale także na wzmocnienie 
lub wytworzenie przewagi gospodarczej danego obszaru w coraz bardziej 
konkurencyjnym otoczeniu.

Problematyka inteligentnych specjalizacji może być również rozpatry-
wana w kontekście przedsięwzięcia „Narodowy Program Foresight – wdrożenie 
wyników”, które jest projektem współfi nansowanym z Unii Europejskiej i reali-
zowanym przez konsorcjum z liderem GIG na zlecenie Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Warto przybliżyć najważniejsze kwestie związane 
z inteligentnymi specjalizacjami ujęte w analizowanym przedsięwzięciu. Projekt 
ten obejmuje badanie eksperckie wpływające na zdefi niowanie kierunków roz-

23 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014–2020, dokument przyjęty przez Radę Mi-
nistrów 8 stycznia 2014 roku, Warszawa 2014, s. 24.
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woju gospodarczego opartego na inteligentnej specjalizacji zgodnie z zapisami 
Strategii Europa 2020. 

W ramach ankiety badania eksperckiego zaproponowano następujące defi -
nicje i opisy dotyczące istoty inteligentnych specjalizacji24: 
a) poszukiwanie związków między nauką i przemysłem w kontekście rozwoju 

regionów; wskazanie w regionie tych obszarów (dziedzin, dyscyplin), które 
mają znaczenie dla jego innowacyjności i przewagi konkurencyjnej; 

b) przypisanie obszarom kluczowym w regionach priorytetów w fi nansowaniu; 
c) monitorowanie rozwoju regionu przy zastosowaniu zestawu wskaźników 

odniesionych między innymi do kluczowych obszarów; 
d) wdrożenie (jako ciągły proces) strategii rozwoju dziedzin wskazanych jako 

kluczowe; 
e) intensyfi kacja rozwoju kapitału ludzkiego; 
f) kreowanie nowych miejsc pracy opartych na wiedzy, umiejętnościach 

i kompetencjach.
Natomiast za podstawowe czynniki odgrywające istotną rolę przy ocenie 

specjalizacji regionów uznano25: konkurencyjność i specjalizację regionów, 
działalność badawczo-rozwojową, innowacyjność gospodarki, kapitał intele-
ktualny/ludzki. Jednocześnie do ważnych czynników dla określenia potencjału 
specjalizacji regionu zaliczono26:
a) obszary gospodarki mające „masę krytyczną” specjalizacji (na przykład efekt 

aglomeracji jako przesłanka dla tworzenia klastra);
b) potencjał oraz jakość współpracy z innymi regionami na rzecz inteligentnej 

specjalizacji;
c) istniejące w regionie klastry zorientowane na dotychczasowe i na przyszłoś-

ciowe sektory/technologie;
d) sektory w regionie, które są aktywne w tworzeniu klastrów;
e) przynależność do klastra branżowego prowadząca do zwiększenia potencjału 

innowacyjności podmiotów w nim uczestniczących;
f) klastry przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności regionu jako miejsca 

działalności B + R;

24 Ankieta badania eksperckiego w ramach przedsięwzięcia Narodowy Program Foresight 
– wdrożenie wyników, projekt współfi nansowany z UE realizowany przez konsorcjum z liderem 
GIG na zlecenie MNiSW, 2013.

25 Ibidem.
26 Ibidem.
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g) skuteczność wsparcia inicjatyw klastrowych w regionie;
h) poziom i efekty uczestnictwa klastrów z regionu w międzynarodowych sie-

ciach współpracy.
Inteligentne specjalizacje w regionach są wybierane spośród regional-

nych specjalizacji. Podkreśla się, że proces wyłaniania inteligentnych specja-
lizacji „powinien być prowadzony w sposób ciągły, umożliwiając aktualizację 
wybranych obszarów w sytuacji, gdy efekty udzielonego wsparcia bądź sytuacja 
rynkowa wskazują, że wyłaniają się nowe obszary specjalizacji lub że wspar-
cie dotychczas wskazanych obszarów nie daje wystarczających rezultatów”27. 
Zagrożeniem może okazać się wybór zbyt wielu kierunków inteligentnej specjal-
izacji w poszczególnych regionach.

W województwie zachodniopomorskim, mając na uwadze jego potencjał 
endogeniczny, zidentyfi kowano pięć regionalnych specjalizacji28: biogospodarkę 
(sektor drzewno-meblarski, sektor rolno-spożywczy, energetyka odnawialna, 
„zielona chemia”, materiałoznawstwo, opakowania), działalność morską i logis-
tykę (gospodarka morska, transport multimodalny, centra logistyczne), przemysł 
metalowo-maszynowy (precyzyjna obróbka metali, sektor okrętowy, konstruk-
cje wielkogabarytowe, mechanika, automatyka, sektor motoryzacyjny), usługi 
oparte na wiedzy (ICT, centra zaawansowanych usług KPO, B + R, przemysły 
kreatywne, usługi techniczne), turystykę i zdrowie (turystyka klasyczna, turys-
tyka zdrowotna).

Podsumowanie

W nowej perspektywie programowania Unii Europejskiej na lata 
2014–2020 fundusze wspólnotowe mają być w znacznym stopniu przeznaczane 
na realizację projektów służących wspieraniu inteligentnego rozwoju w układzie 
krajowym i regionalnym. Warto podkreślić, opierając się na stanowisku Komisji 

27 Programowanie perspektywy fi nansowej 2014–2020. Umowa partnerstwa, projekt, Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2013, s. 34.

28 M. Frankowska, Klastry jako podmioty na zachodniopomorskim rynku pracy, w: Co z tą 
pracą? Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej, red. S. Flej-
terski, Zapol, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013, s. 487; P. Bartoszewski, Nie można być 
mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Regionalne i inteligentne specjalizacje w województwie 
zachodniopomorskim, prezentacja podczas warsztatów „Narodowy Program Foresight – wdroże-
nie wyników”, Szczecin, marzec 2013.
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Europejskiej29, że wykorzystanie środków unijnych w regionach do 2020 roku 
ma być oparte na regionalnych strategiach inteligentnej specjalizacji, w ramach 
których władze samorządowe wspólnie z przedstawicielami biznesu i nauki mają 
określić najbardziej rozwojowe dziedziny, a każdy region powinien wykreować 
– w drodze konsultacji różnych środowisk – tak zwaną inteligentną strategię, 
defi niującą najmocniejsze strony danego regionu, które zamierza on wzmacniać 
i w których chce się specjalizować.

Prowadząc rozważania dotyczące wdrażania inteligentnego rozwoju w pol-
skiej polityce regionalnej, można dodać, że z punktu widzenia tego procesu za 
najbardziej pożądany może być uznany ogólnokrajowy scenariusz doganiania 
i modernizacji30, którego realizacja zależy od różnych czynników wewnętrznych 
i zewnętrznych. Głównym czynnikiem wewnętrznym sprzyjającym spełnieniu 
tego scenariusza jest wysoka intensywność modernizacji instytucji publicznych, 
a zewnętrznym – zrównoważony rozwój światowej gospodarki. Jednocześnie 
można nadmienić, że efekty polityki regionalnej i kreowania inteligentnych spec-
jalizacji w polskich regionach będą zależeć w znacznym stopniu od następstw 
kryzysu fi nansowo-gospodarczego.
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The implementation of smart growth as an element 
of Polish regional policy in the new programming perspective

Summary

Among the paradigms of regional development smart growth may be rated. The 
aim of the study is to identify the implementation of smart growth as an important 
element of the Polish regional policy in the new programming perspective. This paper 
focuses on the introduction of essence of regional policy and smart growth, and on ana-
lysis of the basic assumptions of the EU’s Europe 2020 Strategy, the new programming 
perspective and Polish Operational Programme Smart Growth with reference to the cre-
ation of smart specializations.

Keywords: smart growth, regional policy, EU fi nancial perspective, smart specializa-
tions, development policy

Translated by Ireneusz Jaźwiński

Wdrażanie inteligentnego rozwoju 
jako element polskiej polityki regionalnej 

w nowej perspektywie programowania

Streszczenie

Do paradygmatów rozwoju regionalnego można zaliczyć inteligentny 
rozwój. Celem pracy jest wskazanie na wdrażanie inteligentnego rozwoju jako 
ważny element polskiej polityki regionalnej w nowej perspektywie programo-
wania. W pracy skoncentrowano się na przybliżeniu istoty polityki regionalnej 
i inteligentnego rozwoju oraz przeanalizowaniu podstawowych założeń unijnej 
Strategii Europa 2020, nowej perspektywy programowania i polskiego Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój z odniesieniem do kreowania inteligentnych 
specjalizacji.

Słowa kluczowe: inteligentny rozwój, polityka regionalna, perspektywa fi nansowa UE, 
inteligentne specjalizacje, polityka rozwoju
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SŁAWOMIR DOBURZYŃSKI

Szczecin

Klasa kreatywna i sektory kreatywne.
Nowe tendencje w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski

Wprowadzenie

Socjologów, ekonomistów i specjalistów wielu innych dziedzin, a w ślad 
za nimi także polityków, z rosnącą intensywnością zajmuje od lat kwestia 

zaniku tradycyjnej produkcji przemysłowej w krajach Zachodu. Ma ona różne 
źródła, wiąże się zarówno z postępem technologicznym, ekspansją automatyza-
cji i mechanizacji produkcji, jak i z odpływem fabryk do krajów rozwijających 
się czy też oferujących korzystne warunki dla inwestycji. Jakkolwiek tłumaczy 
się przyczyny tego stanu rzeczy, nie ma jednoznacznej opinii na temat tego, czy 
postindustrialna gospodarka ma wystarczająco solidne fundamenty dla trwałego 
rozwoju. Rozwój sektora usług bez tradycyjnego przemysłowego krajobrazu 
w tle z fabrykami nastawionymi na masową wytwórczość rodzi nowego rodzaju 
niepokój, tym bardziej że załamanie sektora fi nansowego podkopało zaufanie 
do innego obszaru gospodarki pozbywającej się dziedzictwa energochłonno-
ści i ingerencji w środowisko naturalne, gorzej wykształconej i roszczeniowo 
nastawionej klasy robotniczej czy też coraz bardziej niestabilnego zaplecza 
surowcowego.
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Tabela 1
Zatrudnienie w przemyśle jako % ogółu zatrudnionych w wybranych krajach

KRAJ 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Luksemburg 38,1 33,7 30,4 25,1 22,8 23,2 21,4 21,7 20,7
Filipiny 15,4 13,8 15,0 15,6 16,6 16,7 16,4 16,3 16,2
Korea Płd. 29,0 30,8 35,4 33,3 32,5 31,2 27,8 27,4 28,1
Holandia 27,9 25,9 22,6 21,8 21,5 21,7 21,2 20,2
USA 30,8 28,3 26,4 24,3 24,1 24,1 23,9 23,3 23,2
Islandia 24,7 24,3 25,5 25,2 23,1 23,0
Indonezja 13,1 13,4 13,7 18,4 18,1 19,0 16,3 17,8 17,4
Wielka Brytania 37,2 31,2 32,3 27,3 27,3 26,7 26,5 25,6 25,1
Szwecja 32,2 29,8 29,2 25,9 26,1 26,0 25,7 25,1 24,5
Norwegia 29,2 26,8 24,3 23,0 23,0 23,4 22,8 22,2 21,8
Dania 27,8 27,2 27,0 26,7 26,4 26,6 26,1 25,2
Tajlandia 10,3 14,0 19,8 20,8 19,7 17,7 18,4 19,0
Urugwaj 33,0 26,7 24,7 25,2 24,7
Szwajcaria 38,1 35,6 32,2 28,6 27,5 26,1 25,7 25,3 25,7
Nowa Zelandia 24,6 25,1 24,8 23,9 24,0 22,9 23,2
Grecja 27,4 27,7 23,2 22,9 22,5 23,2 23,0 22,6
Irlandia 27,1 27,4 29,3 28,3 28,5 29,0 27,6 27,7
Cypr 33,8 31,0 28,7 25,3 24,2 23,8
Francja 35,5 31,6 29,6 26,9 26,5 26,5 26,3 26,3 26,3
Argentyna 31,6 27,0 24,9 25,4 24,8 23,6 22,7
Belgia 34,3 29,8 30,6 28,3 27,6 27,5 27,2 25,8 25,8
Finlandia 34,0 31,5 30,0 26,8 26,8 27,1 27,3 27,4 27,2
Hiszpania 35,9 31,7 33,4 30,2 29,5 29,9 30,5 30,7 30,8
Łotwa 27,2 25,8 26,5 25,8 26,3
Austria 38,1 36,8 32,0 31,0 30,1 30,2 30,4 30,3
Turcja 20,0 20,7 22,3 22,9 24,1 23,6 22,8 24,0
Meksyk 27,8 21,5 22,5 22,3 24,7 25,4 26,8
Japonia 35,3 34,9 34,1 33,6 33,3 33,1 32,0 31,7 31,2
Litwa 28,5 28,7 27,3 26,8
Rosja 40,2 34,0 32,5 30,0 29,1 28,2 28,4
Portugalia 36,4 33,8 34,4 32,2 31,3 31,0 35,1 34,3 34,4
Niemcy 36,0 35,3 34,7 34,4 33,8 33,5
Chorwacja 29,1 29,5 29,8 30,6 28,8
Włochy 37,2 33,0 31,9 33,7 33,3 32,6 32,7 32,4 31,8
Rumunia 43,8 44,5 43,5 31,0 31,5 30,5 29,4 27,6 26,2
Polska 38,1 37,0 32,0 31,7 31,9 32,1 31,3 30,8
Węgry 41,1 36,9 36,8 32,6 32,6 33,1 34,2 34,0 33,7
Estonia 36,8 34,2 33,7 33,2 33,1 32,1 33,3
Słowacja 38,9 39,5 39,3 39,4 38,5 37,3
Czechy 41,8 41,5 41,1 41,0 40,1 39,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

21,3 20,0 19,1 18,7 17,2 16,6 16,9 14,7 12,4 12,0 12,7
16,2 15,6 15,8 15,8 15,6 15,3 15,3 14,8 14,6 15,0 14,9
27,5 27,3 27,6 27,5 26,8 26,3 25,5 25,0 16,4 17,0
20,4 19,0 19,2 19,1 19,6 19,3 18,5 17,6 16,6 15,9 15,3
22,6 21,8 20,9 20,8 20,6 20,8 20,6 19,9 17,1 16,7
22,7 23,1 21,7 22,4 21,7 21,4 20,8 21,5 18,8 17,9 18,1
18,7 18,8 17,7 18,0 18,7 18,6 18,8 18,8 18,8 19,3 20,6
24,5 23,7 23,2 22,2 22,2 22,0 22,3 21,9 19,5 19,1 19,1
23,8 23,1 22,7 22,6 22,0 22,0 21,6 21,2 20,1 19,9
21,7 21,7 21,6 20,8 20,8 20,8 21,2 20,5 20,2 19,7
24,3 23,8 23,5 23,8 23,4 23,3 22,6 23,1 20,3 19,5 19,9
18,8 19,8 19,7 20,5 20,2 20,6 20,7 19,6 20,8 20,6 20,7
23,8 22,4 21,5 21,4 21,9 21,2 21,7 21,9 20,8 21,3 21,1
25,5 24,7 23,8 23,6 23,7 23,8 23,7 21,1 20,9 21,1 21,1
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22,8 22,6 22,3 22,7 22,0 22,3 22,0 21,6 20,9
23,0 22,8 22,5 22,5 22,4 22,1 22,5 22,3 21,2 19,7 17,8
27,6 27,9 27,5 27,5 27,9 27,5 27,5 24,9 21,3 19,5 18,9
23,7 23,0 22,7 23,2 24,1 22,6 22,5 22,9 22,2 20,8 21,4
26,0 25,4 24,0 24,2 23,7 23,7 23,3 23,1 22,6 22,2 22,1
21,9 20,2 21,7 23,0 23,5 23,6 24,2 23,9 23,1 23,2 23,8
25,5 25,8 24,9 24,9 24,7 24,7 24,4 24,7 23,5 23,4 23,2
26,9 26,7 26,0 25,4 25,6 25,4 25,5 25,0 23,9 23,2 22,9
31,5 31,2 30,9 30,4 29,7 29,5 29,3 27,9 24,7 23,1 21,8
26,3 25,6 27,0 27,3 25,8 27,5 28,4 29,1 25,0 24,0 23,3
29,7 29,4 29,3 27,7 27,5 28,2 27,3 26,2 25,0 24,9 26,0
22,7 23,0 22,8 23,0 24,8 25,4 26,7 26,8 25,3 26,2 26,5
25,9 24,8 24,8 24,8 25,5 25,6 25,7 25,5 25,7 25,5
30,5 29,7 29,3 28,4 27,9 28,0 27,4 26,9 25,9 25,3
27,1 27,5 28,1 28,2 29,1 29,7 30,7 30,4 26,8 24,4 24,4
29,4 29,5 30,4 29,7 29,8 29,3 29,2 28,9 27,9
33,4 33,4 32,8 31,2 30,6 30,6 30,5 29,3 28,2 27,7
32,8 32,4 31,4 31,3 29,8 29,7 29,9 29,3 28,8 28,4 28,3
30,0 29,7 29,7 29,8 28,6 29,3 30,6 30,7 28,9 27,3 27,5
31,7 31,6 31,8 30,8 30,8 30,1 30,2 29,9 29,3 28,8 28,5
26,2 29,5 29,8 31,2 30,3 30,6 31,4 31,6 30,0 28,7
30,5 28,6 28,6 28,8 29,2 30,0 30,7 31,9 31,1 30,2
34,2 34,1 33,3 32,8 32,4 32,3 32,6 32,3 31,2 30,7 30,7
32,4 31,3 32,5 35,0 33,8 33,3 35,0 35,1 31,3 30,1 31,9
37,6 38,4 38,3 39,0 38,8 38,8 39,4 40,1 37,9 37,1
40,0 39,6 39,4 39,2 39,5 40,0 40,2 40,5 38,6 38,0 38,4

Rok referencyjny – 2009. Kolorami oznaczono lata, w których poszczególne kraje osiągały wybrane progi poziomu zatrud-
nienia w przemyśle (poniżej 30, 25 i 20%).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, http://data.worldbank.
org/indicator/SL.IND.EMPL.ZS/countries?display=default (16.04.2014).

Przemysł w Europie i Stanach Zjednoczonych odpowiada już jedynie za 
17–19% PKB, jednocześnie w coraz mniejszym stopniu kształtuje rynek pracy. 
Zatrudnionych przy produkcji ubywa w wartościach bezwzględnych, ale także 
w bilansie zatrudnienia ogółem. Nie wszędzie proces ten przebiega w jed-
nakowym tempie, nawet porównując światowe potęgi gospodarcze, dostrzec 
można istotne różnice. W Stanach Zjednoczonych w połowie lat 90. ubiegłego 
wieku odsetek zatrudnionych w przemyśle w ogóle pracowników spadł poniżej 
poziomu 25%, podczas gdy w Niemczech dopiero pod koniec kolejnej dekady 
dobił do pułapu poniżej 30%. Japonia i Włochy to przykład gospodarki o modelu 
bliższym do niemieckiego, podczas gdy Wielka Brytania, Holandia czy kraje 
skandynawskie szybciej odchodziły od wielkiego przemysłu zbliżając się do 
charakterystyki symbolizowanej przez Amerykę (co zresztą niejednokrotnie 
polegało na tym, że miejsca pracy przenoszono ze Stanów Zjednoczonych do 
Japonii). Obecnie największym graczem na przemysłowej mapie świata są już 
Chiny, które odpowiadają za niemal jedną piąta produkcji tego sektora. Innych 
tradycyjnych (europejskich) liderów zastępują stopniowo Brazylia, Meksyk czy 
Indie. 
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Nowoczesna gospodarka redefi niuje tradycyjne pojęcia konkurencyjności, 
dostępności komunikacyjnej, siły roboczej i powiązanej z nią takiej sfery zja-
wisk, jak edukacja, a nawet prawa własności intelektualnej. Przed półwieczem 
nie do pomyślenia była – z przeróżnych powodów – sytuacja, w której 90% 
mieszkańców Kataru stanowią imigranci ekonomiczni. Redefi niowaniu ulega 
przedmiot i źródła przepływu kapitału. 

Jest jeszcze jeden niezwykle istotny czynnik tego nowego porządku. Defen-
sywa tradycyjnego przemysłu pociąga za sobą schyłek modelu przemysłowego 
miasta, jakie wyrosło w symbiozie z fabrykami, kopalniami, portami i stocz-
niami między połową XIX a połową XX wieku. Stąd w wielu miejscach świata 
powtarza się zjawisko pustoszenia stref przemysłowych i całych aglomeracji, aż 
po spektakularne załamania podstaw funkcjonowania całego organizmu miej-
skiego, jak to miało miejsce w głośnym przypadku Detroit czy w mniejszym 
stopniu choćby w Łodzi. 

W krajach gospodarki rozwijającej się w zawrotnym jak na wcześniejsze 
warunki tempie i realizowanych z rozmachem projektów gospodarczych rów-
nież miasta kształtują swój rozwój na nowych zasadach. Wang Jianlin, chiń-
ski potentat na rynku kinowym, ale także właściciel hoteli domów towarowych 
Dalian Wanda Group, planuje zbudować w Qingdao nowoczesny kompleks 
20 studiów fi lmowych. W czerwcu 2016 roku ma się zakończyć pierwszy etap 
realizacji projektu, cały kompleks ma być oddany do użytku w czerwcu 2017 
roku przy zaangażowaniu środków przekraczających 8 miliardów dolarów.
 Z jednej strony stanowić on będzie realne wsparcie dla dynamicznie rosnącego 
chińskiego rynku fi lmowego, podniesie jego efektywność i umożliwi globalną 
ekspansję (nie bez przyczyny w roku 2012 Dalian Wanda Group kupiła za 
2,6 miliarda dolarów spółkę AMC, właściciela jednej z największych sieci kin 
w USA). Z drugiej strony zaś przedsięwzięcie angażujące tak poważne środki 
nie jest zwykłą ekstrawagancją; nastawione jest na naśladowanie „modelu Hol-
lywood”, który nakręca koniunkturę w sektorze rozrywki będącej dla Los Ange-
les bardzo istotnym źródłem dochodów, magnesem dla turystów i powiązanych 
sektorów gospodarki. W ten sposób można przynajmniej próbować wymyślić 
współczesne miasto od nowa, choć oczywiście nie jest to rozwiązanie uni-
wersalne, przydatne do wielokrotnych powtórzeń. Ważniejsze jest w tym przy-
padku rozeznanie mechanizmów obrazujących nowy aspekt podaży i popytu 
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w gospodarce przestawiającej się na usługi oraz eksploatację szeroko rozumia-
nego dorobku kulturowego1. 

Realny udział w tym procesie wymaga jednak znacznie bardziej systemo-
wego i – można by rzec – fi nezyjnego podejścia, niż ma to miejsce w przypadku 
„chińskiego Hollywood”. Ulegając globalnym trendom czy też stosując świa-
domą strategię redefi niowania swojej charakterystyki, miasta kumulują współ-
cześnie nowy rodzaj potencjału. W teorii rozwoju gospodarczego stopniowo 
zmienia się ich postrzeganie jako ośrodków wzrostu opartego na tradycyjnej 
produkcji przemysłowej, coraz większy nacisk kładzie się na szeroko rozumiane 
wartości kulturowe. „Miasta europejskie od wieków są centrami kapitału ludz-
kiego, twórczości, tworzenia bogactwa, innowacji, generowania i transmisji 
nowej wiedzy. Europa dysponuje wielką i zróżnicowaną infrastrukturą kultu-
ralną, edukacyjną, technologiczną, informacyjną – słowem: kulturotwórczą. 
Uniwersytety, centra badawcze, artystyczne są węzłami sfery ducha i intelektu. 
Rolę tę spełniały zawsze metropolie europejskie. Są one głównymi «stacjami 
cywilizacji», w których krzyżują się strumienie ludzi, informacji, pieniędzy, 
kultury i wszelkiego rodzaju usług”2. Dziś przemysły kreatywne, ekonomi-
czny wymiar funkcjonowania sztuki i artystów, funkcjonowanie „przemysłu 
fi lmowego” czy „przemysłu muzycznego”, a w mniejszych ośrodkach wszel-
kiego rodzaju aktywność ekonomiczna polegająca na przetwarzaniu i eksploa-
tacji zasobów kulturowych stały się docenianą (jak uważają krytycy – przece-
nianą) dziedziną gospodarki. 

Trudności z opisem i oceną znaczenia tej części potencjału ekonomicznego 
współczesnego społeczeństwa zaczynają się już na poziomie defi nicji. W róż-
nych krajach gospodarka kreatywna jest bowiem rozmaicie defi niowana i wią-
zana z innymi sekcjami PKD. Zazwyczaj w literaturze przedmiotu przyjmuje się 
rozróżnienie, że sektor (w tym przemysły) kultury obejmują wytwarzanie dóbr 
i usług konsumpcyjnych. Przemysły kreatywne z kolei obejmują sektor kul-
tury, jak również wytwarzanie dóbr i usług pośrednich (na przykład tworze-

1 Na temat budowania strategii rozwojowej kraju w oparciu o potencjał przemysłu fi lmowego 
więcej w artykule Marcina Niewęgłowskiego Hobbit i gospodarka, czyli sektor fi lmowy w Nowej 
Zelandii, http://creativeindustries.co/post/39770703996/hobbit-i-gospodarka-czyli-sektor-fi lmo-
wy-w-nowej (16.04.2014).

2 D. Ilczuk, K. Krzysztofek, Znaczenie kompetencji kulturowych dla budowania kreatyw-
ności i kapitału intelektualnego Europy, www.platformakultury.pl/fi les/2011-10-25/ekspertyza_
znaczenie_kompe tencji.pdf (16.04.2014), s. 6.
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nie reklam)3. Na ich określenie „w USA używa się sformułowania «przemysły 
informacyjne». Z kolei w Niemczech przyjęła się nazwa «gospodarka kultury» 
(Kulturwirtschaft), a w Holandii – «przemysły praw autorskich» («copyright 
industries»)”4. Brytyjski Departament Kultury, Mediów i Sportu w „Creative 
Industries Maping Document” zaliczył do sektora kreatywnego 13 gałęzi prze-
mysłu, wśród nich architekturę, reklamę, sztukę i antyki, rękodzieło, tworze-
nie gier komputerowych, dizajn, projektowanie mody, sztukę fi lmową i wideo, 
telewizję i radio, muzykę, sztukę teatralną, publikacje oraz tworzenie oprogra-
mowania. Do dziś jest to jeden z najpowszechniej przytaczanych katalogów 
profesji, który wyznacza ramy tematyczne nowoczesnej gospodarki kreatywnej. 
Tworzy ją społeczność („klasa” w kategoriach opisywanych przez Petera Dru-
ckera i Fritza Machlupa, Erika Olina Wrighta czy też Roberta Reicha) tworzona 
przez ludzi, którzy „zwiększają wartość ekonomiczną przez swoją kreatywność. 
Zaliczają się do niej pracownicy wiedzy, analitycy symboli, profesjonaliści i pra-
cownicy techniczni”5. 

Rosnące zainteresowanie sektorem kreatywnym idzie w parze z toczącą 
się w Europie debatą o przyszłości polityki przemysłowej. Czy presję deindu-
strializacyjną i upadek tradycyjnych miast przemysłowych można równoważyć 
przez rozwój sfery usług? Jak utrzymać wzrost gospodarczy i miejsca pracy, gdy 
jednocześnie Unia Europejska stawia przed sobą bardzo ambitne cele w dzie-
dzinie ekologii i boryka się z długofalową niestabilnością dostępności i dostaw 
energii? Czy nacisk położony na kreatywność wyzwoli kulturę innowacyjności 
w całej gospodarce, co dość zgodnie jest traktowane jako warunek konieczny dla 
utrzymania konkurencyjności na globalnych rynkach? Wobec tych dylematów 
zasadne jest postawienie pytania o realne znaczenie klasy kreatywnej i sektora 
kreatywnego dla Polskiej i europejskiej gospodarki oraz wyzwań związanych 
z prowadzoną wobec nich polityką gospodarczą.

3 Za kluczową pracę w dziedzinie sformułowania zakresu pojęciowego przemysłów kreatyw-
nych uznaje się książkę Richarda Cavesa z 2000 roku Creative Industries: Contracts between Art 
and Commerce. 

4 M. Niewęgłowski, Kreatywne, bliżej nieznane oblicze Szczecina, gbrazs.home.pl/pliki/bei-
szp2006t1.pdf, s. 3 (2.09.2013).

5 R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, 
s. 83.
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1. Potencjał sektora kreatywnego

Na przestrzeni dekad schematy produkcji pozostają te same i opierają się 
na zasobach kapitału ludzkiego. Podnoszenie produktywności podnosi również 
standard życia, który z kolei podnosi popyt na usługi. Aktywność ekonomiczna, 
społeczna i publiczna zmienia charakter, bo zmieniają się i upowszechniają 
wzorce życia w świecie, gdzie coraz większy odsetek ludności wchodzi w skład 
klasy średniej – w roku 2009 liczyła ona niespełna 1,8 miliarda ludzi, w roku 
2030 będzie to już około 5 miliardów, z czego około 2/3 w Azji6. Ich gusta, 
sposób spędzania czasu, używane przedmioty, a nawet rozumienie czasu 
i przestrzeni są radykalnie inne od tych sprzed dziesięcioleci. Można się tu 
posłużyć przykładem oddziaływania przemysłu motoryzacyjnego. Wkrótce po 
II wojnie światowej na całym świecie było około 40 milionów samochodów, 
dziś jeździ ich już ponad miliard. Po spadku podczas kryzysu w 2008 roku 
światowa produkcja ponownie rośnie i w 2012 roku osiągnęła poziom 84,1 mi-
liona wyprodukowanych pojazdów7. Praktyka ich użytkowania w znacznym 
stopniu przeorganizowała masową wyobraźnię, układ i funkcjonalność miast 
i sposoby produkcji, ale jednocześnie w bezprecedensowy sposób zmienił się 
rynek. Producenci samochodów angażują rzesze specjalistów z najróżniejszych 
dziedzin, którzy tworzą produkty rywalizujące o odbiorców przebierających 
w bogatej ofercie. W tych warunkach tradycyjne teorie ekonomiczne i rynkowe 
prawidła okazują się niewystarczające, dostępny kapitał i moce produkcyjne 
nie nadążają za tempem i natężeniem aspiracji do awansu cywilizacyjnego, co 
pozostaje w bezpośrednim związku z nieracjonalnym rozwojem instrumentów 
bankowych. Rozwój klasy kreatywnej odpowiada zatem na globalne tendencje, 
co więcej – potencjał tego rozwoju nie jest jeszcze w pełni uaktywniony.

Proces ten cechuje także zmienność dynamiki. Badania realizowane przez 
Martin Prosperity Institute na uniwersytecie w Toronto wskazują, że znaczenie 
ilościowe zawodów o charakterze robotniczym i związanych z wytwórczością, 
począwszy od rewolucji przemysłowej, rosło przez cały wiek XIX. Od roku 1870 
aż do czasów współczesnych pracownicy zaliczani do szeroko rozumianego sek-

6 China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society, World Bank, Wa-
shington 2013, http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/03/17494829/china-2030-build-
ing-modern-harmonious-creative-society (16.04.2014), s. 7.

7 J. Faryś, Branża motoryzacyjna: Świat – Europa – Polska, http://pim.org.pl/ae2013/images/
stories/AutoEvent2013/prezentacje/JAKUB_FARYS_PZPM.pdf (16.04.2014).



Europa Regionum XIX (2014)76

tora kreatywnego oraz pracujący w usługach stale stają się coraz większą częś-
cią amerykańskiego rynku pracy. Szczyt zatrudnienia w rolnictwie przypada na 
okres około roku 1910, a w tradycyjnych sektorach produkcyjnych wykorzystu-
jących pracę zatrudnionych w przemyśle robotników zatrudnienie rosło do około 
1970 roku. Wzrost populacji klasy kreatywnej z jednej strony idzie w parze ze 
zwiększającym się znaczeniem innowacji i zapotrzebowaniem na nie, a także na 
pracowników posiadających umiejętność ich wdrożenia, z drugiej zaś – wiąże 
się z rosnącą produktywnością gospodarki i zmniejszeniem zapotrzebowania na 
pracowników wykonujących proste prace, niewymagające szczególnych kom-
petencji. Z kolei wzrost produktywności i idące z nim w parze większe zyski 
i podniesienie standardu życia pomnażają zapotrzebowanie na usługi i nowe 
produkty. To wywołuje sprzężenie zwrotne w postaci dalszego zapotrzebowania 
na innowacje i kreatywność stanowiącą dla nich naturalne zaplecze. Richard 
Florida uzasadniał, że „wskaźnik Bohemy bardzo silnie koreluje ze wszystkimi 
aspektami rozwoju regionalnego: od regionalnej bazy w zakresie wysokich tech-
nologii po przyrost ogólnej liczny ludności oraz wzrost zatrudnienia”8. 

Rys. 1. Udział sektorów w rynku pracy w Stanach Zjednoczonych w latach 1800–2009 (%)

Źródło: The Rise of the Creative Class, Since 1800, martinprosperity.org/2011/03/16/the-rise-of-
the-creative-clas-since-1800/ (16.04.2014).

8 R. Florida, op.cit., s. 269, (wskaźnik Bohemy mierzy liczbę pisarzy, designerów, muzyków, 
aktorów i reżyserów, malarzy i rzeźbiarzy, fotografów oraz tancerzy w danym regionie).
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Jednakże utrzymanie tempa wzrostu wydajności pracy wymaga większego 
udziału w kreatywnej sile roboczej. Liczne badania, w tym na przykład przepro-
wadzone przez ESPON, wykazują, że zatrudnienie w sektorach kreatywnych 
pozostaje w bardzo silnym związku z dobrobytem i zamożnością w danym 
regionie wyrażanym na przykład przez wskaźnik PKB per capita. Doskonale 
ilustruje to przykład Finlandii, Szwajcarii, Szwecji i Holandii, gdzie odsetek osób 
kreatywnych wśród ludności aktywnej ekonomicznie przekracza 10%. Wyka-
zano także, że osoby kreatywne chętniej osiedlają się w obszarach metropoli-
talnych o dobrym dostępie do usług publicznych i dogodnych warunkach życia, 
choć jednocześnie w ostatnich latach zaobserwowano spadek różnicy pod tym 
względem pomiędzy metropoliami a obszarami wiejskimi9. Istotne jest również, 
że wysoki stopień uprzemysłowienia wcale nie jest związany z kreatywnością 
pracowników10.

Co najważniejsze z ekonomicznego punktu widzenia sektor kreatywny 
jest już współcześnie gałęzią gospodarki reprezentującą realną siłę. W Wielkiej 
Brytanii przemysły kreatywne stanowią najszybciej rozwijający się sektor, przy-
noszący roczny dochód na poziomie 70 miliardów funtów11. Przychody analizo-
wanych w raporcie Booz&Co Cyfrowa przyszłość kreatywnej Polski pięciu branż 
sektora kreatywnego wzrosły w grupie państw UE-27 z poziomu 170 miliardów 
euro w roku 2001 do 198,9 miliarda w roku 2011 (w tym producentów gier do 
poziomu 10,5 miliarda, branży muzycznej – do 12,6, wydawnictw książkowych 
– do 30, wydawnictw periodyków – do 54, a branży fi lmowej i telewizyjnej 
– do 92 miliardów euro12. Biorąc pod uwagę poszczególne segmenty sektora, 
można dostrzec tendencje wzrostowe wynikające z rosnącego rynku dóbr przez 
niego wytwarzanych, ale też coraz większy dostęp do nakładów inwestycyjnych 
umożliwiających gwałtowny postęp technologiczny. Przykładem jest rynek pro-
dukcji gier komputerowych, który także dla polskiego przemysłu kreatywnego 

9 Przywoływany już Florida uważa, że „miejsca z dynamiczną sceną kulturalną i atrakcyj-
nym środowiskiem artystycznym generować będą silny wzrost gospodarczy oraz osiągną naj-
wyższy poziom kreatywności i innowacyjności gospodarczej”. Por. op.cit., s. 270.

10 Szerzej na ten temat w: S. Różański, S. Doburzyński, Kultura, czyli rozwój. Potencjał, krea-
tywność i wyzwania województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo WSR, Szczecin 2013.

11 Za: Innovation and Research Strategy for Growth, Secretary of State for Business, Innova-
tion and Skills, London 2011.

12 T. Künstner, M. Le Merle, H. Gmelin, C. Dietsche, Cyfrowa przyszłość kreatywnej Polski, 
www.strategyand.pwc.com/media/fi le/Strategyand_Cyfrowa-przysztosc-kreatywnej-Polski.pdf 
(16.04.2014), s. 13.
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jest jedną z najbardziej dynamicznych branż. W Stanach Zjednoczonych w roku 
2010 tylko w 34 stanach zatrudniała ona bezpośrednio 32 tysiące pracowników, 
a wraz z kontrahentami liczyła nawet 12 tysięcy zatrudnionych. Wartość sek-
tora szacowano na prawie 5 miliardów dolarów, przy czym w latach 2005–2008 
wzrosła ona o 16,7%, a w okresie 2005–2009 o kolejne 10,6%13.

Warto zauważyć, że udział osób kreatywnych obecnie najmocniej wzra-
sta w krajach Europy Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce. W pol-
skiej gospodarce udział branży kreatywnej już obecnie także jest istotny. Jedno 
z najnowszych przeprowadzonych w Polsce badań sektora kreatywnego szacuje, 
że działalność w sektorze kreatywnym prowadzi nad Wisłą blisko 160 tysięcy 
podmiotów gospodarczych14. W skali całego kraju skupiają się one przede 
wszystkim w trzech branżach: reklamie (23% ogółu podmiotów kreatywnych 
w Polsce), produkcji oprogramowania komputerowego (21%) oraz architekturze 
(16% ogółu podmiotów). Struktura ta jest wspólna dla wszystkich województw. 
Dodatkowa wartość przytaczanego badania polega na ocenie liczby podmiotów 
otoczenia biznesu współpracujących z sektorem kreatywnym. W omawianym 
tu kontekście jest to dobrze widoczne na przykładzie Warszawy, gdzie przemysł 
w tradycyjnej postaci daje zatrudnienie już tylko niespełna 75 tysiącom osób 
(to zaledwie niecałe 10% ogółu zatrudnionych), podczas gdy sam Uniwersytet 
Warszawski zatrudnia ponad 5 tysięcy osób. Na podstawie danych GUS z roku 
2009 Mirosław Grochowski ocenił wielkość sektora kreatywnego w Warszawie 
na 17 386 podmiotów, przy czym ich liczba w ostatnich latach raczej wzrosła, 
w badaniu z końca roku 2012 w samej stolicy zidentyfi kowano 29 140 działają-
cych w tej branży (tabela 2)15. 

13 S. Siwek, Video Games in 21st Century. The 2010 Report, www.theesa.com/facts/pdfs/vid-
eogames21stcentury_2010.pdf (16.04.2014).

14 Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza – wskazanie 5 najważniejszych 
sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych. Raport końcowy z badania, Age-
ron Polska, Warszawa 2010. 

15 W omawianym badaniu do sektora kreatywnego zalicza się 12 branż, w skład których wcho-
dzą 22 podklasy podmiotów według rejestru REGON, w tym: działalności twórcze o charakterze 
kulturalnym: literatura i sztuki wizualne (90.03.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza), 
rzemiosło artystyczne (32.11.Z – produkcja monet, 32.12.Z – produkcja wyrobów jubilerskich 
i podobnych, 32.13.Z – produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, 32.20.Z – produkcja 
instrumentów muzycznych), fi lm i wideo (59.11.Z – działalność związana z produkcją fi lmów, 
nagrań wideo i programów telewizyjnych), działalność muzyczna (59.20.Z – działalność w za-
kresie nagrań dźwiękowych i muzycznych), sztuki sceniczne (90.01.Z – działalność związana 
z wystawianiem przedstawień artystycznych, 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawia-
nie przedstawień artystycznych), fotografi a (74.20.Z – działalność fotografi czna), działalności 
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Zgodnie z danymi przytaczanymi w Narodowej Strategii Rozwoju Kul-
tury na lata 2004–2013 ocenia się, że udział procentowy PKB wytwarzanego 
w kulturze i przemysłach kultury kształtował się w 2002 roku na poziomie 4,5%, 
po dekadzie jego wartość była zbliżona. Zróżnicowanie sektorowe przemysłów 
kreatywnych sprawia, że w uogólniających statystykach zatraca się dynamika 
rozwoju i koniunktury właściwa dla poszczególnych branż. Przykładowo, rynek 
muzyczny operujący treściami kulturowymi i symbolicznymi mocno osadzo-
nymi w kontekście krajowym rozwija swój potencjał rozwojowy, ale podlega 
istotnym wahaniom. Jego wartość detaliczna polskiego (wraz z wydatkami na 
dystrybucję, tantiemy przekazywane artystom i opodatkowaniem) była szaco-
wana przez „Rzeczpospolitą” w pierwszym półroczu 2013 roku na około 
128,6 miliona złotych. W tym okresie według gazety polski rynek muzyki skur-
czył się o 6,5% w stosunku rok do roku, wzrosły natomiast – aż o 38% – wpływy 
ze sprzedaży muzyki cyfrowej16 . Z drugiej strony polscy producenci gier kom-
puterowych, projektanci, niszowe fi rmy odzieżowe czy też szeroki wachlarz fi rm 
usługowych i produkcyjnych z sektora IT osiągają bardzo dobre wyniki. 

2. Sektor kreatywny wobec ekspansji miast i nowej gospodarki

Polska gospodarka w drugiej dekadzie XXI wieku utrzymuje tempo swego 
rozwoju, bazując przede wszystkim na strukturalnym powiazaniu z rynkiem 
europejskim, w szczególności niemieckim, przy jednoczesnej korzystnej relacji 
kursu walutowego oraz wysokiej przedsiębiorczości indywidualnej. Stopniowo 
zwiększa się znaczenie kapitału ludzkiego, jakim dysponuje kraj, niemniej 
w mniejszym stopniu polega to na eksporcie technologii i innowacyjnych roz-
wiązań, w większym – na napływie inwestycji z dziedziny outsourcingu i pod-

twórcze o charakterze użytkowym: reklama (73.11.Z – działalność agencji reklamowych), ar-
chitektura (71.11.Z – działalność w zakresie architektury), wzornictwo i projektowanie mody 
(74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania), działalność wydawnicza 
(58.11.Z – wydawanie książek, 58.13.Z – wydawanie gazet, 58.14.Z – wydawanie czasopism 
i pozostałych periodyków 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza), radio i telewizja 
(60.10.Z – nadawanie programów radiofonicznych, 60.20.Z – nadawanie programów telewizyj-
nych ogólnodostępnych i abonamentowych), oprogramowanie komputerowe (58.21.Z – działal-
ność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie 
pozostałego oprogramowania, 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem). Z kolei pod-
mioty otoczenia biznesu współpracujące z sektorem kreatywnym zostały zestawione w pięć grup 
przedsiębiorstw skupiających w sumie 19 podklas PKD.

16 „Rzeczpospolita” z 14 października 2014 roku.
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wykonawstwa. Ranking fi rmy doradczej Tholons za rok 2013 określa Kraków 
jako najlepszą destynację dla outsourcingu w Europie. W pierwszej dziesiątce 
zestawienia lokuje się ponadto między innymi sześć miast indyjskich, dwa fi li-
pińskie oraz Dublin. Warszawa zajmuje 32. miejsce, a Wrocław – 65.17. Polska 
Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych wspiera ten trend rozwojowy 
polskich metropolii. W 2013 roku aż 29 przez nią koordynowanych projektów 
spośród 53 inwestycji zakończonych dotyczyło sektora usług (w tym 22 projekty 
BPO + ICT oraz 7 projektów B + R). Szacuje się, że w związku z nimi utworzo-
nych zostanie ponad 7400 miejsc pracy. Tego typu sukcesy pozwalają w pewnym 
stopniu wytłumaczyć przyjmowane przez samorządy strategie rozwojowe, ale 
jednocześnie przynoszą nieco uproszczone odpowiedzi na trudne pytania o bar-
dziej zasadniczym charakterze. Zasoby ludzkie oraz indywidualne dążenia do 
sukcesu młodych Polaków – poparte bezprecedensowym boomem edukacyjnym 
– mogą być wykorzystywane w zdecydowanie bardziej produktywny sposób18 .

Przytaczane wcześniej dane dotyczące pozycji Warszawy na polskim rynku 
sektora kreatywnego i ocena tendencji, według których się ten sektor rozwija, 
uzasadnia postawienie tezy, że zwłaszcza w polskich realiach warunki dla tej 
ekspansji stwarza specyfi czna korelacja między przemianami gospodarczymi 
i społecznymi dokonującymi się wraz z przekształceniami miast. Jak pisze 
Andrzej Klasik, „w strefi e węzłowej aglomeracji występuje przechodzenie od 
stadium dominacji sektora przemysłu do fazy postindustrialnej, a jednocześnie 
ma miejsce urbanizacja strefy zewnętrznej aglomeracji; obydwa wymienione 
procesy tworzą podwaliny pod proces metropolizacji aglomeracji miejskiej, 
dzięki któremu staje się ona metropolią lub zespołem, a przez rozwój prze-
strzenny obszarem metropolitalnym w przestrzeni narodowej, kontynentalnej 
i globalnej”19 . Dynamika tego procesu przyciąga twórcze jednostki i angażuje 
je we współtworzenie dóbr kulturowych różnego rodzaju zaspokajających popyt 
rosnący wraz z ekspansją środowiska miejskiego. Wartości kulturowe i prze-

17 2013 Top 100 Outsourcing Destinations Rankings and Report Overview, www.cuti.org.uy/
documentos/Tholons__Top_100_Ranking_2013.pdf (16.04.2014).

18 Przywoływaną tu tendencję do pozyskiwania inwestycji z dziedziny outsourcingu w sze-
roki sposób omawia opiniotwórczy „The New York Times” w tekście Midsize Cities in Poland 
Develop as Service Hubs for Outsourcing Industry, http://www.nytimes.com/2013/12/23/busi-
ness/international/midsize-cities-in-poland-develop-as-service-hubs-for-outsourcing-industry.
html?_r=0 (16.04.2014).

19 A. Klasik, Kreatywne przemysły w kreatywnej aglomeracji, w: Kreatywne przemysły – kre-
atywne aglomeracje, red. A. Klasik, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju PAN” 2011, nr 246, s. 8.
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wagi w ich kreowaniu są pożądane przez ośrodki budujące swój aglomeracyjny 
potencjał, dla którego atrakcyjność w sferze symbolicznej jest równie ważnym 
czynnikiem jak siła ekonomiczna. Ten sam czynnik stymuluje jakość kapitału 
ludzkiego – jego przyciąganie jest możliwe tam, gdzie może on być zasilany 
rezerwami kreatywności i gdzie istnieje zrównoważony, wielokierunkowy ry-
nek aktywności intelektualnej. Rozwijające się polskie miasta w powiązaniu 
z rosnącą gospodarką i nastawieniem konsumpcyjnym klasy średniej tworzą ku 
temu bardzo dobre warunki. Takie ośrodki jak Kraków, Warszawa czy Wrocław 
cechują się zasobami ludzkimi i kulturowymi, które stanowią fundament dla 
dalszego rozwoju, a jednocześnie osiągania konkurencyjności na innym pozio-
mie zaawansowania, niż jest to wymagane od miast aspirujących do bycia jedy-
nie centrami świadczenia usług.

Te tendencje są dostrzegane przez samorządy, które starają się na nowo 
zdefi niować profi l gospodarczy polskich miast. Jak zauważają Tadeusz Stry-
jakiewicz i Krzysztof Stachowiak, „w większości obszarów metropolitalnych 
Europy Środkowo-Wschodniej rozwój gospodarki kreatywnej i opartej na wie-
dzy po 1990 roku był procesem mniej lub bardziej spontanicznym. […] Są [one] 
najczęściej w mniej korzystnej pozycji niż miasta Europy Zachodniej z powodu 
gorszego zarządzania, braku zasobów fi nansowych i organizacyjnych oraz sła-
bości polityki. Ich główną przewagą konkurencyjną wydaje się wysoki poziom 
edukacji”20 . 

Polskie metropolie przyjmują w tej sytuacji różne strategie działania. 
Wzmiankowana Łódź właśnie w sektorze kreatywnym widziała jedną ze ścieżek 
ucieczki przed ekonomiczną i społeczną degradacją. Warto jednak podkreślić, 
że i tu prawa ekonomii oraz reguły rynkowe nie przestają obowiązywać. Mia-
sto, które w zniszczonej po wojnie Polsce ogniskowało życie kulturalne, później 
było po Warszawie drugą największa metropolią, siedzibą szkoły fi lmowej i licz-
nych renomowanych instytucji, nie ma patentu na rozwój sektora kreatywnego, 
choć jest znaczącym ośrodkiem dizajnu z renomowanym Łódź Dizajn Festival. 
W znacznie większym stopniu potencjał kulturowy i dynamikę procesu transfor-
macji na rozwój sektora kreatywnego przełożono na Górnym Śląsku, gdzie funk-
cjonują między innymi Śląski Klaster Dizajnu w Cieszynie, Klaster Kreatywny 
Lokomotywa Kultury w Bielsku-Białej. Tradycyjnie silna pozycja kulturowa 

20 T. Stryjakiewicz, K. Stachowiak, Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kre-
atywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 
2010, s. 122.



Sławomir Doburzyński: Klasa kreatywna i sektory kreatywne... 83

Krakowa w Polsce sprzyjała rozwojowi sektora w Małopolsce, ale i tu decy-
dująca była umiejętność dostosowania się do nowych realiów gospodarczych. 
W tym regionie funkcjonuje Klaster Multimediów i Systemów Komunikacyjnych 
w Nowym Sączu i aż trzy zgrupowania fi rm w Krakowie – Klaster Przemysłów 
Kultury i Czasu Wolnego INRET, Krakowska Strefa Dizajnu oraz Europejskie 
Centrum Gier. 

Nie bez znaczenia jest wreszcie atrakcyjność ekonomiczna miasta i regionu, 
która sprzyja powstawaniu specyfi cznego środowiska dla łączenia kreatywno-
ści z produktywnością. W tym przypadku inspirujący jest przykład Poznania, 
gdzie w sektorze kreatywnym w roku 2001 funkcjonowało 12 826 podmio-
tów, cztery lata później już 18 267, wreszcie w roku 2009 – 21 028 podmiotów 
(w tym ponad 8 tysięcy prowadziło działalność twórczą i niemal 13 tysięcy 
działalność o dużym wykorzystaniu wiedzy). Na terenie powiatu poznańskiego 
na przestrzeni lat 2001–2009 wzrost liczby podmiotów sektora wyniósł 94%, 
a w całym poznańskim obszarze metropolitalnym – 70%. Udział podmiotów 
sektora kreatywnego w liczbie podmiotów ogółem w latach 2001–2009 wzrósł 
z pułapu 15,3 do 22,1% w samym Poznaniu, z 11,4 do 15,9% w powiecie poznań-
skim, a w poznańskim obszarze metropolitalnym – z poziomu 14,2 do 20,2%. 
Dominują przy tym podmioty najmniejsze, zatrudniające do 9 pracowników. 
Według danych z roku 2009 stanowiły one 96,3% wszystkich podmiotów sek-
tora kreatywnego21 .

Światowa gospodarka przeżyła w ciągu dwóch ostatnich dekad dwa wiel-
kie rozczarowania skutkujące pęknięciem bańki internetowej i w konsekwencji 
utrwaloną niepewnością co do przyszłego kształtu sektora technologii infor-
macyjnych, a w jeszcze większym stopniu nieufnością wobec gospodarki wir-
tualnej i podatnością na wstrząsy sektora fi nansowego, czy też szerzej – całej 
sfery usług. Znamienne jest w tym kontekście mocne nastawienie gospodarki 
niemieckiej na utrzymanie potencjału produkcji przemysłowej, choć i ona prze-
stawiana jest na tory innowacyjności i coraz szerszego wykorzystania postępu 
technologicznego. 

W tym kontekście inspirująca jest wizja budowy nowej pozycji Berlina 
w strukturze niemieckiej gospodarki w znacznym stopniu także w oparciu 
o potencjał sektora kreatywnego. Strategia ta bazowała zarówno na istnieniu 
takiego, a nie innego potencjału związanego z pozycją społeczną i polityczną 

21 Dane za: ibidem, s. 26.
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miasta, ale i na nastawieniu na generowanie środowiska rozwoju adekwatnego 
do wyzwań współczesnego świata. Obecnie Berlin to rynek pracy, w którym 
sektor kreatywny ma udział na poziomie 4,15% (dla porównania warto wspom-
nieć, że w regionie Inner London w tym sektorze zatrudnionych jest nawet 
5,95% ogółu pracowników). Liczebność branży w stolicy Niemiec szacuje się 
na 29 tysięcy podmiotów z dziesiątkami tysięcy specjalistów różnych branż, do 
tego dochodzi ponad 230 tysięcy fi rm z sektorem kreatywnym współpracują-
cych. Ranking European Cluster Observatory klasyfi kował Berlin w gronie 25 
najważniejszych regionów-klastrów kreatywnych i kulturalnych o najwyższym 
zatrudnieniu. Z naturalnych powodów miasto jak magnes przyciąga kapitał 
i świat rozrywki, mediów, także w związku z jego stołeczną funkcją polityczną.

 W Berlinie swoje siedziby mają takie fi rmy z tego sektora, jak Axel Springer 
AG, N24, DW-TV, rbb, Universal Music Germany, MTV i VIVA. Łącznie na tym 
rynku działa 30 stacji, a liczba fi rm z branży telewizyjnej sięga 2 tysięcy. Tworzą 
one 27% niemieckiej produkcji telewizyjnej. Miasto stanowi największe skupi-
sko krajowych i międzynarodowych stacji radiowych w Niemczech (około 40 
podmiotów), najsilniejszy ośrodek wydawniczy (z rynkiem mieszczącym choćby 
13 dzienników, 5 tygodników i 15 magazynów miejskich), stolicę niemieckiego 
dziennikarstwa i piśmiennictwa (mieszka w niej ponad 10% niemieckich dzien-
nikarzy i fotografów prasowych oraz 60% członków niemieckiego PEN Clubu), 
w dodatku to bogate i zróżnicowane środowisko współpracy nauki, badań i edu-
kacji. Znaczący jest bogaty kalendarz imprez w branży medialnej, który obejmuje 
między innymi renomowane Berlinale, Medienwoche@IFA, galę Niemieckiej 
Nagrody Filmowej, Popkom, Web 2.0 ExpoADC Festiwal, Berlin Fashion Week 
i wiele innych wydarzeń. W Berlinie działa klaster fi lmowy ze słynnym stu-
diem Babelsberg, w ramach którego rocznie powstaje ponad 300 produkcji, warto 
też wspomnieć, ze miasto może się poszczycić siecią 437 kin. Berlin jest także 
muzyczną stolicą (której wizytówki to znane fanom w całej Europie Berghein 
i White Trash obok Pergamonu, Berliner Oper i Hamburger Bahnhof), a także 
największym rynkiem Niemiec z rocznymi obrotami szacowanymi na przykład 
w 2009 roku na bilion euro. Miasto skupia siedziby 20 z 30 największych niemie-
ckich fi rm działających w sektorze e-Business. Tworzy także największy w kraju 
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rynek internetowy, a sam tylko berliński portal GameDuell poświęcony grom 
skupia 10 milionów zarejestrowanych graczy22 .

Inny przykład to Lipsk. Strategia promocji i rozwoju miasta po zjedno-
czeniu Niemiec opierała się na wizerunku „Messe- und Medienstadt”, ośrodka 
nowoczesnych mediów i centrum targowego na styku Zachodu ze Wschodem, 
ponadto rozwinął się tam sektor drukarski, wydawnictwa, produkcja fi lmowa 
i telewizyjna (do Lipska przeniesiono między innymi siedzibę telewizji MDR). 
Klaster medialny powstał w 1998 roku w oparciu o uczelnie wyższe – Uniwer-
sytet Lipski, Wyższą Szkołę Techniki, Gospodarki i Kultury (Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Kultur) i liczne fi rmy z branży. Oparciem dla sektora 
jest powstały w roku 2000 kosztem ponad 50 milionów euro kompleks Media 
City Leipzig o powierzchni 36 tysięcy metrów kwadratowych, z kolei inkubator 
Centrum Biznesu i Innowacji (BIC Leipzig) stanowi wsparcie dla nowych fi rm 
produkcyjnych i usługowych. 

Na terenie Niemiec funkcjonują także inne zgrupowania fi rm tworzących 
sektor kreatywny. Według raportu Deutsche Bank Research w samych Niem-
czech jest w nim zatrudnionych ponad milion osób. W 2009 roku przemysły 
kreatywne wypracowały towary i usługi o wartości 60 miliardów euro. Co wię-
cej, duża część ich elementów jest wyjątkowo odporna na wahania koniunktury 
i była w stanie tworzyć nowe miejsca pracy mimo recesji. Deutsche Bank Rese-
arch szacuje, że sektory kreatywne będą w rozpoczynającej się dekadzie dyna-
micznie rosły w średnim tempie 2,5% rocznie. Już teraz w Niemczech, według 
danych Deutsche Bank Research, sektor kreatywny jest drugim co do wielkości 
przemysłem i wyprzedza przemysł metalurgiczny, samochodowy, elektryczny 
czy chemiczny. Przewiduje się, że w 2020 roku obroty fi rm z tej gałęzi gospo-
darki osiągną 175 miliardów euro23.

W wielu miastach Europy podejmowane są inicjatywy zmierzające do inte-
growania potencjału kreatywnego i sprzęgania go z innymi gałęziami gospo-
darki na rzecz wprowadzania nowego impulsu rozwojowego oddziaływającego 
na różne branże. Przykładem tego typu działalności jest paryski klaster cyfro-
wych zasobów, usług i kompetencji Cap Digital. Powołano go z inicjatywy rządu 
francuskiego dla ożywienia współpracy innowacyjnych fi rm małej i średniej 
wielkości z uniwersytetami, instytucjami badawczymi, laboratoriami. Nowe 

22 Dane przywołane za: Creative Industries In the Capital Region. Media. It. Communica-
tions. Medienboard, Berlin–Brandenburg 2009.

23 Szerzej na ten temat w: S. Różański, S. Doburzyński, op.cit.
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produkty i usługi są tam tworzone w ramach współpracy w grupach zadanio-
wych powołujących zespoły projektowe i konsorcja, które identyfi kują potrzeby 
w zakresie rozwoju technologicznego czy też niezbędnych narzędzi promocyjnych 
i organizacyjnych. Również inne klastry kreatywne jak Association for Design 
and Advertising w Goeteborgu czy City Fringe w Londynie defi niują się w coraz 
większym stopniu przez oddziaływanie na inne sektory i budowanie złożonych 
struktur kompetencyjnych poszukujących nowych rozwiązań czy wręcz nowych 
technologii. Podobnie jak w omawianych wcześniej realiach Polski szczególne 
znaczenie ma tu podejście władz komunalnych do wyzwań i szans, które towa-
rzyszą rozwojowi sektora kreatywnego. Pragnąc uniknąć pułapki monokultury 
gospodarczej stanowiącej w latach 70. i 80. ubiegłego wieku główną przyczynę 
degradacji wielu ośrodków oraz uwzględniając tempo i znaczenie postępu tech-
nologicznego, przejmują one inicjatywę w kreowaniu polityki gospodarczej, 
nadając jej swoiste piętno. Pojęcie tradycyjnych przemysłów i ich lokalizacji 
jest puste, trwałość rozwoju musi być budowana na innych fundamentach24. 
W tym sensie sektor kreatywny jest nie tyle alternatywną dla tradycyjnych fabryk 
gałęzią gospodarki, ile sposobem na pozyskiwanie, rozwijanie i komercjalizację 
kompetencji oraz tworzenie popytu na będące ich wytworem produkty.

Podsumowanie

Doświadczenia niemieckie, francuskie czy brytyjskie – pozytywne i nega-
tywne – stanowią cenne inspiracje w okresie, gdy w Europie narasta tenden-
cja do powołania do życia wspólnej polityki przemysłowej nawiązującej do 
doświadczeń Wspólnej Polityki Rolnej. Jej orędownikami są przede wszystkim 
te państwa, które zachowały w znacznym stopniu strukturę gospodarki opartą 
na przemyśle. Sama Komisja Europejska zakłada, że do 2020 roku udział prze-
mysłu w wytwarzaniu unijnego PKB wzrośnie do poziomu 20%. Można mieć 
wątpliwość, czy Unia Europejska będzie w przewidywalnej przyszłości konku-
rować na tym polu z wciąż rozwijającymi swój potencjał Wschodem i Południem 
bez zaangażowania tego, co w istocie budowało przez stulecia pozycję konku-
rencyjną Europy – kultury i zbudowanego na niej profi lu ideowego edukacji 

24 Jeden z najnowszych dobitnych przykładów tej tendencji to zapowiedź wyprowadzenia 
z Turynu siedziby koncernu Fiat z Chryslerem. Przez 115 lat istnienia fi rma była ścisłe związana 
z miastem i regionem.
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jako fundamentu kreatywności, środowiska miejskiego kumulującego twórcze 
jednostki i inspirującego do postępu. Mniejsza zatem o bezpośrednie przełoże-
nie wielkości sektora przemysłów kreatywnych na wyniki ekonomiczne, choć 
i one bronią się same, ważniejsza jest dzisiaj odpowiedź na pytanie, jak sprawne 
potrafi ą być europejskie miasta w stymulowaniu kreatywnych społeczności. 
Tylko one będą skutecznym buforem wobec zagrożeń związanych z niekontro-
lowanym odpływem kapitału, zasobów demografi cznych, a także technologii 
i technicznej wiedzy.
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Creative class and Creative Industries. New Trends in socio-economy 
Development of Poland

Summary

The twilight of traditional industry creates the need for looking for answers on 
directions of social and economic development, in particular in the situation when the 
growth of service sector does not satisfy the needs of job market and does not guarantee 
Europe’s satisfactory results in technological change. One of the directions of expansion 
are creative industries based on prosperous cultural potential which over centuries were 
the reservoir of forces of progress of the continent. There are favorable conditions for its 
development in Poland, in particular in light of dynamics of changes that are happening 
in cities building its metropolitan status. This could be the base not only competitive to 
the comeback of traditional industry in modern way but also supporting the economy in 
various ways with creative factor and developed competencies of various implementations. 
Thereby, also in Polish conditions, we can see the growth of the role of urban centres as 
creators of the new socio-economic order and the shape of future economy.

Keywords: creative class, creative industries, socio-economic development, industry, 
revitalisation processes

Translated by Sławomir Doburzyński 
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Klasa kreatywna i sektory kreatywne. 
Nowe tendencje w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski

Streszczenie

Zmierzch tradycyjnego przemysłu rodzi potrzebę szukania odpowiedzi na pyta-
nia o kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego, zwłaszcza w sytuacji, gdy wzrost 
sektora usług nie zaspokaja potrzeb rynku pracy i nie zapewnia Europie satysfakcjonu-
jących wyników w postępie technologicznym. Jednym z kierunków ekspansji są sektory 
kreatywne bazujące na bogatym potencjale kulturowym, który przez stulecia był rezer-
wuarem sił rozwojowych kontynentu. W Polsce istnieją sprzyjające warunki dla jego 
rozwoju, w szczególności w związku z dynamiką przemian dokonujących się w miastach 
budujących swoją metropolitalną pozycję. Sektory kreatywne mogą stanowić nie tyle 
alternatywę dla procesu powrotu do tradycyjnej produkcji przemysłowej w nowoczesnej 
postaci, co wspierający gospodarkę w wielu jej postaciach czynnik kreatywności.

Słowa kluczowe: klasa kreatywna, sektory kreatywne, rozwój społeczno-gospodarczy, 
przemysł, procesy rewitalizacyjne
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JERZY BIELEC

Szczecin

Zmiany w pomocy społecznej 
w województwie zachodniopomorskim

Wprowadzenie

System pomocy społecznej w swojej podstawowej formie funkcjonuje nie-
przerwanie od 1990 roku1, a jego wprowadzenie ściśle wiąże się z dzia-

łaniami osłonowymi w związku z uwolnieniem gospodarki na początku lat 90. 
XX wieku. 

Na przestrzeni lat zadania oraz zakres kompetencji przypisywanych 
pomocy społecznej w Polsce ulegały zmianom. Początkowo pomoc społeczna 
obejmowała niemal wszystkie obszary polityki socjalnej państwa, a napływ osób 
wymagających opieki był stymulowany rosnącym bezrobociem. W miarę wzro-
stu obciążeń dla budżetu państwa ustawodawca rozpoczął działania zmierza-
jące do zróżnicowania statusu podopiecznych oraz źródeł fi nansowania pomocy, 
włączając jednostki samorządu terytorialnego, a następnie wprowadzając party-
cypację rodzin poprzez obowiązek alimentacyjny. Systematyczne ograniczanie 
realnej wysokości kryterium dochodowego kwalifi kującego do uzyskania zasił-
ków z pomocy społecznej również przyczyniało się do zmniejszenia obciążeń 
budżetu. 

Równolegle do powyższych podjęto działania zmierzające do wyodręb-
nienia z pomocy społecznej zagadnień związanych z polityką rodzinną, pieczą 
zastępczą i polityką zatrudnienia (w szczególności zatrudnienia socjalnego). 

1 Ustawa z 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej, DzU nr 87, poz. 506.
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Uzasadnieniem tych działań była pewna odrębność kwestii, na których miały 
koncentrować się, w ramach osobnych rozwiązań ustawowych, powołane lub 
wyodrębnione podmioty organizacyjne. Działaniom tym przyświecała także 
chęć dostosowania do standardów europejskich i klasyfi kacji przyjętej przez 
Międzynarodową Organizację Pracy, w Konwencji nr 102, wyodrębniającej 
następujące obszary: II – opieka lekarska, III – zasiłki chorobowe, IV – świad-
czenia w czasie bezrobocia, V – świadczenia na starość, VI – świadczenia 
w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, VII – świadczenia rodzinne, 
VIII – świadczenia macierzyńskie, X – świadczenia w razie śmierci żywiciela 
rodziny, IX – świadczenia w razie inwalidztwa2.

Obecnie obowiązująca ustawa o pomocy społecznej z 2004 roku defi niuje 
pomoc społeczną, jako instytucję polityki społecznej państwa mającą na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
i możliwości. Wskazuje się, że za jej organizację odpowiadają organy admini-
stracji rządowej we współpracy z organizacjami społecznymi, pozarządowymi 
i związkami wyznaniowymi3. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) muszą 
przyjść z pomocą osobie potrzebującej, o ile spełnia ona warunki zapisane 
w ustawie, między innymi uzyskuje dochody poniżej kryterium dochodowego, 
a jej sytuacja wynika w szczególności z jednego z 15 powodów wymienionych 
w ustawie. 

Funkcjonowanie pomocy społecznej w praktyce realizowane jest przede 
wszystkim przez ośrodki pomocy społecznej (OPS) działające na szczeblu gminy 
i powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) oraz domy pomocy społecznej 
(DPS), będące przede wszystkim w gestii powiatów. Pomoc społeczna udzielana 
jest między innymi w formie: wypłaty zasiłków stałych, okresowych, celowych; 
pracy socjalnej z klientami pomocy; prowadzenia i rozwijania niezbędnej infra-
struktury socjalnej (w szczególności domów pomocy społecznej). 

Jednostkom samorządu terytorialnego przypisano zadania o charakterze 
obowiązkowym, zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rzą-
dowej. W efekcie część zadań jest fi nansowana z budżetu państwa, część jest 
współfi nansowana przez JST, a w przypadku inwestycji infrastrukturalnych 

2 Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o ratyfi kacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Orga-
nizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie 
dnia 28 czerwca 1952 r., DzU nr 113, poz. 1065.

3 Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, DzU nr 64, poz. 593 z późn. zm., art. 2.
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obciążone są w zasadzie JST. Taka sytuacja prowadzi do zróżnicowania poziomu 
zaspokojenia potrzeb między województwami, a nawet między sąsiadującymi 
gminami czy powiatami. 

Celem artykułu jest prezentacja i analiza na podstawie wybranych wskaź-
ników specyfi cznych zmian w pomocy społecznej, które zachodzą w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. Okres badawczy, ze względu na dostępność danych 
i ich porównywalność, przyjęto na lata 2002–2012, a w zakresie zmian prawa 
omawiano regulacje z 2013 roku i starano się prognozować ich wpływ. Istotność 
poruszanych zagadnień wynika z bezpośredniego wpływu na status materialny 
i wartość uzyskiwanych przez mieszkańców województwa kwalifi kujących się 
do pomocy społecznej świadczeń.

1. Zmiany w prawie a zmiany w systemie pomocy społecznej

System pomocy społecznej podlega nieustannym zmianom. W 2003 
i 2004 roku wprowadzono ustawy: o zatrudnieniu socjalnym, o rencie socjalnej, 
o świadczeniach rodzinnych, a wcześniejszą ustawę o pomocy społecznej zastą-
piła nowa4. Przyjęte rozwiązania zostały doprecyzowane w 2007 roku, w kolej-
nej nowelizacji ustawy o pomocy społecznej5, jednakże wspomnia-ne na wstępie 
dążenie do wyodrębnienia i uregulowania osobnymi aktami prawnymi poszcze-
gólnych obszarów polityki socjalnej zaowocowało dalszym uszczegółowieniem 
przepisów ustawy o pomocy społecznej w lutym 2010 i marcu 2011 roku. 

Nowelizacja z lutego 2010 roku6 doprecyzowała między innymi formy i za-
sady funkcjonowania ośrodków wsparcia powołanych dla osób, które ze względu 
na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy 
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Uściślono obowiązki ciążące 
na podmiocie prowadzącym placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Przy-
jęto zapisy dotyczące kar za prowadzenie placówki bez zezwolenia.

4 Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, DzU nr 64, poz. 593 z późn. zm.
5 Ustawa z 16 lutego 2007 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej, DzU nr 48, 

poz. 320.
6 Ustawa z 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych in-

nych ustaw, DzU nr 40, poz. 229.
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Nowelizacja ustawy z marca 20117 wprowadziła między innymi zapisy 
uelastyczniające wypłacanie zasiłków okresowych w razie podjęcia przez 
klienta pomocy społecznej pracy, co wspiera zastosowane już wcześniej roz-
wiązanie odnoszące się do zasiłku celowego, który może zostać wypłacony 
niezależnie od wysokości dochodu w razie klęski żywiołowej, ekologicznej czy 
straty w wyniku zdarzenia losowego oraz ze względu na realizację kontraktu so-
cjalnego. Nowelizacja otwiera możliwość otrzymania dotacji celowej z budżetu 
państwa na dofi nansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy 
czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80%, chyba że dotyczy klęski 
żywiołowej (w artykule 115 ustawy o pomocy społecznej). Ustawa nałożyła 
również obowiązek zatrudnienia „pracowników socjalnych proporcjonalnie do 
liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w peł-
nym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby 
rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku 
jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie 
więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących”, lecz w nie mniejszej 
liczbie niż 3 pełnych etatów na ośrodek. Należy to uznać za działanie właściwe, 
ale ze względu na koszty za trudne do realizacji przez JST.

Ustawodawca zdecydował o wyłączeniu kwestii opieki zastępczej z zapisów 
ustawy o pomocy społecznej i wprowadzeniu osobnego aktu prawnego. Zmiana 
ta miała miejsce w czerwcu 2011 roku, a we wprowadzonej ustawie o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej8 znalazła się część zapisów noweli ustawy 
o pomocy społecznej z 2010 roku. Regulacje weszły w życie z 1 stycznia 2012 
roku, a przepisy dotyczą pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakre-
sie opieki i wychowywania dzieci oraz niesienia skutecznej pomoc dzieciom 
w takich rodzinach.

W lutym 2013 roku ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie o pomocy 
społecznej oraz ustawach pokrewnych9. Dotyczyły one przede wszystkim sfery 
instytucjonalnej pomocy społecznej i doprecyzowania funkcjonowania DPS. 
W ramach dalszego uelastycznienia przepisów zapisano, że do dochodu oso-

7 Ustawa z 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych, DzU nr 81, poz. 440. 

8 Ustawa z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, DzU, 
nr 149, poz. 887.

9 Ustawa z 22 lutego 2013 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych in-
nych ustaw, DzU nr 0, poz. 509.
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by ubiegającej się i pobierającej zasiłek stały nie wlicza się kwoty zasiłku 
okresowego.

2. Pomoc społeczna w województwie zachodniopomorskim 
w świetle kluczowych wskaźników

Spośród kluczowych wskaźników pozwalających śledzić zmiany w syste-
mie pomocy społecznej wybrano i zaprezentowano, w przekroju czasowym bądź 
porównawczym (między województwami), następujące:
a) liczbę osób korzystających z pomocy społecznej (to jest osób, którym przy-

znano świadczenia decyzją i które żyją w rodzinach objętych pomocą spo-
łeczną) w województwie zachodniopomorskim;

b) liczbę osób, którym przyznano zasiłki stałe lub zasiłki okresowe;
c) średni czas pobierania zasiłków stałych lub okresowych;
d) średnią wysokość wymienionych wyżej zasiłków;
e) wielkość zasobów kadrowych pomocy społecznej w poszczególnych woje-

wództwach w 2002 i 2012 roku, ze szczególnym uwzględnieniem liczby pra-
cowników socjalnych;

f) liczbę domów pomocy społecznej i miejsc w nich oraz ich wykorzystanie 
w 2002 i 2012 roku w poszczególnych województwach.

Powyższy wybór podyktowany jest zdolnością do porównywania wybra-
nych wskaźników w czasie, a także wymaganiami formalnymi dotyczącymi 
objętości artykułu. 

Rysunek 1 przedstawia pierwsze trzy z wymienionych wyżej wskaźników 
dla województwa zachodniopomorskiego za lata 2002–2012, to jest: szacunkową 
liczbę osób objętych systemem pomocy społecznej, liczbę osób w rodzinach 
z przyznanymi decyzją zasiłkami okresowymi, liczbę osób w rodzinach z przy-
znanymi decyzją zasiłkami stałymi oraz średni czas ich pobierania wyrażony 
w miesiącach.

Wstępna analiza danych dotyczących liczby osób objętych pomocą społeczną 
wskazuje na tendencję spadkową w całym okresie 2002–2012, z odstępstwem 
w roku 2010, w którym liczba ta nieznacznie przekroczyła liczbę osób z 2009 
roku (rysunek 1). Wytłumaczenie tak korzystnej tendencji nie wynika wyłącznie 
ze zmian demografi cznych bądź zmian sytuacji dochodowej najuboższych, bo-
wiem liczba osób objętych systemem pomocy społecznej zależy w dużej mierze od 
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Rys. 1. Korzystający z pomocy społecznej oraz średni okres pobierania zasiłków sta-
łych i okresowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2002–2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS, dostępny na: www.
stat.gov.pl/bdl (1.10.2013); Sprawozdanie MPiPS-03, MPiPS, Warszawa 2002–2013; 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Szczecin 2003–2013 (dane niepublikowane).

wysokości kryterium dochodowego. Zgodnie z zapisami ustawy z 2004 roku jego 
wysokość jest nowelizowana co trzy lata rozporządzeniem Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Takie zmiany wprowadzano w latach: 2004, 2006, 2009, 201210, 
a wchodziły one w życie w ostatnim kwartale roku, przez co mocno rzutowały 
na statystyki pomocy społecznej w roku następującym po ich wprowadzeniu 
(na histogramie wartości otoczone pogrubioną linią: 2005, 2007, 2010). Pod-
niesienie kryterium dochodowego wpływało na możliwość objęcia większej 
liczby osób pomocą społeczną, przy czym podkreślić należy, że wysokość 
waloryzacji kwot kryteriów dochodowych jest znacząco niższa niż infl acja. 
„Przykładowo w 2004 roku kryterium dla osoby samotnie gospodarującej 

10 A. Murawska, J. Bielec, K. Gutkowska, System pomocy społecznej w Polsce w latach 1990
–2009 i jego benefi cjenci ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi, w: Pomoc społeczna 
wobec rodzin problemowych na wsi, red. K. Gutkowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, 
s. 12.
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wynosiło 461 zł, a dla osoby w rodzinie 316 zł, w 2009 odpowiednio: 477 zł 
i 351 zł, a od października 2012: 542 zł i 456 zł, co oznacza wzrost w ciągu 
ok. 7 lat o ok. 17,5%, tj. dwukrotnie niższy niż infl acja”11. Tak niski poziom 
waloryzacji niesie za sobą dwie konsekwencje: brak możliwości obiektywnego 
oszacowania, czy w skali kraju i województwa, przy kryteriach dochodowych 
waloryzowanych na poziomie infl acji, liczba objętych pomocą społeczną fak-
tycznie malałaby, czy utrzymywała się na niezmienionym poziomie; oraz sta-
nowi mocną przesłankę do postawienia wniosku, że część osób, które według 
wcześniejszych kryteriów powinny być objęte pomocą społeczną, w kolejnych 
latach traciły prawo do korzystania z niej.

Wysokość średniego zasiłku okresowego przyznanego w 2012 roku w wo-
jewództwie zachodniopomorskim wynosiła około 264 złotych, zaś zasiłku sta-
łego – około 364 złotych. Wysokość świadczeń okresowych w województwach 
była zróżnicowana i wynosiła od około 251 złotych w województwie śląskim do 
około 318 złotych w województwie podkarpackim, przy czym w województwie 
zachodniopomorskim wypłacane stawki były trzecimi najniższymi. Wysokość 
zasiłku stałego była czwartą najniższą wśród wartości dla 16 województw, gdzie 
najniższe średnie wypłacane świadczenie przypadało na województwo śląskie 
i wynosiło około 349 złotych, a najwyższe wynosiło około 375 złotych i wypła-
cane było w województwie łódzkim. 

Środki fi nansowe na wypłatę zasiłków stałych i okresowych wypłacanych 
przez gminne ośrodki pomocy społecznej (OPS) pochodzą z różnych źródeł. 
Środki na zasiłki stałe pochodzą z budżetu państwa, zaś zasiłki okresowe mogą 
być wypłacane, w ramach widełek zawartych w ustawie, na poziomie wyższym, 
o ile samorząd przeznaczy na nie środki. Niestety, gminy województwa zachodnio-
pomorskiego (co często tłumaczy się ich trudną sytuacją fi nansową) jedynie 
w niewielkim stopniu dotują wypłatę świadczeń okresowych. Przykładowo, 
w 2011 roku stawki zasiłku okresowego „były wyższe we wszystkich ościennych 
województwach, np. w wielkopolskim wynosiły ok. 284 zł, przy czym samo-
rządy dołożyły do dotacji średnio 18% wobec 3,5% w województwie zachodnio-
pomorskim i średniej dla Polski na poziomie 4,7%”12.

11 Diagnoza społeczna województwa zachodniopomorskiego – raport z badań diagnostycz-
nych, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej – ZGD Sp. z o.o., Szczecin 2013, dostępny na: https://ois.wzp.pl/attachments/203_ra-
port_koncowy.pdf (2.10.2013), s. 43.

12 Ibidem, s. 50.
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Tabela 1 prezentuje wybrane dane dotyczące pracowników pomocy spo-
łecznej w podziale na poszczególne województwa dla 2002 i 2012 roku. Dane 
zostały uszeregowane według odsetka pracowników socjalnych za rok 2012. 
Takie uszeregowanie województw wynika z przekonania, że wykwalifi kowani 
pracownicy w pomocy społecznej, posiadający status zawodowy pracownika 
socjalnego, stanowią kluczowy element systemu. W przywołanym wyżej ran-
kingu województwo zajmuje 12. miejsce wśród 16 województw, a odsetek pra-
cowników socjalnych wśród pracowników ogółem jest niższy niż średnia dla 
Polski (17,7%) i wynosi 16,6%. Jednocześnie przyrost udziału pracowników 
między 2002 a 2012 rokiem był nieznacznie powyżej średniej krajowej (32,7%) 
i wynosił 33,9%, co wskazuje na korzystną tendencję kadrową. Liczba pracow-
ników pomocy społecznej ogółem rosła w porównywanych latach nieznacznie 
szybciej niż średnio w kraju.

Tabela 1
Pracownicy pomocy społecznej w 2002 i 2012

Województwo

Pracownicy pomocy społecznej w 2012 Pracownicy pomocy społecznej w 2002 Zmiana 2012/2002

Liczba 
ogółem

Liczba 
prac. 

socjal-
nych 

PCPR

Liczba 
prac. 

socjal-
nych
OPS

Prac. 
socjalni 
do prac. 
ogółem

(%)

Liczba 
ogółem

Liczba 
prac. 

socjal-
nych 

PCPR

Liczba 
prac. 

socjal-
nych
OPS

Prac. 
socjalni 
do prac. 
ogółem

(%)

Prac. 
pomocy 
społecz-

nej 
ogółem

(%)

Prac. 
socjalni

(%)

opolskie 3 438 43 448 14,3 3 431 15 326 9,9 0,2 44,0
lubuskie 3 483 51 501 15,8 3 283 26 373 12,2 6,1 38,3
świętokrzyskie 4 945 56 741 16,1 4 147 29 542 13,8 19,2 39,6
warmińsko-
-mazurskie 5 688 68 871 16,5 5 177 41 700 14,3 9,9 26,7
zachodnio-
pomorskie 6 143 63 955 16,6 5 424 26 734 14,0 13,3 33,9
mazowieckie 14 234 157 2 273 17,1 12 355 85 1 869 15,8 15,2 24,4
podkarpackie 7 173 70 1 160 17,1 5 835 27 848 15,0 22,9 40,6
łódzkie 8 356 109 1 335 17,3 8 434 55 1 118 13,9 –0,9 23,1
małopolskie 10 277 74 1 703 17,3 8 521 38 1 137 13,8 20,6 51,2
wielkopolskie 10 159 123 1 676 17,7 8 939 242 1 056 14,5 13,6 38,6
śląskie 13 955 168 2 348 18,0 13 029 40 1 801 14,1 7,1 36,7
pomorskie 6 276 77 1 075 18,4 6 035 51 835 14,7 4,0 30,0
dolnośląskie 8 014 125 1 432 19,4 8 569 122 1 087 14,1 –6,5 28,8
podlaskie 3 417 31 637 19,5 3 028 19 495 17,0 12,8 30,0
kujawsko-
-pomorskie 6 156 84 1 134 19,8 6 169 35 1 014 17,0 –0,2 16,1
lubelskie 6 748 79 1 306 20,5 6 665 44 971 15,2 1,2 36,5
Razem 118 462 1378 19 595 17,7 109 041 895 14 906 14,5 8,6 32,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS, dostępny na: www.
stat.gov.pl/bdl (1.10.2013); Sprawozdanie MPiPS-03, MPiPS, Warszawa 2002–2013.

Zaznaczyć należy, że zaprezentowane w tabeli 1 dane odzwierciedlają 
stan zatrudnienia, który ukształtował się po wyodrębnieniu pieczy zastępczej 
z obszaru regulowanego ustawą o pomocy społecznej. W ujęciu statystycznym 
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oznacza to spadek liczby pracowników pomocy społecznej w Polsce z 131 811 
w 2011 roku do 118 462 w 2012 roku, a dla województwa zachodniopomorskiego 
z 6 821 do 6 14313 i to pomimo wcześniej omawianej regulacji wymuszającej 
dostosowanie liczby pracowników socjalnych do liczby rodzin oraz zapewnienia 
minimum 3 pracowników w każdym OPS14. 

Ogólną sytuację kadrową w województwie zachodniopomorskim pod wzglę-
dem liczebności służb pomocy społecznej należy uznać za dobrą, a ich liczebność 
w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców plasuje województwo w czołówce woje-
wództw. Nadal jednak konieczne są nakłady na podnoszenie kwalifi kacji zawodo-
wych, przede wszystkim zaś wzrost odsetka pracowników socjalnych. 

W systemie pomocy społecznej, oprócz wspomnianych ośrodków pomocy 
społecznej (OPS) i powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR), istotną rolę 
odgrywają domy pomocy społecznej (DPS), do których OPS kierują osoby 
wymagające stałej opieki niemożliwej do zapewnienia im przez rodzinę. Element 
ten, obok wypłaty zasiłków, stanowi jedno z poważniejszych obciążeń budżetu 
systemu pomocy społecznej. Właścicielem domów pomocy społecznej są jed-
nostki samorządu terytorialnego, lecz mogą to być także placówki niepubliczne, 
do których gmina może skierować osobę wymagającą opieki. Aktualne regula-
cje prawne mówią, że wysokość odpłatności za pobyt w domu pomocy społecz-
nej o zasięgu gminnym określa wójt, w DPS o zasięgu powiatowym – starosta, 
a w regionalnym DPS – marszałek województwa. Domy pomocy społecznej 
dzielimy na domy dla: osób w podeszłym wieku; osób przewlekle somatycznie 
chorych; osób przewlekle psychicznie chorych; dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie; dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; osób nie-
pełnosprawnych fi zycznie; osób uzależnionych od alkoholu15.

W 2011 roku w województwie zachodniopomorskim funkcjonowały 
32 ponadgminne domy pomocy społecznej mające 3769 miejsc, z czego16:
− 24 prowadzone przez samorządy powiatowe – z liczbą miejsc wynoszą-

cą 3109,

13 Por. ibidem, s. 49.
14 Ustawa z 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świad-

czeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych, DzU nr 81, poz. 440.
15 Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, DzU nr 64, poz. 593, z późn. zm., 

art. 56.
16 Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim 

w 2011 r., Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szcze-
cinie, Szczecin 2012, dostępny na: www.szczecin.uw.gov.pl/download.php?type=article&id=260
6&download=7972 (2.10.2013), s. 14.
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− 7 prowadzonych przez podmioty niepubliczne (jako zadanie zlecone) 
– z 636 miejscami,

− 1 prowadzony przez stowarzyszenie – z 24 miejscami.
Ze względu na typy domów przyjęto następujący podział i określono liczbę 

DPS działających w województwie zachodniopomorskim:
− dla osób w podeszłym wieku – 1 dom pomocy społecznej,
− dla osób przewlekle somatycznie chorych – 12 domów pomocy społecznej,
− dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych – 5,
− dla osób przewlekle psychicznie chorych – 5,
− dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 4,
− dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 3,
− dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie – 2.

Tabela 2
Liczba korzystających i miejsc w domach pomocy społecznej w 2002 i 2012

Województwo

Domy pomocy społecznej w 2012 Domy pomocy społecznej 2002 Zmiana 2012/2002

Liczba 
miejsc 
ogółem

Liczba 
korzysta-

jących

Liczba 
miejsc 

na 10 000 
miesz-
kańców

Liczba 
korzysta- 

jących 
na 10 000 

miesz-
kańców

Liczba 
miejsc 
ogółem

Liczba 
korzysta- 

jących

Liczba 
miejsc 

na 10 000 
miesz-
kańców

Liczba 
korzysta-

jących 
na 10 000 

miesz-
kańców

Liczba 
miejsc 

na 10 000 
miesz-
kańców

(%)

Liczba 
korzysta-

jących 
na 10 000 

miesz-
kańców

(%)
pomorskie 3 873 4 232 16,91 18,48 3 776 4 264 17,29 19,53 –2,2 –5,4
śląskie 7 889 8 961 17,09 19,41 7 925 8 994 16,75 19,01 2,0 2,1
mazowieckie 9 249 9 597 17,45 18,10 9 530 9 478 18,58 18,48 –6,1 –2,1
podlaskie 2 097 2 256 17,49 18,82 2 210 2 220 18,30 18,38 –4,4 2,4
wielkopolskie 6 411 6 831 18,52 19,73 6 292 6 658 18,75 19,84 –1,3 –0,6
kujawsko-
-pomorskie 3 940 4 282 18,79 20,43 4 404 4 627 21,28 22,36 –11,7 –8,7
dolnośląskie 5 552 5 911 19,05 20,28 5 687 5 647 19,58 19,44 –2,7 4,3
lubelskie 4 442 4 875 20,51 22,51 4 457 5 109 20,29 23,25 1,1 –3,2
zachodnio-
pomorskie 3 745 4 217 21,76 24,50 3 840 3 832 22,62 22,57 –3,8 8,5
podkarpackie 4 649 5 006 21,83 23,50 4 740 5 252 22,52 24,95 –3,1 –5,8
małopolskie 7 454 8 090 22,22 24,12 7 388 7 932 22,82 24,50 –2,6 –1,6
lubuskie 2 340 2 559 22,87 25,01 2 501 2 502 24,81 24,82 –7,8 0,8
warmińsko-
-mazurskie 3 542 3 767 24,42 25,97 3 457 3 505 24,20 24,54 0,9 5,8

łódzkie 6 206 6 796 24,58 26,92 6 944 6 952 26,63 26,66 –7,7 1,0
świętokrzyskie 3 234 3 323 25,38 26,08 3 327 3 488 25,67 26,92 –1,1 –3,1
opolskie 2 916 3 212 28,87 31,80 2 791 2 771 26,31 26,12 9,7 21,7
Razem 77 539 83 915 20,12 21,78 79 269 83 231 20,74 21,78 –3,0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS, dostępny na: 
http://www.stat.gov.pl/bdl (1.10.2013); Sprawozdanie MPiPS-03, MPiPS, Warszawa 
2002–2013. 

Tabela 2 prezentuje porównanie województwa zachodniopomorskiego 
z innymi województwami i średnią ogólnopolską w zakresie: liczby miejsc 
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w DPS, liczby korzystających z DPS, liczby miejsc i korzystających w przeli-
czeniu na 10 000 mieszkańców oraz zmian dwóch ostatnich cech między 2002 
a 2012 rokiem. Dane zostały posortowane w tabeli w kolejności od województw 
oferujących najmniejszą liczbę miejsc na 10 000 mieszkańców. Województwo 
zachodniopomorskie uzyskało 9. miejsce (w 2011 roku było 10.) i liczbę miejsc 
nieznacznie wyższą niż średnia dla Polski. Również liczba korzystających z DPS 
w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców plasowała województwo powyżej śred-
niej. Porównanie danych z 2002 i 2012 roku dla województwa zachodnio-pomor-
skiego wskazuje na zmniejszenie liczby miejsc o 95 przy jednoczesnym wzroście 
liczby korzystających o 385 osób. Wartości dla Polski przyjmują podobną ten-
dencję, to jest spadek liczby miejsc i nieznaczny wzrost liczby korzystających. 
Analiza powyższych wskaźników w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców 
ujawnia, że liczba miejsc w województwie malała szybciej (–3,8%) niż średnio 
w kraju (–3%), a liczba korzystających rosła szybciej (8,5%). Zmiany te w skali 
kraju należy tłumaczyć koniecznością dostosowania DPS do wyższych standar-
dów, co w większości województw łączyło się z ograniczeniem liczby miejsc. 
W województwie zachodniopomorskim zwraca ponadto uwagę wysoki odsetek 
korzystających z DPS w stosunku do miejsc, wynoszący w 2012 roku 112,6%, 
niższy wyłącznie od odsetka dla województwa śląskiego. Tak wysoki współ-
czynnik może świadczyć o znacznej fl uktuacji pensjonariuszy i znacznym zapo-
trzebowaniu na usługi.

Podsumowanie

Sytuacja w pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim na 
tle innych województw i w perspektywie 2002–2013 nie wykazuje na istnienie 
istotnych dysproporcji lub regionalnie uwarunkowanych negatywnych zjawisk. 
Mieszkańcy województwa korzystają z pomocy społecznej przede wszystkim ze 
względu na ogólnie niższy niż w większości województw poziom życia i niski 
poziom dochodów, będący często pochodną wysokiego strukturalnego bezrobo-
cia. Wsparcie w postaci opieki instytucjonalnej nie odbiega od warunków ofero-
wanych w innych województwach, gorzej przedstawia się sytuacja z pomocą 
w formie zasiłków, a w szczególności zasiłków okresowych, co wynika z małego 
zaangażowania fi nansowego gmin. 
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Opóźnienie w publikowaniu przez MPiPS zestawień rocznych z pomocy 
społecznej w połączeniu ze zmianami prawa powoduje, że dane za rok 2013 można 
jedynie szacować. Na podstawie dotychczasowych obserwacji należy wnosić, 
że w 2013 roku zmniejszeniu ulegnie dynamika spadku liczby osób objętych 
pomocą społeczną w stosunku do roku 2012, co będzie przede wszystkim skut-
kiem obowiązywania nieznacznie korzystniejszych kryteriów dochodowych. Nie 
obejmie to raczej osób kwalifi kowanych do zasiłków stałych, ponieważ stanowią 
one grupę o małej zmienności. W 2014 roku tendencja spadkowa ze względu na 
wpływ infl acji i brak waloryzacji kryterium dochodowego zwiększy się. W tym 
roku planowane jest w Szczecinie otworzenie DPS dla osób chorych psychicznie 
z przynajmniej 60 miejscami, co z pewnością poprawi sytuację tej grupy pod-
opiecznych pomocy społecznej, ale nie rozwiąże znacznych niedoborów miejsc 
dla osób starszych zarówno w Szczecinie, jak i województwie.

Zmiany w prawie o charakterze ogólnopolskim w zakresie wyodrębnia-
nia z pomocy społecznej zagadnień związanych z polityką rodzinną czy pieczą 
zastępczą należy uznać za korzystne. Warto przy tym zaznaczyć, że w wielu 
wypadkach problemy dotyczą członków rodziny i wynikają z braku pracy. 
Jest to szczególnie widoczne w województwie zachodniopomorskim. Ponadto 
w małych gminach takie formalne rozwiązania prawne w praktyce realizowane 
są przez te same gminne ośrodki pomocy społecznej (OPS) ze względu na trud-
ności fi nansowe, kadrowe oraz organizacyjne. Od wielu lat obserwuje się też 
negatywną tendencję wynikającą z uzależnienia części wysokości zasiłków 
okresowych od środków, jakie na nie przeznaczy dodatkowo gmina. W efekcie 
w małych gminach o niskich dochodach trudno jest wygospodarować środki na 
zwiększenie wysokości zasiłku.
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Social assistance changes in West Pomeranian Voivodeship

Summary

The article presents essential changes which have taken place in the social assi-
stance system of West Pomeranian Voivodeship for the past 10 years. The tendency ana-
lysis includes the infl uence of changes in legislature and the regional specifi cation. The 
key features of the social assistance system are critically reviewed with reference to the 
nationwide data, resulting in a simplifi ed balance of the voivodeship’s social assistance 
situation, with regard to changes that have already been made and those which still need 
to be introduced.

Keywords: social assistance, West Pomeranian Voivodeship, social security benefi ts, 
social workers

Translated by Ewa Kisiel

Zmiany w pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim

Streszczenie

Artykuł prezentuje istotne zmiany zachodzące w systemie pomocy społecznej 
w województwie zachodniopomorskim w ostatnich 10 latach. Analiza tendencji 
uwzględnia wpływ zmian w prawie oraz specyfi ki regionu. Dokonywany jest krytyczny 
przegląd kluczowych wskaźników systemu pomocy społecznej w odniesieniu do danych 
ogólnopolskich. Efektem jest uproszczony bilans sytuacji w pomocy społecznej woje-
wództwa jako wynik wprowadzanych i koniecznych do wprowadzenia zmian.

Słowa kluczowe: pomoc społeczna, województwo zachodniopomorskie, świadczenia 
społeczne, pracownicy socjalni



NOTY O AUTORACH

Jerzy Bielec – dr, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeci-
nie, Wydział Ekonomiczny, Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii 
Środowiska. Adres e-mail: jerzy.bielec@zut.edu.pl.

Sławomir Doburzyński – mgr, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopo-
morskiego, Instytut Studiów Regionalnych w Szczecinie. Adres e-mail: sdobu-
rzynski@wp.pl.

Eberhard Drechsel – Prof. Dr. sc.oec., Dipl.-Wirtschaftler, Wirtschaftsberater BVW, 
Berlin. Adres e-mail: Ebi.Dre@t-online.de.

Stanisław Flejterski – prof. zw. dr hab., Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych. Adres 
e-mail: stanislaw.fl ejterski@wzieu.pl.

Ireneusz Jaźwiński – dr, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych. Adres e-mail: ijazwin-
ski@wp.pl.

Jürgen Lohmüller – Dr. Oec, Dipl.-Kaufmann, MBA, Berlin. 

Wojciech Tomasz Modzelewski – dr, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 
Instytut Nauk Politycznych. Adres e-mail: wojciech.modzelewski@uwm.edu.pl.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


