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IDEA ZESZYTU 

 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wpłynęło pozytywnie na przyspieszenie 

europeizacji polskiego życia społecznego i ekonomicznego. Jej wyrazem jest stopniowe 
dostosowywanie polskiego systemu  ekonomicznego i politycznego do standardów uznawanych 
w Unii Europejskiej. Efektem tego procesu jest jego kompatybilność z systemami polityczno-
prawnymi i ekonomicznymi pozostałych państw członkowskich i systemu UE. 

Patrząc na rezultaty 10-letniego członkostwa Polski w UE, należy stwierdzić, że spełniły 
się nadzieje i oczekiwania obywateli związane z przystąpieniem do tej organizacji. Wyrazem 
tego jest m.in. wzrost produktu krajowego w całym okresie członkostwa, poprawa warunków 
życia, standardów życia politycznego, sytuacji w rolnictwie, nowe perspektywy rozwoju ludzi 
młodych i następnych pokoleń, urzeczywistnienia swobody przemieszczania się osób. Nie 
można w tym bilansie pozytywnych rezultatów nie dostrzegać także wzrostu konkurencyjności 
przedsiębiorstw, stworzenia warunków do napływu zagranicznego kapitału oraz rozbudowy 
infrastruktury. Znaczącą rolę w tym procesie odegrały i odgrywają (w nowej perspektywie 
finansowej 2014-2020) środki pochodzące z budżetu UE. 

Mijająca dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest dobrą okazją do oceny 
efektów przystąpienia, ale także do zwrócenia uwagi na nie wykorzystane i pojawiające się 
szanse. Nie ulega wątpliwości, że korzyści wynikające z przystąpienia Polski do UE 
przewyższają koszty. Od stycznia 2006 roku liczba zwolenników  integracji nie spada poniżej 
80%1. 

W prezentowanym opracowaniu znajdują się publikacje, które dotyczą różnych aspektów 
życia społeczno-ekonomicznego naszego kraju w tym właśnie okresie. Ze względów 
oczywistych podejmowana w nich problematyka nie wyczerpuje szerokiego spektrum 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem m.in. polskiej gospodarki. Znalazły się w nim 
publikacje podejmujące takie zagadnienia  jak: 

− wpływ europeizacji na zmiany systemowe w zarządzaniu finansami publicznymi, 
− rola finansowania środkami UE przedsięwzięć aktywizujących regionalne i lokalne 

rynki pracy, 
− budowanie nowego ładu gospodarki regionu, jako efekt finansowania ze środków 

UE przedsięwzięć innowacyjnych, 
− konkurencyjność regionów, w tym regionów turystycznych, 
− partnerstwo publiczno-prywatnego stanowiącego jeden z najbardziej efektyw-nych 

sposobów rozwoju infrastruktury społecznej i dostarczania usług publicz-nych, 
− funkcjonowanie rynku turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem jego 

elementów podażowych. 
 

                                                      
1  Centrum badania Opinii Społecznej, Siedem lat obecności Polski w Unii Europejskiej, BS/52/2001, 

Warszawa, maj 2011. 
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Autorzy prezentowanych artykułów mają świadomość, że podjęte w nich zagadnienia nie 
wyczerpują bogatej problematyki oddziaływania UE na rozwój społeczno-gospodarczy Polski, 
ale mają charakter dyskusyjny, dzięki czemu mogą stanowić przyczynek do lepszego poznania 
omawianej tematyki. 

 
 

Redaktor tematyczny zeszytu 

prof. zw. dr hab. Andrzej Rapacz 
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PROCESY EUROPEIZACJI A ZMIANY SYSTEMOWE  
W ZARZĄDZANIU FINANSAMI PUBLICZNYMI 

 
 Streszczenie 
 Wieloletnie planowanie oraz zadaniowa konstrukcja budżetu, a także wdrażanie zasad 
kontroli zarządczej należą do rozwiązań systemowych nowoczesnej polityki publicznej, 
szeroko stosowanych w systemie planowania finansowego Unii Europejskiej i rozwiniętych 
państw europejskich. Celem tych zmian w systemie finansów powinna być wysoka 
efektywność wykorzystania środków publicznych i realizują zalecenia organizacji 
międzynarodowych odnoszących się do przejrzystości finansów publicznych.  

Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych w jednostkach sektora finansów 
publicznych w regionie Podkarpacia potwierdziły, że nowoczesne instrumenty zarządzania 
finansami publicznymi wywierają istotny wpływ na celowość i efektywność ich 
wykorzystania. Szczególnie ważnym instrumentem jest budżet zadaniowy określający 
przejrzyście i precyzyjnie wydatkowanie środków publicznych.  

 
Słowa kluczowe:  
Finanse publiczne, budżet zadaniowy, wieloletnie planowanie, kontrola zarządcza, 

Wspólnota Europejska.  

 

THE PROCESSES OF EUROPEANISATION AND SYSTEMIC 
CHANGES IN PUBLIC FINANCE MANAGEMENT  

 
Abstract 

 Many years of planning and task structure of the budget, as well as implementation of the 
principles of management control system solutions belong to the modern public policy and are 
widely used in the financial planning system of the European Union and developed European 
countries. The purpose of these changes in the financial system should be high efficiency in the 
use of public funds and facilitating the adaptation of international organizations' 
recommendations relating to the transparency of public finances.  

                                                      
1  Staropolska Szkoła Wyższa, Kielce. 
2  Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja. 
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The results of the survey in the public finance sector units in the Podkarpacie region 
confirmed that the modern instruments of public finance management have a significant impact 
on the desirability and effectiveness of their use. A particularly important instrument is a based 
budget that clearly and precisely sets out disbursement of public funds. 

 
Keywords:  
Public finance, performance budget, long-term planning, management control, European 

Community  

 

 

WPROWADZENIE  
Celem strategicznym polityki spójności Unii Europejskiej obowiązującej w Polsce w latach 

2007-2013 sformułowanym w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) jest „tworzenie 

warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, 

zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej”. Dążenie do osiągnięcia spójności wewnętrznej kraju (cel konwergencyjny) 

wymaga zastosowania szeregu instrumentów, między innymi dotyczących wzmocnienia 

zdolności absorpcji środków w słabiej rozwiniętych obszarach geograficznych oraz 

zapewniających odpowiedni poziom infrastruktury technicznej i społecznej. Instrumentem 

służącym osiągnięciu celu konwergencyjnego w Polsce w latach 2007-2013 jest przede 

wszystkim program ponadregionalny wspierający najsłabsze województwa Polski Wschodniej. 

Program Rozwoju Polski Wschodniej ukierunkowany został na tworzenie warunków 

szybszego rozwoju społeczno – gospodarczego oraz na uzupełnienie interwencji 

podejmowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych. W swoich założeniach 

oprócz celu wyrównywania szans, wspiera ogniwa rozwoju, jak stymulowanie konkurencyjnej 

gospodarki opartej na wiedzy, zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu, rozwój 

wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich czy też poprawę dostępności 

i jakości powiązań komunikacyjnych. Polityka spójności przyczynia się do wzrostu 

wewnętrznej konwergencji, ale także jest czynnikiem spowalniającym dywergencję. Sfera 

rozwoju regionalnego UE, z uwagi na skuteczność narzędzi i systemu zarządzania, wysoki 

poziom innowacyjności i znaczące nakłady finansowe stanowi punkt wyjścia dla kształtowania 

instytucji i instrumentów polityki rozwoju regionalnego w wielu krajach, w tym w Polsce. 

Polityka spójności przyczynia się do podniesienia sprawności i jakości funkcjonowania 

polskiej administracji poprzez tworzenie zupełnie nowej kultury administracyjnej opartej na 

wysokich standardach zarządzania środkami publicznymi – dobrym rządzeniu, wieloletnim 

finansowaniu, budżecie zadaniowym, kontroli zarządczej. Polityka spójności, której 

elementem jest zdecentralizowane zarządzanie środkami strukturalnymi UE, jest także 

czynnikiem wspomagającym proces decentralizacji w Polsce, na którym opiera się budowa 
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przyszłego systemu polityki regionalnej. Cechą racjonalnego działania i decyzji 

podejmowanych przez podmioty gospodarcze jest wydłużenie horyzontu planistycznego.  

Wieloletnie planowanie oraz zadaniowa konstrukcja budżetu, system kontroli zarządczej 

należą do rozwiązań systemowych nowoczesnej polityki publicznej, szeroko stosowanych 

w systemie planowania finansowego Unii Europejskiej i rozwiniętych państw europejskich. 

Zmiany w systemie finansów zapewniają wysoką efektywność wykorzystania środków 

publicznych i realizują zalecenia organizacji międzynarodowych odnoszących się do 

przejrzystości finansów publicznych3. Wdrożenie tych zasad w Polsce wpływa na efektywność 

realizowanej przez państwo ogólnej polityki rozwoju, w tym polityki regionalnej. Wdrożenie 

zasad wieloletniego planowania i budżetu zadaniowego jest wynikiem realizacji w Polsce 

polityki spójności UE i przenoszenia charakterystycznych dla niej nowoczesnych wzorców 

wieloletniego zarządzania strategicznego i finansowego.  

Celem artykułu jest ocena zmian w zarządzaniu finansami publicznymi związanych 

z wdrażaniem wieloletniego planowania finansowego w układzie zadaniowym, w powiązaniu 

z rocznym planowaniem budżetu państwa, a także wdrażaniem zasad kontroli zarządczej. 

W oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w wybranej grupie 20 jednostek 

sektora finansów publicznych (w tym także jednostek samorządu terytorialnego) województwa 

podkarpackiego ocenione zostały uwarunkowania wdrażania nowych zasad zarządzania 

finansami publicznymi wynikających z członkostwa Polski we Wspólnocie Europejskiej. 

Badania ankietowe stanowiły poszukiwanie odpowiedzi m.in. na pytania: jak wprowadzić  

i realizować budżet zadaniowy?, jak planować wydatki i dochody?, gdzie szukać wzorców dla 

budżetów zadaniowych?, jak prawidłowo prowadzić proces planowania i programowania?, czy 

budżety zadaniowe spełnią swoją rolę?, jakie korzyści może przynieść planowanie budżetu  

w układzie zadaniowym? jakie efekty przynosi wieloletnie planowanie?, czy kontrola 

zarządcza przynosi planowane efekty?, czy zmiany w zarządzaniu finansami publicznymi 

przyczyniają się do racjonalizacji ich wydatkowania?. 

UWARUNKOWANIA WDRA ŻANIA WIELOLETNIEGO 
PLANOWANIA FINANSOWEGO I BUD ŻETU W UKŁADZIE 
ZADANIOWYM 
Stworzenie w Polsce specyficznego systemu zasad i procedur wymaganych przez regulacje 

polityki spójności UE – odmiennego od standardów dotychczas obowiązujących w polskiej 

administracji uruchomiło, na zasadzie spill-over, przenikanie dobrych praktyk na inne obszary 

życia publicznego, jak szeroko rozumiana polityka rozwoju, czy finanse publiczne. 

W pierwszym okresie wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce 

                                                      
3  OECD Best Practices for Budgert Transparency, OECD, Paryż 2001, za: W. Misiąg, Zmiany w systemie 

finansów publicznych niezbędne dla sprawnej realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, 
Ekspertyza, kwiecień 2005. 
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(2004-2006) brak było regulacji umożliwiających wieloletnie planowanie zobowiązań 

i wydatków z funduszy strukturalnych oraz wydatków krajowych na współfinansowanie, 

a także nie było określonych jednolitych standardów w odniesieniu do wydatkowanych 

środków krajowych i pochodzących z budżetu UE. Stanowiło to najważniejsze przeszkody 

instytucjonalno – regulacyjne w zarządzaniu środkami publicznymi. Wykształcona zasada 

roczności budżetowania wynikała przede wszystkich z konieczności zachowania kontroli 

parlamentu nad władzami wykonawczymi w zakresie realizowanych funkcji, programów, 

zadań. Wraz z rosnącą rolą budżetu państwa (finansów publicznych) w życiu społeczno – 

gospodarczym powstała konieczność wydłużenia prognoz i planowania finansowego 

(budżetowego). Związane to było m.in. z przygotowywaniem w ramach zasady 

programowania przez władze krajowe i ponadnarodowe (Komisja Europejska) różnych 

programów implikujących finansowe środki publiczne, takie jak: Strategia Rozwoju kraju na 

lata 2007-2015”, „Strategia rozwoju kraju 2020”, „Polska 2030, trzecia fala nowoczesności”, 

a z ponadnarodowych programów: strategia lizbońska. Pozytywnym przykładem wieloletniego 

perspektywicznego podejścia do finansów publicznych jest „Perspektywa finansowa Unii 

Europejskiej 2007 – 2013”oraz będąca przedmiotem uzgodnień „Nowa perspektywa 

finansowa 2014 – 2020”. Istotny postęp w wydłużeniu horyzontu planowania budżetowego 

wniosła ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4. W ustawie tej pojawiła się po 

raz pierwszy idea „wieloletniego planu finansowego państwa”. Znaczenie wieloletniego 

planowania finansowego nastąpiło wraz ze wstąpieniem Polski w struktury UE. 

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i tryb sporządzania budżetu państwa 

w układzie zadaniowym jest cyt. ustawa o finansach publicznych. Przepisy ustawy o finansach 

publicznych (art. 2 pkt 3) zdefiniowały układ zadaniowy jako zestawienie odpowiednio 

wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicznych sporządzone 

według funkcji państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa, oraz zadań 

budżetowych grupujących wydatki według celów, podzadań budżetowych grupujących 

działania umożliwiające realizację celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały 

wyodrębnione. Budżet zadaniowy zawiera opisy celów zadań i podzadań, a także bazowe 

i docelowe mierniki stopnia realizacji celów działalności państwa, oznaczające wartościowe, 

ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych 

nakładów.  

Budżet zadaniowy jest powszechnie w świecie akceptowanym narzędziem dla 

zarządzania publicznego poprzez cele. Budżet w układzie zadaniowym definiuje określone cele 

zmierzające do rozwiązywania priorytetowych problemów społeczno – gospodarczych oraz 

                                                      
4  Dz.U. nr 157, poz.1240. 



Gospodarka i Finanse. Zeszyt 5.   Wpływ UE na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i jej regionów… 

11 

zapewnia właściwe i skuteczne prowadzenie polityk rozwoju5. Budżet zadaniowy 

zorientowany jest na osiąganie określonych rezultatów, dostarcza decydentom narzędzi 

instytucjonalnych dla sprawnego i merytorycznie oraz poprawnego prowadzenia procesu 

decyzyjnego. Definiowanie polityk oraz narzędzi skutecznie je wdrażających powinno być 

nierozerwalnie związane z samym przygotowaniem budżetu6. 

Wdrożenie budżetu zadaniowego zostało zapisane w Programie Konwergencji. 

Aktualizacji 2005 oraz w Krajowym Programie Reform na lata 2005-2008. Dla usprawnienia 

procesu koordynacji opracowano Harmonogram prac nad budżetem zadaniowym na lata 

2008-20157, zawierający zestawienie planowanych prac, mających na celu wdrożenie budżetu 

zadaniowego oraz wieloletniego planowania finansowego. Równocześnie przygotowano także 

dwa uzupełniające się projekty systemowe współfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, działania 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej”, mające na 

celu wsparcie procesu wdrażania budżetu zadaniowego, w tym m.in. organizację szkoleń dla 

dysponentów w tym zakresie. 

Zgodnie z cyt. ustawą o finansach publicznych przygotowane zestawienie zadań i celów 

priorytetowych na dany rok budżetowy sporządzone w układzie zadaniowym dołącza się do 

uzasadnienia projektu ustawy budżetowej. Rada Ministrów uchwala projekt ustawy 

budżetowej i wraz z uzasadnieniem przedkłada go Sejmowi. Natomiast wdrożenie instytucji 

budżetu zadaniowego w postaci przygotowania skonsolidowanego planu wydatków na rok 

budżetowy i dwa kolejne lata sporządzonego w układzie zadaniowym i dołączonego do 

uzasadnienia projektu ustawy budżetowej, nastąpi dla projektu ustawy budżetowej na 2013 

rok. W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2011 r. zapisano: „Wprowadzenie 

budżetu zadaniowego jest jednym z głównych elementów reformy finansów publicznych 

w Polsce. Jest działaniem mającym na celu wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania 

finansami państwa, umożliwiającym poprawę celowości, efektywności i skuteczności 

wydatków publicznych. Jest to szczególnie istotne w obecnych trudnych dla finansów 

publicznych czasach, gdyż wzmacnia efektywność i transparentność polityk państwa. Wejście 

w życie z dniem 1.01.2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

umożliwiło kontynuację i przyśpieszenie reformy oraz zwiększenie znaczenia budżetu 

zadaniowego poprzez silniejsze umocowanie go w ustawodawstwie.”  

Szczególną cechą budżetu zadaniowego jest dążenie do ścisłego powiązania celów 

strategicznych zawartych w dokumentach programowych rządu, z operacyjnymi celami zadań 

umieszczonymi w budżecie państwa. Z jednej strony cele wyznaczone w strategiach uzyskiwać 

                                                      
5  J. Czaputowicz, Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo 

naukowe PWN, Warszawa 2008, 
6  M. Postuła, P. Perczyński, Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Wyd. Ministerstwo Finansów 2008. 
7  http://www.mf.gov.pl/_files_/budzet_zadaniowy/harmonogram_prac_na_bz.pdf  
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będą odpowiednie środki na ich realizację w kolejnych latach, a z drugiej – w dłuższym okresie 

czasu – poprawi się jakość oraz precyzja, a także spójność systemu planowania strategicznego, 

gdyż zamiary będą musiały mieć odzwierciedlenie w obiektywnych, wieloletnich 

możliwościach finansowych państwa8. 

Budżet zadaniowy umożliwia każdemu obywatelowi sprawdzenie na jakie zadania i cele 

wydatkowane są pieniądze publiczne, a także – co jest bardzo istotne – jakie są konkretne 

rezultaty poniesionych przez państwo wydatków. Dzięki budżetowi zadaniowemu powinna 

zwiększyć się racjonalność i oszczędność wydatkowania środków budżetowych, a więc także – 

skuteczność i efektywność działania instytucji administracji publicznej. Budżet zadaniowy 

planuje wydatki publiczne w perspektywie wieloletniej, dzięki czemu można precyzyjniej 

zapewniać środki na kolejne lata realizacji zadań.  

Konsekwencją wejścia Polski do Unii Europejskiej jest konieczność podjęcia kolejnych 

wyzwań. Przystąpienie do wspólnego rynku skutkuje nasileniem złożoności współpracy 

między państwami europejskimi, których kluczowymi wyróżnikami w osiąganiu przewagi są 

wiedza i lepsza jakość zarządzania. Polska ma szansę rozwoju na europejskim i globalnym 

rynku, pod warunkiem upowszechnienia, nowoczesnych metod zarządzania państwem 

opartych na zasadach określonych jako New Public Management 

Jednym z ważnych elementów umożliwiających doskonalenie sposobu zarządzania 

państwem jest nowoczesne zarządzenie finansami publicznymi w tym budżetem państwa. 

Główne metody budżetowania oraz ich cechy charakterystyczne przedstawia tabela 1. 

 
Tabela 1. Charakterystyka metod budżetowania  

Rodzaj budżetowania Charakterystyka 
Współczynnikowe (input-
focused)  
Cel – zdobycie środków 
(zwiększenie wydatków) 
 

Zarządzanie skupia się na zasobach finansowych, kadrowych, 
dostępnych na potrzeby realizacji programu lub polityki ministra. W 
systemie tym nie otrzymuje się informacji co osiągnięto wykorzystując 
dostępne zasoby.  

Zorientowanie na 
produkty (output-focused)  
Cel – zapewnienie 
realizacji zadań 
 

Funkcje państwa opisywane są za pomocą dostarczonych dóbr i usług 
oraz ich ilości. Zarządzanie i budżetowanie zorientowane na produkty 
opiera się w dużym stopniu na wskaźnikach takich jak ilość i 
terminowość. 

Zorientowane na cele 
(outcome-focused)  
Cel – realizacja 
założonych rezultatów 

Priorytety działalności rządu są zwykle wyrażone osiągnięciem 
określonych celów. Budżetowanie zorientowane na cele ułatwia 
realokację środków oraz wspomaga proces formułowania priorytetów, 
ich implementacje oraz ewaluację. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury.  
 

                                                      
8  Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, praca zbiorowa pod 

red. Teresy Lubińskiej, Diffin, Warszawa 2009. 
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Obowiązujące dotychczas zasady budżetowania (ustawa budżetowa), oparte na 

klasyfikacji stworzonej w drugiej połowie XX wieku, a następnie gruntownie przebudowanej 

na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. jest mało czytelny. Nie uwzględnia wystarczająco 

celowości ponoszonych wydatków oraz ich skuteczności czyli oddziaływania na rzeczywistość 

społeczno-gospodarczą. Do istotnych wad ustawy budżetowej zalicza się między innymi: 
− dostarczanie decydentom mało przejrzystych i obiektywnych informacji, 
− trudności oceny celowości i efektywności wydatkowania funduszy publicznych, 
− brak możliwości wykorzystania tej wiedzy i doświadczeń na rzecz lepszej alokacji 
środków budżetowych w latach następnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 1. Istota budżetowania zadaniowego. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury. 

 

Wskazane powyżej uwarunkowania zadecydowały o potrzebie zmian metody 

budżetowania, w tym również klasyfikacji budżetowej. Zarówno metodologia budżetu 

zadaniowego jak również rozwiązania w zakresie klasyfikacji budżetowej implementowane są 

na podstawie wytycznych europejskich, opartych na doświadczeniach państw członków 
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wspólnoty europejskiej. Budżet zadaniowy jest trzyletnim skonsolidowanym planem 

wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych osób prawnych. Z uwagi na skalę środków publicznych, którymi gospodarują 

agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, dysponenci państwowych funduszy 

celowych oraz państwowe osoby prawne, kierując się potrzebą zwiększenia ich efektywności, 

ustawodawca w art. 32 ustawy o finansach publicznych przewidział dla tych jednostek 

obowiązek sporządzania planów finansowych – również w układzie zadaniowym na rok 

budżetowy i dwa kolejne lata.  

Istotę budżetu zadaniowego prezentują następujące definicje9, tj. definicja OECD - 

budżetowanie zadaniowe (ang. performance budgeting) to metoda budżetowania, w której 

wykorzystuje się informację o wynikach realizacji zadań publicznych. Definicja A. Schicka - 

budżetowanie zadaniowe można definiować w szerokim i wąskim ujęciu. W szerokim ujęciu, 

budżetowanie zadaniowe to metoda budżetowania, w której wydatki ujmuje się w zadania 

(programy), dla których formułuje się cele i mierniki. W wąskim ujęciu, budżetowanie 

zadaniowe jest metodą planowania wydatków, w której każdy przyrost zaplanowanych 

wydatków na zadanie musi się wiązać się z przyrostem produkcji lub poprawą wyników. 
 

Tabela 2. Istotne różnice w budżetowaniu tradycyjnym i zadaniowym 
Budżet tradycyjny Budżet zadaniowy 

Narzędzie wydatkowania Narzędzie zarządzania  
Utrudnione powiązanie z celami rządu  
i kontroli skuteczności realizacji zadań. 

Sprzyja sprecyzowaniu celów działania rządu  
i monitorowania skuteczności ich realizacji 

Wydatki budżetu nie są zintegrowane z 
pozostałymi wydatkami sektora publicznego. 

Globalne podejścia do wydatków sektora 
publicznego 

Utrudniona hierarchizacja wydatków 
Hierarchia wydatków i instrumentów według 
istotności dla rozwoju społeczno – 
gospodarczego. 

Statyczne ujęcie – rok budżetowy 
Długofalowe podejście – roczny budżet 
wynikający z wieloletniego programowania 
budżetowego 

Brak wiedzy o efektywności poniesionych 
wydatków 

Pomiar stosunków nakładów do efektów – 
efektywność 

Resortowe podejście 
Sprzyja współpracy w rządzie i pozostałych 
instytucjach sektora publicznego 

Klasyfikacja budżetowa wymaga specjalistycznej 
wiedzy 

Czytelna informacja o wydatkach budżetowych 

Ukierunkowuje dyskusję w Sejmie na 
pojedyncze pozycje wydatkowe 

Umożliwia merytoryczną dyskusję w Sejmie o 
programach rządowych 

Dysponent administruje środkami 
Dysponent zarządza środkami – jest 
odpowiedzialny za realizacje programu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury 

                                                      
9  Wzorowy urząd czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, praca 

zbiorowa pod red. Wojciecha Misiąga, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2005. 
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Do głównych celów budżetowania zadaniowego zalicza się: 
• zapewnienie większej skuteczności realizacji zadań publicznych, 
• zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych, 
• poprawa przejrzystości finansów publicznych oraz dostarczenie obywatelom 

i parlamentarzystom bardziej czytelnej informacji na temat podejmowanych działań 
i ich kosztów (tabela 2). 

BUDŻET ZADANIOWY W JEDNOSTKACH SEKTORA 
FINANSÓW PUBLICZNYCH 
Istotnym problemem w wydatkowaniu środków z budżetów jednostek sektora finansów 

publicznych jest racjonalizacja. Pojęcia tego używa się w różnych kontekstach i różnych 

znaczeniach. Najważniejszym warunkiem racjonalizacji jest przestrzeganie zasady legalności 

wydatków, tj. wydatkowania środków zgodnie z przepisami prawa. Racjonalizacja wydatków 

wymaga rzetelnego, realnego i odpowiedzialnego ich ujmowania w planie finansowania zadań 

w budżetach rocznych i programach wieloletnich. Instrumentem racjonalizacji wydatków jest 

planowanie na podstawie potrzeb, określające zapotrzebowanie finansowe w danej dziedzinie 

(liczba ludności, liczba korzystających z danych usług lub świadczeń). Problematykę 

racjonalności finansowania budżetowego można rozpatrywać jako racjonalny rozdział 

środków, które przynoszą określone efekty. Budżet zadaniowy w sektorze publicznym stanowi 

instrument racjonalizacji wydatków. Wyniki badań ankietowych10 przeprowadzonych 

w wybranej grupie jednostek sektora finansów publicznych w województwie podkarpackim 

wykazały, że pozytywnie oceniony został - w perspektywie wdrażania - wpływ budżetu 

zadaniowego na prawidłowy proces gospodarowania środkami publicznymi. Wszystkie 

ankietowane jednostki sektora publicznego (100%) wskazały, że budżet zadaniowy przyczynił 

się do zwiększenia przejrzystości, a także pozytywnie wpływał na przygotowanie 

dodatkowych informacji o realizowanych wydatkach i zadaniach publicznych. Pomimo 

pozytywnych ocen wdrażania budżetu zadaniowego, wszyscy ankietowani jednomyślnie 

stwierdzili, ze obecny schemat budżetu tradycyjnego jest wystarczający do prawidłowego 

wydatkowania środków i wykonywania zadań. Dodatkowo sporządzany budżet w układzie 

zadaniowym przyczynił się do zwiększenia pracochłonności służ księgowych, a także 

biurokracji. Problem lepszego zarządzania wydatkami budżetowymi podkreślało ok. 75% 

ankietowanych (rys.2). 

 

 

 

 

                                                      
10  Badania ankietowe przeprowadzone zostały w 2011 r. w wybranej grupie 20 jednostek sektora finansów 

publicznych województwa podkarpackiego. 
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Rys. 2. Ocena wpływu budżetu zadaniowego na prawidłowy proces gospodarowania środkami 
publicznymi w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych w woj. podkarpackim  

(% wskazań).  
Źródło: wyniki badań ankietowych. 

 

Przykłady zastosowania budżetu zadaniowego w wybranych jednostkach sektora 

publicznego w Polsce wskazywały, że kształt budżetu – układ, zastosowane cele i mierniki 

zależą od indywidualnych preferencji jednostki sektora finansów publicznych. Cechą budżetu 

zadaniowego jest dowolność w szczegółowości definiowania zadań, a także indywidualny 

charakter zawartości zadań i podzadań.  

Ankietowane jednostki sektora publicznego wskazywały także na korzyści związane 

z wdrażaniem budżetu zadaniowego, tj. głównie przejrzystość w planowaniu zadań do 

realizacji (100% ankietowanych), sporządzanie dodatkowych informacji o wykonaniu budżetu 

jednostki (100%), przejrzystość w planowaniu zadań do realizacji (100%). przejrzystość 

w określaniu poziomu długu, zaciąganiu zobowiązań, realność ich spłaty (75%). Ankietowani 

podkreślali, że budżet zadaniowy jednoznacznie określa w jakiej kwocie i na jakie zadania są 

przeznaczone wydatki (90%),  a także budżet zadaniowy wskazuje co zostanie zrealizowane 

w perspektywie kilkuletniej (70%). Pozytywna ocena dotyczyła łatwości w realizacji 

przyjętych celów (70%), przejrzystości kontroli zadania, administrowania tego zadania, oceny 

efektywność wykorzystania środków mającej istotny wpływ na koncentrację środków (rys.3).  
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Rys.3. Korzyści jakie są upatrywane w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego  

w jednostce sektora finansów publicznych (% wskazań). 
Źródło: wyniki badań ankietowych.  

 

Objęte badaniem jednostki publiczne wskazywały na wiele innych problemów 

związanych z procedurą budżetowania zadaniowego, m.in. jak wprowadzić i realizować budżet 

zadaniowy, gdzie szukać wzorców dla budżetów zadaniowych Jak prawidłowo prowadzić 

proces planowania budżetowego. Czy budżety zadaniowe spełniają swoją rolę Jakie korzyści 

może przynieść planowanie zadań. 

Szereg trudności stosowania budżetu zadaniowego w jednostkach publicznych wynika 

również z konieczności dokonywania przeglądu równolegle dwóch budżetów: tradycyjnego – 

sporządzanego według klasyfikacji budżetowej i zadaniowego. Dlatego też dominuje 

przekonanie o konieczności hierarchizacji zadań budżetowych. W takiej sytuacji układ 

zadaniowy tworzony jest w ramach następującej logiki:  
• poziom syntetyczny (zwany zazwyczaj zadaniami, sferami, obszarami działalności), 
• poziom operacyjny (jedno lub dwu szczeblowy) – w którym w ramach zadań 

występują podzadania, w ramach sfer i obszarów działalności - zadania. W każdym z 
przypadków najniższym szczeblem są działania (może także wystąpić niższy poziom 
zwany poddziałania czy w ostateczności czynnościami). 

KONTROLA ZARZ ĄDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA 
FINANSÓW PUBLICZNYCH 
Kontrola zarządcza rozumiana jako kontrola wewnętrzna jest procesem dynamicznym 

i integralnym, który musi być ciągle dostosowywany do zmian w organizacji. Według definicji 

INTOSAI – Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli – kontrola 

70

25

90

100

75

100

0 20 40 60 80 100 120

budżet zadaniowy wskazuje co w j.s.t. 

zostanie zrealizowane w perspektywie 

kilkuletniej 

umożliwia analizę celów strategicznych do 

osiągnięcia w perspektywie kilkuletniej 

jednoznacznie określa w jakiej kwocie i na 

jakie zadania są przeznaczone wydatki 

przejrzystość w planowaniu zadań do 

realizacji 

przejrzystość w określaniu poziomu długu, 

zaciąganiu zobowiązań, realność ich spłaty  

dodatkowe informacje o wykonaniu 

budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego 



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

18 

wewnętrzna (ang. internal control) jest narzędziem zarządzania wykorzystywanym do 

uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostały osiągnięte.  

Kontrola wewnętrzna według „Wytycznych w sprawie standardów kontroli wewnętrznej 

w sektorze publicznym” INTOSAI jest integralnym procesem, na który ma wpływ 

kierownictwo jednostki oraz jej personel. Jest ona zaprojektowana tak, aby odnosić się do 

ryzyk i dawać rozsądne zapewnienie, że działania jednostki skierowane na wypełnianie jej 

misji pomagają jej również w osiągnięciu następujących ogólnych celów, tj.: 
• prowadzenie uporządkowanej, etycznej, gospodarnej, skutecznej i wydajnej 

działalności, 
• wypełnianie obowiązków związanych z odpowiedzialnością, 
• zgodność z prawem i przepisami, 
• ochrona zasobów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem. 

 

W celu zapewnienia realizacji celów i zadań w jednostce sektora finansów publicznych 

w sposób właściwy, a więc zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, należy 

przyjąć różnorodne działania, których to ogół stanowi kontrolę zarządczą (art. 68 cyt. ustawy 

o finansach publicznych). W myśl przepisów art. 69 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych, 

kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych powinna funkcjonować na dwóch 

poziomach. Podstawowym poziomem funkcjonowania kontroli zarządczej w całym sektorze 

finansów publicznych jest jednostka sektora finansów publicznych (I poziom kontroli 

zarządczej). Za funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce odpowiedzialny jest jej 

kierownik. Ponadto w ramach administracji rządowej powinna funkcjonować kontrola 

zarządcza na poziomie działu administracji rządowej (II poziom kontroli zarządczej).  

Za funkcjonowanie kontroli zarządczej na tym poziomie odpowiada minister kierujący danym 

działem administracji rządowej. 

W komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów 

kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.U. MF. 15.2009.84) zapisano 

„Bior ąc pod uwagę określoną w art. 68 ust. 1 ustawy definicję kontroli zarządczej, 

za najistotniejszy element kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej należy uznać 

system wyznaczania celów i zadań dla jednostek w danym dziale administracji rządowej (….), 

a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań. (…) Zadania te powinny 

być realizowane w ramach i na podstawie kompetencji przyznanych ministrom (…)”. 

Dla realizacji zadań ministra w badanym obszarze istotne będą następujące standardy 

kontroli zarządczej określone w ww. Komunikacie Ministra Finansów:  

Standard nr 3 „Struktura organizacyjna”, który stanowi – „Struktura organizacyjna 

jednostki powinna być dostosowana do aktualnych celów i zadań. Zakres zadań, uprawnień 

i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres 

podległości pracowników powinien być określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty 

i spójny.” 
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Standard nr 6 „Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji”, który 

stanowi – „Cele i zadania należy określać jasno i w co najmniej rocznej perspektywie. Ich 

wykonanie należy monitorować za pomocą wyznaczonych mierników. W jednostce nadrzędnej 

lub nadzorującej należy zapewnić odpowiedni system monitorowania realizacji celów i zadań 

przez jednostki podległe lub nadzorowane. Zaleca się przeprowadzanie oceny realizacji celów 

i zadań uwzględniając kryterium oszczędności, efektywności i skuteczności. Należy zadbać, aby 

określając cele i zadania wskazać także jednostki, komórki organizacyjne lub osoby 

odpowiedzialne bezpośrednio za ich wykonanie oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji.” 

Standard nr 16 „Bieżąca informacja”, który stanowi – „Osobom zarządzającym 

i pracownikom należy zapewnić, w odpowiedniej formie i czasie, właściwe oraz rzetelne 

informacje potrzebne do realizacji zadań.”  

Standard nr 17 „Komunikacja wewnętrzna”, który stanowi – „Należy zapewnić efektywne 

mechanizmy przekazywania ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej jednostki 

oraz w obrębie działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.” 

Standard nr 18 „Komunikacja zewnętrzna”, który stanowi – „Należy zapewnić efektywny 

system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na 

osiąganie celów i realizację zadań.”  

Kontrolę wewnętrzną należy rozumieć jako zbiór procedur i mechanizmów  

organizacyjnych. W cyt. komunikacie nr 23 standardy kontroli zarządczej zostały 

przedstawione w pięciu grupach: 
• środowisko wewnętrzne, 
• cele i zarządzanie ryzykiem, 
• mechanizmy kontroli, 
• informacja i komunikacja, 
• monitorowanie i ocena 

 

Wyniki badań ankietowych11 przeprowadzonych w jednostkach sektora finansów 

publicznych w woj. podkarpackim wykazały, ze w zdecydowanej większości (75% wskazań) 

wdrażane mechanizmy kontroli zarządczej zapewniają poprawność zarządzania środkami 

publicznymi i mają istotny wpływ na skuteczność i efektywność osiągania celów i zadań  

w jednostce. Pozostała grupa ankietowanych (25%) wskazywała na brak wpływu kontroli 

zarządczej na prawidłowy proces wydatkowania środków publicznych, podając że system 

kontroli wbudowany jest w strukturę jednostki, a zadania z zakresu nadzoru zapisane zostały 

dla poszczególnych pracowników realizujących wydatki publiczne (rys. 4); 

W każdej badanej jednostce sektora finansów publicznych określone zostały procedury 

kontroli w formie zarządzenia kierownika jednostki z uwzględnieniem standardów kontroli 

                                                      
11  Badania ankietowe wg ustalonego kwestionariusza pytań przeprowadzono w 2011 r. w 20 jednostkach 

sektora finansów publicznych w woj. podkarpackim.  
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zarządczej w sektorze publicznym określonych w komunikacie nr 23 Ministra Finansów.  

W ankietowanych jednostkach sektora samorządowego dokonywano okresowej oceny 

przestrzegania realizacji ustalonych procedur. 
 

 
 

Rys. 4. Ocena wpływu mechanizmów kontroli zarządczej na prawidłowy proces 
gospodarowania środkami publicznymi w wybranych jednostkach  

sektora finansów publicznych w woj. podkarpackim  
Źródło: Wyniki badań ankietowych  

 

Niewypełnienie lub niewłaściwa realizacja obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, 

obejmującej także ocenę i zarządzanie ryzykiem objęta jest odpowiedzialnością za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 17 grudnia 

2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. 

Nr 14, poz. 1114 z późn. zm.) Problematyka ta zawarta została w kolejnej nowelizacji w 

ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw12, określającej że naruszeniem 

dyscypliny finansów publicznych jest: 
• dopuszczenie do uszczuplenia wpływów należnych Skarbowi Państwa, jednostce 

samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych wskutek 
zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej (art. 5 
ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), 

• dopuszczenie do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków 
ustalonej w rocznym planie finansowym jednostki wskutek zaniedbania lub 
niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej (art. 11 ust. 2), 

• dopuszczenie do niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin płatności 
upłynął, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli 
zarządczej (art. 16 ust. 2), 

• dopuszczenie do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 
związanego z udzieleniem zamówienia publicznego wskutek zaniedbania lub 
niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej (art. 17 ust. 7), 

                                                      
12  (Dz.U. Nr 240 poz. 1429). 
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• dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do 
popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych związanego z udzieleniem 
koncesji na roboty budowlane lub usługi, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia 
obowiązków w zakresie kontroli zarządczej (art. 17a ust. 5). 

PODSUMOWANIE  
Wieloletnie planowanie oraz zadaniowa konstrukcja budżetu, a także wdrażanie zasad kontroli 

zarządczej należą do rozwiązań systemowych nowoczesnej polityki publicznej, szeroko 

stosowanych w systemie planowania finansowego Unii Europejskiej i rozwiniętych państw 

europejskich. Zmiany w systemie finansów zapewniają wysoką efektywność wykorzystania 

środków publicznych i realizują zalecenia organizacji międzynarodowych odnoszących się do 

przejrzystości finansów publicznych13. Wdrożenie tych zasad w Polsce wpływa na 

efektywność realizowanej przez państwo ogólnej polityki rozwoju, w tym polityki regionalnej. 

Wdrożenie zasad wieloletniego planowania i budżetu zadaniowego jest wynikiem realizacji 

w Polsce polityki spójności UE i przenoszenia charakterystycznych dla niej nowoczesnych 

wzorców wieloletniego zarządzania strategicznego i finansowego.  

Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych w jednostkach sektora finansów 

publicznych wskazywały, że budżet w ujęciu tradycyjnym w formie ustawy budżetowej nie 

uwzględnia wystarczająco celowości ponoszonych wydatków oraz ich skuteczności czyli 

oddziaływania na rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Do istotnych wad ustawy budżetowej 

zalicza się między innymi: 
• dostarczanie decydentom mało przejrzystych i obiektywnych informacji, 
• trudności oceny celowości i efektywności wydatkowania środków, w tym funduszy 

publicznych, 
• brak możliwości wykorzystania tej wiedzy i doświadczeń na rzecz lepszej alokacji 
środków budżetowych w latach następnych. 

 

Budżet zadaniowy określa przejrzyście i precyzyjnie, na co idą środki publiczne.  

Jego niewątpliwą zaletą jest to, że wskazuje: co w jednostce sektora finansów publicznych 

zostanie zrobione, dlaczego te, a nie inne zadania będą realizowane, w jaki sposób realizować 

zadania, jakie środki są niezbędne do ich realizacji oraz jak można zmierzyć efekty. Pomimo 

korzystnego oddziaływania budżetu zadaniowego na proces zarządzania jednostką sektora 

finansów publicznych, zdecydowana większość ankietowanych wskazywała na czynniki 

utrudniające zastosowanie procedury budżetowania.   

 

 

                                                      
13  OECD Best Practices for Budgert Transparency, OECD, Paryż 2001, za: W. Misiąg, Zmiany w systemie 

finansów publicznych niezbędne dla sprawnej realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, 
Ekspertyza, kwiecień 2005. 
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Streszczenie 
Artykuł ukazuje znaczenie procesu innowacji organizacyjnych realizowanych 

i planowanych w ramach projektów gospodarczych w przedsiębiorstwach oraz w sektorze 
publicznym. Ponadto, artykuł przedstawia metodyczny sposób oceniania potencjalnych 
przedsiębiorstw i samorządów lokalnych w odniesieniu do Europejskich standardów 
w procesie budowania nowego ładu gospodarczego na szczeblu regionalnym. 
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Abstract 
This article shows the importance of the process of organizational innovations 

implemented and planned as part of economic projects in enterprises and in public sector. Also, 
this paper presents a methodical way of rating potential businesses and local governments in 
European conditions in process of building a new economic governance at the regional level. 
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1  Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. 
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WPROWADZENIE  
W celu podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki, a w szczególności konkurencyjności 
sektora MSP, niezbędne jest stymulowanie tworzenia i rozwoju związków kooperacyjnych 
pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia 
biznesu. Konieczność tworzenia związków kooperacyjnych i nawiązywania współpracy jest 
szczególnie ważne dla polskiej gospodarki zdominowanej przez sektor MSP. Postępująca 
integracja gospodarki światowej wymusza działania ukierunkowane na podnoszenie 
konkurencyjności przedsiębiorstw, co prowadzi w konsekwencji do wzrostu ich potencjału 
innowacyjnego, bez którego trudno jest dzisiaj odnieść sukces na rynku2.  

Z punktu widzenia statystycznego mieszkańca regionu najważniejsze jest to, by 
przedsiębiorstwa były innowacyjne i szybko reagowały na potrzeby rynkowe. Takie 
przedsiębiorstwa nie tylko dają prace, ale też płacą lokalne podatki, wspierają lokalny sport, 
edukację i kulturę. Promieniują pozytywnie na całe otoczenie. Bez takich gospodarczych 
lokomotyw nie zatrzymamy młodych ludzi, którzy szukają życiowych szans za granicą3. 

Wraz z postępującą integracją i globalizacją, obserwuje się ciągły wzrost znaczenia 
regionów w kształtowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej kraju poprzez uczestnictwo 
działających na ich terenie proinnowacyjnych podmiotów w badaniach naukowych, zwłaszcza 
z uwagi na bliskość i zaufanie dla partnerów wywodzących się z danego regionu. Znaczna 
część interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami oraz między nimi, a sferą B+R zachodzi właśnie 
na poziomie regionalnym. Dlatego też współcześnie bardzo ważne znaczenie ma zwłaszcza 
rozwój lokalny małych i średnich przedsiębiorstw, głównie ich chłonność, a potencjał 
innowacji odgrywa strategiczną rolę. Kreatywne działanie nauki i techniki są szczególnie 
potrzebne, by w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych móc współdziałać z dużymi 
jednostkami. Dla przykładu województwo podkarpackie, choć nie zalicza się do przodujących 
regionów w kraju, w coraz większym stopniu przyczynia się do zmiany wizerunku biednego 
obszaru ściany wschodniej w zmniejszaniu dystansu rozwojowego tego regionu. Jakość relacji 
pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia 
biznesu jest szczególnie istotna w kontekście podnoszenia konkurencyjności podmiotów życia 
gospodarczego i regionów, w których podmioty kooperują ze sobą wzajemnie. Dotyczy to 
przede wszystkim regionów charakteryzujących się niższym potencjałem konkurencyjnym 
i niskim poziomem zurbanizowania. Z punktu widzenia polityki regionalnej od jakości 
wzajemnych rozwiązań i ich charakteru oraz sprawności zależy rozwój regionów. Polityka 
regionalna prowadzona w oparciu o silne układy kooperacyjne, sprzyja polepszaniu jakości 
życia mieszkańców, wspiera przedsiębiorczość, wzmacnia wizerunek regionu4. 

                                                      
2  A. Świadek, M. Płonka, Wpływ współpracy na poziom konkurencyjności i aktywności innowacyjnej 

przedsiębiorstw, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów 2013, s. 301. 
3  S. Sowa, Złota setka – ranking największych firm Podkarpacia, Nowiny, czerwiec 2014  
4  Op.cit. Świadek A.,…. 



Gospodarka i Finanse. Zeszyt 5.   Wpływ UE na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i jej regionów… 

25 

W procesie budowania nowego ładu w gospodarce regionu konieczna jest optymalna 
strategia, która jest odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne początku XXI wieku. Dzięki 
technologiom informacyjnym i komunikacyjnym wizja „globalnej wioski” staje się 
rzeczywistością. Niezwykle szybkie zmiany, które obserwuje się w tej dziedzinie dokonały 
przełomów w gospodarce. Okazuje się, że dla przedsiębiorstw szybki Internet jest równie 
ważny jak autostrady czy linie energetyczne. Aby polska gospodarka przyciągała inwestorów 
 i najlepszych pracowników musi spowodować by to niezwykłe narzędzie, ten instrument 
działania był powszechnie dostępny. Służą temu różne programy realizowane w ramach 
Strategii, tak jak np. Polska Cyfrowa5.  

Celem opracowania jest ukazanie znaczenia innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych 
w budowaniu wartości gospodarki na przykładzie regionu Podkarpacia. Prezentacja 
retrospektywna projektów publicznych oraz wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw stanowią 
inspiracje do kolejnych przedsięwzięć w ramach innowacyjnych rozwiązań finansowanych 
z funduszy własnych organizacji jak również z funduszy strukturalnych.  

Bardzo ważnym zadaniem sektora publicznego jest wspieranie wszelkich wysiłków 
i działań w kierunku promowania innowacyjnych rozwiązań oraz technologii poprzez 
wykorzystywanie procedur zamówień publicznych. Należy w pełni zdać sobie sprawę również 
z tego, że sama właściwie kreowana polityka zamówień publicznych nie będzie 
wystarczającym elementem rozwoju innowacyjnej gospodarki, a zamówienia publiczne mogą 
być jedynie częścią szeroko zakrojonej polityki wspierania innowacyjnej gospodarki6. 

PROCES INNOWACYJNY W BUDOWANIU GOSPODARKI 
REGIONU  
Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa polega na uruchamianiu produkcji nowych lub 
ulepszonych (zmodernizowanych) wyrobów, a także nowych lub ulepszonych procesów, przy 
czym wyroby te i procesy przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je 
przedsiębiorstwa. Obejmuje ona szereg działań o charakterze badawczym (naukowym) 
technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym. Przedsiębiorstwa innowacyjne 
charakteryzuje się: prowadzeniem wielu prac badawczo-rozwojowych, ponoszeniem nakładów 
na te czynności, posiadaniem i wprowadzaniem na rynek dużej liczby innowacji produktowych 
czy usługowych7. 

Innowacje są ciężką, celową, skoncentrowaną pracą wymagającą wiedzy, pilności, 
wytrwałości, zaangażowania: wymagają od innowatorów wykorzystania swoich 
najsilniejszych stron i są one skutkiem wywołanym w gospodarce i społeczeństwie, powodują 
bowiem zmianę zachowań tak przedsiębiorców, jak i konsumentów. Innowacje są w stanie 
ułatwiać jak i utrudniać nasze życie przez ciągłe komplikowanie otoczenia.  

                                                      
5  Strategia Rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 roku. Warszawa 2008 http://www.-

mswia.gov.pl/strategia 
6  A. Panasiak, Z. Kłoda, Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom. PARP, Warszawa 2010, s. 5 
7  Fic M. Wiedza i innowacje w nowej gospodarce. Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2008, s. 171. 



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

26 

W ujęciu innowacji sensu stricto pomija się innowacje związane ze zmianami 

społecznymi i organizacyjnymi, koncentrując się na innowacjach technicznych i technolo-

gicznych. Innowacja technologiczna ma miejsce wtedy, gdy nowy lub zmodernizowany wyrób 

zostaje wprowadzony na rynek albo gdy nowy lub zmieniony proces zostaje zastosowany 

w produkcji, powstają w wyniku działalności innowacyjnej obejmującej wiele działań 

o charakterze badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym.  

Innowacje zorientowane na proces będą dotyczyć rozwoju nowych metod, instrumentów 

i podejść, jak również poprawy istniejących metod8. 
Innowacyjne przedsiębiorstwo to takie, które wprowadziło innowację w trzech ostatnich 

latach. Niekoniecznie muszą to być innowacje, które przyniosły sukces komercyjny, gdyż 

wiele innowacji kończy się niepowodzeniem. Działalność innowacyjna w konsekwencji 

w danym okresie może mieć dla przedsiębiorstwa trojaki efekt9: 
• działalność pomyślnie zakończona wdrożeniem nowej innowacji (przy czym nie 

koniecznie musi się ona wiązać z sukcesem komercyjnym), 
• działalność bieżąca w trakcie realizacji, która nie doprowadziła dotychczas do 

wdrożenia innowacji, 
• działalność zaniechana przed wdrożeniem innowacji. 

 

Trzeba jednak zaznaczyć, że innowacje mogą mieć różne role do spełnienia w tych 

podmiotach. Można wyróżnić role wewnętrzne i zewnętrzne10. Pierwsze z nich wiążą się z: 
• zapewnieniem wewnętrznej elastyczności funkcjonowania w zmiennych warunkach 

otoczenia, 
• integrowaniem pionowych i poziomych procesów realizowanych w przedsiębior-

stwie, 
• umiejętnością adaptowania procesów wewnętrznych do wymagań otoczenia, 
• zdolnością uczenia się przedsiębiorstwa i kreowania wiedzy. 

 

Tym samym umożliwiają one lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa i zapewniają 

lepszą pozycję na rynku. Wśród nich należy więc wymienić kreowanie i adaptację nowych 

wartości, tworzenie i wykorzystywanie okazji rynkowych, kreowanie warunków dla 

funkcjonowania innych uczestników rynku, adaptację do warunków rynkowych kreowanych 

przez inne podmioty i kształtowanie silnej pozycji rynkowej. 
 

 

 

 

                                                      
8  Świtalski W. Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005, s. 68-70. 
9  Podręcznik OSLO. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie trzecie, 

wspólna publikacja OECD i Eurostatu, s. 51. 
10 W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo 

przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. POLTEXT Warszawa 2010, s. 116. 
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Rys. 1. Elementy procesu innowacji. 

Źródło: W. Kasperkiewicz, Parki technologiczne nowoczesną formą promowania innowacji, Absolwent, Łódź 1997, s. 13. 
 

E. Okoń-Horodyńska zdefiniowała innowację jako proces polegający na przekształceniu 

istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania11. 

Można więc stwierdzić, że dla współczesnego przedsiębiorstwa najważniejsza funkcja innowacji 

dotyczy tzw. twórczej destrukcji sprowadzającej się do jednoczesnego tworzenia i unicestwiania. 

Powstaje jednak problem jakie warunki muszą mieć miejsce, aby do tego dochodziło. 

Omawiając teorie związane z powstaniem i rozwojem innowacji warto sięgnąć do teorii 

„doganiania".  W najprostszej formie hipoteza „doganiania" mówi, że tempo wzrostu 

produkcyjności dla danego kraju w analizowanym okresie jest odwrotnie proporcjonalne do 

poziomu produkcyjności na początku okresu. Powodem tego zjawiska może być 

międzynarodowy przepływ kapitału i technologii z krajów o wysokiej średniej wydajności 

pracy do krajów o niskiej wydajności pracy. Prowadziłoby to w dłuższym okresie do procesu 

zbieżności, w ramach którego kraje pozostające z tyłu rozwijałyby się szybciej niż kraje będące 

                                                      
11  E. Okoń-Horodyńska, Wykłady Polityka innowacyjna UE. 
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w czołówce. Sformułowana w ten sposób hipoteza „doganiania" nie różni się zbytnio od 

przypadku „dynamiki przejściowej" w standardowej, neoklasycznej teorii wzrostu, która dla 

danego okresu czasu dopuszcza różne tempo wzrostu w poszczególnych krajach ze względu na 

ich różne warunki początkowe. Tym samym uproszczona wersja hipotezy nadrabiania wzrostu 

(doganiania) stoi w konflikcie z faktami empirycznymi.  

Hipoteza ta staje się bardziej przekonująca, gdy zastosuje się ją tylko dla ograniczonej 

liczby krajów w określonym okresie historycznym. Można to zilustrować w następujący 

sposób jeżeli weźmie się pod uwagę okres po 1945 roku do początku lat dziewięćdziesiątych, 

USA stanowiłyby kraj przewodni, natomiast większość krajów uprzemysłowionych  

(a w późniejszej części tego okresu również nowe kraje uprzemysłowione) byłaby krajami 

nadrabiającymi wzrost, natomiast kraje o słabym stopniu rozwoju byłyby długookresowymi 

maruderami, którym nie udaje się wyrównać różnic. Interpretowana w ten sposób hipoteza 

nadrabiania wzrostu staje się bardziej zgodna z faktami empirycznymi12. 

INNOWACJE W PROCESIE ROZWOJU SFERY PUBLICZNEJ 
Pomimo trudności oddzielenia badań podstawowych od stosowanych (rozwojowych) 

w praktyce do takich podziałów dochodziło i proces ten w wielu krajach nie jest zakończony. 

Badaniami, zwłaszcza podstawowymi, zajmują się placówki należące do sfery nauki, często 

łączące działalność badawczą z dydaktyką. Badaniami rozwojowymi, zwłaszcza zaś 

projektowaniem i uruchamianiem produkcji zajmują się specjalne organizacje (w Polsce 

nazywane zapleczem naukowo-badawczym przemysłu) bądź same firmy przemysłowe. Przy 

czym w tzw. zapleczu naukowo-badawczym zachodziły modyfikacje doprowadzające do 

wzbogacania jego struktury instytucjonalnej. Zrodziła się więc potrzeba modyfikacji tak 

koncepcyjnej, jak i praktycznej  procesów innowacyjnych w krajach o różnym poziomie 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Wspólny pakiet podjętych modyfikacji procesowych  

pozwala na wskazanie głównych cech procesów innowacyjnych lat dziewięćdziesiątych, które 

można ująć w następujących punktach13: 
•  tendencja do łączenia w ramach jednej organizacji obu członów sfery B+R, (badań 

podstawowych i stosowanych), miernikiem siły konkurencyjnej danej gospodarki stał 
się udział wartości środków przeznaczonych na B+R w wartości dochodu 
narodowego,  

•  przyjęcie innowacji technologicznej jako czynnika rozwoju i wyznacznika 
nowoczesności gospodarki danego kraju, 

• traktowanie innowacji technologicznej jako determinantę międzynarodowej 
konkurencyjności firm,  

• otwieranie się na międzynarodowa konkurencję.  

                                                      
12  M. Abramovitz, Thinking about growth, Cambridge University Press, New York 1989. 
13  R. Cmerford,  L. Gepper, IEEE Spectrum, January 1996, s. 27. 
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• globalizacja technologii powodująca polaryzację krajów, firm i społeczeństw, co ma 
swoje pozytywy we wzroście jakości produktów, dostępności do dobrych i rzadkich 
pomysłów i obniżania kosztów na wielu etapach procesu innowacyjnego ale ma też 
konsekwencje w trwałym budowaniu dominujących pozycji na rynku światowym  
i budowanie skutecznych barier wejścia dla nowo wchodzących, 

• koncentracja innowacji technologicznych w wybranych sektorach gospodarki, np. 
komunikacji, elektroniki użytkowej, oprogramowania, inżynierii oprogramowania, 
identyfikacji i pomiarów, źródeł energii i energetyki, środowiska naturalnego, 
transportu, aeronautyki i militariów, elektroniki medycznej i przemysłowej, nauk 
podstawowych.   

• porozumienia handlowe i techniczne wśród firm z różnych krajów prowadzą do 
tworzenia możliwości osiągania korzyści z międzynarodowego rozpowszechnienia 
źródeł innowacji  

• priorytetami są technologie związane z ochroną środowiska i osłabieniem 
negatywnego oddziaływania na przyrodę przez człowieka, oraz technologie 
informatyczne związane z budowaniem tzw. społeczeństwa informacyjnego, 

• rosnąca rola edukacji i permanentnego procesu uczenia się, nabierania cech 
innowacyjnych przez społeczeństwo jako droga do społeczeństwa wiedzy 
i przedsiębiorczości intelektualnej (gospodarki opartej na wiedzy). 

 

Podkreślić należy, ze innowacyjność procesów gospodarczych coraz częściej odnosi się 

do rozwoju gospodarki w wymiarze długofalowym. Jest to ten obszar analiz, który wytycza 

wektory osiągnięć ekonomicznych organizacji. Organizacje innowacyjne to takie, które 

potrafią kreować nowe rozwiązania produkcji i zbytu oraz cechują się ciągłą zdolnością do 

adaptowania się do zmian zachodzących w otoczeniu. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców 

realizujących własne kreatywne rozwiązania, które pozwalają na skuteczne konkurowanie na 

rynku oraz systematyczne budowanie wzrostu wartości organizacji i gospodarki.  

Dal przykładu zakończył się pierwszy etap budowy Parku Naukowo-Technologicznego. 

Ponad 5 km dróg i 12 km sieci sanitarnej wybudowano w ramach uzbrajania prawie 60 ha 

terenów inwestycyjnych w strefie przemysłowej Dworzysko na Podkarpaciu. Koszt wszystkich 

prac wyniósł 34 mln zł. W strefie ma powstać nawet 5 tys. miejsc pracy. Teren został 

kompleksowo przygotowany dla inwestorów. Jest tam wszystko, co jest potrzebne, aby wejść  

i wybudować fabrykę. Każda działka przeznaczona pod inwestycję posiada pełne uzbrojenie 

w infrastrukturę techniczną. Wybudowano m.in. gazociągi, sieć kanalizacji deszczowej (ponad 

9 km) i zbiornik retencyjny, oświetlenie ulicznee w technologii LED i ścieżki rowerowe. 

Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko, tak oficjalnie nazywa się ten teren, 

którego właścicielem jest starostwo rzeszowskie, to największy i najatrakcyjniejszy kompleks-

owo uzbrojony teren inwestycyjny w granicach administracyjnych Rzeszowa, jak i całego Pod-

karpacia. W pobliżu strefy jest lotnisko w Jasionce, niedaleko przebiega autostrada A4 i droga 

ekspresowa S19. Cały teren sąsiaduje z magistralą kolejową E30 Niemcy – Polska – Ukraina. 
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Obecnie trwa dzielenie terenu na działki o różnej wielkości, ma ich być w sumie 100. 

W styczniu 2015 r. ma rozpocząć się ich sprzedaż. Osiem firm już zarezerwowało działki, 

a dwa podmioty to zagraniczne koncerny, pozostałych sześć to lokalne firmy. Jedynym 

kryterium, jakie będzie stawiane inwestorom to innowacyjność. 

Oprócz uzbrojonych już 60 ha, w przyszłym roku przygotowanych zostanie pod 

inwestycje kolejnych 25 ha. W ramach tej inwestycji powstanie też m.in. farma fotowoltaiczna 

na powierzchni 2 ha. Złożono już wniosek o włączenie całego tego obszaru prawie 85 ha 

w skład Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.   

Według planów na całym obszarze 85 ha powstanie od 3 do 5 tys. miejsc pracy. Cały 

budżet projektu "Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo-

Technologicznego Rzeszów-Dworzysko" to 78 mln zł, z tej kwoty ponad 53,2 mln zł stanowi 

dofinansowanie z programu Rozwój Polski Wschodniej. Cała strefa Dworzysko ma 

powierzchnię ok. 450 ha, na terenie Rzeszowa to 180 ha a pozostałe na terenie gmin 

ościennych. Właścicielami terenów są m.in. samorząd Rzeszowa, starostwo rzeszowskie oraz 

gminy14.  

Najważniejsze projekty które zmieniają gospodarcze oblicze regionu w ostatniej dekadzie to: 
• Autostrada A4 i droga S19 – 11,5 mld zł, 
• Lotnisko w Jasionce – 200 mln zł,  
• Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny – 131 mln zł,  
• Przygotowanie dla inwestorów Strefy Rzeszów-Dworzysko – 78 mln zł,  
• Integracja transportu publicznego Rzeszowa i okolic – 400 mln zł,  
• Sieć szerokopasmowa Internetu – 320 mln zł,  
• Rozbudowa Politechniki Rzeszowskiej – 160 mln zł,  
• Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego – 420 mln zł,  
• Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie – 110 mln zł,  
• Zamek Kazimierzowski i zespół fortyfikacji w Przemyślu – 44 mln zł,  
• Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie – 24 mln zł,  
• Odbudowa Tarnobrzega po powodzi – 60 mln zł15 

 

Działalność innowacyjna w sektorze publicznym ma szczególnie istotne znaczenie 

w zakresie realizacji zadań w sferze transportu publicznego. W obszarze tym samorządy 

poszukują innowacyjnych rozwiązań, które usprawniłyby dotychczasowy model rozwiązań 

komunikacyjnych. Przykładem takiego projektu jest planowana inwestycja nadziemnej kolejki 

w mieście Rzeszowie. Kolejka taka jest wydajna, wygodna i oszczędna, nie potrzebuje nawet 

kierowcy. Koszt takiego przedsięwzięcia szacuje się na około 300mln jednak możliwe jest 

wsparcie środkami strukturalnymi. Już na etapie projektowania innowacyjnego rozwiązania 

pojawiają się przeszkody natury formalnej gdyż mianem transportu publicznego polskie 

                                                      
14  http://wyborcza.pl/1,91446,16373623,Podkarpackie__Zakonczylo_sie_uzbrajanie_ok__60_ha.html?pia-

no_t=1 
15  A. Bosak, 12 unijnych projektów które zmieniają Podkarpacie, Nowiny 24.pl z dnia 30.04.-1.05.2014 
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przepisy określają głównie autobusy, tramwaje, pociągi i metro natomiast nadziemna kolejka 

nie zalicza się do tej grupy dlatego, aby uzyskać europejskie wsparcie na realizację tego 

przedsięwzięcia konieczne są zmiany formalne w obowiązującym prawodawstwie.  

Realizacja pomysłu wymaga rozpoznania dostępnych modeli i np. model Innovia 300 jest 

pojazdem ekologicznym na pędzanym energia elektryczną. Model ten prezentowany 

w Kanadzie można wyposażyć w ogniwa fotowoltaiczne które zasilają silniki prądem z energii 

słonecznej. Wnętrze jest klimatyzowane a aranżacja i kolorystyka zależy od zamawiającego16.  

Kolejka składa się z dwóch wagonów, które mogą przewieźć w ciągu godziny 9000 osób. 

Największym atutem tego projektu jest to, że koszt budowy torów i zakupu wagonów jest 

zdecydowanie niższy od metra. Na podkreślenie zasługuje również wysoka jakość 

i zaawansowanie technologiczne. Zdaniem naukowców zaangażowanych w ocenę 

innowacyjnego projektu realizacja tej inwestycji uczyni z miasta europejski wzór do 

naśladowania, co jest szczególnie istotne w przypadku miast rozwijających się tak dynamicznie 

jak Rzeszów. Podkreśla się również ekonomiczny aspekt przedsięwzięcia, że na tego typu 

innowacyjne rozwiązanie należy patrzeć z perspektywą kilkudziesięciu lat, a nie ograniczać się 

jedynie do kosztów inwestycji.  

DIAGNOZA WIOD ĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU  
Kaszuba K., uważa, że spośród danych ilustrujących rozwój społeczno-gospodarczy 

województwa podkarpackiego w 2013 r. najbardziej cieszył dodatni (plus 0,84%) przyrost 

naturalny na 1000 ludności (w Polsce minus 0,46%). Podobnie jak przez poprzednie 2 lata nie 

udało się odczarować sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia na Podkarpaciu była wyższa 

aż o 4% (w 2012 r. o 3%) w stosunku do średniej dla kraju (10,1%). Z kolei wskaźnik 

zatrudnienia wg BAEL był o 2,1 % niższy w stosunku do średniej w Polsce. Nic dziwnego,  

że nie tylko młodzi mieszkańcy Podkarpacia kolejnymi setkami podejmowali trudne decyzje 

o wyprawie, często tysiące kilometrów od domu, w poszukiwaniu zielonych wysp oferujących 

jakąkolwiek pracę. W rezultacie saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały 

na 1000 ludności wyniosło minus 1,46% (dla kraju minus 0,52%). 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw na Podkarpaciu 

w 2013 r. wyniosło 3148 zł i było niższe od średniej dla Polski o 689 zł (w 2012 r. niższe o 712 

zł). Pomimo mniejszych płac udział przedsiębiorstw rentownych na Podkarpaciu był niższy niż 

w kraju. Kolejny rok z rzędu produkcja sprzedana na 1 zatrudnionego w przemyśle była w 

Polsce wyższa niż na Podkarpaciu (o 152 tys zł). Szczególnie niepokojącym zjawiskiem było 

gwałtowne odwrócenie się pozytywnych tendencji inwestycyjnych. O ile w 2012 r. dynamika 

nakładów inwestycyjnych w podkarpackich przedsiębiorstwach w stosunku do roku 

poprzedniego wyniosła 111,7 (średnia dla kraju 99,9), to niestety w2013 r., w stosunku do 

                                                      
16  B. Gubernat, Czy nadziemna kolejka dojedzie do Rzeszowa. Magazyn Nowiny 11-13 lipca 2014  
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2012 r., wskaźnik ten dla firm z Podkarpacia wynosił 89,4%, a średnia dla kraju 104,14%. 

Tradycyjnie już, podawana z dwuletnim poślizgiem, wartość PKB na 1 mieszkańca na 

Podkarpaciu (w 2011 r.) wyniosła 26 801 zł i była niższa od średniej dla Polski 12 684 zł.  

W tabeli 1 przedstawiono przedsiębiorstwa, które w 2013 roku osiągnęły najlepsze 

wyniki ekonomiczne.  
 

Tabela 1. Lista największych przedsiębiorstw Podkarpacia w 2013 roku 
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1 1 PGE Obrót SA Rzeszów 13527772 103,5 0 1503 

2 2 
ASSECO Poland SA 

GRUPA KAPITAŁOWA 
Rzeszów 5898100 106,7 bd 17083 

3 3 
ORLEN-PETROTANK 

Sp. z o.o. 
Widełka  2749824 83,4 0 84 

4 4 
Firma Oponiarska 

DĘBICA SA 
Dębica 2004686 99,8 1756582 2936 

5 5 
BAĆ-POL SA GRUPA 

KAPITAŁOWA 
Rzeszów 1638185 133,0 98614 1569 

6 6 
NOWY STYL Krosno Sp. 

z o.o. GRUPA 
KAPITAŁOWA 

Krosno 1163000 116,3 - 5831 

7 - 
Wytwórnia Sprzętu 

Komunikacyjnego PZL 
Rzeszów SA 

Rzeszów 1134974  102,1 996 507 4 027 

8 8 
KIRCHHOFF  

Polska Sp. z o.o. 
Mielec 812 261 104,8 bd bd 

9 14 
BorgWarner Poland  

Sp. z o.o. 
Jasionka 793591 152,4 789142 549 

10 11 

Sanockie Zakłady 
Przemysłu Gumowego 
STOMIL Sanok SA 

GRUPA KAPITAŁOWA 

Sanok 720137 111,1 471 355 2347 

Źródło: op.cit. Złota Setka 

Zdaniem Cierpiała-Wolana M., dynamiczny wzrost eksportu Polski w 2013 r., 

w porównaniu z poprzednim okresem o blisko 6%, jest bez wątpienia także zasługą 

podkarpackich przedsiębiorstw. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów 

w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego w latach 2011-2013 systematycznie 

wzrastał i co ważne, był znacznie wyższy niż w kraju (o ok. 4 punkty procentowe w 2013 

roku). W regionie funkcjonują przedsiębiorstwa, które praktycznie całą swoja produkcję 

przeznaczają na eksport. Należą do nich firmy z „dziesiątki", których udział, eksportu  

w przychodach ze sprzedaży przekracza 69%, a pierwsza czwórka produkuje na eksport ponad 

95% swoich wyrobów. Świadczy to o wysokim poziomie konkurencyjności tych 
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przedsiębiorstw funkcjonujących na trudnych, światowych rynkach, które odczuwają wciąż 

skutki spowolnienia gospodarczego. 

Według Rybki A. na liście 10 największych eksporterów Podkarpacia znajdują się 4 

firmy Doliny Lotniczej, co wskazuje na umacnianie się sektora lotniczego i branż pokrewnych, 

jako inteligentnej specjalizacji naszego regionu. Przedsiębiorstwa Doliny Lotniczej w ciągu 10 

lat jej rozwoju stały się bardzo ważnym elementem globalnego łańcucha dostawców przemysłu 

lotniczego i produkują najbardziej zaawansowane technologicznie wyroby dla światowych 

liderów w branży17. 

Zawada P. twierdzi, że równowaga mierzona w skali makroekonomicznej we 

współczesnym globalizującym się świecie zależy od skuteczności wykorzystywania szans 

przedsiębiorstw w walce z zagrożeniami.  Konkurencyjność przedsiębiorstwa dysponującego 

informacją na rynku może w skrajnym przypadku wiązać się z bezwzględnym 

wykorzystaniem niewydolności konkurencyjnej innych firm. 0 tej zasadzie pamiętali 

przedsiębiorcy, którym udało się, pomimo globalnego spowolnienia gospodarczego, uzyskać 

lepsze wyniki niż w roku 2012. Można więc stwierdzić, że z ekonomicznego punktu widzenia 

globalizacja to zmiana charakteru działania rynku, a zjawisko to może być postrzegane jako 

znaczący krok w mobilności czynników produkcji w skali planetarnej. 

KRYTERIA OCENY MO ŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH  
W GOSPODARCE REGIONU  
Głównym celem oceny przedsiębiorstwa w oparciu o metodę SWOT jest zdiagnozowanie jego 

mocnych i słabych elementów funkcjonowania. Na podstawie tak sformułowanej diagnozy 

można poszukiwać możliwości w warunkach pojawiających się zagrożeń. Zaprezentowane 

informacje tabelaryczne wskazują, które cechy przedsiębiorstwo powinno wykorzystać 

w procesie decyzyjnym i które czynniki przyczyniać się będą do osiągania postępu 

ekonomicznego. Elementy te należy oceniać w ścisłej korelacji ze zmiennością otoczenia dążąc 

do niwelowania części słabych stron podmiotu w toku działań restrukturyzacyjnych. Ocena 

taka stanowi podstawowy element budowania optymalnej strategii rozwoju przedsiębiorstwa.  

Optymalizację i poprawę efektywności działania można osiągnąć poprzez systematyczne 

wdrażanie procedur „uzdrawiających” związanych ze zmianami struktury organizacyjnej 

i sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa18.  

 

 

 

                                                      
17  Op. cit. Złota Setka. 
18  L. Gajos, A. Pałacki, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w warunkach zmian technologicznych i sytuacji 

rynkowej. [w:] Podkarpackie przedsiębiorstwa w okresie integracji Polski z UE. red. Kaszuba K., MIG 
Rzeszów 2010, s. 298. 
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Tabela 2. Czynniki zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstwa 

Szanse 
wartość 
czynnika 

waga 
cechy 

iloczyn 
wartości  
i wagi 

Klimat gospodarczy (oddziaływanie kryzysu zaufania)  +3 0,15 0,45 
postawy decyzyjne i zachowania konsumentów +3 0,16 0,48 
potencjalne źródła finansowania przedsiębiorstw oraz cena 
pieniądza 

+2 0,08 0,16 

poziom stosowanej technologii  +2 0,06 0,12 
stabilność i przejrzystość prawa podatkowego +1 0,05 0,05 
regulacje prawa pracy +1 0,08 0,08 
    
zagrożenia: 
 sytuacja na lokalnym rynku pracy, 
 poziom utraty realnej wartości pieniądza,  
 jakość wytwarzanych produktów,  
 dostosowanie produkcji do norm europejskich,  
 uwarunkowania demograficzne, 
 parytet dochodu i poziom życia konsumentów,  

 
- 2 
-1 
-1 
-2 
-1 
-2 

 
0,08 
0,05 
0,08 
0,05 
0,10 
0,06 

 
-0,16 
-0,05 
-0,08 
-0,10 
-0,10 
-0,12 

Źródło: opracowanie na podstawie Smoleń M., Kreowanie wartości przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu zaufania. Red. 
Farkašová E., Krupa W.K., Skotnyy P., [w.] Pracownicy jako akcelerator (teoria i wyniki badań) Koszyce-Rzeszów. 

 

Analiza SWOT (Sił, Wad, Okazji i Trudności) stała się nieodłącznym elementem 

procedur zarządzania strategicznego w różnych sferach życia gospodarczego. Jest stosowana 

jako synteza diagnozy wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania 

przedsiębiorstw19. Analiza strategiczna której analiza SWOT jest jednym z instrumentów 

stanowi podstawę do formułowania strategii. Z punktu widzenia uwarunkowań wyboru 

strategii wyróżnić można trzy koncepcje jej formułowania:  
• Strategiczne dopasowanie 
• Zorientowanie na zasoby, 
• Zorientowanie na otoczenie.  

Większość strategii jest wypadkową wymienionych koncepcji. Jak stwierdza Hausner J.20 

w trakcie analizy SWOT należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania:  
• czy silne strony pozwalają na wykorzystanie zewnętrznych szans rozwojowych 

i pomagają uniknąć zagrożeń oraz czy słabe strony sytuacji zewnętrznej nie zablokują 
wykorzystania szans rozwojowych i nie wzmocnią zagrożeń, 

• czy zagrożenia zewnętrzne osłabiają mocne strony i potęgują słabe oraz czy szanse 
zewnętrzne protegują mocne strony i umożliwiają przezwyciężenie wewnętrznych 
słabości. 

 
 
 

                                                      
19  M. Dutkowski, Problemy diagnozowania obszarów rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce. 

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2004, s. 35. 
20  Hausner J., Programowanie rozwoju regionalnego. Ministerstwo gospodarki, MASY Kraków 1999. 
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Tabela 3. Potencjał wewnętrzny przedsiębiorstwa 
mocne strony wartość waga iloczyn 
niska energochłonność i kapitałochłonność produkcji, +1 0,11 0,11 
wysoka jakość produktów +3 0,16 0,48 
utrwalona pozycja na rynku +2 0,15 0,30 
optymalna lokalizacja przedsiębiorstwa +2 0,12 0,24 
elastyczna struktura organizacyjna +1 0,10 0,10 
wysoka wydajność pracy +1 0,14 0,14 
    
Słabe strony wartość waga iloczyn 
rynkowe wahania popytu na wytwarzane produkty -1 0,05 -0,05 
obsługa spowolnienia gospodarczego -2 0,02 -0,04 
niedocenianie siły konkurentów -2 0,04 -0,08 
tworzenie nowych rynków (kanałów zbytu) -1 0,06 -0,06 
nietrafione inwestycje -1 0,03 -0,03 
niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych -1 0,02 -0,02 
Źródło: opracowanie Smoleń M., Kreowanie wartości przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu zaufania. Red. Farkašová E., 

Krupa W. K., Skotnyy P., [w.] Pracownicy jako akcelerator (teoria i wyniki badań) Koszyce-Rzeszów s. 126-140. 
 

Tabela 4. Elementy macierzy SWOT budowy strategii przedsiębiorstwa 
silne strony iloczyn słabe strony iloczyn 

niska energochłonność  
i kapitałochłonność produkcji, 

0,11 
rynkowe wahania popytu na 

wytwarzane produkty 
-0,05 

wysoka jakość produktów 0,48 
obsługa spowolnienia 

gospodarczego 
-0,04 

utrwalona pozycja na rynku 0,30 niedocenianie siły konkurentów -0,08 
optymalna lokalizacja 

przedsiębiorstwa 
0,24 

tworzenie nowych rynków (kanałów 
zbytu) 

-0,06 

elastyczna struktura organizacyjna 0,10 nietrafione inwestycje -0,03 

wysoka wydajność pracy 0,14 
niskie wykorzystanie mocy 

produkcyjnych 
-0,02 

suma 1,37  -0,28 
szanse  zagrożenia  

Klimat gospodarczy (oddziaływanie 
kryzysu zaufania) 

0,45 sytuacja na lokalnym rynku pracy -0,16 

postawy decyzyjne i zachowania 
konsumentów 

0,48 
poziom utraty realnej wartości 

pieniądza 
-0,05 

potencjalne źródła finansowania 
przedsiębiorstw oraz cena pieniądza 

0,16 jakość wytwarzanych produktów -0,08 

poziom stosowanej technologii 0,12 
dostosowanie produkcji do norm 

europejskich 
-0,10 

stabilność i przejrzystość prawa 
podatkowego 

0,05 uwarunkowania demograficzne -0,10 

regulacje prawa pracy 0,08 
parytet dochodu i poziom życia 

konsumentów 
-0,12 

suma 1,34  -0,61 
Źródło: opracowanie Smoleń M., Kreowanie wartości przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu zaufania. Red. Farkašová E., 

Krupa W. K., Skotnyy P., [w.] Pracownicy jako akcelerator (teoria i wyniki badań) Koszyce-Rzeszów s. 126-140. 
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W zaprezentowanym przykładzie analizy SWOT przedstawiono czynniki mające wymiar 

wewnętrzny oraz zewnętrzny. Elementy te determinują budowanie wartości przedsiębiorstwa, 

gdyż niektóre stymulują ten proces, a inne go opóźniają lub wręcz uniemożliwiają.  

Przedsiębiorstwa w poszukiwaniu rozwiązań innowacyjnych poszukują oryginalnych 

i unikalnych w skali europejskiej projektów. Przykładem może być przedsiębiorstwo Nowy 

Styl, które chce być najnowocześniejszym w swojej branży w Europie. Korzysta z wiedzy 

uznanych ekspertów oraz dostawców którzy są liderami w swoich branżach. Linie produkcyjne 

zostały zaprojektowane tak, aby umożliwi ć pełną elastyczność produkcji i minimalny czas 

przezbrojenia. Produkcja nie będzie miała seryjnego charakteru, a zależeć będzie od zamówień 

klientów. A wyprodukowanie jednej sztuki wyrobu lub 100 sztuk odbywać się będzie 

z jednakową wydajnością. Wprowadzany w przedsiębiorstwie innowacyjny system 

zarządzania produkcją przełoży się na lepsze zorganizowanie całego procesu, a każdy 

komponent będzie na bieżąco monitorowany21. Przedsiębiorstwo w ramach projektu jako 

jeden z pierwszych producentów mebli biurowych na świecie wdroży innowacyjną technologię 

okleinowania elementów krzywoliniowych za pomocą lasera, co będzie miało przełożenie na 

jakość i wytrzymałość mebli. O ile zastosowanie jej w oklejaniu prostoliniowym jest znane na 

rynku od kilku lat to, o tyle ta technologia dla elementów krzywoliniowych jest światową 

nowością. Realizacja projektu została wsparta dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach programu wspierającego innowacje w gospodarce.  

PODSUMOWANIE  
W procesie budowania wartości gospodarki regionu biorą udział liczni aktorzy i uczestnicy 

rynku, jednak na podkreślenie zasługuje fakt potrzeby współpracy i współdziałania pomiędzy 

sektorem prywatnym i publicznym. Jak podkreślono w opracowaniu to działania publiczne 

samorządu tworzą uzbrojona bazę pod liczne przedsięwzięcia projektowe tworząc nowe 

miejsca pracy.  

Podkreślić należy, że projekty innowacyjne wyzwalają potrzebę ciągłego doskonalenia 

jakości usług publicznych oraz oferty produktów i usług przedsiębiorstw. Budowanie ładu 

gospodarki regionu powinno być oparte na rozwiązaniach innowacyjnych i koordynowane 

w zgodzie z przjętymi planiami zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju.  

Podkreślić również należy, że przebudowa struktury gospodarki i utrwalanie jej ładu 

następuje w trakcie realizacji licznych projektów gospodarczych finansowanych zarówno 

z własnych środków organizacji jak również z funduszy strukturalnych. Harmonia, płynność 

i skuteczność rozwoju to również umiejętność wykorzystania potencjału endogenicznego 

środowisk lokalnych tworzących aktywną przestrzeń gospodarczą regionu, a uzyskane 

wartości i dobra ekonomiczne należy diagnozować jako dobra wspólne gospodarki regionu.  

                                                      
21  Gorczyca E. Inwestycja Nowego Stylu na finiszu. Nowiny 24.pl z dnia 3 lipca 2014.  
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Przedstawione w opracowaniu wyniki najlepszych przedsiębiorstw gospodarki regionu 

jak również retrospektywa ocena wybranych projektów pozwala na optymalne projektowanie 

i inspirowanie rozwiązań innowacyjnych stanowiących synergię ładu gospodarczego.  
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GOSPODARKA KREATYWNA W ASPEKCIE  
GLOBALNYM I REGIONALNYM 

 

Streszczenie 
Prezentowany artykuł stanowi studium teoretyczno-empiryczne zawierające analizę 

i ocenę kształtowania się gospodarki kreatywnej jako aktualnego etapu rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy oraz pomiaru gospodarki kreatywnej w ujęciu globalnym i regionalnym.  

 
Słowa kluczowe:  
Gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka kreatywna, klasa kreatywna, model „3T” 

Floridy, globalny indeks kreatywności. 

 
CREATIVE ECONOMY IN THE GLOBAL  

AND REGIONAL ASPECTS 

 

Abstract  
The presented article is a theoretical and empirical study containing an analysis and 

evaluation of the process of shaping creative economy as the current stage of development of 
knowledge-based-economy as well as the measurements of creative economy in the global and 
regional aspects. 

 
Keywords: 
Knowledge-based-economy, creative economy, creative class, Florida’s 3T model, global 

creativity index.  
 
 

                                                      
1  Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. 
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GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY (GOW) JAKO 
PODSTAWA GOSPODARKI KREATYWNEJ (CREATIVE 
ECONOMY) 
Gospodarka oparta na wiedzy (Knowledge-Based-Economy) to określenie współczesnego 

etapu rozwoju gospodarki, w którym wiedza odgrywa decydującą rolę w stymulowaniu 

rozwoju społeczno-gospodarczego2. Wiedza jest głównym czynnikiem produktywności 

i wzrostu gospodarczego (przed pracą i kapitałem, ziemią, surowcami i energią). Zasadniczą 

rolę w GOW odgrywa informacja, edukacja, technologie informacyjne i komunikacyjne3.  

To pojęcie pojawiło się w połowie lat 80-tych ubiegłego wieku w pracach OECD w kontekście 

sugerowanego początku przełomu cywilizacyjnego oznaczającego zastępowanie ery 

przemysłowej przez bliżej jeszcze niezdefiniowaną cywilizację postindustrialną. Genezę 

GOW wiąże się z dynamicznym rozwojem sektora ICT i wytwarzanym w nim produktom. 

Rozwój ten został zapoczątkowany po drugiej wojnie światowej i przybrał na sile 

szczególnie w ostatnich latach, gdzie w warunkach gwałtownego rozwoju informatyki, 

mikroelektroniki itp., nauka została uwikłana w rozwój gospodarczy do tego stopnia,  

że polityka gospodarcza zaczęła przekształcać się w politykę naukową, techniczną  

i innowacyjną a jednocześnie znacznie wzrosła rola instytucji pośredniczących między nauką 

i gospodarką. Polityka naukowa zostaje podporządkowana strategii wzrostu gospodarczego  

a priorytetem staje się edukacja, aby nowa wiedza mogła rozpowszechniać się i stać się 

podstawą rozwoju społeczeństwa, wiedzy i gospo-darki wiedzy. Uniwersytety i instytucje 

sfery B + R odgrywają w tym procesie kluczową rolę, stając się katalizatorem 

przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności.  

Charakteryzując GOW często konfrontuje się jej cechy charakterystyczne z cechami 

gospodarki przemysłowej, w której masowa fordowska produkcja dóbr i ekonomia skali, 

ustępuje produkcji i dystrybucji wiedzy, którą traktuje się obok surowców, kapitału i pracy 

jako najbardziej znaczący zasób4. Wiedza jest zatem fundamentem rozwoju GOW a zwłaszcza 

zdolność jej przekształcania w nowe rynkowe zastosowania produktowe, technologiczne 

i organizacyjne. Zgodnie z koncepcją austriackiego ekonomisty J.A. Schumpetera z pierwszej 

połowy XX w. (tzw. „era Schumpetera”) świat działa wg mechanizmu, którego głównymi 

ogniwami są5: 
• innowacje i procesy innowacyjne, 

                                                      
2  M. Matusiak, K. Matusiak, Gospodarka oparta na wiedzy, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik 

pojęć (red. K.B. Matusiak), PARP, Warszawa 2011, s. 93.  
3  Nauka, Nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne 2007-2013, Ministerstwo Nauki i Informa-

tyzacji, Warszawa 2005, s. 98. 
4  P.F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999. 
5  K.B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, SGH, Warszawa 

2010. 
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• innowacyjny przedsiębiorca oraz rola nowych firm w transferze i komercjalizacji 
technologii, 

• twórcza destrukcja i jej ekonomiczne, społeczne i strukturalne skutki, 
• prawidłowości zmian technologicznych w czasie w postaci tzw. długich fal 

Kondratieffa. 

Współczesna kombinacja tych elementów uzupełniona o kreatywność osób i zespołów 

tworzy dynamiczną gospodarkę wiedzy opartą na zdolnościach wykorzystania szans przez 

dynamiczne i turbulentne otoczenie, w którym funkcjonuje współczesny świat. Można 

wskazać pięć istotnych warunków, które winny być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, 

regiony i państwa w zakresie generowania nowych możliwości związanych z transformacją 

gospodarki od struktur przemysłowych do struktur opartych na wiedzy. Są nimi6: 
• rozwój efektywnych systemów innowacyjnych na styku biznesu, nauki, administracji 

i społeczeństwa, zdolnych do wykorzystania rosnących zasobów globalnej wiedzy 
oraz procesów ich powiększania, 

• cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa (rozwój i szeroka dostępność infrastruktury 
ICT- Internet szerokopasmowy oraz procedur administracyjnych i e-usług, podpis 
elektroniczny, e-podatki itp.), 

• rozwój nowych kwalifikacji, kompetencji zawodowych oraz motywacji do aktywnego 
włączenia się ludzi w przeobrażenia ekonomiczno-społeczne, 

• wytworzenie efektywnego systemu bodźców ekonomicznych, stymulującego 
absorpcję nowej wiedzy przez ludzi i podmioty gospodarujące oraz wspierającego 
niezbędne przemiany społeczne, 

• akceptacja przez społeczeństwo i podmioty gospodarujące dla ciągłych innowacji 
i zmian oraz twórczej destrukcji w życiu codziennym.  

 

Usystematyzowany zbiór cech społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 

wiedzy zawiera tabela 1.  

Gospodarka oparta na wiedzy jest najczęściej opisywana za pomocą atrybutów wiążących 

się z przekształceniami i rolą sektora usług zwłaszcza informacyjnych oraz rolą wiedzy 

w postaci różnych form kapitału informacyjnego w procesach produkcji konsumpcji i szerzej 

rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego. Istotnym elementem takich charakterystyk 

jest również transmisja wiedzy do procesów zarządzania oraz sposobów działania podmiotów 

gospodarczych jak też funkcjonowania bardziej złożonych struktur gospodarczych, takich jak 

np. klastry. Eksponuje się w niej również rolę elektronicznych (wirtualnych) aspektów 

funkcjonowania gospodarki (e-gospodarka, e-handel, e-bankowość, e-learning, itp.). Elementy 

charakteryzujące GOW ilustruje schemat 1.  
 
 

                                                      
6  Budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Szanse i wyzwania stojące przed krajami kandydującymi do 

członkostwa w Unii Europejskiej [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego (red. 
A. Kukliński), KBN Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa 2003. 
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Tabela 1. Najczęściej wymieniane cechy społeczeństwa informacyjnego  
i gospodarki opartej na wiedzy. 

 
Źródło: S. Czaja, A. Becla, J. Włodarczyk, T. Poskrobko, Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy.  

Difin, Warszawa 2012, s. 221.   
 

Gospodarka oparta na wiedzy jest ściśle związana z rozwojem społeczeństwa 

informacyjnego, co oznacza, że opiera się ona na siłach, które determinują funkcjonowanie 

takiego społeczeństwa. Warunkiem poprawnego i skutecznego funkcjonowania układu 

gospodarka oparta na wiedzy – społeczeństwo informacyjne jest istnienie odpowiednich 

„filarów” stabilizujących ten układ (vide schemat 2). Te filary to sui generis „pasy 

transmisyjne” przenoszące wzajemne oddziaływania obu tych złożonych a jednocześnie 

bardzo dynamicznych i turbulentnych systemów. Wszystkie te elementy znajdują się  

w centrum badań nad gospodarką opartą na wiedzy, nad społeczeństwem informacyjnym oraz 

w zakresie takich dyscyplin jak ekonomia informacji, teoria ekonomii, teoria rozwoju 

społeczno-gospodarczego, cybernetyka oraz teoria organizacji i zarządzania.     
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Schemat 1. Elementy charakteryzujące gospodarkę opartą na wiedzy. 
Źródło: S. Czaja, A. Becla, J. Włodarczyk, T. Poskrobko, Wyzwania współczesnej  

ekonomii. Wybrane problemy, op. cit. s. 222.  
 

 

 

Schemat 2. Główne filary gospodarki opartej na wiedzy. 
Źródło: jak wyżej. 

GENEZA I ROZWÓJ KREATYWNEJ GOSPODARKI – 
ASPEKTY TEORETYCZNE 
Kreatywność jest sposobem myślenia, który polega na wyszukiwaniu szczególnych zależności 

między elementami i łączeniu ich w niestandardowy sposób. Niekiedy bywa ona określana 

jako zdolność łączenia bodźców płynących ze środowiska zewnętrznego z bardzo 

oryginalnymi odpowiedziami i generowanie wniosków zasadniczo odmiennych od 

powszechnie uznawanych. Efekt kreatywności jest generowany w wyniku rozbicia 

wyuczonego schematu myślenia i wykorzystania posiadanej wiedzy do tworzenia nowych 

pomysłów. Według różnych teorii poziom myślenia twórczego zależy od7: 
• cech jednostki (dotychczasowe doświadczenia, wiedza, sposób myślenia, zdolności;  

                                                      
7  P. Niedzielski, Kreatywność (Creativity, Creative  Thinking) [w:] Innowacje i Transfer Technologii (red. 

K.B. Matusiak) PARP, Warszawa 2011, s. 152; P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i kreatywność, Wyd. 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. 
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• bodźców płynących z otoczenia (sprzyjająca atmosfera, oddziaływanie grupy 
współpracującej, akceptacja abstrakcyjnych pomysłów);  

• obu ww. czynników 
 

Rezultatem myślenia kreatywnego z ekonomicznego punktu widzenia jest użyteczne 

rozwiązanie będące odpowiedzią na specyficzne potrzeby, co ma szczególne znaczenie dla 

innowacyjności przedsiębiorstw. Na ogół przyjmuje się, że innowacja jest zastosowaniem 

twórczego pomysłu, zaś kreatywność jest procesem myślowym, który warunkuje aktywację 

procesu innowacyjnego poprzez generowanie nowatorskich rozwiązań. Kreatywność  

w połączeniu z innymi czynnikami wpływa na efektywność przebiegu wszystkich faz procesu 

innowacyjnego. Twórcze myślenie jest warunkiem kreatywnej innowacyjności podmiotów 

gospodarczych, a ta z kolei stanowi główny czynnik kształtujący przewagę konkurencyjną  

w obecnej sytuacji rynkowej8.  

Wielu autorów uważa, że kreatywność odgrywa kluczową rolę w rozwoju społecznym  

i gospodarczym. Jako przykłady podają oni Ateny i Londyn w sferze kultury, Dolinę 

Krzemową, Berlin i Manchester w sferze technologii oraz Paryż, Rzym i Nowy Jork w sferze 

życia miejskiego. Motoryczną siłą rozwoju jest w ich przypadku połączenie innowacji 

technologicznych, kreatywności i skutecznego zarządzania. Kalifornijska Dolina Krzemowa, 

Research Triangle Park w Północnej Karolinie, Seattle w stanie Washington, Austin – stolica 

stanu Teksas w USA, Bangalore w Indiach, Dublin w Irlandii oraz cała Szwecja stanowią 

kliniczne przykłady rozwoju opartego na technologii, badaniach i rozwoju oraz Internecie9.  

Dynamiczne i synergiczne powiązanie elementów napędowych gospodarki wiedzy, tj. 

kreatywności, innowacji, przedsiębiorczości doprowadziło współcześnie do wygenerowania 

koncepcji kreatywnej gospodarki. Ten kierunek badań potwierdzają obserwacje wymienionych 

wyżej państw i regionów, które w ostatnich latach wzmocniły swoją pozycję konkurencyjną.  

Prezentowana koncepcja, mimo pewnych zastrzeżeń metodologicznych, zdobyła duże 

uznanie i stanowi inspirację dla wielu projektów badawczych10. Nie jest to pomysł całkowicie 

nowatorski, bowiem nawiązuje do idei społeczeństwa twórczego z lat 50-tych i 60-tych XX 

wieku, do której odwoływał się często w działalności politycznej Ronald Reagan. Podstawy 

gospodarki kreatywnej zostały określone przez R. Floridę, której wyznacznikami są 

wyobraźnia, wiedza i wolność tworzące bazę mechanizmów rozwojowych w postaci tzw. 

modelu 3T (talent, technologia i tolerancja)11. 

                                                      
8  M.A. West, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN Warszawa 2000. 
9  K. Zasiadły, Klasa kreatywna (Creative class) [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. PARP,  

Warszawa 2011, s. 135-136. 
10  Zob. m.in. M. Mróz, D. Mróz, Znaczenie gospodarki kreatywnej w rozwoju regionalnym i w podnoszeniu 

konkurencyjności regionów [w:] Gospodarka i finanse, Zeszyt 4, Rozwój lokalny i regionalny, Staropolska 
Szkoła Wyższa w Kielcach, Kielce 2014, s. 33-45. 

11  R. Florida, The rise of the creative class, Basic Books, New York 2002; polskie wydanie: R. Florida, 
Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 256 i nast. , R. Florida, Cities 
and Creative Class, Routledge, New York 2005, s. 35 oraz Power to the cities (Rozmowa z Richardem 
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• Talent to kreatywni i przedsiębiorczy ludzie (badacze, przedsiębiorcy, ludzie kultury) 
o szerokiej wiedzy o charakterze multidyscyplinarnym, którzy są świadomi swoich 
kompetencji i ich wartości niezależnie od miejsca na ziemi. Jednocześnie rodząca 
tzw. klasa kreatywna (creative class) jest świadoma, że praca musi być dobrze 
nagradzana oraz że w otoczeniu powinny być zapewnione godziwe warunki do pracy, 
spędzania czasu wolnego i życia. 

• Technologia oznacza łatwy i szybki dostęp do wiedzy i wyników badań oraz zasobów 
umożliwiających ich przekształcenie w innowacje. To także warunki do 
urzeczywistniania pomysłów utalentowanych ludzi, gdzie uczelnie pomagają 
i dostarczają kompetencji do realizacji ambitnych idei biznesowych, gdzie instytucje 
naukowo-badawcze nie są tylko zamkniętymi „silosami wiedzy” z patentami 
ukrytymi w szufladach, gdyż nie ma chętnych do ich wykorzystania i gdzie wiedza 
technologiczna jest szybko przekształcana w innowacje.  

• Tolerancja oznacza otwartość na osoby o innym pochodzeniu, poglądach tradycjach 
i religii, akceptację różnorodności jako pożywki dla naukowych idei, które bez 
wolności nie mają szans na ujawnienie się i rozwój, to także wyrozumiałość dla 
„zwariowanych” oraz akceptacja dopuszczalnego ryzyka i błędu.  

 

Można doszukać się tu bezpośrednich odniesień do sformułowanych wcześniej 

wyznaczników, bowiem talent jest tutaj odmianą wyobraźni, technologia jest wiedzą, zaś 

tolerancja formą rozumienia wolności. W tych warunkach istnieje potrzeba modyfikacji 

paradygmatu gospodarki wiedzy, której motorem rozwoju są innowacje, o indywidualną 

kreatywność jako siłę sprawczą (driving force) rozwoju12. A zatem gospodarka kreatywna to 

taka gospodarka, w której nowym czynnikiem produkcji staje się niematerialny zasób – 

kreatywność. Oznacza to że „gospodarka kreatywna to zbiór działalności opartych 

współcześnie na różnych formach własności intelektualnej i na nowych technologiach 

informacyjno-komunikacyjnych”13 

Gospodarka kreatywna oznacza odejście od postrzegania innowacji jedynie w wymiarze 

techniki i przesunięcie ich w kierunku takich dziedzin jak architektura, reklama, sztuka, 

wzornictwo, edukacja, przemysł muzyczny, nowe media, prezentacja sztuki, wydawnictwa, 

radio i telewizja, film, rozrywka, konserwacja zabytków, muzealnictwo, software, turystyka, 

rozwój usług sieciowych itp. W najbardziej rozwiniętych krajach powstaje i rozwija się klasa 

twórcza (kreatywna), która w istotny sposób różni się od dotychczasowych wzorców zarówno 

                                                                                                                                                   
Floridą, wpływowym amerykańskim intelektualistą, twórcą pojęcia klasy kreatywnej [w:] Trzęsienie 
kapitalizmu, czyli jak zaczął się kryzys i czym się skończy, Niezbędnik Inteligenta Plus, Polityka Wydanie 
Specjalne nr 1/2012,s. 116-120 a także A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz, Region 
w gospodarce opartej na wiedzy, Difin Warszawa 2011, s. 55.  

12  K.B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce 
uniwersytetów w procesach innowacyjnych, SGH w Warszawie, Warszawa 2010, s. 71.  

13  A. Klasik, A. Drobniak, K. Wrana, Perspektywy rozwoju aglomeracji górnośląskiej na podstawie 
gospodarki kreatywnej, [w:] Biblioteka Regionalisty nr 9/ 2009, (red. S. Korenik, B. Filipiak), Wyd. 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 57.  
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pracowników najemnych jak i przedsiębiorców oraz menedżerów14. Do tej kategorii zalicza się 

pracowników wyższych uczelni i instytutów badawczych, mediów, marketingu i reklamy, 

projektantów mody, architektów, artystów i pracowników przemysłu rozrywkowego oraz 

różnego rodzaju high-tech workers. Funkcjonowanie takich zawodów wymaga innowacyjnej 

aktywności wyrastającej z indywidualnych talentów, twórczości, zdolności, kreatywności oraz 

intelektualnego niepokoju. Można więc powiedzieć, że jest to gospodarka, w której niemalże 

dominuje sektor nauki i kultury. Miejsca w których funkcjonuje gospodarka kreatywna to 

przede wszystkim miasta i aglomeracje. Zatem jej efekty można scharakteryzować danymi 

zawartymi w tabeli 2. Wynika z niej, że gospodarka kreatywna generuje efekty w postaci 

nowych miejsc pracy a tym samym przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości 

intelektualnej. Dotyczy to bezpośrednio problematyki rozwoju miast, w szczególności 

aglomeracji, metropolii oraz obszarów metropolitalnych. W pewnym sensie tworzy się 

specyficzny rozwój takich ośrodków w oparciu o gospodarkę opartą na wiedzy jako elementu 

gospodarki kreatywnej. Występują jednakże podstawowe różnice pomiędzy gospodarką opartą 

na wiedzy a gospodarką  kreatywną, które zostały zaprezentowane w tabeli 3.  
 

  Tabela 2. Gospodarka kreatywna i jej efekty rozwojowe w mieście i aglomeracji. 

 
Źródło: A. Klasik, A. Drobniak, K. Wrana, Perspektywy rozwoju aglomeracji górnośląskiej na podstawie gospodarki 

kreatywnej, [w:] Biblioteka Regionalisty nr 9/2009, (red.) S. Korenik, B. Filipiak, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu 2009, s. 57.  

                                                      
14  R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, op. cit. s. 82 i nast.  
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  Tabela 3. Różnice między GOW a gospodarką kreatywną. 

 
Źródło: S. Korenik, Gospodarka kreatywna, [w:] Rozwój lokalny i regionalny. Innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości, 

(red.) M. Dylewski, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej 2010. Zeszyty Naukowe Nr. 27, s. 74.  
 

GOSPODARKA KREATYWNA W UJ ĘCIU GLOBALNYM  
I REGIONALNYM  
Na podstawie wskaźników 3T kreatywnej gospodarki opartej na wiedzy skonstruowany został 
indeks kreatywności, który stanowi podstawę do sporządzania list twórczych państw  
i regionów (centrów kreatywności)15. W USA niekwestionowanym liderem inkubacji nowych 
idei jest region Zatoki San Francisco włącznie z Doliną Krzemową. Dwa uniwersytety 
Stanforda i Berkley stanowią koła zamachowe regionu i ze względu na potencjał intelektualny 
nazywane są „noblowskimi”, bowiem w nich rodzą się oryginalne idee w zakresie informatyki, 
elektroniki, fizyki, ale także humanistyki, medycyny czy genetyki. San Francisco należy do 
centrów muzycznych, malarskich i architektonicznych a symbolami jego wielokulturowości są 
miasteczka Chinatown i Japantown. Wielu uczonych literatów i artystów twierdzi, że region 
Zatoki San Francisco to „magiczne miejsce na Ziemi”. Drugą pozycję w omówionym rankingu 
zajmuje stolica Teksasu Austin kojarzona z wieloma firmami high-tech np. Dell, Trilogy itp. 
Jednakże rezydenci stolicy stanowej protestują przeciwko określeniu high-tech city i swoje 
miasto dumnie nazywają creative place, gdzie dynamicznie rozwija się nie tylko technologia, 
ale wszystkie dziedziny życia kulturalnego, sztuka i rozrywka. Teksański uniwersytet jest 
wylęgarnią ludzi wykształconych, przedsiębiorczych i innowacyjnych. Bujnie rozwinęło się tu 
życie muzyczne, zwłaszcza na Austin’s Sixth Street, gdzie króluje alternatywny rock a liczne 
kluby, puby, festiwale filmowe i teatralne tworzą niepowtarzalny klimat teksański. Listę 

                                                      
15  Autorem konstrukcji indeksu kreatywności jest R. Florida, który zaproponował ją w 2005 roku w pracy: The Flight 

of the Creative Class. The New Global Competition for Talent, Harper Collins, New York 2005, s. 154-157.  
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centrów kreatywności w USA można mnożyć. Dla przykładu są to Seattle (Washington state), 
Boston (stolica stanu Massachusetts), Raleigh-Durham (Północna Karolina), gdzie 
zlokalizowany jest Research Triangle Park. Regiony twórcze występują również w innych 
częściach świata m.in. w krajach skandynawskich i Beneluxu gdzie stosunkowo wysoka jest 
tolerancja dla inności, różnorodności jak również kulturowej czy etnicznej nowości. W ww. 
regionach i centrach klasa twórcza zapuszcza swoje korzenie i wiele wskazuje na to,  
że w niedalekiej przyszłości od niej zależeć będą reguły rządzące światem. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje fakt, że aktywnym elementem kreatywnego miejsca, często centralnym 
jak w przypadku Doliny Krzemowej jest każdorazowo uniwersytet lub sieć instytucji 
naukowo-badawczych, otwartych na współpracę z otoczeniem oraz podejmujących inicjatywy 
dotyczące rozwoju innowacyjności, przedsiębiorczości i współpracy z biznesem.  

Polska na mapie kreatywności świata zajmuje 41 miejsce spośród 82 państw o czym 
świadczy globalny indeks kreatywności16. Wszystkie państwa oceniane są pod względem 
trzech składników, tzw. 3T: technologia, talent i tolerancja. Polska najlepiej prezentuje się pod 
względem talentów, zajmuje 29 miejsce. Niestety słabiej Polska wypada w kategorii technolo-
gii i tolerancji gdzie zajmuje odpowiednio 37 i 58 miejsce. Tak niską pozycję w ocenie 
tolerancji Polska zawdzięcza bardzo słabej otwartości na mniejszości etniczne i religijne 
i niewiele lepszej odnośnie akceptacji osób homoseksualnych. W ogólnym poziomie 
kreatywności na świecie dominują przede wszystkim kraje skandynawskie, które znajdują się 
w pierwszej dziesiątce, ze Szwecją na pierwszym miejscu.  

Sektory kreatywne koncentrują się w regionach o wyższym poziomie życia. Wysoki 
poziom życia nie tylko powoduje, że ludzie chętnie osiedlają się na danym terenie i aktywnie 
uczestniczą w życiu społecznym, ale także przyciąga inwestycje zagraniczne. Decydując się na 
lokalizację swoich filii światowe koncerny biorą pod uwagę jakość życia w danym miejscu by 
zapewnić pracownikom jak najlepsze warunki pracy. Jakość życia jest czynnikiem niezwykle 
trudno mierzalnym. Jednakże taką próbę podjęto w ramach badania dotyczącego warunków 
i jakości życia Polaków17. W badaniach uwzględniono aspekty zarówno ekonomiczne, takie 
jak zasobność majątkowa, zarobki, oszczędności i kredyty oraz pozaekonomiczne takie jak styl 
życia, uczestnictwo w kulturze, edukacja itp. Jak wynika z rysunku 1 regionami najlepszymi 
pod względem życia w Polsce są województwa: mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie 
i pomorskie. Najniższy natomiast poziom życia występuje w województwie lubuskim 
i świętokrzyskim, które najbardziej odstaje od innych regionów w Polsce.  

W kontekście analizy powiązań innowacji, które są efektem kreatywności i inwencji 
twórczej z jakością życia oraz bogactwem i dobrobytem można wykorzystać prosty model 
liniowy (vide rysunek 2), interpretując dobrobyt jako kategorię zbliżoną do jakości życia.  

                                                      
16  Zob. M. Mróz, D. Mróz, Znaczenie gospodarki kreatywnej w rozwoju regionalnym i w podnoszeniu 

konkurencyjności regionów [w:] Gospodarka i Finanse Zeszyt 4. Rozwój lokalny i regionalny, Staropolska 
Szkoła Wyższa w Kielcach, Kielce 2014, s. 41-42.  

17  J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza Społeczna 2011, Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu 
Społecznego, Warszawa 2011. 
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Potencjał poszczególnych regionów w Polsce ilustruje rysunek 3 na którym 

przedstawiono trzy elementy, tj. liczbę podmiotów w sektorach kreatywnych, jakość życia oraz 

udział klasy kreatywnej w zatrudnieniu. Wyraźnie widać, że im wyższy jest poziom jakości 

życia i udział klasy kreatywnej, tym więcej w danym regionie jest zlokalizowanych firm 

z sektorów kreatywnych, bowiem wysoka jakość życia sprawia, że dany region jest atrakcyjny 

nie tylko dla klasy kreatywnej, ale również dla przedsiębiorstw sektorów kreatywnych, które 

wymagają sprzyjających warunków dla swojego rozwoju opartego na procesach twórczych. 

Na tle pozostałych regionów Polski wyraźnie przoduje województwo mazowieckie, w którym 

potencjał sektorów kreatywnych jest najwyższy, oraz województwo świętokrzyskie 

wykazujące najsłabszy potencjał. W ramach pozostałych województw na uwagę zasługuje 

grupa liderów w skład której wchodzą województwa małopolskie, dolnośląskie, pomorskie, 

śląskie i wielkopolskie oraz województwo podlaskie i łódzkie, które wykazują dodatnią 

dynamikę koncentracji przedsiębiorstw z sektorów kreatywnych. Natomiast w województwie 

łódzkim dobrze rozwinięte są sektory powiązane z kreatywnymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Rys. 1. Wskaźnik jako ści życia w poszczególnych województwach, 2011 r. 

Źródło: Klastry w sektorach kreatywnych –motory rozwoju miast i regionów (red. S. Szultka), PARP,  Warszawa 2012, s. 32.  
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Rys. 2. Innowacje a tworzenie dobrobytu: uproszczony model liniowy 

Źródło: M.A. Weresa, Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2012, s. 243. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 3. Liczba podmiotów sektorów kreatywnych w poszczególnych województwach  

w zestawieniu z jakością życia i udziałem klasy kreatywnej w roku 2009. 
Źródło: Klastry w sektorach kreatywnych –motory rozwoju miast i regionów (red. S. Szultka), PARP, Warszawa 2012, s. 33. 

 

PODSUMOWANIE 
Koncepcja gospodarki kreatywnej jako nowego sposobu generującego rozwój gospodarczy 

krajów i regionów zdobywa w Polsce w ostatnim okresie czasu dużą popularność. Wychodzi 

ona naprzeciw nowym tendencjom we współczesnej gospodarce światowej i w rozwoju 

regionalnym. Zagadnieniem kluczowym według R. Floridy –twórcy tej koncepcji jest 

wyjaśnienie różnic w rozwoju regionalnym opartym na tzw. sektorach kreatywnych a także 
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poszukiwanie źródeł mobilności członków klasy kreatywnej i czynników, które decydują o ich 

osiedlaniu się w określonym miejscu. Przeprowadzona przez niego analiza przestrzennego 

wymiaru kreowania innowacji w Stanach Zjednoczonych udowodniła, że tworzenie 

zaawansowanej wiedzy technicznej i innowacji jest w tym kraju silnie skoncentrowane 

geograficznie a sytuacja analogiczna występuje w większości krajów europejskich, w tym 

także w Polsce.  

W koncepcji R. Floridy teoria ”kapitału społecznego” powinna ustąpić miejsca teorii 

kapitału kreatywnego, która polega na tym, że osoby kreatywne są siłą napędową rozwoju 

gospodarczego i podnoszenia dobrobytu społecznego oraz jakości życia, a miejsca, które one 

licznie zamieszkują zwane „skupiskami talentu” – rozwijają się bardziej dynamicznie  

i wykazują zdolność przyciągania jeszcze większej liczby kreatywnych jednostek. Zatem  

wybierają one miejsca, w których chcą mieszkać i żyć nie tylko na podstawie dostępnych 

stanowisk pracy i wysokości możliwych zarobków, ale jako osoby kreatywne i wykształcone 

preferują miejsca przyjazne, innowacyjne, tolerancyjne i różnorodne, które R. Florida określa 

mianem „creative centers”. 

Indeks kreatywności autorstwa R. Floridy stanowi podstawę do sporządzania list 

twórczych państw i regionów, w których powstają sektory kreatywne i rozwija się klasa 

kreatywna, od których w niedalekiej przyszłości będą zależeć reguły rządzenia światem.  

Kraje Unii Europejskiej w wyniku wdrożenia Strategii Lizbońskiej znajduje się wciąż  

w czołówkach rankingów innowacyjności. Jednakże problem polega na tym, że cały kontynent 

w tym wyścigu ciągnie tylko kilkadziesiąt regionów w kilku krajach. Unijny cel to 

przeznaczanie 3% PKB na badania i rozwój. W Niemczech udało się to osiągnąć w 11 z 39 

regionów, ale na tę 11 przypada 19% wszystkich unijnych wydatków na B + R. W Szwecji 

jako najbardziej innowacyjnym kraju Unii cel osiągnęły 4 z 8 regionów a we Francji większość 

zgłoszeń patentowych pochodzi tylko z dwóch regionów. Polska należy do grupy 

innowacyjnych maruderów i wciąż lokowana jest w gronie 5-6 najmniej innowacyjnych 

krajów UE. Unię Europejską przegoniła Korea Południowa i na podobną ścieżkę wkroczyły 

Chiny.  

Ponieważ w Europie skończyły się pomysły na wspomaganie innowacyjności a Strategia 

Lizbońska poniosła fiasko niektórzy eksperci chcą budować konkurencyjność Europy na takich 

przewagach jak design i jakość życia, co jest zbieżne z teorią klasy kreatywnej i sektorów 

kreatywnych czyli gospodarki kreatywnej R. Floridy.  

Zdaniem autorów niniejszego opracowania gospodarka kreatywna jest sensowną 

alternatywą wobec marazmu europejskiej strategii rozwoju, dotyczy to także Polski.  
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DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE 
ABSORPCJI ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  

DOSTOSOWANIA DO GLOBALIZACJI  

 
Streszczenie 
Efektywne finansowanie programów rynku pracy ze środków funduszy unijnych wymaga 

sprawności, zaangażowania i kreatywności odpowiednich służb administracji publicznej. 
Dotyczy to w szczególności procedury wykorzystania środków Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji, w której uczestniczą zarówno urzędy administracji państwowej, 
jak i samorządowe służby zatrudnienia. Celem opracowania jest przedstawienie roli jednostek 
administracji publicznej we wdrażaniu procedury dofinansowanie z EFG projektów 
aktywizujących rynek pracy oraz analiza efektywności w tym zakresie wojewódzkich  
i powiatowych urzędów pracy. 

 
Słowa kluczowe:  
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THE ACTION OF THE PUBLIC ADMINISTRATION IN THE 
SCOPE OF THE ABSORPTION OF THE EUROPEAN 

GLOBALISATION ADJUSTMENT FUND 
 

Abstract 
Effective financing of labour market programmes from the EU funds requires efficiency, 

dedication and creativity of the relevant departments of the public administration. It concerns in 
particular the procedures for the use of the European Globalisation Adjustment Fund, involving 
both government departments and local government employment services. The objective of 
this article is to present the role of public administration in the implementation of the 
procedures for funding from the EGF projects supported labour market and the analysis of the 
efficiency of district offices work. 

 
Keywords:  
Public administration, European funds 

                                                      
1  Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. 
2  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu. 
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WPROWADZENIE 

Polityka rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu realizowana jest przy współdziałaniu 

jednostek administracji centralnej i samorządowej. Wieloletnie kompleksowe programy  rynku 

pracy finansowana są zarówno ze źródeł krajowych – przede wszystkim z Funduszu Pracy jak  

i ze środków funduszy europejskich, głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji stanowi doraźny instrument aktywizacji 

tych regionalnych i lokalnych rynków pracy, na których znaczące pogorszenie sytuacji  

i skokowy wzrost liczby bezrobotnych jest efektem zmian strukturalnych światowego handlu a 

w szczególności znacznego wzrostu importu do Unii Europejskiej, spadku udziału rynkowego 

UE w niektórych branżach, bądź przenoszenia produkcji do krajów trzecich. Środki tego 

funduszu można również wykorzystywać na rynkach pracy ponoszących skutki światowych 

kryzysów gospodarczych. Pomoc z EFG może być udzielona przy spełnieniu jednego z trzech 

warunków, jakimi są: utrata pracy lub zaprzestanie samodzielnej działalności w ramach 

przedsiębiorstwa wraz łańcuchem dostaw przez co najmniej 500 osób w okresie 4 miesięcy 

albo zwolnienie z pracy lub rezygnacja z działalności na własny rachunek przynajmniej 500 

osób w tej samej branży w jednym lub sąsiadujących regionach (na poziomie NUTS 2 –  

w Polsce w województwach) w okresie 9 miesięcy albo szczególna sytuacja na niewielkim 

rynku pracy związana z poważnym wpływem zwolnień na stan lokalnego zatrudnienia  

i gospodarki3. 

Pomoc finansowa z EFG ma relatywnie niewielkie znaczenie z punktu widzenia 

krajowego rynku pracy, ale może stanowić istotny instrument przeciwdziałania bezrobociu  

o zasięgu lokalnym, wspomagający systemowe programy Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Pomimo to, analiza statystyk Europejskiego Funduszu Dostosowania do 

Globalizacji z całego okresu jego funkcjonowania od roku 2006, prowadzi do wniosku, że jest 

to instrument mało popularny i słabo wykorzystywany przez państwa członkowskie UE4. 

Procedura aplikowania o wsparcie EFG jest dość skomplikowana, wymaga 

zaangażowania i współdziałania publicznych służb zatrudnienia na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym oraz włączenia w ten proces lokalnych pracodawców. Niezwykle 

ważny jest sposób propagowania i wdrażania projektów, które uzyskały wsparcie z EFG  

a efektywność wykorzystania środków EFG, mierzona stopniem reintegracji zawodowej 

beneficjentów, uzależniona jest od  kreatywności i skuteczności działania samorządowych 

służb zatrudnienia. 

                                                      
3  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/3013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i uchylenia rozporządzenie (WE) nr 1927/2006, 
Dz.U. UE L. 347/855. 

4  Summary of EGF applications 2007-2014, http://ec.europe.eu/social [dostęp 20.06.2014],  Sprawozdanie 
Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z działalności Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji (EFG) w 2012 r., COM(2013) 782 final,  Bruksela 2013. 
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Celem opracowania jest przedstawienie roli jednostek administracji publicznej we 

wdrażaniu procedury dofinansowanie z EFG projektów aktywizujących rynek pracy oraz 

analiza aktywności i efektywności w tym zakresie wojewódzkich i powiatowych urzędów 

pracy.  

ZADANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W PROCESIE 
POZYSKIWANIA ŚRODKÓW EFG 
Efektywne korzystanie z funduszy unijnych wymaga stosowania określonych standardów 

funkcjonowania administracji publicznej a w szczególności profesjonalizmu  w realizacji 

zadań, znajomości społeczno-ekonomicznych uwarunkowań globalizacyjnych oraz 

umiejętności kształtowania relacji z otoczeniem5. Procedura finansowania środkami 

Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji projektów aktywizujących regionalne  

i lokalne rynki pracy państw unijnych ma miejsce na szczeblu wspólnotowym i krajowym. 

Organami unijnymi, uczestniczącymi w tej procedurze są Komisja Europejska, Parlament 

Europejski i Rada UE. Wniosek o przyznanie pomocy z EFG składany jest przez państwo 

członkowskie do Komisji Europejskiej. Dotacja z EFG, w formie jednorazowej płatności, 

służąca refundacji 65% kosztów kwalifikowanych projektu, sfinansowanego wcześniej ze 

środków krajowych, przyznawana jest decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE na 

wniosek Komisji Europejskiej.6  

W Polsce, instytucją odpowiedzialną za zarządzanie i wdrażanie EFG jest Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju  (dawniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) a szczególną rolę  

w procesie pozyskiwania środków tego funduszu odgrywają publiczne służby zatrudnienia 

obejmujące:7 urząd obsługujący ministra właściwego do spraw pracy – aktualnie Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej, odpowiednie wydziały urzędów wojewódzkich, wojewódzkie 

urzędy pracy, będące jednostkami organizacyjnymi samorządu województwa oraz powiatowe 

jednostki administracji zespolonej, jakimi są powiatowe urzędy pracy. Inicjatorami starań  

o wsparcie EFG mogą być pracodawcy, wojewódzkie urzędy pracy lub resorty, w ramach 

których funkcjonują przedsiębiorstwa zwalniające pracowników. Zakres zadań jednostek 

administracji publicznej w ramach procedury aplikowania o wsparcie EFG przedstawiono  

w tabeli 1. 

 

 

                                                      
5  M. Jabłoński, Wpływ procesu globalizacji na wzajemne relacje administracji publicznej i obywateli 

w Polsce oraz w Unii Europejskiej, [w:] Administracja publiczna wobec procesów globalizacji, red. 
M. Rudnicki, M. Jabłoński, C.H.Beck, Warszawa 2011., s. 48. 

6  Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 
ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Dz. U. UE, L. 406.  

7  Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z późniejszymi zmianami 
– tekst jednolity obowiązujący od 27.05.2014 r., DZ.U. 2013 poz. 674. 
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Tabela 1. Zadania administracji publicznej w procedurze aplikowania o środki EFG 
Jednostka  

organizacyjna 
administracji  

publicznej 

Zakres zadań 

Administracja samorządowa 

Powiatowy  
Urząd Pracy 

- Informuje pracodawcę o możliwości skorzystania ze wsparcia EFG. 
- Gromadzi informacje dotyczące zwolnień i analizuje ich przyczyny. 
- Współpracuje z pracodawcą przy przygotowaniu wniosku zawierającego wstępną 
propozycję oraz kosztorys zindywidualizowanych usług finansowanych z EFG. 
- Przekazuje wniosek aplikacyjny do właściwego WUP, do MPiPS oraz do wiadomości MIiR. 

Wojewódzki  
Urząd Pracy 

- W porozumieniu z samorządem województwa dokonuje oceny skutków planowanych 
zwolnień dla lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz określa obszar objęty zwolnieniami. 
- Na podstawie posiadanych informacji o zwolnieniach  spełniających kryteria wsparcia  
z EFG, w porozumieniu z samorządem województwa, może sporządzić wniosek aplikacyjny 
zawierający wstępną propozycję oraz kosztorys zindywidualizowanych usług finansowanych 
z EFG. 
- Przekazuje do MPiPS oraz do wiadomości MIiR uzupełniony lub przygotowany z własnej 
inicjatywy wniosek aplikacyjny. 

Administracja centralna 

Ministerstwo  
Pracy 

 i Polityki  
Społecznej 

- Analizuje wniosek w aspekcie zgodności z kryteriami aplikowania o wsparcie EFG. 
- Uznając wniosek za zasadny, zapewnia środki krajowe z Funduszu Pracy na finansowanie 
pakietu zindywidualizowanych usług dla zwalnianych pracowników. 
- Przesyła do MIiR komplet dokumentacji, w tym wniosek aplikacyjny oraz analizę 
gospodarczą – makroekonomiczną. 

Ministerstwo 
Infrastruktury  

 i Rozwoju 

- Analizuje całość dokumentacji i potwierdza możliwość ubiegania się o wsparcie EFG. 
- Opracowuje końcową wersję wniosku aplikacyjnego i składa do Komisji Europejskiej. 
- Odpowiada za kontakty z instytucjami UE w trakcie trwania procedury ubiegania się  
o wkład finansowy EFG 
- prowadzi działania związane z zarządzaniem przyznanymi środkami finansowymi oraz 
monitoruje prawidłowość ich wykorzystania 
- We współpracy z właściwymi podmiotami regionalnych i lokalnych rynków pracy 
podejmuje przedsięwzięcia informacyjne oraz promocyjne dotyczące EFG. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Procedura przygotowania przez Rzeczpospolitą Polską wniosku o wkład 
finansowy Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wersja zatwierdzona przez KERM  22.12.2009, 
http://www.mir.gov.pl [dostęp 10.07.2014].   

Niezależnie od wypełniania przez jednostki organizacyjne publicznych służb zatrudnienia 

przydzielonych zadań proceduralnych, efektywne korzystanie ze wsparcia EFG wymaga 

monitorowania przez administrację samorządową sytuacji na regionalnych i lokalnych rynkach 

pracy, utrzymywania stałej współpracy ze środowiskiem biznesu oraz upowszechniania wśród 

potencjalnych beneficjentów informacji o możliwości skorzystania z tej formy pomocy. 

Zarówno wojewódzkie, jak i powiatowe urzędy pracy powinny podejmować zróżnicowane 

działania promocyjne, poprzez mass media, strony internetowe, drukowane materiały 

informacyjne. Szczególnie istotnym zadaniem  urzędów pracy jest współdziałanie  

z przedsiębiorcami zwalniającymi pracowników przy przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, 

zawierających propozycje takich form aktywizacji bezrobotnych, które stwarzałaby realną 

szansę reintegracji zawodowej beneficjentów. 
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EFEKTYWNOŚĆ  DZIAŁA Ń SAMORZĄDOWYCH SŁUŻB 
ZATRUDNIENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA 
ŚRODKÓW POMOCOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
DOSTOSOWANIA DO GLOBALIZACJI 
Lokalny, bądź co najwyżej regionalny zasięg działania projektów EFG, winien determinować 

aktywność samorządowych służb zatrudnienia – wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, 

odgrywających istotną role w procedurze aplikowania o środki tego funduszu. Aktywność tych 

jednostek administracji samorządowej była i pozostaje dalece niezadawalająca o czym 

świadczą dane z tabeli 2.  
 

Tabela 2. Wnioski aplikacyjne EFG złożone przez Rzeczpospolitą Polską  w latach 2007-2014 

Jednostka organizacyjna 
administracji  samorządowej Wniosek 

aplikacyjny 
EFG 

Liczba osób 
zwolnionych 
w okresie 
odniesienia 

Beneficjenci projektów 
EFG  – wielkości 

planowane 
Wnioskowana 
kwota wsparcia 

w € 
WUP PUP 

liczba 
osób 

% osób 
zwolnionych 

Wnioski zamknięte (złożone w 2010 r.) 

Poznań 

Leszno 
Ostrzeszów 
Rawicz 

Wielkopolskie  
EGF/2010/004 

1104 590 53,4 633 077 

Poznań 
H. Cegielski 
Poznań 
EGF/2010/006 

658 189 28,7 114 250 

Rzeszów 
Nisko 
Stalowa Wola 
Tarnobrzeg  

Podkarpackie 
EGF/2010/013 

594 200 33,7 453 570 

Razem  2356 979 41,6 1 200 897 
Wnioski złożone w 2013 r. 

Katowice 

Bielsko-Biała 
Częstochowa 
Jaworzno 
Mikołów 
Mysłowice 
Pszczyna 
Sosnowiec 
Tychy  

Fiat Auto 
Poland 

EGF/2013/006 
1450 777 53,6 1 259 696 

Toruń 
Bydgoszcz 
Świecie 
Toruń  

Zachem 
EGF/2013/009 

600 50 8,3 115 204 

Razem  2050 827 40,3 1 374 900 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków EGF/2010/004, EGF/2010/006, EGF/2010/013, EGF//2013/006, 

EGF/2013/009. 

 
W całym okresie funkcjonowania EFG złożono tylko 5 wniosków aplikacyjnych  

a w proces pozyskiwania wsparcia z tego funduszu zaangażowały się tylko 4 z 16 

wojewódzkich urzędów pracy przy oraz 18 spośród funkcjonujących w kraju 343 

powiatowych urzędów pracy. 

Pierwsze trzy wnioski EFG złożono w 2010 r. a w procedurze aplikacyjnej uczestniczyły 

dwa wojewódzkie urzędy pracy – w Poznaniu i w Rzeszowie. Wnioski dotyczyły zwolnień 
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zbiorowych, które miały miejsce w roku 2009 w wielkopolskich zakładach przemysłu 

motoryzacyjnego, w poznańskiej firmie H. Cegielski S.A., będącej ogniwem łańcucha dostaw 

dla przemysłu stoczniowego, w Hucie Stalowa Wola S.A.  oraz w kooperujących zakładach 

metalowych. Masowy charakter tych zwolnień skutkował ponadprzeciętnym wzrostem stopy 

bezrobocia w kilku powiatach województw wielkopolskiego i podkarpackiego.8 Pomimo, że 

skutki globalnego kryzysu gospodarczego odczuwała w tym czasie większość regionalnych  

i lokalnych rynków pracy w Polsce, na skorzystanie z dodatkowego instrumentu wsparcia EFG 

zdecydowały się tylko nieliczne jednostki administracji samorządowej, przy czym 

zaplanowane na lata 2010-2011 działania dotyczyły nieco ponad 40% zwolnionych 

pracowników a łączna wartość pomocy o którą aplikowano nieznacznie przekraczała 1,2 mln 

euro (tabela 2).  

Starania o dofinansowanie projektów rynku pracy z Europejskiego Funduszu 

Dostosowania do Globalizacji, polskie służby zatrudnienia ponowiły dopiero w 2013 roku – 

dwa wnioski aplikacyjne zostały złożone do Komisji Europejskiej, ale decyzja Parlamentu 

Europejskiego i Rady jeszcze nie zapadła. Procedurę aplikowania o środki EFG zainicjowały 

wojewódzkie urzędy pracy w Katowicach i w Toruniu. Wniosek aplikacyjny Fiat Auto Poland 

powstał w odpowiedzi na zwolnienie przez tyskie zakłady Fiata w I kwartale 2013 roku 1450 

pracowników oraz utratę pracy przez znaczną liczbę osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach 

kooperujących z Fiatem. W realizację tego największego jak dotąd projektu EFG włączyło się 

8 powiatowych urzędów pracy z województwa śląskiego.  Drugi ze złożonych w 2013 roku 

wniosków dotyczy wsparcia finansowego dla osób, które straciły pracę w związku z likwidacją 

w 2012 roku Zakładów Chemicznych Zachem S.A. w Bydgoszczy (po zakupie technologii, 

produkcji i listy klientów przez niemiecki koncern BASF). Projekt ten, realizowany przez trzy 

powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim, zakłada udzielenie pomocy 

tylko 50 osobom z 600 zwolnionych pracowników tego przedsiębiorstwa.9 

Niezależnie od słabej aktywności samorządowych służb zatrudnienia w zakresie 

pozyskiwania środków EFG, zauważyć należy ich ograniczoną skuteczność we wdrażaniu 

projektów, które uzyskały dotację z tego funduszu. W tabeli 3 przedstawiono efekty realizacji  

wniosków zamkniętych na przełomie lat 2011 i 2012. 
 

 

 
 

Tabela 3.  Efektywność zrealizowanych w Polsce projektów EFG  
Jednostka organizacyjna Wniosek Beneficjenci 

                                                      
8  G. Dyrda, S. Dyrda-Maciałek, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji jako instrument 

przeciwdziałania bezrobociu na regionalnych rynkach pracy, [w:] Regionalne i lokalne problemy rynku 
pracy, red. D. Kotlorz, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013, s. 57. 

9  www.wup-katowice.pl, www.wup-torun.pl [dostęp 10.07.2014]. 
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administracji  
samorządowej 

aplikacyjny 
EFG 

(zamknięty) 

planowana 
do objęcia 
pomocą  

liczba osób  

rzeczywiście objęci 
pomocą 

reintegrowani 
zawodowo 

 
WUP 

 
PUP 

liczba 
osób 

%  
planowanych 
beneficjentów 

liczba 
osób 

% osób 
objętych 
pomocą 

 
 

Poznań 

Leszno 
Ostrzeszów 

Rawicz 

Wielkopolskie  
EGF/2010/004 

 
590 

 
253 

 
42,9 

 
162 

 
64,0 

Poznań 
H. Cegielski 

Poznań 
EGF/2010/006 

 
189 

 
114 

 
60,3 

 
72 

 
63,2 

Rzeszów 
Nisko 

Stalowa Wola 
Tarnobrzeg  

Podkarpackie 
EGF/2010/013 

 
200 

 
81 

 
40,5 

 
63 

 
77,8 

Razem  979 448 45,8 297 66,3 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z działalności 

Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w 2012 r., COM(2013) 782 final,  Bruksela 2013. 
 

Analizując dane z tabeli 3  można zauważyć relatywnie niską efektywność wykorzystania 

dotacji z EFG, ponieważ rzeczywista liczba osób objętych pomocą, stanowiła mniej niż połowę 

planowanej liczby beneficjentów, przy czym najlepszy wynik osiągnął Powiatowy Urząd Pracy 

w Poznaniu, oferujący zindywidualizowane usługi dla ponad 60% planowanych osób.  

Najistotniejszym miernikiem efektywności realizowanych projektów jest wskaźnik 

reintegracji zawodowej, odzwierciedlający udział osób ponownie zatrudnionych lub 

podejmujących samodzielną działalność gospodarczą w ogólnej liczbie beneficjentów.  

W zamkniętych do tej pory projektach był on relatywnie wysoki – wynosił ponad 60%  

a w przypadku wniosku Podkarpackie osiągnął poziom bliski 80%. 

W ramach realizacji projektów, beneficjentom oferowano zróżnicowane zindywiduali-

zowane usługi a w szczególności: pomoc w poszukiwaniu pracy, doradztwo zawodowe, 

szkolenia i przekwalifikowania oraz wspieranie przedsiębiorczości – samozatrudnienia  

i tworzenia nowych miejsc pracy. Zgodnie z zasadami funkcjonowania Europejskiego 

Funduszu Dostosowania do Globalizacji, przyznawane dotacje mogły zostać wykorzystane 

wyłącznie na stymulowanie aktywizacji zawodowej osób, które utraciły pracę, natomiast nie 

było możliwości wykorzystania środków funduszu na finansowanie restrukturyzacji 

przedsiębiorstw, bądź na wypłaty odpraw pieniężnych lub zasiłków dla bezrobotnych. 

PODSUMOWANIE 
Doraźny i ograniczony charakter wsparcia z EFG nie sprzyja szerszemu zainteresowaniu tym 

instrumentem aktywizacji bezrobotnych w krajach Unii Europejskiej. Tym bardziej,  

że procedura pozyskiwania środków funduszu jest skomplikowana a działania pomocowe 

przyjmują formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektów, sfinansowanych 

wcześniej ze źródeł krajowych. W Polsce, takim źródłem jest Fundusz Pracy, służący 

finansowaniu różnych instrumentów polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, 

których działanie, w przeciwieństwie do Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
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Globalizacji, ma charakter wieloletni, permanentny i systemowy. Należałoby jednak mieć na 

uwadze znaczenie projektów EFG dla tych regionalnych i lokalnych rynków pracy, na których 

masowe zwolnienia pracowników znacząco zwiększają liczbę bezrobotnych. Niezależnie od 

programów  współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Funduszu Pracy, dotacje z EFG mogą dodatkowo osłabić negatywne skutki grupowych 

zwolnień pracowników, szczególnie na niewielkich rynkach pracy. 

Efektywne korzystanie ze środków Europejskiego Funduszu Dostosowania do 

Globalizacji wymaga dużego zaangażowania publicznych służb zatrudnienia w promowanie 

tego instrumentu aktywizacji rynku pracy. Konieczne jest monitorowanie i analizowanie 

sytuacji na regionalnych czy lokalnych rynkach pracy, opracowanie programu 

rozpowszechniania informacji na temat pomocy z EFG, stworzenie sprawdzonego portfela, 

efektywnych z punktu widzenia reintegracji zawodowej,  zindywidualizowanych usług dla 

beneficjentów realizowanych projektów.  

Pracownicy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy powinny posiadać 

kompleksową wiedzę na temat możliwości pozyskiwania pomocy z EFG oraz praktyczne 

umiejętności w zakresie sporządzania wniosków aplikacyjnych. Samorządowe służby 

zatrudnienia winny wykazywać większą aktywność we wdrażaniu zatwierdzonych projektów 

EFG, tak aby rzeczywista liczba beneficjentów była bliska planowanej a przyznana dotacja 

mogła być w pełni wykorzystana.  

Znowelizowane zasady funkcjonowania EFG w perspektywie finansowej 2014-2020 

sprzyjają szerszemu korzystaniu z tej formy pomocy bezrobotnym. Dotyczy to szczególnie 

zwolnień w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, na niewielkich rynkach pracy, których 

aktywizacja jest możliwa tylko przy odpowiednim zaangażowaniu i współpracy tych jednostek 

administracji publicznej, które są odpowiedzialne za realizację polityki zatrudnienia  

i przeciwdziałania bezrobociu. 
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ROLA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU DOSTOSOWANIA  
DO GLOBALIZACJI W AKTYWIZACJI REGIONALNYCH 

 I LOKALNYCH RYNKÓW PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ 

 
Streszczenie 
Europejski  Fundusz  Dostosowania do Globalizacji stanowi unijny instrument 

aktywizacji tych regionalnych i lokalnych rynków pracy, które szczególnie dotkliwie 
odczuwają skutki niekorzystnych zmian globalizacyjnych w produkcji i handlu. 
Współfinansowane ze środków EFG, programy pomocowe umożliwiają powrót na rynek 
pracy osób, tracących pracę w wyniku sektorowych zwolnień grupowych. Celem opracowania 
jest analiza wykorzystania środków EFG na regionalnych i lokalnych rynkach pracy w krajach 
Unii Europejskiej oraz przedstawienie zmian w funkcjonowaniu tego funduszu w nowym 
okresie programowania na lata 2014-2020.  

 
Słowa kluczowe: 
Fundusze, rynek pracy, Unia Europejska. 

 

THE ROLE OF THE EUROPEAN GLOBALISATION 
ADJUSTMENT FUND IN ACTIVATION OF REGIONAL AND 
LOCAL LABOUR MARKETS IN THE EUROPEAN UNION 

 
Abstract 
The European Globalisation Adjustment Fund is an EU instrument for activation of these 

regional and local labour markets which are especially affected by the adverse globalization 
changes in production and trade. Co-funded from the EGF, assistance programs allow people 
who lose their jobs as a result of sector redundancies to return to the labour market. The aim of 
the study is to analyze the use of the EGF measures on regional and local labour markets in the 
European Union countries, and to present changes in functioning of the fund in the new 
programming period 2014-2020. 

 
Keywords:  
Funds, labour market, European Union. 
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WPROWADZENIE 
Globalizacja, będąca procesem pogłębiania międzynarodowych powiązań ekonomicznych, 

umożliwia optymalną alokację czynników wytwórczych, ale równocześnie stwarza zagrożenie 

dla gospodarek wielu krajów i regionów11 a w szczególności dla regionalnych i lokalnych 

rynków pracy. Zmieniające się w skali globalnej warunki produkcji i handlu powodują 

strukturalne niedopasowania na rynkach pracy oraz nasilające się w różnych krajach zjawisko 

bezrobocia regionalnego i lokalnego. Negatywne skutki globalizacji odczuwają również 

regionalne i lokalne rynki pracy w krajach Unii Europejskiej. Niezależnie od programów rynku 

pracy, finansowanych środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w Unii Europejskiej, 

ustanowiono Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, umożliwiający doraźne 

finansowanie projektów, których celem jest szybka aktywizacja zawodowa osób tracących 

pracę w wyniku sektorowych zwolnień zbiorowych. 

Celem opracowania jest analiza wykorzystania środków Europejskiego Funduszu 

Dostosowania do Globalizacji w przedsięwzięciach aktywizujących regionalne i lokalne rynki 

pracy w krajach Unii Europejskiej oraz przedstawienie zmieniających się zasad 

funkcjonowania tego funduszu w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. 

PODSTAWY PRAWNE I ZASADY FUNKCJONOWANIA 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU DOSTOSOWANIA  
DO GLOBALIZACJI 
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ustanowiony został w 2006 roku w celu 

finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w regionach dotkniętych 

negatywnymi skutkami zmian strukturalnych światowego handlu. W Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1927/200612 określono warunki przyznawania 

pomocy z tego funduszu. Wsparcie z EFG mogły otrzymać osoby tracące pracę w wyniku 

zwolnień grupowych, jeżeli spełnione zostało jedno z poniższych kryteriów aplikacji: 
− zwolnienie co najmniej 1000 osób  w okresie 4 miesięcy w jednym 

przedsiębiorstwie łącznie z dostawcami lub producentami w łańcuchu dostaw, 
− zwolnienie co najmniej 1000 osób w okresie 9 miesięcy w przedsiębiorstwach tego 

samego sektora, prowadzących działalność w jednym lub w dwóch sąsiadujących 
regionach na poziomie NUTS 2 (w Polsce – w województwach), 

− zwolnienie mniejszej liczby pracowników na niewielkich rynkach pracy lub 
szczególna sytuacja, gdy zwolnienia wywierają istotny wpływ na stan zatrudnienia 
i lokalną gospodarkę. 

 

                                                      
11  J. H. Mittelman: The Globalization Syndrome: Transformation and Resistance. Princenton University 

Press, Princenton 2000, s.234-236. 
12  Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 

ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Dz.U. UE, L. 406. 
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Wysokość dotacji z EFG, stanowiącej refundację kosztów poniesionych wcześniej ze 

środków krajowych, przyznawanej decyzją Parlamentu Europejskiego na wniosek Komisji 

Europejskiej w formie jednorazowej płatności, nie mogła przekroczyć 50% kosztów 

kwalifikowanych wsparcia a  realizacja finansowanego projektu miała być zakończona  

w okresie 1 roku. 

Powyższe zasady obowiązywały w latach 2007-2008, po czym w 2009 roku zostały 

zmienione w sposób umożliwiający zaangażowanie środków EFG na tych rynkach pracy, które 

szczególnie mocno odczuły skutki kryzysu finansowego i gospodarczego. Zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 546/200913 zmieniono kryterium 

liczby zwalnianych pracowników z 1000 do 500 osób,  zwiększono wysokość dofinansowania 

z EFG projektów rynku pracy do poziomu 65% kosztów kwalifikowanych oraz wydłużono 

okres realizacji projektu do 2 lat. Część nowych przepisów miała charakter przejściowy – 

obowiązywała tylko do końca 2011 roku a tym samym, w latach 2012-2013, odstąpiono od 

finansowania projektów łagodzących skutki kryzysu gospodarczego i powrócono do 

poprzedniej wysokości wkładu z EFG na poziomie 50% kosztów. 

Ocena sytuacji na regionalnych i lokalnych rynkach pracy w krajach unijnych oraz 

efektywności wykorzystania środków EFG była czynnikiem determinującym dalsze zmiany 

zasad funkcjonowania tego funduszu w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 

Obowiązujące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1309/201314  

w następujący sposób określa warunki korzystania ze wsparcia EFG: 
• zwolnienie co najmniej 500 pracowników w okresie 4 miesięcy w jednym 

przedsiębiorstwie lub zaprzestanie działalności przez osoby pracujące na własny 
rachunek łącznie z dostawcami lub producentami w łańcuchu dostaw, 

• zwolnienie co najmniej 500 osób lub zaprzestanie działalności na własny rachunek w 
okresie 9 miesięcy w przedsiębiorstwach (głównie MSP) tego samego sektora, 
prowadzących działalność w jednym lub w dwóch sąsiadujących regionach na 
poziomie NUTS 2  (w Polsce – w województwach). 

• zwolnienie mniejszej liczby pracowników na niewielkich rynkach pracy lub szczególna 
sytuacja, gdy zwolnienia wywierają istotny wpływ na stan zatrudnienia i lokalną 
gospodarkę, szczególnie w odniesieniu do wniosków zbiorowych sektora MSP. 

Zakres przedmiotowy wsparcia z EFG obejmuje: zindywidualizowane szkolenia 

ukierunkowane na nabycie nowych kwalifikacji, pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo  

i doradztwo zawodowe, promowanie przedsiębiorczości, pomoc w prowadzeniu działalności 

na własny rachunek, w uruchamianiu działalności gospodarczej oraz w przejmowaniu 

                                                      
13   Rozporządzenie (WE) nr 546/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji, Dz.U. UE L. 167. 

14  Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z działalności Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji (EFG) w 2012 r., COM(2013) 782 final,  Bruksela 2013. 
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działalności przedsiębiorstwa przez pracowników, dodatki szkoleniowe, dodatki na 

poszukiwanie pracy, na koszty przeniesienia i utrzymania, skierowane do pracodawców 

zachęty do zatrudniania, środki motywujące bezrobotnych do pozostania na rynku pracy lub do 

powrotu na ten rynek.15 

Analizując ewolucję zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Dostosowania do 

Globalizacji, można stwierdzić, że stają się one coraz bardziej elastyczne, umożliwiając 

wsparcie szerszego kręgu beneficjentów. Tym niemniej, pomoc z tego funduszu ma charakter 

doraźny, jednorazowy i stanowi tylko dodatkowy instrument aktywizacji regionalnych  

i lokalnych rynków pracy w stosunku do wieloletnich programów finansowanych środkami 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

WYNIKI DZIAŁANIA EFG W ZAKRESIE AKTYWIZACJI 
REGIONALNYCH I LOKALNYCH  RYNKÓW PRACY  
W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 
Wymiary działalności Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji ulegały 

zmianom pod wpływem zmian kryteriów przyznawania pomocy ze środków tego funduszu.  

W kolejnych latach funkcjonowania EFG zmieniała się zarówno liczba składanych wniosków, 

jak i wnioskowana kwota wsparcia czy liczba beneficjentów, co zaprezentowano w tabeli 1. 

EFG ustanowiono w 2006 roku, ale pierwsze aplikacje krajów unijnych pojawiły się w roku 

następnym, przy czym w pierwszych dwóch latach 2007-2008 nie były one liczne – złożono 

łącznie 13 wniosków na kwotę 72,4 mln euro a pomocą planowano objąć niewiele ponad 16 

tysięcy zwalnianych pracowników. Znaczący wzrost korzystania ze wsparcia miał miejsce w 

latach 2009-2011, kiedy to kraje członkowskie mogły aplikować o środki EFG nie tylko ze 

względu na niekorzystne zmiany w strukturze handlu, ale również z uwagi na skutki 

światowego kryzysu gospodarczego. Złożone w tym okresie wnioski w łącznej liczbie 81 

opiewały na kwotę 322,1 mln euro i zakładały udzielenie pomocy ponad 68 tysiącom osób. 

Powrót do dawnych zasad funkcjonowania EFG skutkował zmniejszeniem zainteresowania  

aplikowaniem o środki funduszu w latach 2012-2013 – 24 wnioski z tego okresu zakładały 

pomoc dla niespełna 22 tysięcy osób a łączna wnioskowana kwota wsparcia wynosiła tylko 

97,5 mln euro. 

W latach 2007-2013, łącznie 20 państw członkowskich UE złożyło 118 wniosków, 

aplikując o 492 mln euro i planując udzielenie pomocy ponad 106 tysiącom osób, przy czym 

skuteczność tych działań była  niezadawalająca – w omawianym okresie tylko 47%  

beneficjentów ponownie znalazło zatrudnienie lub rozpoczęło działalność gospodarczą  

(tabela 2).  

 

                                                      
15  ibidem. 
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Tabela 1. Zakres działania EFG w latach 2007-2013 

Wyszczególnienie  
Lata  

 Ogółem  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba złożonych wniosków 
Dynamika rok poprzedni=100% 

8 
- 

5 
62,5 

28 
560,0 

29 
103,6 

24 
85,7 

10 
41,7 

14 
140,0 

118 
x 

Liczba aplikujących krajów UE 
Dynamika rok poprzedni=100% 

6 
- 

3 
50,0 

13 
433,3 

12 
92,3 

9 
75,0 

8 
88,9 

8 
100,0 

20 
x 

Łączna wnioskowana kwota 
dofinansowania z EFG w mln € 
Dynamika rok poprzedni=100% 

51,8 
 
- 

20,6 
 

39,8 

122,3 
 

593,7 

132,1 
 

108,0 

67,7 
 

51,2 

43,8 
 

64,7 

53,7 
 

122,6 

492,0 
 
x 

Liczba osób objętych pomocą 
Dynamika rok poprzedni=100% 

10679 
- 

5435 
50,9 

26332 
484,5 

26897 
102,1 

15052 
56,0 

9657 
64,2 

12184 
126,2 

106236 
x 

Kwota dofinansowania z EFG  
przypadająca na 1 osobę w  € 
Dynamika rok poprzedni=100% 

4847 
 
- 

3795 
 

78,3 

4643 
 

122,3 

4917 
 

105,9 

4495 
 

91,4 

4540 
 

101,0 

4406 
 

97,1 

4605 
 
x 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Summary of EGF applications 2007-2014,  http://ec.europa.eu/egf  [dostęp 
7.07.2014]. 

 
Tabela 2. Efektywność działań finansowanych przez EFG w latach 2007-2012 

Wyszczególnienie  
Lata  

2008 2009 2010 2011 2012 Ogółem  
Liczba zrealizowanych projektów 
(wniosków) 

3 9 4 4 41 61 

Planowana liczba osób do objęcia pomocą 
z EFG 

 
3295 

 
10856 

 
4004 

 
6099 

 
36763 

 
61017 

Pracownicy rzeczywiście objęci  pomocą 
w ramach projektów EFG: 
- liczba osób 
- udział % w planowanej liczbie osób 

 
 

3150 
95,6 

 
 

9268 
85,4 

 
 

3146 
76,6 

 
 

5228 
85,7 

 
 

28662 
78,0 

 
 

49454 
81,1 

Pracownicy reintegrowani zawodowo – 
ponownie zatrudnieni: 
- liczba osób 
- udział % w ogólnej liczbie osób objętych 
pomocą EFG 

 
 

2158 
 

68,5 

 
 

3717 
 

40,1 

 
 

629 
 

20,0 

 
 

2362 
 

45,2 

 
 

14323 
 

50,0 

 
 

23189 
 

46,9 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z działalności EFG za 
lata 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.  
 

Najlepsze wyniki osiągnięto przy realizacji projektów zamkniętych w 2008 roku, kiedy to 

wskaźnik reintegracji wynosił 68,5%, natomiast najmniejszą efektywnością charakteryzowały 

się działania z wniosków zakończonych w roku 2010 – umożliwiły one skuteczną reintegrację 

zawodową tylko 20% osób objętych pomocą. 

Analiza zawartej w tabeli 3 struktury rodzajowej instrumentów EFG prowadzi do 

wniosku, że najczęściej stosowną formą pomocy była zindywidualizowana pomoc  

w poszukiwaniu pracy połączona z doradztwem zawodowym (ok. 40-50%), natomiast 

relatywnie niewielkie znaczenie miały takie formy pomocy, jak zachęty do podjęcia 

działalności gospodarczej, zachęty do zatrudniania pracowników dla pracodawców czy dodatki 

na szkolenia (ok. 2-3%). Zauważalna jest rosnąca rola szkoleń i przekwalifikowań (od 10%  

w 2008 r. do ponad 40% w 2011 r.). 
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Tabela 3. Rodzaje działań pomocowych  EFG w latach 2007-2011 

Wyszczególnienie  
Lata  

2008 2009 2010 2011 Razem   
Indywidualna pomoc w poszukiwaniu pracy, doradztwo: 
- liczba osób 
- udział % 

 
2421 
37,0 

 
8850 
43,5 

 
2495 
37,7 

 
5319 
48,5 

 
19085 
42,9 

Szkolenia i przekwalifikowanie: 
- liczba osób 
- udział % 

 
652 
9,9 

 
3317 
16,3 

 
1815 
27,4 

 
4578 
41,7 

 
10362 
23,3 

Zachęty do podjęcia działalności gospodarczej – promocja 
przedsiębiorczości: 
- liczba osób 
- udział %  

 
 

99 
1,5 

 
 

271 
1,3 

 
 

80 
1,2 

 
 

515 
4,7 

 
 

965 
2,1 

Bezpośrednie tworzenie miejsc pracy: 
- liczba osób 
- udział % 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
7 

0,1 

 
- 
- 

 
7 

0,1 
Zachęty w zakresie zatrudnienia i rekrutacji: 
- liczba osób 
- udział % 

 
596 
9,1 

 
351 
1,7 

 
313 
4,7 

 
- 
- 

 
1260 
2,8 

Zatrudnienie wspierane i rehabilitacja zawodowa: 
- liczba osób 
- udział % 

 
- 
- 

 
6 

0,1 

 
71 
1,1 

 
- 
- 

 
77 
0,2 

Dodatki na poszukiwanie pracy: 
- liczba osób 
- udział % 

 
2528 
38,6 

 
3871 
19,1 

 
532 
8,0 

 
- 
- 

 
6931 
15,6 

Dodatki na szkolenia: 
- liczba osób 
- udział % 

 
256 
3,9 

 
521 
2,6 

 
4 

0,1 

 
413 
3,7 

 
1194 
2,7 

Inne dodatki : 
- liczba osób 
- udział % 

 
- 
- 

 
3135 
15,4 

 
1305 
19,7 

 
147 
1,4 

 
4587 
10,3 

Działania pomocowe ogółem: 
- liczba 
- w % 

 
6552 
100,0 

 
20322 
100,0 

 
6622 
100,0 

 
10972 
100,0 

 
44468 
100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z działalności EFG za 
lata 2008, 2009, 2010, 2011.  

 

AKTYWNOŚĆ  I SKUTECZNOŚĆ  PAŃSTW 
CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W ABSORPCJI 
ŚRODKÓW I WDRA ŻANIU PROJEKTÓW EFG 
W pierwszych latach funkcjonowania Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, 

kiedy celem udzielanej pomocy było finansowanie aktywnych form przeciwdziałania 

bezrobociu w regionach, w których sytuacja gospodarcza uległa znacznemu pogorszeniu pod 

wpływem zmian strukturalnych światowego handlu, ze wsparcia korzystały głównie państwa 

„starej Unii”, będące jej członkami przed 2004 rokiem.16 Sytuacja ta jednak stopniowo ulega 

zmianie o czym świadczą dane z tabeli 4.  

                                                      
16  G. Dyrda, S. Dyrda-Maciałek S., Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji jako instrument 

przeciwdziałania bezrobociu na regionalnych rynkach pracy, [w:] Regionalne i lokalne problemy rynku 
pracy, red. D. Kotlorz, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013, s. 53. 
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Tabela 4. Aktywność państw unijnych w aplikowaniu o środki EFG w latach 2007-2013 

 
Aplikujące kraje UE 

Wnioski  
o dofinansowanie 

Pracownicy objęci 
projektami EFG 

Wnioskowana kwota dotacji 

liczba udział % liczba udział % w mln € w  % w € na 1 osobę 
Austria 6                                                                           5,1 2745 2,6 30,6 6,2 11148 
Belgia 6 5,1 6985 6,6 24,0 4,9 3436 
Bułgaria 1 0,9 643 0,6 1,1 0,2 1711 
Czechy 1 0,9 634 0,6 0,3 0,1 473 
Dania 10 8,5 6822 6,4 53,0 10,8 7769 
Finlandia 3 2,5 5734 5,4 16,1 3,3 2809 
Francja 6 5,1 8678 8,2 101,6 20,6 11708 
Grecja 1 0,9 642 0,6 2,8 0,6 4361 
Hiszpania 19 16,1 14351 13,5 42,0 8,5 2927 
Holandia 16 13,6 8654 8,2 26,7 5,4 3085 
Irlandia 5 4,2 13243 12,5 57,5 11,7 4342 
Litwa 5 4,2 3113 2,9 2,9 0,6 932 
Malta 1 0,9 675 0,6 0,7 0,1 1037 
Niemcy 7 5,8 2981 2,8 36,4 7,4 12211 
Polska 5 4,2 1631 1,5 2,3 0,5 1410 
Portugalia 5 4,2 4467 4,2 8,6 1,7 1925 
Rumunia  2 1,7 2416 2,3 6,5 1,3 2690 
Słowenia 1 0,9 2654 2,5 2,3 0,5 867 
Szwecja 3 2,5 3650 3,4 17,5 3,6 4795 
Włochy 15 12,7 15518 14,6 59,1 12,0 3808 
Ogółem 118 100,0 106236 100,0 492,0 100,0 4631 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Summary of EGF applications 2007-2014,  http://ec.europa.eu/egf  [dostęp 
7.07.2014]. 
 

W analizowanym okresie 2007-2013 o środki EFG aplikowało łącznie 20 państw 

unijnych, natomiast żadnej aktywności w tym zakresie nie wykazywały takie kraje 

członkowskie, jak: Wielka Brytania, Luksemburg, Estonia, Łotwa, Słowacja, Cypr, Węgry  

i Chorwacja. Najbardziej aktywne w korzystaniu ze środków EFG były wprawdzie takie kraje 

jak Hiszpania, Holandia, Włochy czy Dania, ale spośród nowoprzyjętych do Unii Europejskiej 

13 państw, prawie połowa (6 państw) złożyła 16 wniosków o dofinansowanie projektów rynku 

pracy. Największą liczbę beneficjentów planowały Włochy, Hiszpania i Irlandia (odpowiednio 

15,5 tys., 14,4 tys. i 13,2 tys. osób), natomiast o najwyższe łączne kwoty wsparcia finansowego 

aplikowały Francja (prawie 102 mln euro) oraz Włochy, Irlandia i Dania (odpowiednio 59,1 

mln, 57,5 mln i 53 mln euro). Polska złożyła 5 wniosków (3 pierwsze w 2010 roku) aplikując  

o pomoc dla 1631 osób w kwocie 2,3 mln euro. Współfinansowane ze środków EFG projekty 

charakteryzowała znaczna rozpiętość kwot wsparcia przypadających na 1 beneficjenta – od 

473 euro we wniosku czeskim do 12211 euro (średnio) we wnioskach niemieckich. 

Efektywność wykorzystania środków EFG na regionalnych i lokalnych rynkach pracy 

krajów UE, mierzoną stosunkiem liczby osób rzeczywiście objętych pomocą do planowanej 

liczby beneficjentów oraz udziałem w tej grupie osób reintegrowanych zawodowo, 

przedstawiono w tabeli 5.  
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Tabela 5. Efektywność wykorzystania środków EFG na unijnych rynkach pracy 

Kraje UE 
realizujące 

projekty EFG 

Liczba 
zakończonych 
projektów EFG 

Pracownicy objęci  projektami EFG zamkniętymi w latach 2008-2012 

 
planowana 
liczba osób 

faktycznie objęci pomocą reintegrowani zawodowo 

 
liczba 
osób 

udział % 
 w planowanej 
liczbie osób 

 
liczba 
osób 

udział % 
w ogólnej liczbie 

osób objętych 
pomocą 

Austria 3 830 636 76,6 279 43,9 
Belgia 2 2199 864 39,3 564 68,8 
Czechy 1 460 341 74,0 315 92,4 
Dania 3 2100 583 27,8 124 21,3 
Finlandia 1 915 921 100,7 524 56,9 
Francja 4 6566 6233 95,8 2259 36,2 
Hiszpania 10 9167 6919 75,5 2432 35,2 
Holandia 9 4618 2501 54,2 1442 57,7 
Irlandia 6 9835 9321 94,8 3567 38,3 
Litwa 5 3013 2719 90,2 1619 59,5 
Malta 1 675 672 99,6 440 65,5 
Niemcy 4 6690 6721 100,5 4930 64,4 
Polska 3 979 448 45,8 297 66,3 
Portugalia 3 2961 1812 61,2 358 19,8 
Słowenia 1 2554 2018 79,0 1254 62,1 
Szwecja 1 1500 1778 118,5 1201 67,7 
Włochy 4 5955 4970 83,5 2154 43,3 
Ogółem 61 61017 49454 81,1 23189 46,9 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z działalności EFG za 
lata 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 
 

Relatywnie wysoki był udział osób objętych różnymi formami pomocy EFG w planowanej 
liczbie beneficjentów – średnia dla krajów UE wynosiła 81,1%. W niektórych państwach (Malta, 
Francja, Irlandia, Litwa) wysokość tego wskaźnika przekroczyła poziom 90% a w Szwecji,  
w Finlandii i w Niemczech udzielono wsparcia większej liczbie osób niż planowano (wartość 
wskaźnika przekroczyła 100%). Znacznie gorzej kształtował się wskaźnik reintegracji 
zawodowej – w skali wszystkich beneficjentów wyniósł on w analizowanym okresie 46,9%.  
W siedmiu krajach nie udało się osiągnąć tej średniej wartości wskaźnika a projekty EFG 
realizowane na regionalnych rynkach pracy w Portugalii umożliwiły reintegrację zawodową 
tylko 19,8% osób objętych pomocą. Największą skutecznością w zakresie reintegracji 
zawodowej odznaczył się projekt czeski – wskaźnik 92,4%, natomiast działania pomocowe EFG, 
realizowane na regionalnych i lokalnych rynkach pracy w Belgii, w Szwecji, w Polsce,  
w Słowenii, w Niemczech i na Malcie przyniosły efekty w postaci ponownego zatrudnienia lub 
podjęcia działalności gospodarczej przez około 2/3 krajowej liczby beneficjentów. 

PODSUMOWANIE  
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji to stosunkowo nowy instrument finansowy 
Unii Europejskiej, którego dotychczasowe funkcjonowania miało miejsce tylko w jednych 
zamkniętych ramach finansowych 2007-2013. Zakres pomocy realizowanej ze środków tego 
funduszu jest ograniczony do doraźnych działań na tych regionalnych i lokalnych rynkach 
pracy, na których nasila się zjawisko bezrobocia w wyniku zwolnień grupowych znacznej 
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liczby pracowników lub na skutek masowych rezygnacji z prowadzenia działalności 
gospodarczej. Należałoby przy tym zauważyć, że Europejski Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji stanowi jedynie źródło dodatkowego wsparcia projektów aktywizujących 
regionalne i lokalne rynki pracy, podczas gdy podstawowym instrumentem finansowania 
kompleksowych unijnych programów zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu jest 
Europejski Fundusz Społeczny. Tym niemniej, z punktu widzenia podmiotów funkcjonujących 
na szczególnie zagrożonych bezrobociem regionalnych i lokalnych rynkach pracy, działalność 
tego funduszu jest niezwykle ważna. Dlatego też, za korzystną można uznać korektę zasad  
funkcjonowania EFG w perspektywie finansowej 2014-2020, umożliwiającą nie tylko 
aktywizację tych  rynków pracy, które odczuwają negatywne skutki zmian  
w strukturze światowego handlu, ale pozwalającą również na udzielenie wsparcia  
w warunkach pojawiających się kryzysów gospodarczych.  

Szczególnie istotny problem stanowi niezadawalająca efektywność przedsięwzięć 
współfinansowanych środkami EFG, ponieważ tylko niespełna połowa osób objętych 
wsparciem podejmuje ponownie pracę lub działalność na własny rachunek. Stąd za 
uzasadnione należy uznać, dokonanie przez instytucje unijne oraz przez krajowe, regionalne  
i lokalne służby zatrudnienia, pogłębionej analizy skuteczności stosowanych form aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych, a następnie uwzględnienie wniosków z tych analiz przy 
opracowywaniu projektów stanowiących podstawę absorpcji środków z EFG. 
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ZASOBY FINANSOWE A DZIAŁALNOŚĆ  INNOWACYJNA 
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

W WARUNKACH FUNKCJONOWANIA  
WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ  

 
Streszczenie 
Wdrażanie innowacyjnych metod zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym jest 

elementem zarządzania strategicznego jednostek samorządu terytorialnego. Zasoby finansowe 
budżetów jednostek samorządowych stanowią istotny czynnik warunkujący proces 
innowacyjnego zarządzania. W samorządach Podkarpacia przedsięwzięcia innowacyjne 
realizowane były głównie w zakresie: ochrony środowiska, poprawy infrastruktury technicznej, 
rozbudowy i unowocześniania placówek oświatowych.  

Wśród barier utrudniających podejmowanie przedsięwzięć innowacyjnych ankietowane 
jednostki samorządowe wskazywały m.in. brak środków finansowych na wprowadzanie 
rozwiązań innowacyjnych, obawę przed ryzykiem, a także brak wykształconych form 
współpracy pomiędzy sektorem gospodarki, nauki a samorządem.  

 
Słowa kluczowe:  
innowacyjność, jednostki samorządu terytorialnego, zasoby finansowe, Wspólnota 

Europejska  

 

FINANCIAL RESOURCES IN THE CONTEXT OF 
INNOVATIVE OPERATIONS OF LOCAL  

SELF-GOVERNMENT UNITS FUNCTIONING  
IN EUROPEAN UNION 

 
Implementation of innovative methods for managing local and regional development is 

part of the strategic management of local self-government units. Financial resources of local 
self-government budgets are an important determinant of the process of innovation 
management. Innovative projects of the local self-government of the Podkarpacie region were 

                                                      
1  Wydział Zamiejscowy w Krośnie, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. 
2  Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. 
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carried out primarily in the area of environmental protection, improvement of technical 
infrastructure, expansion and modernization of educational institutions.  

Surveyed local governments indicated barriers to making innovative projects such as lack 
of funding for the introduction of innovative solutions, fear of risk, lack of well-developed 
forms of cooperation between business sector, science sector and local self-government units 
etc. 

Keywords:  
Innovativeness, local self-government units, financial resources, European Union. 

 

WPROWADZENIE  
Do zadań samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawami o samorządzie gminy, powiaty  

i województwa3, należy m.in. podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności 

gospodarki gmin, powiatów i województwa, a także nawiązywanie współpracy między sferą 

nauki i gospodarki oraz popieranie postępu technologicznego i innowacji. Analiza postaw  

i działań administracji samorządowej i rządowej w zakresie innowacji to jeden z kilku 

obszarów badawczych określonych w Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-20134. Pozostałe obszary obejmują analizę potrzeb 

innowacyjnych przedsiębiorstw, sektora naukowo – badawczego, infrastruktury wspierającej 

innowacyjność i transfer technologii, a także zintegrowaną analizę gospodarczą regionu. 

Dokument ten stanowi ogólną diagnozę sytuacji województwa podkarpackiego w odniesieniu 

do wieloaspektowej problematyki innowacyjności.  

Zdolność do adaptowania się do dynamicznych zmian w otoczeniu zewnętrznym jest 

niezwykle istotna zarówno z punktu widzenia przedsiębiorstw, poszczególnych społeczności 

lokalnych, jak też całego regionu. Terytorialne zróżnicowanie rozwoju regionalnego 

uwarunkowane jest przez wiele czynników i wynika m.in. ze zdolności poszczególnych 

regionów do tworzenia przyjaznego środowiska dla innowacyjnych przedsiębiorstw i ich 

zaplecza instytucjonalnego i naukowo – badawczego. Polaryzacja rozwoju wynika również  

z rosnącej roli powiązań w obrębie terytorialnych układów produkcyjnych, a także z wielkości 

i jakości kapitału społecznego i ludzkiego5. W konkurencyjnej rywalizacji wygrywają te 

regiony, które nieustannie dostosowują się do zmian i są innowacyjne, czyli wdrażają, 

wykorzystują i tworzą nowoczesne technologie, procesy i produkty, opierając swoją 

gospodarkę na wiedzy. Istotną rolę w procesach modernizacyjnych i rozwojowych w regionie 

odgrywają władze samorządowe poszczególnych szczebli. Kreują i realizują politykę rozwoju 

                                                      
3  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu, województwa, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminy. 
4  Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego, Wyd. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 

2004.  
5  A. Klasik: Strategia konkurencyjna regionu. [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regio-

nalnym, red. A. Klasik, F. Kuźnik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001. 
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regionalnego i lokalnego, w tym także politykę rozwoju innowacyjnego. Zasoby finansowe 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowią istotny czynnik warunkujący proces 

innowacyjnego zarządzania. Realizując zadania rozwojowe, jednostki samorządu 

terytorialnego sięgają coraz częściej i w coraz większej skali po zwrotne źródła finansowania. 

W polityce inwestycyjnych jednostek samorządowych istnieje potrzeba a nawet konieczność 

zaciągania długu publicznego. Obowiązujący system zasilania dochodów samorządowych  

z budżetu państwa występujący m.in. w postaci subwencji ogólnych oraz dotacji celowych – 

nie stanowi istotnego źródła finansowania działań innowacyjnych w samorządach. 

Występujące formy transferów środków pieniężnych z budżetu państwa do budżetów 

jednostek samorządowych wspomagają realizację ustawowych zadań tych jednostek. 

Subwencje ogólne służą finansowaniu zadań własnych, natomiast dotacje celowe – zadań 

własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządowym. 

Dotacje związane są z finansowaniem określonego zadania, zaś subwencje ogólne 

przeznaczone są na finansowanie ogółu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. 

W świetle zasygnalizowanego problemu działalności administracji samorządowej  

w zakresie wdrażania innowacyjnych metod zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym 

podjęto próbę identyfikacji endogenicznych czynników warunkujących ten proces. 

Szczególnej ocenie poddano zasoby finansowe jednostek samorządowych, głównie transfery  

z budżetu państwa i ich rolę w finansowaniu zadań rozwojowych w samorządach.  

Materiał empiryczny do badań stanowiły dane dotyczące zasobów finansowych jednostek 

samorządowych Podkarpacia publikowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową  

w Rzeszowie, a także wyniki badań ankietowych. Badania ankietowe przeprowadzone zostały 

w 2011 r. w grupie 25 jednostek samorządowych szczebla lokalnego województwa 

podkarpackiego. Zakres badań dotyczył stanu i zakresu działań innowacyjnych przez jednostki 

samorządu terytorialnego oraz identyfikacji barier w zakresie rozwoju innowacyjności na 

poziomie lokalnym, oceny stanu i poziomu wiedzy i umiejętności pracowników administracji 

w zakresie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym.  
 

OCENA DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZ ĄDOWYCH 
PODKARPACIA W ZAKRESIE WDRA ŻANIA 
INNOWACYJNYCH METOD ZARZ ĄDZANIA ROZWOJEM 
LOKALNYM I REGIONALNYM 
Samorząd terytorialny to złożone i trudne do zarządzania organizacje, które działają w szybko 

zmieniających się uwarunkowaniach organizacyjnych, politycznych i ekonomicznych 

wywołanych procesami globalizacji, integracji. Samorząd terytorialny odgrywa decydującą 

rolę w kreowaniu rozwoju regionalnego, dlatego też szczególnie istotne są zasoby kadrowe i 

przygotowanie organizacyjne tych struktur. W warunkach członkostwa Polski w UE wzrosła 
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rola samorządu terytorialnego w kreowaniu procesów rozwoju lokalnego i regionalnego 

poprzez możliwości wdrażania oraz sięgania po środki UE w formie funduszy strukturalnych, 

Funduszu Spójności i Inicjatyw Wspólnotowych. Szansą dla finansowania przedsięwzięć 

regionalnych jest także partnerstwo publiczno – prywatne, gdzie rola samorządu terytorialnego 

powinna być szczególnie istotna. Wysoka absorpcja środków Unii Europejskiej to 

przyśpieszenie rozwoju gmin, powiatów województwa podkarpackiego jako obszaru najsłabiej 

rozwiniętego w kraju i jednego z najbiedniejszych w Unii Europejskiej.  

Główne przyczyny, które hamują procesy rozwojowe w gospodarce, w tym również na 

poziomie samorządu terytorialnego są bardzo zróżnicowane.  

Rozwój w wymiarze lokalnym i regionalnym zależy od stanu i perspektyw gospodarki na 

danym obszarze. Przejście do nowoczesnych form gospodarowania i zrozumienie istoty 

przemian jest procesem złożonym, w którym istotną rolę odgrywa praktyczna edukacja mająca 

swoje uzasadnienie w koncepcji społeczeństwa uczącego się i gospodarki opartej na wiedzy.  

W świadomości zarządzających administracją samorządową ugruntowuje się przekonanie, że 

konkurencyjność regionu będzie coraz bardziej zależeć od zdolności społecznego uczenia się  

i tworzenia spójnego systemu wiedzy organizacyjnej na poziomie wspólnot samorządowych6. 

Największym atutem i siłą każdego regionu jest społeczność samorządowa, zdolna do tworzenia 

nowych wartości. Samorząd stanowiący administrację jest jednym z najważniejszych 

instytucjonalnych instrumentów wpływających na rozwój społeczny, także w szerszej skali7.  

W sytuacji zmian we współczesnej globalnej gospodarce zapewnienie trwałej zdolności 

rozwojowej regionu jest możliwe tylko dzięki wykorzystaniu informacji i wiedzy w procesach 

gospodarczych. Z punktu widzenia rozwoju regionalnego można wskazać na kilka czynników 

rozwojowych w tak zwanej nowej gospodarce, czyli gospodarce opartej na wiedzy: 
• podmiotowość regionu, to jest świadomość własnej siły, kultury i wartości 

oferowanej zewnętrznemu otoczeniu globalnemu, 
• rozwijanie nowej wiedzy, kompetencji i kwalifikacji potrzebnych do uzyskania 

istotnej przewagi konkurencyjnej (atrakcyjności) w międzyregionalnym czy 
międzynarodowym podziale pracy, zwłaszcza w zakresie efektywnej kooperacji  
i współdziałania na rzecz rozwoju. 

• zaktywizowanie sił społecznych, gwarantujących realizację przyjętej wizji i kierunku 
rozwoju 

• działanie na rzecz identyfikacji i znoszenia barier rozwojowych 
• wykorzystywanie układów, powiązań i trendów środowisk wewnętrznych  

i zewnętrznych do współdziałania i własnego rozwoju. 

Współczesny rozwój regionu jest głównie rezultatem współdziałania wszystkich 

podmiotów i sił indywidualnych i instytucjonalnych, którego efektem jest kreacja nowych 

                                                      
6  D. Czykier-Wierzba: Polityka regionalna UE. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.  
7  B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło: Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, 

procedury. Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005. 
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rozwiązań i wartości społecznych dzięki nowym, efektywnym narzędziom i kanałom 

komunikacji umożliwiającym tworzenie wiedzy i wartości8. Zastosowanie technologii 

informatycznych podnosi znacznie efektywność procesu zarządzania rozwojem lokalnym  

i regionalnym. Nowe technologie i wspomaganie przedsiębiorczości pozwalają uzyskać 

przewagę konkurencyjną regionu. Przedstawiciele władz lokalnych regionu Podkarpacia 

wskazywali obszary problemowe, które ich zdaniem są istotne w procesie budowania 

gospodarki opartej o wiedzy. Respondenci wskazywali głównie na wykształcone  

i wykwalifikowane społeczeństwo, a także instytucjonalne i ekonomiczne otoczenie jednostek 

samorządowych. Wskazanie istotnych obszarów problemowych, które są ważne w procesie 

budowania gospodarki opartej na wiedzy oraz rozumienie jej istoty przez respondentów  

w aspekcie regionalnych i lokalnych procesów rozwojowych przedstawia rys. 1.   

Wyniki badań wykazały, że największy odsetek wskazań (powyżej 80%) uzyskał obszar 

określony jako wykształcone i wykwalifikowane społeczeństwo, uczące się i wykorzystujące 

wiedzę w swoich działaniach. Następnie w kolejności wskazywano na: 
• instytucjonalne i ekonomiczne otoczenie, które ułatwia swobodny przepływ wiedzy, 

inwestycji, technologii informacyjnej i komunikacyjnej, stymulując rozwój 
przedsiębiorczości (ponad 70% wskazań), 

• informacyjną infrastrukturę wyznaczoną przez udział Internetu we wspomaganiu 
skutecznej komunikacji, rozpowszechnianiu i produkcji informacji (41% wskazań), 

• sieć naukowych centrów, uniwersytetów, firm i grup społeczności ukierunkowanych 
na powiększanie zasobów wiedzy, wykorzystywanie jej do lokalnych potrzeb  
i kreowanie nowej wiedzy (ok. 39% wskazań). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Rys. 1. Obszary problemowe istotne zdaniem ankietowanych władz samorządowych  

w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy 
Źródło: badania własne  

                                                      
8  A. Jewtuchowicz A.: Innowacje i organizacja transferu technologii jako elementy konkurencyjności 

regionu. [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut, 
L. Cybulska, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006. 
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Kolejnym obszarem badawczym była ocena procesów pozyskiwania i rozwoju wiedzy  

w jednostkach samorządu terytorialnego Podkarpacia. Wyniki badań ankietowych (rys.2) 

potwierdzały, że najczęściej (70% wskazań) na procesy pozyskiwania wiedzy z zewnątrz – od 

przedstawicieli współpracujących z urzędem organizacji, instytucji, firm konsultingowych, 

doradczych, itp. Poprzez odkrywanie dzięki tej współpracy nowych aspektów wykonywanych 

działań i konieczność wzajemnego przystosowania metod pracy. Ponad połowa wskazań 

dotyczyła pozyskiwania wiedzy w wewnętrznych relacjach pionowych pomiędzy 

kierownikiem a pracownikami wyspecjalizowanymi w określonych działaniach. Ponad 2/5 

wskazań dotyczyło pozyskiwania wiedzy od współpracowników w związku  

z wielofunkcyjnym charakterem pracy w zespołach zadaniowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys.2. Procesy pozyskiwania i rozwoju wiedzy w ankietowanych jednostkach  

samorządu terytorialnego 
Źródło: badania własne  

Badania dotyczące współpracy ankietowanych jednostek samorządowych w zakresie 

transferu innowacji z instytucji zewnętrznych (rys. 3) potwierdziły, że ok. 25% ankietowanych 

nie podejmowało żadnych działań. Znaczna część jednostek współpracujących w zakresie 

innowacji wskazało Agencję Rozwoju Regionalnego (64,6%), Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości (29,2%), Inkubator przedsiębiorczości (25,7%). Ok. 18,8% jednostki 

administracji samorządowej potwierdzało współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi, 

instytucjami wsparcia, uczelniami wyższymi.  

Ocena współpracy samorządów z instytucjami zewnętrznymi w zakresie innowacji 

wykazała, że ok. 53% ankietowanych potwierdzało, że współpraca dotyczyła szkoleń i kursów, 

w przypadku 40% dotyczyła przygotowania wniosków o środki pomocowe z UE (rys.4). 

Kolejnym obszarem współpracy była wymiana doświadczeń pomiędzy innymi instytucjami  

i podmiotami (32% wskazań). Inne wskazywane obszary współpracy to przygotowywanie 

wspólnych projektów (15%), wprowadzanie nowych metod organizacji i zarządzania (9%),  

a także oraz promowanie nowych projektów (7%).  
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Rys.3. Podmioty, z którymi badane samorządy współpracowały w zakresie innowacji. 

Źródło: badania własne  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys.4. Formy współpracy ankietowanych samorządów w zakresie innowacji. 

 Źródło: badania własne  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rys. 5. Rodzaje innowacji promowanych przez ankietowane samorządy. 
Źródło: badania własne  
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Na pytanie badawcze jakiego typu innowacje samorząd promował, ok. 61% 

ankietowanych wskazało, że nie promowało żadnych innowacji (rys.5). Wśród samorządów, 

które takie działania podejmowały, przedmiotem promocji były m.in. nowe ulepszone usługi 

(16%), nowe metody organizacji i zarządzania (15,3%), ulepszone produkty i technologie.  

Badania ankietowe oceniające formy wsparcia przez ankietowane samorządy sektora 

MŚP wdrażającego innowacje (rys.6) wykazały, że wśród 35% urzędów wspierających 

przedsiębiorstwa wdrażające innowacje dominowały takie metody wsparcia jak: bezpłatne 

przekazywanie informacji o funduszach strukturalnych i innych źródłach krajowych 

wspierających MŚP (80,2% ankietowanych), udostępnianie własnego terenu, nieruchomości 

(41,2%).  W przypadku 65% ankietowanych urzędów nie podejmowano żadnych działań 

wspierających sektor przedsiębiorczości w zakresie wdrażania innowacyjności.  
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Rys. 6. Formy wsparcia przez ankietowane samorządy sektora MŚP wdrażającego innowacje  
Źródło: badania własne  
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STRUKTURA DOCHODÓW, UDZIAŁ TRANSFERÓW  
W BUDŻETACH JEDNOSTEK SAMORZ ĄDOWYCH 
PODKARPACIA W LATACH 2003-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 7. Procentowy udział transferów z budżetu państwa w strukturze dochodów samorządów 
wiejskich i miejskich województwie podkarpackim (M – gminy miejskie, W – gminy wiejskie)  
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetów  gmin wiejskich i miejskich Podkarpacia   

 

Analiza materiału empirycznego wykazała, ze największy udział w dochodach jednostek 

samorządowych województwa Podkarpackiego w latach 2003-2010, stanowiły dochody 

własne stanowiące ok. 50% w strukturze dochodów ogółem. W dalszej kolejności w strukturze 

dochodów należało wskazać subwencje, stanowiące ponad 30 % dochodów. Na samym końcu 

plasowały się dotacje celowe stanowiące 10-18 % dochodów ogółem. Struktura dochodów 

zróżnicowana była w przypadku gmin wiejskich i miejskich.  

W gminach wiejskich Podkarpacia głównym źródłem dochodów w badanym okresie były 

subwencje ogólne, stanowiące ponad 50% dochodów. Drugie miejsce zajmowały dochody 

własne – ponad 30% dochodów. Na ostatnim miejscu znajdowały się zaś – podobnie jak  

w przypadku gmin miejskich – dotacje celowe stanowiące ok. 10-20% dochodów ogółem. 

Procentowy udział wszystkich kategorii dochodów w strukturze dochodów gmin wiejskich  

i miejskich woj. podkarpackiego w latach 2003-2010 przedstawia rys. 7.  

Formę transferu z budżetu państwa mającą określone przeznaczenie wskazane przez 

dotującego stanowi dotacja, której podstawę rozliczenia nie stanowi wydatkowanie przyznanej 

kwoty, lecz wykonanie dotowanego zadania. Strukturę dotacji z budżetu państwa dla 

samorządów woj. podkarpackiego w formie dotacji przedstawia rys.8.  
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Rys. 8. Procentowy udział dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone w ogólnej kwocie 

dotacji dla samorządów województwa podkarpackiego  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Analiza danych dotyczących transferów z budżetu państwa w formie dotacji dla 

samorządów woj. podkarpackiego w latach 2003 – 2010 wykazała, że zdecydowanie 

najwyższą pozycję zajmowały dotacje na określone zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej realizowane przez gminy. Otrzymywane przez samorządy dotacje przeznaczane były 

zgodnie z zawartymi porozumieniami na: 
• realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: 

− prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców,  
− przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,  
− przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy,  

• działalność usługową:  
• realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, w tym: 
• zadania z zakresu pomocy społecznej: 

− świadczenia rodzinne,  
− zaliczki alimentacyjne,  
− usuwanie skutków klęsk żywiołowych,  
− dożywianie dzieci w szkołach,  

• zadania z zakresy edukacyjnej opieki wychowawczej: 
− dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne 

przygotowanie przedszkolne,  
− dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 
Kolejną formę transferu z budżetu państwa stanowiły subwencje. Przez subwencję 

najczęściej rozumie się „publiczną, bezzwrotną pomoc finansową przyznaną określonemu 
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podmiotowi w celu wsparcia jego działalności (zrównoważenia dochodów danego podmiotu)”. 
Subwencja określana jest również jako ,,zasiłek pieniężny, forma finansowania organizacji, 
instytucji z budżetu. Inne definicje wskazują na to, iż jest to stały bezwarunkowy dochód 
jednostki samorządu terytorialnego o charakterze ogólnym, przysługujący każdej jednostce 
bezpośrednio z budżetu państwa. Subwencja należy do obligatoryjnych źródeł dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego (na równi z dochodami własnymi), a jej zamieszczenie w 
wydatkach budżetu państwa – w myśl ustawy o finansach publicznych - stanowi podstawę 
roszczeń jednostek samorządu terytorialnego wobec państwa9.        

Subwencja jako jeden z elementów dochodów jednostek samorządu terytorialnego spełnia 
istotne funkcje. Podstawową funkcją jest funkcja uzupełniająca, polegająca na uzupełnieniu 
dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego w celu umożliwienia im realizacji 
nałożonych na nie zadań, w sytuacji, kiedy dochody te  nie są proporcjonalne do wydatków. 

Analiza materiału empirycznego wykazała, że w budżetach samorządów województwa 
podkarpackiego następował systematyczny wzrost kwoty subwencji ogólnej w strukturze 
dochodów gmin. W latach 2006-2010 największy udział w strukturze subwencji gmin woj. 
podkarpackiego stanowiła subwencja oświatowa, z występującym spadkiem jej udziału  
w kwotach subwencji ogółem. Zaznaczył się natomiast wzrost transferowanych kwot 
subwencji wyrównawczej, co stanowiło odzwierciedlenie wdrażania zasad polityki regionalnej 
UE. Cechą niezmienną było dominujące znaczenie części oświatowej – zarówno przed, jak  
i po reformie, stanowiła ona dwie trzecie ogólnej kwoty subwencji w strukturze transferów do 
gmin w formie subwencji (rys.9).  

 

Rys. 9. Procentowy udział poszczególnych części subwencji w jej ogólnej  
kwocie dla samorządów województwa podkarpackiego.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez GUS 

 

                                                      
9 K. Burzyńska, Subwencja ogólna dla gminy, Rachunkowość budżetowa 2004, nr 9, s. 16. 
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W podsumowaniu należy stwierdzić, iż zakres zadań w samorządzie objętych 

dofinansowaniem z budżetu państwa został określony według obowiązujących w tym zakresie 

uregulowań prawnych (ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego). Zakres zadań należących do jednostek samorządu terytorialnego jest 

znaczny, a dochody własne często niewystarczające, stąd też dla realizacji tych zadań konieczne 

było wsparcie finansowe z budżetu państwa. Najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne 

realizowane przez samorządy współfinansowane były głównie ze środków UE, dofinansowanie 

pochodziło z dochodów własnych samorządów oraz ze środków dotacji na dofinansowanie zadań 

własnych, a także z dofinansowania zadań ujętych w kontraktów wojewódzkich.  

W ankietowanych samorządach (rys.10) przedsięwzięcia innowacyjne realizowane były 

głównie w zakresie: ochrony środowiska (76% ankietowanych), poprawy infrastruktury 

technicznej (69%), rozbudowy i unowocześniania placówek oświatowych (60%).  
 

 

Rys. 10. Najważniejsze przedsięwzięcia innowacyjne realizowane przez ankietowane 
samorządy. 

Źródło: badania własne  

BARIERY W ZAKRESIE ROZWOJU INNOWACYJNEJ 
ADMINISTRACJI SAMORZ ĄDOWEJ 
Identyfikacja barier w zakresie rozwoju innowacyjnej administracji samorządowej jest 

równocześnie wskazaniem czynników utrudniających rozwój lokalny10. Podejmowanie działań 

                                                      
10  Oliński M., 2007, Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw przez ośrodki krajowego systemu usług, 

[w:] Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, praca zbiorowa pod red. Nauk. 
B. Plawgo, W.Zaremba, Fundacja Współczesnego Zarządzania, Białystok.  
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innowacyjnych przez jednostki administracji samorządowej jest uwarunkowane przez wiele 

czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Rozwój innowacyjnej administracji 

publicznej to wieloaspektowy proces. Wśród barier utrudniających podejmowanie 

przedsięwzięć innowacyjnych ankietowane jednostki samorządowe (rys.11) wskazywały m.in. 

brak środków finansowych na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych (84% ankietowanych). 

Istotnym ograniczeniem działań innowacyjnych była obawa przed ryzykiem (65%). Brak 

wykształconych form współpracy pomiędzy sektorem gospodarki, nauki a samorządem to 

kolejna istotna zdiagnozowana bariera uniemożliwiająca wdrażanie współpracy w ramach 

partnerstwa publiczno – prywatnego (45%).  

Koncepcja wspólnego realizowania zadań publicznych przez sektor publiczny i prywatny 

określana jest jako partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), polegające na współpracy jednostek 

rządowych i samorządu terytorialnego z podmiotami prywatnymi. Partnerstwo publiczno-

prywatne (PPP) jest szansą dla władz samorządowych na zgromadzenie finansowego wkładu 

własnego na realizację projektów współfinansowanych przez fundusze europejskie11. PPP jest 

kolejnym ze sposobów przyśpieszenia rozwoju lokalnego i regionalnego i stanowi 

poszukiwanie kapitału prywatnego, a także zagranicznego, do udziału w inwestycjach 

komunalnych będących zadaniem ustawowym samorządów.  

Istotnym czynnikiem ograniczającym rozwój innowacyjnej administracji samorządowej 

wskazywanym przez ankietowane urzędy był niewielki potencjał naukowo – badawczy (43%), 

zła infrastruktura transportowa (39%), brak sprzyjających regulacji prawnych (38%). Inne 

wskazywane czynniki to: niskie lub nieodpowiednie kwalifikacje lokalnych zasobów pracy 

(18%), a także brak przygotowania i wiedzy wśród pracowników administracji lokalnej (11%).  

Finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez sektor publiczny  

w województwie podkarpackim z udziałem sektora prywatnego to proces, który wdrażany jest 

w niewielkim zakresie.  Potwierdzały to badania ankietowe przeprowadzone w jednostkach 

samorządowych Podkarpacia. Ankietowane jednostki samorządowe nie wykazywały umownej 

formy  realizowania przedsięwzięć w ramach PPP. Z 25 samorządów gmin, tylko 5 jednostek 

potwierdziło występującą współpracę z sektorem prywatnym, lecz bez zawierania umów  

i angażowania środków finansowych. Zadania administracji samorządowej dotyczyły obsługi 

administracyjnej, wydawanych decyzji. Wyniki badań12 potwierdziły, iż podejmowanie  

i finansowanie lokalnych inwestycji komunalnych w województwie podkarpackim w ramach 

partnerstwa publiczno – prywatnego związane było z problemami, niedogodnościami, a także 

wzbudzało niepewność i wątpliwości. 

                                                      
11  D. Hajdys: Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rozwój infrastruktury w jednostkach samorządu 

terytorialnego. [w:] Finanse samorządu terytorialnego. Red. L. Patrzałek. Poznań-Wrocław 2005.  
12  Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2011 r. w 25 jednostkach samorządowych w woj. 

podkarpackim.  
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Rys. 11. Czynniki utrudniające podejmowanie działań innowacyjnych przez ankietowane 
jednostki samorządu terytorialnego  

Źródło: badania własne 
 

W opinii jednostek samorządowych budowa partnerstwa to skomplikowana operacja 

zarówno w wymiarze społecznym, jak i finansowym, a także prawno – organizacyjnym. PPP 

to nie tylko jednostki samorządowe i partner prywatny, ale także grono innych uczestników, 

np. banki, instytucje ubezpieczeniowe, doradcy organizacyjno – prawni, eksperci finansowi. 

Głównym czynnikiem ograniczającym współpracę sektora publicznego i prywatnego była 

sytuacja finansowa jednostki samorządowej, a także mentalność i utrwalony sposób myślenia 

przedstawicieli organu stanowiącego i zarządzającego tych podmiotów (rad gmin, powiatów 

oraz zarządów). Większość radnych uważało PPP za mało przejrzysty i trudny układ  

z partnerem prywatnym, a także utratę kontroli nad majątkiem komunalnym.  
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Wyniki badań wskazujące główne bariery ograniczające współpracę sektora publicznego 

i prywatnego w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych w woj. podkarpackim 

przedstawia rys. 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 12. Czynniki ograniczające współpracę w ramach PPP, tj. sektora samorządowego 
 z prywatnym w zakresie finansowania inwestycji komunalnych w woj. podkarpackim. 

Źródło: Badania własne  

Badania potwierdziły, że niedostateczna wiedza w zakresie nowych możliwości 

współfinansowania inwestycji komunalnych to także bariera ograniczająca rozwój PPP w woj. 

podkarpackim. W związku z tym duża rola w zakresie doradztwa finansowego  

i organizacyjnego przypisana została do instytucji wspierających rozwój regionalny. Nowe 

źródło finansowania rozwoju lokalnego wymusza zmianę mentalności urzędników i podejście 

urzędów samorządowych do sposobu przygotowywania projektu. W budżetach 

samorządowych powinny być zarezerwowane odpowiednie środki na przygotowanie 

projektów rozwojowych. Władze samorządowe powinny dążyć do „pozyskiwania i łączenia 

środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu 

użyteczności publicznej. Rola jednostek samorządowych, które były inwestorami w realizacji 

projektów została zmieniona i ograniczona do działań kontrolnych i regulacyjnych w ramach 

umowy zawartej z partnerem prywatnym.  
 

PODSUMOWANIE  
Skuteczna pomoc ze strony władz samorządowych w aktywizowaniu przedsiębiorczości  

i wdrażaniu innowacyjności może przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu,  

a wydatki z budżetów urzędów na rzecz wspierania inicjatyw gospodarczych zostaną zwrócone 

w postaci podatków lokalnych płaconych przez dobrze funkcjonujące miejscowe podmioty 

gospodarcze. Działania na rzecz zwiększania ich konkurencyjności są szczególnie ważne  

w aspekcie otwarcia lokalnych rynków dla firm integrującej się Europy.  

Wyniki badań potwierdziły, iż w niewielkim zakresie widoczne były działania samorządu 

w zakresie wdrażania innowacyjności, a także wspierania rozwoju i stymulowania 
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innowacyjności w przedsiębiorstwach Podkarpacia. Zdecydowana większość ankietowanych 

samorządów w niewielkim zakresie promowała innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze na 

Podkarpaciu. Transfery z budżetu państwa nie stanowiły istotnego źródła finansowania działań 

proinnowacyjnych. Środki te przeznaczane były głównie na wsparcie ustawowych zadań 

samorządu, których zakres jest znaczny, a dochody własne często niewystarczające, stąd też 

dla realizacji tych zadań konieczne jest wsparcie finansowe z budżetu państwa. Finansowanie  

z budżetu państwa ma postać subwencji ogólnej oraz dotacji celowych.  W samorządach 

województwa podkarpackiego udział transferów w dochodach ogółem na przestrzeni ostatnich 

lat był znaczny.  
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EUROPEJSKI I KRAJOWY WYMIAR POLITYKI MIEJSKIEJ 
W PERSPEKTYWIE 2020 ROKU 

 
Streszczenie 
Polityka miejska staje się coraz ważniejszą dziedziną życia publicznego na różnych 

poziomach terytorialnych. W perspektywie 2014-2020 Komisja Europejska wzmocniła miejski 
wymiar polityki spójności. Wsparcie dla miast oraz ich obszarów funkcjonalnych udzielane 
będzie nie tylko w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, lecz także 
poprzez nowe instrumenty, jak choćby Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Sprostanie 
aktualnym problemom i przyszłym wyzwaniom rozwoju terenów miejskich wymaga 
starannego przygotowania i konsekwentnego wdrażania krajowej polityki miejskiej spójnej  
z jej europejskim wymiarem. 

 
Słowa kluczowe:  
Miasto, miejski obszar funkcjonalny, polityka miejska, zintegrowane inwestycje 

terytorialne. 

 

EUROPEAN AND NATIONAL DIMENSION OF URBAN 
POLICY IN THE PERSPECTIVE OF 2020 

 
Abstract 
Urban policy is becoming an increasingly important area of public life at different 

territorial levels. In the perspective of 2014-2020, the European Commission strengthened the 
urban dimension of the cohesion policy. Support for cities and their functional areas will be 
granted not only within the national and regional operational programs, but also through new 
instruments, such as the Integrated Territorial Investments. Facing up current issues and future 
challenges of urban area development requires careful preparation and consistent 
implementation of the national urban policy coherent with its European dimension. 

 
Keywords:  
City, urban functional area, urban policy, integrated territorial investments. 

                                                      
1  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. 
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WSTĘP 
Polityka dotyczy i prowadzona jest praktycznie we wszystkich dziedzinach, 

ukierunkowując się coraz wyraźniej terytorialnie. Dotyczy to także miast jako jednostek 

osadniczych o różnej skali, różnych funkcjach i różnej randze, sygnalizując kształtowanie się 

wyodrębnionej dziedziny polityki określanej mianem polityki miejskiej 2. 

Polityka miejska to działalność publiczna krajowych i międzynarodowych organów  

i instytucji ukierunkowana na realizację określonych celów za pomocą różnorodnych środków 

(instrumentów) w odniesieniu do danego miasta, ich terytorialnych zbiorów lub ich ogółu.  

W definicji tej ujawniają się zatem wymiary polityki miejskiej. Wynika z niej bowiem, że 

może być ona prowadzona na kilku poziomach, a mianowicie: 
• międzynarodowym, m.in. poprzez organy i instytucje Unii Europejskiej; 
• ogólnokrajowym, m.in. przez rząd, parlament i administrację rządową; 
• regionalnym, m.in. przez organy samorządu województwa i wojewódzką 

administrację samorządową; 
• lokalnym (miejskim), m.in. przez samorządowe władze poszczególnych miast  

i powiatów. 
 

Rozwój i funkcjonowanie miast jest zagadnieniem bardzo złożonym i wymagającym 

kompleksowego i zintegrowanego podejścia. Co więcej, na obszarach miejskich wyzwania  

i problemy z różnych zakresów tematycznych (gospodarczych, społecznych, 

infrastrukturalnych, środowiskowych i wielu innych) przenikając się i wpływając na siebie 

tworzą skomplikowaną i wielowątkową strukturę. Kwestie te wymagają kompleksowego 

ujęcia w ramach różnych wymiarów, dziedzin, priorytetów oraz instrumentarium polityki 

miejskiej. 

Celem niniejszego opracowanie jest ukazanie problemów i wyzwań współczesnej 

polityki miejskiej prowadzonej na poziomie europejskim oraz krajowym w kontekście 

ukierunkowanej na rozwój miast polityki spójności Unii Europejskiej. 

WYZWANIA I PRIORYTETY STRATEGII EUROPA 2020 
Współcześnie polityka miejska poszczególnych krajów Unii Europejskiej nabiera 

szczególnego znaczenia w kontekście dążenia do realizacji celów przyjętej w dniu 17 czerwca 

2010 r. przez Radę Europejską Strategii EUROPA 2020 3. Obejmuje ona trzy wzajemnie ze 

sobą powiązane priorytety: 
• rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

                                                      
2  M. Obrębalski: Współczesne problemy krajowej i regionalnej polityki miejskiej. „Biblioteka Regionalisty” 

nr 13/2014. 
3  EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. Komisja Europejska, Bruksela 2010. 
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• rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

• rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 
poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

Strategia ta wskazuje miejsce i cele Unii Europejskiej do 2020 roku, w tym również dla 

obszarów miejskich. 

Inteligentny rozwój krajów i regionów będzie niewątpliwie rozwojem spolaryzowanym, 

w którym szczególną rolę winny odegrać duże ośrodki miejskie dysponujące przede wszystkim 

znaczącym potencjałem naukowo-badawczym odpowiednio powiązane między sobą  

i z otoczeniem. 

Zrównoważony rozwój m.in. obszarów miejskich oznacza natomiast: 
• budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie 

korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny, 
• ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapo-

bieganie utracie bioróżnorodności, 
• opracowywania i wdrażanie nowych, przyjaznych dla środowiska technologii i metod 

produkcji,  
• zwiększenie efektywności wykorzystania energii oraz wzrost udziału energii ze 
źródeł odnawialnych; 

• poprawianie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza dla małych  
i średnich firm. 

 

Kolejny zaś priorytet określony w strategii Europa 2020 odnosi się do sfery społecznej  

i dotyczy zagwarantowania przestrzegania praw podstawowych osób ubogich i wykluczonych 

społecznie, zapewnienia im godnych warunków oraz umożliwienia im aktywnego udziału w 

życiu społeczeństwa. 

Zrealizowanie wskazanych priorytetów oraz osiągnięcie wytyczonych celów Strategii 

Europa 2020 wymaga licznych działań prowadzonych zarówno na poziomie unijnym, jak  

i w poszczególnych krajach i regionach. Stąd też ważnym narzędziem jej realizacji stały się 

Krajowe Programy Reform mające na celu m.in. odrabianie zaległości rozwojowych oraz 

budowę nowych przewag konkurencyjnych, w trzech, wynikających ze Strategii Europa 2020, 

obszarach priorytetowych, a także krajowe i regionalne programy operacyjne. 

DEDYKACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ DLA MIAST  
Współczesne ramy dla unijnej polityki miejskiej wyznacza kilka istotnych dokumentów. Jest to 

przede wszystkim Traktat Lizboński, który wprowadził wymiar terytorialny jako równorzędny 

z wymiarem gospodarczym i społecznym i, dzięki któremu wymiar terytorialny uwzględniany 

jest w poszczególnych politykach UE, w tym w polityce spójności. Wymiar terytorialny  

i miejski podkreślone są także w Strategii Europa 2020, a zrównoważony rozwój miast 

europejskich jest przedmiotem Karty Lipskiej przyjęta na spotkaniu ministrów państw 
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członkowskich Unii Europejskiej w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w maju 

2007 roku, którego kwintesencją jest stwierdzenie, że „Europa potrzebuje silnych miast  

i regionów, w których dobrze się żyje” 4. 

W obecnej perspektywie, tj. w latach 2014-2020, Komisja Europejska dostrzega 

zasadność dalszego wzmocnienia wymiaru miejskiego polityki spójności. Jej zdaniem 

współczesne miasta symbolizują dwukierunkowe wyzwanie, tj.: wzrost konkurencyjności  

a zarazem zaspokajanie społecznych i środowiskowych potrzeb. Dlatego też Wspólne Ramy 

Strategiczne na lata 2014-2020 wskazują, że programy dedykowane miastom i obszarom 

miejskim mogą przyjmować różne formy 5: 
• działania promujące miasta jako motory rozwoju regionalnego; działania te mają na 

celu poprawę konkurencyjności poprzez promowanie przedsiębiorczości, innowacji  
i rozwoju usług oraz stymulowanie atrakcyjności miast; 

• działania ukierunkowane na promowanie wewnętrznej spójności obszarów miejskich 
poprzez poprawę sytuacji ubogich dzielnic, zwłaszcza poprzez rewitalizację 
przestrzeni, przeobrażanie terenów poprzemysłowych oraz ochronę i rozwój 
dziedzictwa historycznego i kulturowego; 

• działania mające na celu promowanie bardziej zrównoważonego, policentrycznego 
rozwoju Unii Europejskiej poprzez rozwój miejskich sieci na szczeblu krajowym  
i wspólnotowym; kwestią jest zatem tworzenie sieci łączącej miasta zarówno  
w wymiarze fizycznym (infrastruktura, technologie informacyjne, itp.), jak i ludzkim 
(promocja współpracy, itp.). 

W latach 2014-2020 wsparcie dla miast, ich obszarów funkcjonalnych oraz dzielnic miast 

wprawdzie udzielane będzie głównie w ramach zarówno krajowych jak i regionalnych 

programów operacyjnych, lecz od 2014 r. do miast i ich obszarów funkcjonalnych skierowane 

są nowe instrumenty, jak: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Platforma Rozwoju 

Obszarów Miejskich (sieciowanie miast odnośnie do wymiany doświadczeń w zakresie ich 

wkładu w realizację strategii „Europa 2020” za pomocą polityki spójności) czy też 

Innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskiego (wsparcie realizacji 

innowacyjnych projektów studialnych i pilotażowych w miastach), przygotowywane  

i zarządzane na poziomie Komisji Europejskiej. Ponadto kontynuowany jest program 

URBACT (III) promujący międzynarodową wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk 

pomiędzy miastami oraz inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas) jako instrument inżynierii finansowej pozwalający na wykorzystanie 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w systemie zwrotnym, oferując odnawialne 

instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje). 

W projektowaniu konkretnych rozwiązań dużą rolę odegrają państwa członkowskie. Stąd 

też niezwykle istotne będzie uwzględnienie wymiaru miejskiego w procesie przygotowywania 

                                                      
4  Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich. Lipsk 24-25 maja 2007, s. 9. 
5  The Urban dimension in European Union policies 2010. European Commission, Brussels 2010, s. 10. 
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krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Państwa członkowskie 

oraz władze regionalne będą określać typy obszarów miejskich, jakie powinny uzyskać 

wsparcie, zakres interwencji oraz wskazywać odpowiednie rozwiązania. 

KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA – ZAKRES  
I KONTROWERSJE 
Mimo iż sieć osadnictwa miejskiego w Polsce obejmuje 913 miejscowości posiadających 

prawa miejskie, w których zamieszkuje 60,4% ludności kraju (według stanu w dniu 1 stycznia 

2014 r.), nie ma jednak odrębnie prowadzonej polityki miejskiej. Jej aspekty znajdują póki co 

odzwierciedlenie jedynie w dokumentach strategicznych dotyczących regionalnej 

i przestrzennej polityki rozwoju, a zwłaszcza w: Strategii Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne 

społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (SRK), Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony – miasta - obszary wiejskie (KSRR 2010-2020) 

oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030). 

Po wielu kompetencyjnych sporach od 1 stycznia 2013 r. Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) przejęło zadania z zakresu 

polityki miejskiej oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym 

i regionalnym. Wedle przygotowanych już założeń strategicznym celem Krajowej Polityki 

Miejskiej do roku 2020 jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do 

kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia 

mieszkańców. Tak określonemu celowi strategicznemu podporządkowano pięć celów 

szczegółowych, spójnych z celami postawionymi w dokumentach strategicznych Polski oraz 

Unii Europejskiej, kreujących miasto konkurencyjne, silne, spójne, zwarte i zrównoważone 

oraz sprawne. Celami szczegółowymi są 6: 
• poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania 

rozwoju, wzrostu i zatrudnienia; 
• wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, przede 

wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej (w tym na niektórych 
obszarach wiejskich) poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich 
upadkowi ekonomicznemu; 

• odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie, 
ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich; 

• wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie 
negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji; 

• stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania 
rozwojem na obszarach miejskich, w tym w szczególności na obszarach 
metropolitalnych. 

                                                      
6  Krajowa Polityka Miejska – projekt. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa marzec 2014, s. 16. 
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Zgodnie z art. 21b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 7 Krajowa Polityka 

Miejska jest dokumentem określającym planowane działania administracji rządowej dotyczące 

polityki miejskiej, uwzględniającym cele i kierunki określone w średniookresowej strategii 

rozwoju kraju8 oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego9. Służy ona celowemu, 

ukierunkowanemu terytorialnie działaniu państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast  

i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystaniu ich potencjałów w procesach rozwoju 

kraju. 

W Krajowej Polityce Miejskiej wyróżniono dziesięć wątków tematycznych,  

a mianowicie 10: 
• kształtowanie przestrzeni – konsekwentne dążenie do przeciwdziałania chaosowi 

przestrzennemu i estetycznemu oraz rozpraszaniu zabudowy i żywiołowej 
suburbanizacji; 

• partycypacja – zwiększanie udziału mieszkańców i faktycznego dialogu społecznego 
w planowaniu i realizacji ważnych dla społeczności miejskiej działań; 

• transport i mobilność miejska – osiągnięcie zrównoważonej mobilności w obszarze 
funkcjonalnym miasta, rozumianej jako odbywanie podróży w takiej ilości i o takiej 
długości, jak wynika to z zaspokajania potrzeb życiowych podróżujących  
z racjonalnym wykorzystaniem poszczególnych podsystemów transportu miejskiego; 

• niskoemisyjność i efektywność energetyczna – dostosowanie miejskich struktur do 
zmieniających się zasad zaopatrzenia w energię i źródeł energii; 

• rewitalizacja – wieloletni proces przemian społecznych, ekonomicznych, 
przestrzennych i technicznych, prowadzony na obszarze zdegradowanym; 

• polityka inwestycyjna – podejmowanie i prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych 
(głównie infrastrukturalnych) w sposób racjonalny i wpisujący się w zasady rozwoju 
zrównoważonego; 

• rozwój gospodarczy – spójna polityka rozwojowa o innowacyjnym charakterze, 
koncentrująca się przede wszystkim na mocnych stronach lokalnej gospodarki oraz 
potencjalnych korzyściach, kreująca konkurencyjną pozycję miasta na lokalnych, 
regionalnych i globalnych rynkach; 

• ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu – szerokie spektrum 
długofalowych działań środowiskowych będących kompleksową reakcją na 
uwarunkowania wynikające z presji człowieka na środowisko i konieczności 
dostosowania się do zmian klimatycznych; 

• wyzwania demograficzne – reakcja na procesy depopulacji i kurczenia się miast (tzw. 
shrinking cities) oraz starzenie się społeczeństwa przy jednocześnie wydłużającej się 
długości życia; 

• zarządzanie obszarami miejskimi - wzmocnienie współpracy oraz doskonalenie  
i poprawa jakości w zarządzaniu miastami i ich obszarami funkcjonalnymi. 

 

                                                      
7  Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2009 nr 84, poz. 712, z późn. zm.). 
8  Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2012. 
9  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony – miasta – obszary wiejskie, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2010. 
10  Krajowa Polityka Miejska – projekt. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa marzec 2014, s. 7 i nast. 
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Przedstawiony wątki tematyczne ujęte w swoistego rodzaju dekalog uznano za 

szczególne dla obecnych wyzwań rozwojowych polskich miast. 

Zarówno cele, jak i wątki tematyczne określone w Krajowej Polityce Miejskiej należy 

postrzegać poprzez pryzmat wzrostu jakości życia mieszkańców miast i ich obszarów 

funkcjonalnych. Każde zatem działanie podejmowane w ramach tak określonej polityki, nie 

tylko przez samorządowe władze miast należy rozpatrywać i oceniać przez pryzmat potrzeb 

człowieka. Miasta zaś ukierunkowane na poprawę jakości życia mieszkańców oraz ich 

różnorodne potrzeby określa się często mianem „liveable cities” – miast „dobrego życia” 11. 

Krajowa polityka miejska powinna być realizowana za pomocą skutecznych, 

różnorodnych – dotychczas nie w pełni jednak ukształtowanych – instrumentów: 
• planistycznych, 
• instytucjonalnych, 
• prawnych, 
• finansowych. 

Szczególnie istotne są uwarunkowania prawne krajowej polityki miejskiej. Warto 

zauważyć, że miast nie dostrzega obowiązująca od 1997 roku Konstytucja RP12, a w układzie 

działów administracji rządowej polityka miejska zajmuje drugorzędne miejsce (jako jeden  

z dwunastu elementów działu rozwój regionalny) wobec np. rozwoju wsi jako 

wyodrębnionego działu tej administracji13. Odczuwany jest ponadto wyraźny brak ustawowych 

regulacji problemów metropolizacji, relacji między miastami a ich otoczeniem, 

zintegrowanego transportu miejskiego, rewitalizacji miejskiej przestrzeni czy nawet ogólnych 

kwestii rozwoju miast. Oznacza to, że jednostki samorządu miejskiego jako najważniejszy 

podmiot mający realizować cele Krajowej Polityki Miejskiej nie dysponują odpowiednimi,  

a co najmniej niewystarczającymi instrumentami prawnymi. 

Jak dotychczas, rozwój miast w Polsce odbywa się w ogólnych ramach prawnych 

określających zadania i kompetencje administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samo-

rządowej. Polskie prawo nie wyróżnia bowiem konkretnych zadań publicznych, które należą do 

obowiązków miast jako takich. Klauzula o ogólnej odpowiedzialności (zasada domniemania 

kompetencji samorządu)14 stanowi jednak, że samorządy miejskie są odpowiedzialne za wszelkie 

kwestie publiczne o znaczeniu lokalnym, które nie zostały przydzielone zapisami prawa innym 

instytucjom lub władzom. Stąd też zadania miast skupiają się w istotnej mierze na zaspokojeniu 

zbiorowych potrzeb społeczności w zakresie usług publicznych. 

                                                      
11  Krajowa Polityka Miejska – projekt. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa marzec 2014, s. 130. 
12  Wspomnieć tu należy Prawo o miastach (Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej) 

uchwalone 18 kwietnia 1791 roku w czasie Sejmu Czteroletniego, które dwa tygodnie później, po przyjęciu 
Konstytucji 3 Maja, stało się jej integralną częścią (Artykuł III). 

13  Por. art. 23 i 23a Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. 1997 nr 141, 
poz. 943, z późn. zm.). 

14  Art. 163 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483, z późn. zm.). 
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W tym kontekście wyjątkowo wymowna jest następująca dyrektywna wręcz dedykacja 

Rządu RP ukierunkowana na jednostki samorządu terytorialnego, w tym miejskiego. Brzmi 

ona następująco: „Uwzględniając samodzielność samorządu terytorialnego, treści zawarte  

w Krajowej Polityce Miejskiej, a odnoszące się do samorządów jako „kierunki działań” muszą 

być traktowane jako zbiór zaleceń i preferowanych z punktu widzenia rządu starań 

i przedsięwzięć, jakie powinny podejmować samorządy, aby przyczyniać się do realizacji celów 

Krajowej Polityki Miejskiej.”15 Wiele słusznych postulatów kierowanych m.in. do władz 

miejskich w Krajowej Polityce Miejskiej nie będzie mogło być jednak zrealizowanych bez 

głębokiej ingerencji w prawo, bez zapewnienia odpowiednich instrumentów i możliwości 

finansowania. Szczególnie ważną kwestią pozostaje bowiem wskazanie odpowiednich źródeł 

finansowania sugerowanych w Krajowej Polityce Miejskiej działań, zwłaszcza w sytuacji 

deficytu budżetów i nadmiernego zadłużenia wielu miast. Stąd też należy dokonać istotnych 

zmian regulacji prawnych od lat krępujących aktywność samorządów miejskich. 

Na poziomie regionalnym natomiast istotna dla realizacji celów Krajowej Polityki 

Miejskiej będzie rola samorządu województwa, który przy sporządzaniu i wdrażaniu strategii 

rozwoju województwa powinien uwzględniać wymiar miejski oraz rolę miast jako czynników 

regionalnego rozwoju. 

Ważną rolę w procesie wdrażania Krajowej Polityki Miejskiej nadano także miejskim 

społecznościom i partycypacji społecznej, choć wskazano jedynie dwa jej instrumenty, czyli 

budżet obywatelski i konsultacje. Wyzwaniem dla miast winno być nie tylko zwiększanie 

udziału społeczności miejskich w procesach funkcjonowania i rozwoju miast, lecz także 

zmiana modelu prowadzenia konsultacji społecznych z wyznaczonego prawem do modelu 

opartego na faktycznym dialogu i partycypowaniu mieszkańców m.in. poprzez wydzielenie 

odpowiedniego budżetu obywatelskiego czy upowszechnienie obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych. 

Nie ulega wątpliwości, że Krajowa Polityka Miejska jest w naszym kraju od lat 

oczekiwana. Odczuwano bowiem wyraźnie brak spójnej, zintegrowanej wizji miast, 

z uwzględnieniem wszystkich partnerów dialogu społecznego (m.in. administracji rządowej, 

mieszkańców miast i organizacji ich zrzeszających, podmiotów sfery biznesu, nauki i sfery 

pozarządowej). Niemniej jednak osiągnięcie tej wizji wiązać się będzie z licznymi 

trudnościami w przypadku nierozwiązania różnorodnych problemów funkcjonowania 

samorządu miejskiego oraz braku skutecznego instrumentarium. 

                                                      
15  Krajowa Polityka Miejska – projekt. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa marzec 2014, s. 6. 
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ZAKOŃ CZENIE 
Polityka miejska staje się coraz ważniejszą dziedziną życia publicznego na różnych 

terytorialnych poziomach. Misją tej polityki jest służenie rozwojowi miast jako biegunów 

wieloaspektowego wzrostu regionów i krajów. 

Wprawdzie w Polsce kształtowana jest dopiero krajowa polityka miejska, lecz jej 

regionalny poziom i różne jej aspekty (zwłaszcza rewitalizacja obszarów zdegradowanych) 

znalazły już istotne miejsce w strategiach rozwoju oraz wśród priorytetów (osi priorytetowych) 

i działań regionalnych programów operacyjnych we wszystkich województwach w latach 

2007-2013. Także dedykacje Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 potwierdzają istotną 

motoryczną rolę miast w rozwoju poszczególnych regionów i kraju. 

Niemniej jednak pojawia się wciąż wiele wątpliwości związanych ze skutecznością  

i efektywnością projektowanych rozwiązań i przynależnych doń instrumentariów. Sprostanie 

aktualnym i przyszłym wyzwaniom wymaga zatem starannego przygotowania i konsekwent-

nego wdrażania krajowej polityki miejskiej uwzględniającej unijne dedykacje i możliwości. 

Władze samorządowe miast oraz związanych z nimi obszarów funkcjonalnych oczekują 

bowiem konkretnych rozwiązań i instrumentów, w tym prawnych i finansowych. Czas jak 

zwykle okaże się najlepszym weryfikatorem wszelkich dylematów, oczekiwań i problemów. 
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Mieczysław Piechnik 1 

 

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO SFERA 
EFEKTYWNEJ  LOKATY  KAPITAŁU. ASPEKTY PRAWNE, 

EKONOMICZNE, REALIZACYJNE 

 
Streszczenie 
Partnerstwo publiczno-prywatne obecnie jest uznawane za jeden z najbardziej 

efektywnych sposobów tworzenia infrastruktury społecznej i dostarczania usług publicznych. 
Korzyści płynące z tej współpracy są również doceniane przez Komisję Europejską, liczne 
kraje europejskie, władze naszego kraju i polskich uczestników rynku, którzy coraz częściej 
sięgają po tę formułę realizacji zadań publicznych. Aktywnym promotorem tej współpracy jest 
także Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które poprzez ścieżkę legislacyjną i organizacyjną 
stara się upowszechnić PPP w Polsce. Celem niniejszej publikacji jest próba przybliżenia  tej  
wspólnoty działań i wskazanie na początki dorobku tego partnerstwa w woj. świętokrzyskim. 

 
Słowa kluczowe:  
Partnerstwo publiczno-prywatne, partner prywatny, projekty zwykłe i hybrydowe. 

 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A SPHERE OF 
EFFECTIVE DEPOSIT OF CAPITAL. LEGAL, ECONOMIC, 

EXECUTION ASPECTS 
 

Abstract 
Public-private partnership is now recognized as one of the most effective ways to create 

social infrastructure and provide public services. Benefits of this collaboration are also 
appreciated by the European Commission, a number of European countries, the authorities of our 
country and Polish market participants who are increasingly turning to the formula of public tasks 
realization. An active promoter of this cooperation is also the Ministry of Regional Development, 
which by the legislative and organizational path tries to disseminate PPP in Poland. The purpose 
of this publication is an attempt to bring this community of actions closer and to indicate the 
beginnings of the achievements of this partnership in the Świętokrzyskie province. 

 
Keywords:  
Public-private partnership, public entity, private partner, ordinary and hybrid projects. 

                                                      
1  Staropolska Szkoła  Wyższa w Kielcach. 
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WSTĘP 
Od kilku lat w naszym kraju upowszechnia się koncepcja realizacji zadań publicznych przy 

zaangażowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego. O rozwoju formuły PPP w Polsce 

świadczy rosnąca z każdym rokiem liczba tego typu projektów, które uwzględniają w swych 

planach samorządy i administracja publiczna. Wzrastające zainteresowanie tego typu 

współpracą w kontekście ograniczonych środków budżetowych – wynika z przeświadczenia 

o możliwości przyspieszenia budowy infrastruktury umożliwiającej dalszy rozwój usług 

publicznych. 

Wspólnota działań sektora publicznego i prywatnego stwarza obiecujące motywacje dla 

kapitału prywatnego w realizacji zdań wspieranych przez bezzwrotne fundusze zewnętrzne, 

które w przyszłości umożliwi ą prywatnemu partnerowi prowadzenie działalności komercyjnej 

i osiągać zyski ze wspólnego dzieła inwestycyjnego. Dla podmiotu publicznego z kolei 

satysfakcją jest poszerzenie portfela usług publicznych przy minimalizacji własnych środków 

budżetowych i jednocześnie zwiększenia ich jakości i efektywności. Kwestie prawne, 

ekonomiczne i realizacyjne prowadzące do rozwoju i upowszechnienia PPP w naszych 

warunkach gospodarki rynkowej zostaną rozwinięte w dalszej części publikacji. 

ISTOTA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO  
I JEGO ZNACZENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 
PPP w Polsce reguluje ustawa dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100). Ustawa określa zasady współpracy podmiotu publicznego 

i partnera prywatnego w ramach PPP. Przedmiotem tego partnerstwa jest wspólna realizacja 

przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym 

i partnerem prywatnym 

Partnerstwo publiczno-prywatne –w skrócie PPP (ang. public-private partnership) 

dotyczy współpracy pomiędzy jednostkami administracji rządowej i samorządowej, czyli 

administracji publicznej a pomiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Partnerstwo 

może obejmować: budowę infrastruktury transportowej, energetycznej, ochrony środowiska, 

budowę szkół, boisk sportowych, obiektów władz publicznych, instalacji sieciowych, 

parkingów itp. 

PPP jest złożoną formą działania administracji polegającą na długoterminowej 

współpracy podmiotów sektora prywatnego i publicznego w celu realizacji zadań publicznych. 

Głównym celem tej współpracy jest osiąganie obopólnych korzyści, zgodnych z umiejętno-

ściami , doświadczeniem i możliwościami finansowymi każdego partnera , a kluczową cechą 

jest jej ukierunkowanie na realizację zarówno celów komercyjnych, jak i społecznych danego 

przedsięwzięcia. Istotą partnerstwa jest jak największe zaangażowanie środków prywatnych 
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w finansowanie i realizację wspólnego celu, jakim jest dostarczenie usług odbiorcom 

i udostępnienie obiektów użytkownikom2. 

PPP od wielu lat jest wykorzystywane z powodzeniem w wielu krajach, głównie 

w dziedzinie infrastruktury sensu largo, jako alternatywny sposób wzbogacania zakresu usług 

dla ludności. Opiera się ono na obustronnych korzyściach w postaci: 
• transferu części ryzyka inwestycyjnego na podmiot prywatny, 
• przekazanie ciężaru realizacji inwestycji podmiotowi prywatnemu, co zwiększa 

szansę terminowego jej zakończenia, 
• uzyskania przez partnera prywatnego wynagrodzenia w formie pożytków z użytko-

wania powstałej inwestycji,  
• możliwości dofinansowania inwestycji ze środków unijnych i budżetowych,  
• powiększanie sektora prywatnego w realizacji zadań publicznych, 
• zwiększanie efektywności w wydatkowaniu środków publicznych,  
• dostępu prywatnych przedsiębiorstw do nowych, do tej pory zastrzeżonych dla 

podmiotów publicznych , obszarów działalności gospodarczej. 
 

Obowiązki i korzyści obu stron mają zazwyczaj odzwierciedlenie w postanowieniach 

umownych, w których podmiot prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za 

wynagrodzeniem w postaci pobierania pożytków z ukończonej inwestycji oraz do poniesienia 

w całości lub części wydatków na jej realizację. Podmiot publiczny z kolei zobowiązuje się do 

współdziałania w osiąganiu celu umownego, co wynika z misji partnera publicznego, którego 

powinnością jest świadczenie usług dla miejscowej ludności. 

W polskim systemie PPP wykorzystuje się liczne akty normatywne, do których poza 

wspomnianą ustawą o partnerstwie publiczno-prawnym, m. in. należą: 
− ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, 

poz. 43); 
− ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (Dz.U. Nr 261, 

poz. 2603); 
− ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych ,(Dz.U. z 2007 r., 

Nr 223, poz. 873); 
− ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie, (Dz.U. Nr 96, poz. 873); 
− ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, (Dz.U. 

nr 19, poz. 100). 
 

Przywołane powyżej unormowania i regulacje prawne mają zastosowanie do umów  

o partnerstwie publiczno-prawnym w zależności od charakteru przedsięwzięcia, jego 

rozmiarów i rodzaju świadczonych usług publicznych w przyszłości. 

                                                      
2  W. Gonet, Partnerstwo publiczno-prywatne – kierunki zmian, „Przegląd Legislacyjny” 2008, nr 3, s.80-81. 
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ISTOTA I CHARAKTER FINANSOWANIA PROJEKTÓW PPP 
Partnerstwo publiczno-prywatne wpisuje się w nurt Koncepcji nowego zarządzania 

publicznego (New Public Management-NPM) odwołujący się do konieczności 

upowszechnienia w sektorze publicznym metod menedżerskich. U podstaw tej koncepcji leżą 

następujące założenia:3 
• wprowadzenie menedżerskiego zarządzania w sektorze publicznym,  
• sprecyzowanie standardów i mierników oceny działalności gospodarczej,  
• zwiększenie kontroli efektów działalności partnerskiej, 
• dopuszczenie i upowszechnienie konkurencji w sektorze publicznym,  
• wdrożenie w sektorze publicznym metod i technik stosowanych w sferze biznesowej,  
• zwiększenie racjonalności zużywanych zasobów nie tylko w procesach 

inwestycyjnych. 
 

Jedną z głównych przesłanek upowszechnienia idei PPP jest poszukiwanie nowych źródeł 

finansowania zadań publicznych, głównie inwestycji infrastrukturalnych. Permanentny 

niedobór środków budżetowych najczęściej odbija się na niedostatkach infrastruktury gminnej, 

co powoduje ograniczenie świadczenia usług publicznych. Dopływ kapitału prywatnego 

umożliwia  likwidację tej luki w infrastrukturze lokalnej. Należy przy tym podkreślić, że zarys 

infrastruktury określony w  planach przestrzennego zagospodarowania danej jednostki 

administracyjnej jest przedmiotem zainteresowania potencjalnych inwestorów.  

Źródła finansowania projektów PPP można podzielić na fundusze bezzwrotne i zwrotne. 

Do pierwszej grupy można zliczy: fundusze unijne, środki budżetowe państwa i budżetów 

samorządowych, udziały kapitałowe sponsorów. Z kolei do funduszy zwrotnych należą: 

kredyty, pożyczki, obligacje komunalne, leasing i inne. Jednym z głównych motywów 

zawierania partnerstwa jest ,jak już wspomniano- pozyskanie środków od sektora prywatnego 

do finansowania określonych projektów. Ustalenie dostępnych źródeł finansowania projektów 

oraz wybór sposobu  finansowania przedsięwzięć, to zagadnienie o kluczowym znaczeniu, 

wiążące się z sukcesem osiągnięcia zakładanych celów podjętego partnerstwa. 

W ramach PPP możliwe jest zastosowanie rozmaitych wariantów finansowania 

przedsięwzięcia. W trakcie prac nad wypracowaniem optymalnego sposobu pozyskiwaniu 

środków ze źródeł zwrotnych, możliwe jest zastosowanie pewnych mechanizmów 

pozwalających na zmniejszenie niepewności co do ich zwrotu. Obejmują one:4 
• maksymalizację zadłużenia długoterminowego,  
• maksymalizację finansowania o stałej stopie oprocentowania,  
• minimalizację ryzyka  finansowego.  

                                                      
3  A. Zalewski, Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego [w:] A. Zalewski  

(red.) Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza Szkoły 
Głównej Handlowej,  Warszawa 2005, s. 27. 

4  B.P. Korbus, M. Strawiński, Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, 
wyd. Lexis Nexis, Warszawa  2006, s. 179. 



Gospodarka i Finanse. Zeszyt 5.   Wpływ UE na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i jej regionów… 

103 

Dodajmy do tego, że wrażliwość finansowania dużych projektów inwestycyjnych, 

wynika m. in. stąd, że na etapie ich realizacji, czy eksploatacji mogą pojawić się potrzeby na 

które należy pozyskać dodatkowe środki, których wcześniej nie przewidziano. 

Dotychczasowe wdrażanie projektów PPP i zwiększanie partycypacji partnerów 

prywatnych w realizację zadań publicznych na bazie istniejącej infrastruktury, należy uznać za 

cenny instrument wspierania lokalnego rozwoju gospodarczego. 

Menedżerskie podejście charakterystyczne dla partnerów prywatnych w projektach PPP, 

często otwiera zupełnie nowe perspektywy rozwoju infrastruktury, a przede wszystkim stwarza 

możliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału na jej budowę i modernizację, jednocześnie 

lepiej przystosowując je do potrzeb lokalnej społeczności i podmiotów gospodarczych5. 

PROJEKTY HYBRYDOWE W RELACJACH PPP  

Projekty hybrydowe cechuje większy stopień złożoności niż tradycyjne przedsięwzięcie będące 

przedmiotem PPP. Istotnym wyróżnikiem tych projektów jest kryterium finansowe, bowiem z 

dotychczasowych porównań wynika, że średnia wartość zwykłego projektu PPP wynosi około 

20 mln zł, a przeciętna kwota  projektu hybrydowego określana jest na poziomie ponad 260 

mln zł.  W swych założeniach projekty hybrydowe winny skutecznie realizować zakładane 

cele samorządów, a jednocześnie być na tyle atrakcyjne by przyciągnąć potencjalnych 

inwestorów. 

Projekty hybrydowe nazywane są również modelem nowego PPP i objęte są 

dofinansowaniem z 
• funduszy unijnych, 
• krajowych środków publicznych, 
• kapitału prywatnego. 

  

Realizacja przedsięwzięcia na podstawie projektu hybrydowego oparta jest nie tylko na 

podziale zadań pomiędzy podmiotem  publicznym a partnerem prywatnym, ale  również 

połączona z utrzymaniem i zarządzaniem danym składnikiem majątkowym. Do projektu 

hybrydowego mają zastosowanie postanowienia zawarte w ustawach: o partnerstwie 

publiczno-prawnym, o koncesji na roboty budowlane lub usługi, o drogach krajowych 

i autostradach płatnych. 

Formuła projektów hybrydowych staje się popularna w krajach, które bardzo intensywnie 

korzystają z unijnego dofinansowania. Warto przy tym podkreślić, że w latach 2014-2020 

projekty hybrydowe uzyskają dalsze preferencje w dostępie do funduszy unijnych za sprawą 

nowych i korzystnych regulacji Komisji Europejskiej6. 

                                                      
5  K. Mataśka, Wybrane problemy finansowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego [w:] Problemy 

ekonomii, polityki ekonomicznej i  finansów  publicznych , T 2, red. J. Sokołowski. Prace naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 196. 

6  Platforma partnerstwa publiczno-prywatnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011, s. 13. 
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Do końca maja 2013 r. w Polsce zidentyfikowano 18 projektów hybrydowych o łącznej 

wartości 3,9 mld zł, które zostały dofinansowane z funduszy unijnych w wysokości 2,3 mld zl,  

a więc w 59 %. Wśród tych projektów hybrydowych znajduje się „ Kompleks mineralnych 

basenów w Solcu-Zdroju” o wartości 16 mln zł dofinansowany z UE w kwocie 6,8 mln zł. 

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.   

„Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju” stał się projektem modelowym, 

ponieważ prezentował ścieżki przygotowania i realizacji projektu hybrydowego. Wnioski 

sformułowane na przykładzie tego projektu posłużyły za wzór postępowania przy 

pozyskiwaniu środków unijnych na inne projektowane zadania inwestycyjne. Projekt uzyskał 

tzw. zamknięcie finansowe i również jako jedyny w kraju został umieszczony na liście 

projektów hybrydowych opracowanej przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP7. 

Ideą przewodnią „Kompleksu mineralnych basenów w Solcu-Zdroju’ było zwiększenie 

atrakcyjności regionu oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku gminy przez wytworzenie 

i rozwój nowego, markowego i regionalnego produktu turystyki zdrowotnej. Produkt ten 

stanowił  znaczące uzupełnienie bazy lecznictwa uzdrowiskowego, stanowiącego fundament 

rozwoju Gminy Solec-Zdrój8. Podział zadań i obowiązków na etapie realizacji projektu został 

sprecyzowany w umowie koncesyjnej na roboty budowlane, zawartej w dniu 28 października 

2010 r. pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a Spółką z o.o. Malinowy Zdrój.  Partner prywatny umowy 

został wyłoniony w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty podczas postępowania wszczętego 

na podstawie ogłoszenia z dnia 30 grudnia 2009 r. na udzielenie koncesji na roboty budowlane 

dla zadania pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju” polegający na budowie 

basenów z wodą siarkową, pomieszczeń do zabiegów hydroterapeutycznych i odnowy 

biologicznej. Koncesja została udzielona na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r.  

o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. nr 19,poz.101 z późn. zm.). Wartość całkowita 

projektu będącego przedmiotem umowy określona mianem kosztów kwalifikowanych (bez 

VAT) wyniosła 16,0 mln PLN. Wydatki te zostały pokryte ze środków pochodzących z: 
• Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego (w 42,5%) w kwocie 6,8 mln PLN, 
• budżetu państwa (w 7,5%) w wysokości 1,2 mln PLN, 
• nakładów partnera prywatnego (w 50%) w sumie 8,0 mln PLN. 

W umowie z dnia 28 X 2019 r. postanowiono również, że wynagrodzenie koncesjona-

riusza stanowi prawo do korzystania w okresie 27 lat na zasadzie wyłączności z nieruchomości 

oraz wykonanych obiektów i pobieranie pożytków z ‘Kompleksu” z tytułu oferowanych w nim 

odpłatnych usług zdrowotnych, leczniczych, rekreacyjnych, sportowych, gastronomicznych, 

rozrywkowych, edukacyjnych, itp. 

                                                      
7  http://www.PPP.gov.pl 
8  Raport – Przygotowanie i realizacja projektu hybrydowego „Kompleks mineralnych basenów w Solcu-

Zdroju”  2010-2012. 
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PROJEKTY ZWYKŁE  

Idea PPP jest coraz więcej doceniana także na gruncie jednostek gminnych. To między innymi 

rezultat promocji tego partnerstwa przez Ministra Gospodarki, który jego upowszechnienie 

łączy z analizą i oceną  funkcjonowania tej formuły działania pod kątem korzystniejszego 

zaangażowania  finansów sektora prywatnego stosownie do możliwości jakie daje instrument 

tej współpracy. Potwierdzeniem skromnych jeszcze efektów w tej dziedzinie jest także 

minimalna liczba zawartych umów w tym systemie w woj. świętokrzyskim. 

W kwietniu i w maju 2014 r. Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach także z udziałem 

studentów, zwróciła się do licznych jednostek samorządowych z prośbą o udostępnienie 

projektów o PPP. W odpowiedzi uzyskano jedynie 10 tego rodzaju umów poza projektem 

hybrydowym przedstawionym w p.4. Mimo skromnego odzewu ze strony gmin, warto 

przytoczyć ich treść, charakter i wartość zadań. Prezentacja nawet tego skromnego dorobku, 

może stać się oczekiwanym impulsem do dalszego rozwinięcia tej formy współpracy na 

obszarach jednostek samorządu terytorialnego. 
 

Tabela 1. Treść wybranych umów o partnerstwo publiczno –prywatne zawartych w gminach 
woj. świętokrzyskiego w latach 2012-2014 

Zadanie- przedmiot umowy 
Wartość 
zadania  
w tys. zł 

Nazwa 
podmiotu 
publicznego 

Partner prywatny 
Dotacje z  
budżetu 

gminy w % 
1.Zorganizowanie klubu piłki nożnej 
i upowszechnienie tej dyscypliny 
sportowej wśród mieszkańców. 

37,5 
Wójt Gminy 
Szydłów 

 Gminny Klub Sportowy w 
Szydłowie 

80 

2.Druk katalogu z pleneru fotograficznego 
Szydłów 2013 

1,9 
Wójt Gminy 
Szydłów 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Szydłowskiej 

88 

3.Turniej strzelecki z okazji Święta 
Niepodległości 2013. 

2,4 
Wójt Gminy 
Szydłów 

Szydłowieckie Towarzystwo 
Strzeleckie 

81 

4.Rozwijanie działalności zespołu 
śpiewaczego „Kasztalon”. 

2,4 
Wójt Gminy 
Szydłów 

Stowarzyszenie „Nad Zalewem 
Chańcza” 

53 

5.Tradycyjna kuchnia-zakup wyposażenia  
do kuchni regionalnej. 

2,7 
Wójt Gminy 
Szydłów 

Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich 

74 

6.Odkrywamy Kotuszów na nowo-historia,  
zabytki jako dziedzictwo lokalnej  
społeczności. 

2,2 
Wójt Gminy 
Szydłów 

Ochotnicza Straż Pożarna 75 

7.Rozbudowa i nadbudowa budynku 
szkoły podstawowej. 

2 402,3 
Wójt Gminy 
Piekoszów 

Zakład Produkcyjno Usługowo-
Handlowy 

Koszt 
budżetu 
gminy 

8.Zakup materiałów budowlanych  5,7 
Wójt Gminy 
Piekoszów 

PW Gomex 
Koszt 

budżetu 
gminy 

9.Konserwacja i utrzymanie sprawności  
oświetlenia ulicznego 

4,o 
Wójt Gminy 
Mniów 

Przedsiębiorstwo Techniczno-     
Handlowe 

Koszt 
budżetu 
gminy 

10.Budowa 13 kompletów przydomowych 
oczyszczalni ścieków  

151,2 
Wójt Gminy 
Słupia 
Konecka  

Firma Ekobiobud 
Koszt 

budżetu 
gminy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych. 
  

Z treści umów przedstawionych w tabeli 1,  zawieranych na podstawie ustaw o PPP i 

zamówieniach publicznych wynika, że dotyczyły one w większości zagadnień szczegółowych 

gminy. W kontekście tych porozumień na wyróżnienie zasługuje Gmina Szydłów, która 
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wysoko docenia zaangażowanie stowarzyszeń i organizacji na swoim terenie i z powodzeniem 

realizuje w systemie partnerskim cele publiczne. Mimo skromnych zadań pod względem  

zasięgu i  wartości, realizacja ich z pewnością wpłynie na ożywienie aktywności wielu 

organizacji i grup społecznych, zajmujących się wspólnymi przedsięwzięciami. Pobudzanie 

tego typu zainteresowań wśród wspólnot gminnych dla dobra ogółu nazywane jest 

współcześnie kształtowaniem  kapitału społecznego. 

Patrząc na ten skromny dorobek PPP należy pamiętać, że „inicjatorem podjęcia 

współpracy z partnerem prywatnym jest zawsze podmiot publiczny, partner prywatny ma tylko 

uprawnienia sygnalizacyjne”.9 Tak więc decyzja o wyborze formy współpracy z podmiotami 

prywatnymi należy do kompetencji pomiotów publicznych.  

PODSUMOWANIE 
Partnerstwo publiczno-prywatne jest skuteczną alternatywą dla wykonywania zadań 

publicznych w ramach gospodarki państwowej i komunalnej, gdyż stwarza szansę dla 

zastosowania mechanizmów rynkowych w sektorach usług użyteczności publicznej. Dlatego 

samorządowcy winni korzystać z pomocy strony prywatnej, zwłaszcza przy realizacji 

inwestycji wymagających odpowiedniej wiedzy, praktyki i nakładów finansowych, których  

w danym okresie nie posiada samorząd. Ułatwienia w tej kwestii wynikają także z regulacji 

prawnych od 2005 r., których celem jest pobudzanie inwestycji sektora publicznego oraz 

stwarzanie usprawnień organizacyjno-finansowych dla przedsięwzięć publicznych z udziałem 

partnerów prywatnych. 

Dotychczasowa praktyka wykazała, że współpraca podmiotu publicznego i prywatnego 

do trafna forma przenikania się systemów zrządzania mieniem gospodarczym. Niewątpliwie 

do znaczącej poprawy tych stosunków przyczyniła się  nowa ustawa z 19 grudnia 2008 r., która  

stworzyła nowy i korzystny impuls do rozwinięcia tej formuły wykonywania zadań 

publicznych. Stąd podejmowane działania przez różne podmioty i instytucje ze sfery 

gospodarczej mające na celu spopularyzowanie PPP w Polsce, należy uznać za racjonalne, 

a nawet konieczne. 

Aby kooperacja między sektorem publicznym, a prywatnym była łatwiejsza, bardziej 

przejrzysta i nie budząca wątpliwości natury prawnej i finansowej, utworzono m.in. Platformę 

PPP powołaną Porozumieniem zawartym z inicjatywy Ministra Rozwoju Regionalnego przez 

28 przedstawicieli rządu, samorządowców i Banku Gospodarki Krajowej w styczniu 2011 r. 

Jej misją jest wzmocnienie potencjału, a więc skuteczności i efektywności instytucji 

samorządowych  do dostarczania wysokiej jakości usług publicznych.10 Natomiast celem tego 

porozumienia jest: 

                                                      
9  Planowanie inwestycji publicznych, wyd. cyt. s. 18. 
10  Platforma PPP, wyd. cyt. s. 4. 
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• skuteczna realizacja projektów PPP, w tym projektów hybrydowych z udziałem 
środków unijnych,  

• dostarzanie gotowych, standardowych pakietów dokumentacji do wykorzystania 
przez instytucje i jednostki zamawiające,    

• zachęcanie administracji publicznej do stosowania PPP. 
 

Jak dotychczas liderami PPP w Polsce są województwa: małopolskie, wielkopolskie, 

śląskie i mazowieckie. W końcowej grupie o najniższych efektach w tej dziedzinie znalazły się 

województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Skromne efekty 

PPP w woj. świętokrzyskim nie powinny zniechęcać samorządowców do angażowania się  

w realizację zadań w formule PPP. Przeciwnie, dysponując korzystnymi regulacjami 

prawnymi w zakresie tej współpracy i mając wsparcie ze strony organów rządowych 

 i samorządowych, winni wykorzystać jak najszerzej ten system wykonawstwa inwestycyjnego 

w celu wzbogacenia infrastruktury usługowej dla ludności. 

 

Literatura: 
1. Gonet W., Partnerstwo publiczno-prywatne – kierunki publiczno-prywatne zmian, „Przegląd Legislacyj-

ny” 2008, nr 3. 
2. Korbus B.P., Strawiński M., Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, 

Wydawnictwo prawnicze Lekxis Nekxis, Warszawa 2006. 
3. Mataśka K., Wybrane problemy finansowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego [w:], 

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, T 2, J. Sokołowski (red.), Prace 
naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009. 

4. Planowanie inwestycji publicznych. Aspekty prawne ekonomiczne i środowiskowe, K. Giordano, 
R. Biskup (red.), Wydawnictwo  KUL, Lublin 2010. 

5. Platforma PPP, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011. 
6. Raport – Przygotowanie i realizacja projektu hybrydowego „Kompleks mineralnych basenów Solcu 

Zdroju 2010-2012. 
7. Ustawa z dnia 19 XII 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100). 
8. Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego [w:], A. Zalewski 

(red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza Szkoły 
Głównej Handlowej, Warszawa 2005. 

9. www.ppp.gov.pl. 



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

108 

 



Gospodarka i Finanse. Zeszyt 5.   Wpływ UE na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i jej regionów… 

109 

 

 

 

Piotr Zawadzki 1 
 
 

WPŁYW EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA NA ROZWÓJ 
REGIONU TRANSGRANICZNEGO U STYKU TRZECH 

PAŃSTW – POLSKI, CZECH I NIEMIEC 

 
Streszczenie 
Artykuł omawia problemy związane z wpływem Euroregionu Nysa na rozwój regionu 

transgranicznego. Na początku, autor przedstawia zagadnienia teoretyczne związane  
z funkcjonowaniem regionów transgranicznych i rolę odgrywaną przez struktury euroregionów 
na tym obszarze. Następnie autor odnosi się do idei powstania Euroregionu Nysa i celów 
związanych z jego rozwojem. W dalszej części artykułu autor ilustruje strukturę Euroregionu 
Nysa i rolę odgrywaną obecnie przez ten Euroregion w ramach współpracy transgranicznej, ze 
szczególnym naciskiem na finansowanie zadań z programów Unii Europejskiej. Końcowa 
część artykułu przedstawia dane odnoszące się do współfinansowania realizowanych 
mikroprojektów transgranicznych obejmujących polskich beneficjentów - liczbę i poziom 
współ-finansowania podzielone na poszczególne programy. Dane pochodzą z dostępnych 
materiałów i raportów przygotowanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 
Nysa. Ocena efektywności alokowanych środków pozwoliła na identyfikację kluczowych 
problemów charakterystycznych zarówno dla obecnego jak i przyszłego funkcjonowania 
struktur Euroregionu Nysa. 
 

Słowa kluczowe:  
Euroregion Nysa, rozwój, region transgraniczny 

THE INFLUENCE OF EUROREGION NEISSE-NISA-NYSA ON 
DEVELOPMENT OF A CROSS-BORDER REGION AT  
THE JUNCTION OF THREE COUNTRIES POLAND,  

CZECH REPUBLIC AND GERMANY 
 
Abstract 
The article discusses the problems of Euroregion Neisse impact on the cross-border 

region development. First the author presented theoretical issues related to the functioning of 
cross-border regions and the role played by the structures of euroregions in this area. Next the 

                                                      
1  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
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author referred to the idea behind the origin of Euroregion Neisse and the goals related to its 
development. In further part of the article the author illustrated the structure of Euroregion 
Neisse and the role played currently by the Euroregion within the framework of cross-border 
cooperation, with particular emphasis on financing tasks from the European Union 
programmes. The final part of the article presents data referring to the co-financing of the 
implemented cross-border micro-projects covering Polish beneficiaries – the number and level 
of co-financing divided into particular programmes. The data originate from the available 
materials and reports prepared by the Association of Polish Municipalities of Euroregion 
Neisse. The assessment of the allocated means’ efficiency allowed for the identification of 
crucial problems characteristic for both, current and future functioning of the Euroregion 
Neisse structures. 
 

Keywords: 
Euroregion Nysa, development, cross-border region 

WPROWADZENIE 
Idea współpracy lokalnych i regionalnych społeczności wykraczającej poza granice państwowe 

zrodziła się w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie instytucjonalny charakter 

współpracy transgranicznej pozwala na realizację wielu różnych inicjatyw oddolnych o zasięgu 

przekraczającym granicę państwa. W dużej mierze wynika to ze skoordynowanego działania 

instytucji odpowiedzialnych za współpracę umożliwiającą rozwiązywanie wspólnych 

problemów kooperujących stron, a także dysponowania większymi możliwościami 

organizacyjnymi osiągnięcia przyjętych celów. Współpraca transgraniczna jest procesem, 

dzięki któremu regiony, powiaty i gminy oraz związane z tymi terytorialnymi jednostkami 

wspólnoty samorządowe integrują swe działania w celu wspólnego rozwiązywania 

problemów, pomimo oddzielającej je granicy państwowej2.  

Powstanie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej Euroregionu Neisse-Nise-Nysa 

w dużej mierze uwarunkowane było przemianami społecznymi, które nastąpiły pod koniec lat 

osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu 

Euroregionu Neisse-Nise-Nysa na rozwój regionu transgranicznego u styku trzech państw 

Polski, Czech i Niemiec. 

CELE WSPÓŁPRACY EUROREGIONALNEJ  
Pojęcie regionu transgranicznego można zdefiniować jako wydzielony stosunkowo jednorodny 

obszar zlokalizowany po obu stronach granicy, odróżniający się od terenów przyległych 

cechami naturalnymi lub nabytymi, które mają charakter transgraniczny3.  

                                                      
2  M. Obrębalski, Gospodarka i rynek pracy w regionie przygranicznym Polski, Czech i Niemiec – stan 

obecny i perspektywy rozwoju [w:] Rozwój euroregionalnego obszaru gospodarki i pracy, Karkonoska 
Agencja Wydawnicza – Paulina Ciupka, Jelenia Góra 2008, s. 10. 

3  Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkowska w Unii 
Europejskiej, pod red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, 
s. 16 
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Do kryteriów wyróżniania regionów transgranicznych zalicza się m.in.: 
• stopień jednorodności regionu (geograficznej, ekonomicznej, wspólnoty kulturowej, 
świadomości regionalnej itp.) 

• eliminację lub niską formalizację granicy państwowej,  
• stopień rozwoju i status regionu, 
• umiejscowienie regionu wzdłuż granic Unii Europejskiej,  
• istnienie współpracy ponadgranicznej oraz stopień instytucjonalizacji struktur tej 

współpracy4. 

Szczególną formą współpracy transgranicznej, w której biorą udział społeczności lokalne  

i regionalne, jest współpraca euroregionalna. Forma ta wyróżnia się najwyższym stopniem 

instytucjonalizacji struktur współdziałania ponadgranicznego. Współpraca transgraniczna nabiera 

cech współpracy euroregionalnej z chwilą wprowadzenia stałych, instytucjonalnych form 

współdziałania poprzez tworzenie stowarzyszeń (związków celowych), rad, sekretariatów, grup 

roboczych, komitetów zarządzających itp., a także licznych powiązań z wyspecjalizowanymi 

krajowymi i międzynarodowymi organami koordynacji współpracy transgranicznej5. 

Współpraca euroregionalna odbywa się w ramach szczególnego rodzaju regionu 

transgranicznego, zwanego euroregionem. Euroregion definiuje się jako określony 

geograficznie obszar obejmujący przygraniczne części dwóch lub więcej państw, które chcą ze 

sobą współpracować i koordynować działania społeczności lokalnych w różnych dziedzinach6. 

Mianem euroregion określa się również zinstytucjonalizowaną formę współpracy regionów 

przygranicznych różnych państw odbywająca się z pełnym poszanowaniem granic 

państwowych oraz praw obowiązujących na terytoriach krajów uczestniczących w tworzeniu 

danego euroregionu7.   

Podstawowym celem współpracy w euroregionie jest rozwój społeczno-gospodarczy, 

stała poprawa warunków życia mieszkańców oraz ułatwianie wzajemnych kontaktów 

pomiędzy społecznościami wspólnoty. Cele i ściśle powiązane z nimi sposoby ich realizacji 

(zadania) określone są w umowach o utworzeniu i statutach poszczególnych euroregionów8.  

Jako główne zadania związane z funkcjonowaniem euroregionów przyjmuje się: 
• zmianę charakteru granic i przezwyciężenie ich nieprzenikalności, 
• umacnianie więzi sąsiedzkich, społeczno-kulturalnych i gospodarczych, 
• usuwanie problemów związanych z peryferyjnym niedorozwojem, 
• przyczynianie się do wzrostu świadomości integracyjnej w budowaniu ugrupowaniu 

integracyjnego UE9. 

                                                      
4  T. Borys, Z. Panasiewicz, Panorama euroregionów, Urząd Statystyczny, Jelenia Góra 1998, s. 11. 
5  Euroregiony na granicach Polski 2007, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 15. 
6  Mały słownik stosunków międzynarodowych, red. G. Michałowska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 

Warszawa 1996, s. 37. 
7  B. i M. Bankowicz, A. Dudek, Leksykon historii XX wieku, Wydawnictwo Geo, Kraków 1996, s. 166. 
8  Euroregiony na …, op. cit., s. 21. 
9  por. M. Greta, Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz w przezwyciężaniu 

peryferyjności i dysproporcji regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 55. 
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CHARAKTERYSTYKA EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA  
Obszar Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa obejmuje 13 018 km2. Polska część euroregionu składa 

się z 50 gmin, 7 powiatów i jedno miasto na prawach powiatu. Największe miasta 

zlokalizowane w tej części to Jelenia Góra, Bolesławiec, Zgorzelec i Lubań. Czeska część 

euroregionu jest bardziej skomplikowana. Euroregion skupia tu 216 członków położonych na 

terenie 4 powiatów: Ceska Lipa (57 gmin), Jablonec nad Nisou (34 powiaty), Liberec (60 

powiatów) oraz Semily (65 powiatów). Niemiecka część obejmuje 118 gmin w dwóch 

powiatach – Bautzen (61 powiatów) oraz Görlitz (57 powiatów)10. 

Idea powstania euroregionu na styku trzech państw Polski, Niemiec i wówczas jeszcze 

Czechosłowacji pojawiła się na przełomie 1990/1991 r. w kręgach działaczy gospodarczych 

i naukowców. W wyniku konsultacji 15 maja 1991 r. strony podpisały Deklarację o współ-

pracy – partnerstwa transgranicznego, a kilka dni później tj. 23 maja 1991 r. w Zittau odbyła 

się "konferencja założycielska trójkąta trzech państw", nad którą patronat przyjęli prezydenci 

Vaclav Havel, Lech Wałęsa i Richard von Weizsäcker. Zawarto na niej wstępne porozumienie 

o powołaniu podmiotu Euroregion Trójstyk (nazwę tę zastąpiono później nazwą Euroregion 

Neisse-Nisa-Nysa)11.  

Od początku inicjatywa ta miała charakter samorządowy uzyskując wsparcie władz 

lokalnych. W sierpniu 1991 r. przygotowano projekt struktury organizacyjnej i statut oraz 

uchwalono końcowy termin podejmowania uchwał przez samorządy lokalne o przystąpieniu 

do tworzącego się euroregionu. W dniu 21 grudnia 1991 r. w Zittau odbyło się pierwsze 

posiedzenie Rady Euroregionu, które przyjmuje się za oficjalną datę jego powołania12. 

Najważniejszymi celami Euroregionu było wówczas wspieranie w ramach swoich możliwości 

gmin, powiatów oraz interesów obywatelskich, które odpowiadają celom rozwojowym w 

regionie oraz pomoc na poziomie regionalnym w tych dziedzinach, które prowadziły do 

włączenia się do Unii Europejskiej. 

Podmiot jakim jest Euroregion Nysa nie posiada osobowości prawnej w rozumieniu 

przepisów prawa każdego z państw. Wszystkie jego organy funkcjonują w ramach systemów 

prawnych swoich krajów i tworzą go trzy stowarzyszenia (po polskiej stronie Stowarzyszenie 

Gmin Polskich Euroregionu Nysa). Członkostwo gmin i powiatów jest sprawą wewnętrzną 

każdej ze stron i nie wymaga zgody partnerów.  

                                                      
10  Dane pochodzą z opracowania statystycznego: Powiaty w Euroregionie Nysa 2012, Urząd Statystyczny we 

Wroclawiu, Czeski Urząd Statystyczny Przedstawicielstwo Okręgowe w Libercu, Krajowy Urząd 
Statystyczny Saksonii, Wrocław-Liberec-Kamenz 2012. 

11  20 lat współpracy trans granicznej w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa, red. M. Zdulski, Wydawnictwo AD 
REM, Jelenia Góra 2011, s. 6. 

12  Tamże, s. 6. 
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Rada i Prezydium są najwyższymi organami Euroregionu i to one podejmują decyzje 

związane z konkretnymi zadaniami. Organem wykonawczym są sekretariaty działające w Zittau, 

Libercu oraz Jeleniej Górze. W celu rozwiązywania wspólnych problemów i zadań, które swoim 

znaczeniem wykraczają poza granice, powołano grupy robocze, które pracują na szczeblu 

międzynarodowym, zajmując się specjalistycznymi dziedzinami. Obecnie aktywnie działających 

jest 17 zespołów ekspertów, które spotykają się od 2 do 6 razy w roku, naprzemiennie w każdym 

kraju. Realizacja poszczególnych zadań zależna jest od charakteru konkretnego przedsięwzięcia, 

możliwości finansowych oraz zaangażowania i poszczególnych członków.  

MIKROPROJEKTY – POMOCOWE WSPARCIE 
EUROREGIONU NYSA 
Obecnie głównym elementem działalności Euroregionu Nysa jest inicjowanie wzajemnej 

współpracy przygranicznej i koordynowanie działań na terenie regionu. Euroregion wspiera 

przede wszystkim te formy przedsięwzięć, które mają znaczenie dla zbliżania, poznawania, 

współpracy i partnerstwa obywateli oraz innych podmiotów na swoim terenie przygranicznym. 

Euroregion Nysa odgrywa niezwykle istotną rolę w przyznawaniu dofinansowania 

z programów Unii Europejskiej, przeznaczonych na rozwój współpracy transgranicznej. 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa administruje funduszami i prowadzi nabór 

wniosków dla przedsięwzięć o charakterze transgranicznym, realizowanych we współpracy 

z partnerami czeskimi lub niemieckimi. 

Fundusze są narzędziem wspierania projektów o mniejszym zakresie na szczeblu 

lokalnym. Mikroprojekty to elastyczne instrumenty, których celem jest promowanie 

bezpośredniej współpracy transgranicznej w regionach. Wnioskodawcy mogą uzyskać 

dofinansowanie z na projekty o charakterze nieinwestycyjnym z wyraźnym efektem 

transgranicznym. Ogólnym założeniem tej aktywności jest promowanie współpracy pomiędzy 

społecznościami po obydwu stronach granicy w celu wspólnej poprawy sfery kulturalnej, 

edukacyjnej, społecznej i gospodarczej, a poprzez to pogłębienie stosunków międzysąsiedzkich 

w regionach przygranicznych.  

Celem funduszy jest również łagodzenie peryferyjnego charakteru obszarów 

przygranicznych, poprawa jakości życia społeczności lokalnej i budowanie systemów 

współpracy po obu stronach granicy oraz wspieranie dalszego rozwoju potencjału 

gospodarczego regionów przygranicznych. Wnioski takie mogą składać uprawnione podmioty, 

mające osobowość prawną o charakterze non profit. 

Na podstawie ogólnych zasad wsparcia oraz zgodnie z kierunkiem oraz obszarami 

wsparcia wyżej wymienionych programów, a także mając na uwadze utrzymanie  

i intensyfikację transgranicznej informacji, komunikacji i kooperacji pomiędzy obywatelami, 

stowarzyszeniami i urzędami na wspólnym obszarze wsparcia oraz wzmocnienie identyfikacji 

ludności z jej przestrzenią życiową, stworzono Fundusze Małych Projektów. 
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Do dnia dzisiejszego Euroregion Nysa administrował funduszami w ramach trzech 

programów. Pierwszym instrumentem wspierającym współpracę transgraniczną był Program 

Phare CBC – bezzwrotna pomoc Unii Europejskiej dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

kandydujących do niej. 

Kolejne działania realizowane w latach 2005-2007 podejmowane były w ramach kolejnej 

Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. Umożliwiała ona, przy wykorzystaniu środków  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), wspieranie rozwoju regionów 

przez promocję różnych form współpracy transgranicznej (INTERREG IIIA), ponadnarodowej 

(INTERREG IIIB) i międzyregionalnej (INTERREG IIIC). Szczególne znaczenie przywiązuje 

się do poprawy sytuacji regionów peryferyjnych i położonych na zewnętrznych granicach Unii 

Europejskiej. 

Lata 2007-2013 to ostatni okres programowania UE. Współpraca transgraniczna była 

realizowana poprzez Program Operacyjny, wdrażany przez fundusze strukturalne UE. 

Poszczególne cele polityki strukturalnej UE służą osiągnięciu spójności społeczno-

gospodarczej i zmieniają się one w kolejnych okresach budżetowych. Jednym z trzech 

podstawowych celów europejskiej polityki spójności w okresie 2007-2013 stał się Cel 3, 

nazwany Europejską Współpracą Terytorialną (EWT). 

W ramach wykorzystywania tych środków powołano do życia Euroregionalne Komitety 

Sterujące, które decydują o udzieleniu wsparcia finansowego różnego rodzaju mniejszym 

projektom transgranicznym. Euroregion Neisse-Nisa-Nysa uczestniczy w Programie Cel 3/Ziel 

3/Cil 3 – pomiędzy Wolnym Krajem Saksonia a Republiką Czeską, Programie Operacyjnym 

Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 oraz Programie Operacyjnym 

Współpracy Transgranicznej pomiędzy Republiką Czeską a Rzeczpospolitą Polską. 

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) jako Cel 3 w unijnej polityce regionalnej na 

lata 2007-2013, jest rozbudowaną kontynuacją inicjatywy INTERREG. Podobnie jak 

wcześniejszy program realizuje cele związane przede wszystkim ze współpracą transgraniczną. 

Cel nadrzędny koncentruje się wokół transgranicznego rozwoju dla podnoszenia jakości życia 

tzw. społeczności euroregionalnych. Program EWT dodatkowo wspiera beneficjentów 

z regionów biedniejszych i wymagających więcej pomocy, ponieważ wsparcie w POWT 

Polska-Czechy jest zdecydowanie szersze. 

REALIZACJA PROJEKTÓW W LATACH 2004-2014 
Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Euroregion Nysa dofinansowywał 

projekty w ramach dwóch programów: INTERREG III A oraz EWT.  W latach 2004-2007 

beneficjenci realizowali projekty w ramach programu INTERREG III A. Beneficjenci strony 

polskiej w tym okresie chętniej realizowali swoje projekty z partnerami niemieckimi (prawie 

trzykrotnie więcej niż czeskimi). Różnica w alokacji spowodowana była w dużej mierze 
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zdecydowanie większą aktywnością niemiecki partnerów realizujący wspólne projekty 

wynikającą jeszcze z poprzedniego programu PHARE CBC.  
 

Tabela 1. Liczba zrealizowanych projektów w ramach Programu INTERREG III A w latach 
2004-2007  

Lp. Program Liczba projektów Dofinansowanie EFRR (PLN) 
1. Czechy-Polska 53 1.757.634,97 
2. Saksonia-Polska 151 5.365.542,25 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa 

Zmiany dokonane w programach EWT (wspieranie regionów biedniejszych  

i wymagających więcej pomocy) odwróciły tendencję z lat 2004-2007. W latach 2008-2013 

polscy beneficjenci zrealizowali więcej projektów przy współudziale partnerów czeskich.  

W dużej mierze zdecydowały o tym względy finansowe, gdyż maksymalne całkowite wydatki 

mikroprojektów POWT RCz-RP mogły sięgać 60.000 Euro, a maksymalna kwota 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 30.000 Euro, 

jednak nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych. 

Zmiany nastąpiły również w ramach programu POWT Polska-Saksonia, który był 

prowadzony w dwóch częściach: Fundusz Małych Projektów 2009-2011 oraz Fundusz Małych 

Projektów 2012-2014. W pierwszej części zrealizowanych zostało 87 projektów 

(dofinansowanie EFRR w wysokości 1.014.173.36 zł), natomiast w drugiej dofinansowano 63 

projekty na kwotę 711.258,82 zł. 
 

Tabela 2. Liczba zrealizowanych projektów w ramach Programu EWT w latach 2008-2013 
Lp. Program Liczba projektów Dofinansowanie EFRR (PLN) 

1. Czechy-Polska 269 2.895.016,13 
2. Saksonia-Polska 150 1.725.432,18 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa 
 

Dofinansowanie uzyskuje ok. 85-90% składanych wniosków. Liczba realizowanych 

projektów i wysokość pozyskanych środków jest nie tylko pochodną wielkości danej gminy  

i liczby organizacji na jej terenie, lecz także do pewnego stopnia obrazuje aktywność 

podmiotów lub całych gmin w ubieganiu się o środki funduszu. 

Najwięcej wniosków w ramach Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

pomiędzy Republiką Czeską a Rzeczpospolitą Polską 2007-2013 złożyli beneficjenci  

z siedzibą w Jeleniej Górze – 86 projektów. Pozostałe bardzo aktywne gminy to: Bolesławiec, 

który złożył 27 wniosków, Lwówek Śląski - 19, Kowary - 13, Szklarska Poręba - 12, Lubawka 

- 10, Jeżów Sudecki – 9, Złotoryja gmina miejska i Leśna po 7, w dalszej kolejności Karpacz, 

Wojcieszów, Bogatynia i Świerzawa po 6. Pozostałe gminy złożyły od 2 do 5 projektów,  

a Gromadka, Pieńsk, Stara Kamienica, Sulików, Zawidów i Zagrodno – po jednym. 

Beneficjenci z ośmiu gmin, tj. Janowice Wielkie, Olszyna, Osiecznica, Siekierczyn, 

Świeradów Zdrój, Węgliniec, Zgorzelec i Złotoryja, w latach 2008-2013 nie zrealizowali 

żadnego projektu.  
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Tabela 3. Gminy z największą liczbą zrealizowanych projektów POWT RCz-RP  

Lp. 
Gmina / siedziba 

beneficjenta 
Liczba projektów Dofinansowanie EFRR (EUR) 

1. Jelenia Góra 86 1.064.084,23 
2. Bolesławiec 27 312.985,09 
3. Lwówek Śląski 19 165.757,92 
4. Kowary 13 108.535,86 
5. Szklarska Poręba 12 128.288,67 
6. Lubawka 10 90.508,32 
7. Jeżów Sudecki 9 50.234,77 
8. Złotoryja m. 7 86.629,17 
9. Leśna 7 55.899,77 
10. Karpacz 6 89.887,69 
11. Wojcieszów 6 54.694,99 
12. Bogatynia 6 50.190,64 
13. Świerzawa 6 41.259,38 
 RAZEM 269 2.895.016,13 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa 
 

Przebieg realizacji obu programów, tj. POWT RCz-RP oraz POWT Polska-Saksonia 
2007-2013 wskazuje, że pula środków na mikroprojekty została wykorzystana zgodnie  
z założeniami (stopień wykorzystania oscyluje na poziomie ok. 95%)13. W polskiej części 
Euroregionu Nysa przeważają wnioski o dofinansowanie imprez kulturalnych, ludowych  
i sportowych, a także o charakterze naukowym. Daje to ogromną szansę na kształtowanie 
nowej przestrzeni na tym odcinku granicy, a jednocześnie rozszerza się oferta tego regionu 
transgranicznego i wzrasta jego konkurencyjność. 

Organizowanie w ramach realizowanych projektów licznych imprez kierowanych do 
różnych grup odbiorców, prowadzi do odnowienia tradycji, podnoszenia walorów 
turystycznych, przełamywania barier językowych i negatywnych stereotypów, jak również 
służy integracji i wzajemnemu poznaniu się społeczności tego specyficznego pogranicza. 
Wzrost znaczenia dofinansowania poszczególnych projektów przy udziale Euroregionu Nysa 
stymulująco wpływa na rozwój regionu transgranicznego. Duża liczba inicjatyw wskazuje na 
dobre wykorzystanie środków unijnych, prowadząc jednocześnie do ożywienia współpracy 
transgranicznej, jak również zapewnienia ciągłości współpracy poprzez realizację kolejnych 
projektów między partnerami.  

ZAKOŃ CZENIE 
Polsko-czesko-niemiecki region przygraniczny, w tym Euroregion Nysa to obszar  

o specyficznym charakterze, ponieważ współpraca jest tu szczególnie intensywna. Dzięki 

przynależności do Euroregionu Nysa jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty 

                                                      
13  Ostateczny poziom wykorzystania będzie znany po rozliczeniu wszystkich mikroprojektów w IV kwartale 

2014 r. 
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oraz organizacje pozarządowe funkcjonujące na jego obszarze mogą korzystać  

z dofinnasowania funduszy unijnych. Powodzenie inicjatyw zależy jednak w dużej mierze od 

zaangażowania władz i społeczności lokalnych. Duża liczba beneficjentów korzystających ze 

środków administrowanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa jest 

dowodem, że organizacje te doceniają problematykę współpracy transgranicznej będąc dobrze 

przygotowani do udziału w poszczególnych programach,.  

Realizowane projekty dowodzą, iż poprzez wykorzystanie funduszy unijnych powstaje 

nowa, zaktywizowana przestrzeń na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. Realizacja 

poszczególnych działań jest sukcesem dla każdej ze stron, jak również dowodem na 

kontynuację stosunków partnerskich w przyszłości pomiędzy Polską, Republiką Czeską  

i Niemcami. Wkład Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa ułatwiającego 

współdziałanie partnerów pogranicza jest zatem niezwykle istotny, szczególnie jeśli chodzi  

o słabsze gminy po stronie polskiej.  

Szansą dalszego rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa 

jest nowa perspektywa polityki regionalnej na lata 2014-2020. Mimo wielu problemów 

związanych z funkcjonowaniem całej Unii Europejskiej, współpraca partnerów w ramach 

euroregionów oraz podejmowanie inicjatyw oddolnych ma być istotną kwestią w realizacji 

celów polityki regionalnej. 

Pojawiają się jednak opinie, że dla współpracy transgranicznej instytucja euroregionów 

nie jest konieczna, gdyż wzajemne kontakty można rozwijać bez ich powoływania. Dotyczy to 

szczególnie współpracy społeczności lokalnych (mieszkańców), ponieważ Euroregion stał się 

głównie platformą porozumienia władz samorządowych. 
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Piotr Gryszel 1 

 

PROBLEMY OCENY KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW 
TURYSTYCZNYCH 

 
Streszczenie 
Regiony turystyczne charakteryzują się swoją specyfiką. W odróżnieniu od innych 

regionów funkcjonalnych, podnoszenie ich konkurencyjności wymaga szczególnych działań  
i znacznego wysiłku. Złożoność pojęcia konkurencyjności w odniesieniu do regionów 
turystycznych wymaga też wypracowania specjalnych metod jej oceny. Celem artykułu jest 
charakterystyka czynników wpływających na konkurencyjność regionów turystycznych oraz 
wskazanie metod oceny konkurencyjności. Autor zaproponuje wskaźniki i miary służące do 
oceny konkurencyjności regionów turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
wielowymiarowej analizy porównawczej i miar syntetycznych. 

 
Słowa kluczowe: 
Konkurencyjność, region turystyczny, indeks konkurencyjności, miara konkurencyjności. 

 

ASSESSMENT PROBLEMS OF TOURIST REGIONS 
COMPETITIVENESS 

 

Abstract 
Tourist regions are characterized by their specificity. Unlike other functional regions, 

increasing their competitiveness requires special measures and considerable effort. The 
complexity of the competitiveness concept in relation to tourist regions also requires the 
development of special methods for its assessment. The aim of the article is to characterize the 
factors affecting competitiveness of tourist regions, and to indicate the methods for assessing 
competitiveness. The author proposes indicators and measures for assessment of the tourist 
regions competitiveness with a particular emphasis on multidimensional comparative analysis 
and synthetic measures. 

Keywords: 
Competitiveness, tourist region, competitiveness index, measure of competitiveness. 
 

                                                      
1  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
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WSTĘP 
Współczesna gospodarka oparta na zasadach wolnorynkowej konkurencji wymusza od 

przedsiębiorców stosowanie odpowiednich metod zarządzania aby móc utrzymać się na rynku. 

Tym samym zjawiska konkurencji, przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności są szeroko 

dyskutowane i badane przez ekonomistów. Od długiego czasu są one badane w odniesieniu do 

przedsiębiorstw. Natomiast nowa polityka regionalna Unii Europejskiej, której głównym 

priorytetem jest podniesienie konkurencyjności regionów, jako znaczącej siły napędowej 

rozwoju regionalnego spowodowała, że przedmiotem zainteresowania w studiach regionalnych 

stała się konkurencyjność regionów. Zakłada się, że konkurencyjność regionu jest środkiem 

(narzędziem) do osiągnięcia ogólnospołecznego celu rozwoju, jakim jest wzrost regionalnego 

dochodu i dobrobytu. Tym samym w odniesieniu do regionów turystycznych kształtowanie ich 

konkurencyjności zaczyna nabierać coraz większego znaczenia. Regiony turystyczne coraz 

skuteczniej kształtują swą konkurencyjność zabiegając tym samym o turystów i inwestorów. 

W Polsce problem ten jest szczególnie istotny w kontekście przynależności do Unii 

Europejskiej i konieczności funkcjonowania na jednolitym rynku wewnętrznym Unii 

Europejskiej. Polskie regiony turystyczne muszą w swych strategiach działania uwzględniać 

konieczność konkurowania z innymi polskimi regionami turystycznymi jak i z regionami 

turystycznymi pozostałych krajów Unii Europejskiej.  

Celem artykułu jest prezentacja i ocena możliwości empirycznego zastosowania 

wybranych metod oceny konkurencyjności regionów turystycznych. Z racji złożoności pojęcia 

konkurencyjności, jej różnych ujęć i sposobów postrzegania nie jest to zadanie łatwe. Podobnie 

różnie postrzegane są pojęcia regionu turystycznego oraz gospodarki turystycznej. W artykule 

dokonany będzie przegląd wybranych metod, wskaźników, indeksów i miar oceny 

konkurencyjności regionów.  

KONKURENCYJNOŚĆ  REGIONÓW TURYSTYCZNYCH 
Jedną z pierwszych definicji konkurencyjności jest definicja brytyjskiego ministerstwa 

finansów (1983) traktująca konkurencyjność w ujęciu międzynarodowym. Określa ona 

konkurencyjność jako zdolność producentów z danego kraju do wygrywania z konkurentami 

na rynkach międzynarodowych oraz z importerami na rynku krajowym. Konkurencyjność jest 

mierzona korzyściami jakie dany kraj osiąga w odniesieniu do jego wielkości i poziomu 

rozwoju. Konkurencyjność w tak szerokim znaczeniu staje się synonimem produktywności 

danego kraju2. Według OECD natomiast konkurencyjność oznacza zarówno zdolność firm, 

przemysłów, regionów, narodów lub ponadnarodowych ugrupowań do sprostania 

międzynarodowej konkurencji, jak i do zapewniania relatywnie wysokiej stopy zwrotu od 

                                                      
2  W. Hong, Competitiveness in the Tourism Sector. A Comprehensive Approach from Economic and 

Management Points, Physica-Verlag, Heidelberg, 2008, s. 35. 
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zastosowanych czynników produkcji i relatywnie wysokiego zatrudnienia na trwałych 

podstawach. Według Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania (IMD), 

międzynarodowa konkurencyjność gospodarki jest to zdolność do tworzenia większego 

dochodu (bogactwa) z dostępnych zasobów i osiąganie wyższej efektywności gospodarowania 

w porównaniu z konkurentami na rynkach światowych. Zdolność ta nie jest tylko efektem 

produktywności i efektywności ekonomicznej ale także szerokiego spektrum czynników 

politycznych, społecznych, kulturowych i edukacyjnych3. 

Wśród zjawisk, które mają szczególny wpływ na konkurencyjność gospodarki danego 

kraju lub regionu należy wymienić m.in.: 

• Spadek znaczenia przemysłu dla gospodarki połączony ze wzrostem znaczenia usług 

– zjawisko to jest szczególnie istotne z punktu widzenia konkurencyjności 

turystycznej, gdzie rozwój przemysłu stoi w sprzeczności z rozwojem gospodarki 

turystycznej wykorzystującej walory środowiska naturalnego i odpowiednią 

infrastrukturę. Gospodarka turystyczna oparta jest głównie na usługach. 

• Zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w rolnictwie przy jednoczesnym wzroście 

jego wydajności – wykorzystanie potencjału rolniczego kraju lub regionu umożliwia 

rozwój agroturystyki. 

• Zmniejszenie znaczenia surowców (przejście do materiałooszczędnych technik 

wytwarzania) – gospodarka turystyczna, wolniej niż inne gałęzie gospodarki wdraża 

nowe rozwiązania technologiczne, ale odgrywają one coraz większą rolę w jej 

rozwoju. Nowobudowana infrastruktura turystyczna (głównie obiekty hotelarskie) 

oparta jest na materiałooszczędnych technologiach. 

• Wzrost znaczenia kosztu kapitału i jego efektywnego wykorzystania – gospodarka 

turystyczna wymaga znacznych nakładów na rozwój infrastruktury, zarówno 

turystycznej jaki i infrastruktury ogólnej. Wiele wydatków inwestycyjnych musi być 

poniesionych przez samorządy terytorialne i administrację państwową (np. 

infrastruktura komunalna, komunikacyjna). Koszt kapitału do ich stworzenia ponoszą 

solidarnie przedsiębiorcy, mieszkańcy i turyści odwiedzający dany region 

turystyczny. Infrastruktura typowo turystyczna tworzona jest głównie przez 

przedsiębiorców, którzy oczekują szybkiego zwrotu zaangażowanego kapitału.  

• Wzrost znaczenia innowacji, technologii i informacji – gospodarka turystyczna oparta 

jest głównie na przepływie informacji z racji sprzedaży produktu o wymiarze 

niematerialnym jakim są usługi. Innowacyjne rozwiązania pojawiają się głównie w 

postaci nowych technologii wykorzystywanych do przekazu informacji o ofercie 

turystycznej i rozwoju systemów rezerwacji i dystrybucji produktów turystycznych. 

Duże znaczenie w kształtowaniu konkurencyjności turystycznej ma wprowadzanie 

                                                      
3  The World Competitiveness Yearbook 1995. IMD Lausanne, World Economic Forum Geneva, 1995, s. 36.  
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innowacyjnych produktów turystycznych dostosowanych do zmieniających się 

potrzeb współczesnych turystów. 

• Mały popyt wewnętrzny w niektórych krajach, który jest jedną z przyczyn 

spowolnienia gospodarczego – w odniesieniu do gospodarki turystycznej popyt 

wewnętrzny nie odgrywa dużej roli, ponieważ turyści poszukując inności  

i różnorodności podróżują do innych krajów i regionów turystycznych. Dlatego też 

konkurencyjność międzynarodowa i międzyregionalna ma w turystyce bardzo duże 

znaczenie. Jest ona właściwie podstawą sukcesu rynkowego danego kraju lub 

regionu. O popycie wewnętrznym możemy mówić tylko w odniesieniu do tzw. 

turystyki weekendowej, świątecznej, krótkookresowej, podczas której odbywa się 

wewnątrzregionalny ruch turystyczny. Wysoka pozycja konkurencyjna danego kraju 

na rynku turystycznym może też zachęcić turystów do pozostania w kraju i spędzenia 

w nim swojego głównego urlopu planowanego w ciągu roku.  

• Łączenie się państw i regionów w ugrupowania integracyjne – w celu poprawy swej 

pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy tworzą klastry turystyczne, w regionach 

powstają Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne, a niektóre kraje próbują 

tworzyć wspólne międzynarodowe oferty turystyczne. 

 

Jedną z najpopularniejszych definicji konkurencyjności regionów turystycznych 

zaproponowali Ritchie i Crouch4. Ich zdaniem: "to, co decyduje, o konkurencyjności 
regionu turystycznego jest jego zdolność do zwiększania wydatków turystycznych 
(m.in. inwestycyjnych), aby w coraz większym stopniu przyciągać gości, zapewniając 

im satysfakcjonujące, niezapomniane przeżycia, i to w opłacalny sposób, przy 
jednoczesnym zwiększeniu dobrobytu mieszkańców i zachowaniu zasobów 
naturalnych dla przyszłych pokoleń". Natomiast OECD definiuje konkurencyjność 

regionów turystycznych jako zdolność do optymalizacji swej atrakcyjności dla rezydentów  

i nierezydentów, oferowania innowacyjnych i atrakcyjnych usług turystycznych wysokiej 

jakości odwiedzającym (np. w odniesieniu ceny do jakości) i zyskania udziału w krajowym  

i globalnym rynku turystycznym przy wykorzystaniu efektywnych i zrównoważonych metod5.  

Z zaprezentowanych definicji wynika, że pojęcie konkurencyjności regionów, w tym 

regionów turystycznych jest pojęciem dość złożonym i powinno być rozpatrywane w ujęciu 

systemowym – jako system połączonych ze sobą różnych elementów. Na konkurencyjność 

regionów turystycznych wpływa bowiem wiele różnych czynników natury obiektywnej jak 

                                                      
4  J.A. Mazanec, K. Wöber, A.H. Zins, Tourism destination competitiveness: from definition to explanation?, 

“Journal of Travel Research”, Vol. 46, No. 1,2007,  s. 86-95. 
5  A. Dupeyras, N. MacCallum (2013), “Indicators for Measuring Competitiveness in Tourism: A Guidance, 

Document”,OECD Tourism Papers , 2013/02, OECD Publishing.http://dx.doi.org/10.1787/5k47t9q2t923-
en, s. 7. 
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i subiektywnej. Zamiast konkretnego definiowania konkurencyjności regionów turystycznych 

najczęściej przedstawia się ją w postaci modeli. Najbardziej znane i najczęściej przytaczane 

modele zaproponowali J.R.B. Ritchi i G.I. Crouch6 oraz Dwyer i C. Kim7. Pierwszy model 

(patrz rys. 1) prezentuje 37 czynników podzielonych na 5 grup obejmujących czynniki i zasoby 

wspomagające, czynniki i zasoby przyciągające, zarządzanie regionem turystycznym, politykę, 

planowanie i zagospodarowanie oraz czynniki wzmacniające i doskonalące. Wszystko to 

powinno uwzględniać czynniki makrootoczenia i mikrootoczenia oraz przewagę 

konkurencyjną i przewagę komparatywną8.  
 

 
Rys. 1. Model konkurencyjności regionu turystycznego według J.R.B. Ritchiego 

 i  G.I. Croucha. 
Źródło: J. Ritchie, G. Crouch, The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective. CABI, London 2005, s. 63. 

 

Natomiast drugi model (patrz rys. 2) opiera się na 5 grupach czynników obejmujących 

zasoby odziedziczone i wytworzone, zasoby i czynniki wspierające, zarządzanie regionem 

turystycznym oraz uwarunkowania popytu9.  

                                                      
6  G. Crouch, J. Ritchie, Tourism, competitiveness, and societal prosperity. Journal of Business Research 44, 

1999, s. 137-152.  
7  L. Dwyer, C. Kim, Destination competitiveness: Determinants and indicators. Current Issues in Tourism 

Vol. 6 (2003) No 5, 2003, s. 369-414. 
8  J. Ritchie, G. Crouch, The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective. CABI, London 

2005, s. 63. 
9  L. Dwyer, C. Kim, Destination… wyd. cyt., s. 369-414. 
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Rys. 2. Zintegrowany model konkurencyjności regionu L. Dwyera i C. Kima. 

Źródło: L. Dwyer, C. Kim, Destination competitiveness: Determinants and indicators. Current Issues in Tourism Vol. 6 
(2003) No 5, 2003, s. 369-414. 

 

Można zatem przyjąć, że konkurencyjny region turystyczny to taki region, który będzie w 

stanie stworzyć ofertę turystyczną na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym tak, 

aby przynosiła ona efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne stałym jego mieszkańcom oraz 

innym zainteresowanym podmiotom. To region, który będzie potrafił wygrać konkurencję  

z innymi regionami przyczyniając się do podniesienia jakości życia swych stałych 

mieszkańców. Konkurencyjność regionów turystycznych będzie zatem kombinacją przewag 

komparatywnych i konkurencyjnych. Ich teoretyczne podstawy leżą w teorii przewag 

komparatywnych D. Ricardo10. Przewaga komparatywna regionu wynikać będzie z czynników 

zastanych, danych regionowi, których nie można zmienić, np. walory przyrodnicze, walory 

antropogeniczne, klimat lub można zmienić ale wymaga to znacznego wysiłku i czasu, np. 

wykształcenie społeczeństwa (kwalifikacje pracowników), unormowania prawne. Przewaga 

konkurencyjna oznacza sposoby wykorzystania posiadanych zasobów, czyli przewag 

komparatywnych. Polega ona między innymi na wykorzystaniu cyku życia miejscowości lub 

regionu turystycznego, wdrożenia innowacyjnych rozwiązań11.  
 

                                                      
10  M.E. Porter, Competitive Advantage of Nations. Free Press, New York, 1990, s.20. 
11  Por. J. Ritchie, G. Crouch, The Competitive…, wyd.cyt. s. 20. 
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WYBRANE METODY OCENY KONKURENCYJNOŚCI 
REGIONÓW TURYSTYCZNYCH 
Jedną z najczęściej stosowanych miar oceny konkurencyjności regionów jest produkt krajowy 

brutto przypadający na jednego mieszkańca. Jest to jednak wielkość bardzo ogólna nie 

zawierająca w sobie wielu informacji mówiących o przyczynach, czy składowych wielkości 

ogólnej. Dokonanie dekompozycji PKB od wartości średniej pozwala on na uwzględnienie 

szerokiego spektrum procesów społecznych i gospodarczych. Głównym celem tego rodzaju 

dekompozycji jest znalezienie czynników, które determinują zróżnicowanie PKB per capita 

dla poszczególnych regionów w relacji do średniego poziomu dla całej gospodarki. Wielkość 

ta może mieć charakter statyczny jak i dynamiczny poprzez porównywanie różnic  

w poszczególnych okresach. PKB per capita (jako logarytm) w regionie i może być zapisany 

jako: 

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

P

LFR

LFR

LFW

LFW

EW

EW

PKB

P

PKB +++=    (1) 

gdzie, 

P – ogólna liczba ludności 

EW – liczba pracujących w miejscu pracy (employment at the workplace) 

LFW – zasoby pracy (aktywni zawodowo) w miejscu pracy (labour force at the workplace) 

LFR – zasoby pracy w miejscu zamieszkania (resident labour force) 

 

LFWi = LFRi + NCi       (2) 

gdzie NCi - liczba dojeżdżających.  

Wskaźnik ten może być stosowany do oceny międzynarodowej konkurencyjności 

poszczególnych państw. W odniesieniu do regionów napotykamy natomiast problemy 

z dostępnością niektórych danych statystycznych. Najczęściej dane gromadzone są dla 

poziomu NUTS 1 i NUTS 2. Mniejsze regiony nie mogą być w ten sposób oceniane. Po drugie 

granice regionów turystycznych bardzo rzadko pokrywają się z granicami jednostek 

administracyjnych co jeszcze bardziej utrudnia pozyskanie wiarygodnych danych 

statystycznych. Ponadto zadaniem bardzo trudnym jest oszacowanie regionalnego wskaźnika 

PKB per capita wypracowanego w gospodarce turystycznej. Wiąże się to z tym, że samo 

pojęcie gospodarki turystycznej w różnych krajach postrzegane jest inaczej. Wskaźnik ten nie 

uwzględnia także pewnych istotnych czynników konkurencyjności regionalnej jakimi są m.in. 

zasoby wiedzy, infrastruktura, innowacyjność, czy bardzo istotna w turystyce lokalizacja.  

Mówiąc o gospodarce turystycznej mamy na myśli pewien sektor gospodarki. W tym 

przypadku istotna jest tzw. koncentracja sektorowa, która odzwierciedla stopień skupienia 

zmiennych ekonomicznych wzdłuż sektorów w regionie. W tym przypadku zastosowany może 
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być indeks ujawnionej przewagi komparatywnej RCA (Revealed Comparative Advantage). 

Jego autorem jest Bala Balassa, a sam wskaźnik nazywany jest również indeksem koncentracji 

i używany jest do badania stopnia sektorowej koncentracji regionów. Takim skoncentrowanym 

sektorem może być również gospodarka turystyczna. Wskaźnik RCA może być wyliczony 

zgodnie ze wzorem: 

ji

ij
ij EE

EE
RCA =    (3) 

gdzie, 

Eij - badana zmienna w sektorze (gałęzi przemysłu) i w regionie j, gdzie i = 1,2, ..., I oraz j = 1,2, ..., R,  

Ej - badana zmienna w regionie j, 

E - badana zmienna w całym obszarze i w wszystkich sektorach. 
 

Wskaźnik ten odzwierciedla udział sektora w gospodarce regionu odpowiednio do 

udziału tego sektora w gospodarce krajowej. Wartość RCA większa niż 1 oznacza, że region 

ma ujawnioną przewagę komparatywną tego konkretnego działu gospodarki, tj. specjalizuje się 

w tym dziale. Jeżeli zaś RCA jest mniejszy niż 1 to, region nie ma takiej przewagi i jest 

względnie niewyspecjalizowany w tym dziale gospodarki. W przypadku regionów 

turystycznych badanym działem (gałęzią, sektorem) gospodarki może być gospodarka 

turystyczna12.  

Podobnie jak w przypadku wskaźnika PKB per capita przy szacowaniu wskaźnika RCA 

możemy napotkać barierę w postaci braku dostępności wiarygodnych danych statystycznych 

dla poziomu niższego niż NUTS 2. Po drugie problemem jest określenie zakresu gospodarki 

turystycznej. Można by tego dokonać za pomocą rachunku satelitarnego turystyki (Tourism 

Satellite Account) jednak metodologia jego liczenia jest na etapie konsultacji. Tym bardziej 

regionalny rachunek satelitarny turystyki nie jest jeszcze wystarczająco dobrze dopracowany 

pod względem metodologicznym.  

Miarą uwzględniającą specyfikę gospodarki turystycznej i pozwalającą na ocenę 

konkurencyjności regionów turystycznych może być również zaproponowany przez Światowe 

Forum Ekonomiczne, Turystyczny Indeks Konkurencyjności (TTCI – Travel & Tourism 

Competitiveness Index). Jest to zapewne najbardziej znany i wdrożony empirycznie indeks 

używany przez Światowe Forum Ekonomiczne do oceny konkurencyjności turystycznej 

krajów. Może być on również zastosowany do oceny konkurencyjności turystycznej regionów. 

TTCI składa się z indeksów cząstkowych obejmujących zagadnienia otoczenia prawnego 

turystyki, otoczenia biznesowego turystyki i infrastrukturę, zasoby ludzkie, kulturowe 

i przyrodnicze turystyki (rys. 3). Każdy indeks cząstkowy składa się z tzw. subindeksów, 

                                                      
12  Szerzej patrz: E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – 

przykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 80-89.  
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poświęconych poszczególnym tematom i grupujących zagadnienia uznane za adekwatne dla 

danego subindeksu. Na przykład subindeks A pod nazwą „bezpieczeństwo i kontrola” 

obejmuje m.in. koszty terroryzmu dla biznesu, rzetelność usług policji, koszty zamieszek 

i przestępstw kryminalnych dla biznesu, wypadki drogowe. Zmienne używane do obliczenia 

poszczególnych subindeksów obejmują zarówno ocenę zasobów, którą można przedstawić 

w formie danych liczbowych (np. liczba miejsc noclegowych, wydatki rządowe na turystykę), 

dane ekonomiczne (podatki, konkurencyjność cenową, opłaty lotniskowe), jak i subiektywne 

odczucia (np. wspomniana rzetelność usług policyjnych). W związku z tym przy sporządzaniu 

subindeksów wykorzystywane są zarówno dane statystyczne, jak i opinie ekspertów 

reprezentujących międzynarodowe korporacje, co wywołuje kontrowersje dotyczące 

obiektywizmu uzyskanych wyników. 

 
Turystyczny Indeks Konkurencyjności – TTCI (Travel &Tourism Competitiveness Index) 

Subindeks A 
Regulacje prawne T&T 

 

Subindeks B 
Otoczenie biznesowe 
i infrastruktura T&T  

 

Subindeks C 
Zasoby ludzkie, kulturowe 

i przyrodnicze T&T  
   

Polityka i regulacje 
(9 zmiennych) 

Infrastruktura lotnicza 
(7 zmiennych) 

Zasoby ludzkie 
(5 zmiennych) 

   

Zrównoważony rozwój 
(7 zmiennych) 

Infrastruktura  
transportowa naziemna 

(5 zmiennych) 

Nastawienie mieszkańców  
do turystów i turystyki 

(5 zmiennych) 
   

Bezpieczeństwo i kontrola 
(4 zmienne) 

Infrastruktura turystyczna 
(3 zmienne) 

Zasoby naturalne 
(4 zmienne) 

   

Zdrowie i higiena 
(4 zmienne) 

Technologie informacyjne i 
komunikacyjne 
(7 zmiennych) 

Zasoby kulturowe 
(4 zmienne) 

   

Priorytety rozwoju turystyki 
(5 zmiennych) 

Konkurencyjność cenowa  
na rynku turystycznym 

(5 zmiennych) 
Zmiany klimatyczne 

 

Rys. 3. Turystyczny Indeks Konkurencyjności TTCI. 
Źródło: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, World Economic Forum, Geneva 2013, s. 8. 

 

Indeks ten pozwala na tworzenie rankingów konkurencyjności regionów turystycznych  

a wartości jego zmiennych zawierają się w przedziale od 1 do 7. Wszystkie zmienne 

niepochodzące z wywiadów standaryzuje się według formuły (4) dla stymulant i według 

formuły (5) dla destymulant: 
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gdzie:  

CS – wynik kraju (country score), S min – minimum z badania (sample minimum), 

 S max – maksimum z badania (smaple maximum). 

Empiryczne zastosowanie indeksu TTCI jest jednak czasochłonne, wymagające szerokich 

badań ankietowych i wywiadów. Wymaga ona zgromadzenia danych dla 75 zmiennych 

objaśniających. Procedura taka bardzo podnosi koszty zastosowania tego indeksu. Zapewne 

nawet regiony turystyczne o znacznych dochodach generowanych przez gospodarkę 

turystyczną maiłyby wątpliwości w ponoszeniu tak znaczących kosztów dla oszacowania 

indeksu TTCI. Jest to zapewne jedna z głównych przyczyn braku zastosowania tego indeksu  

w odniesieniu do poszczególnych regionów turystycznych. 

Badając konkurencyjność regionów turystycznych i biorąc pod uwagę złożoność pojęcia, 

o którym wspomniano już wcześniej, szczególne znaczenie ma porównanie obiektów 

wielocechowych. Do takiego porównania wykorzystywane mogą być metody taksonomiczne. 

Jedną z nich jest zaproponowana przez D. Strahl miara syntetyczna13. Pomimo różnic, 

czynnością wstępną, właściwą wszystkim metodom taksonomicznym jest ustalenie elementów 

macierzy obserwacji zawierającej wszystkie zmienne.  

Określenie zbioru zmiennych dobrze oceniających konkurencyjność turystyczną obiektu 

nie jest zadaniem prostym, a przecież zasadniczym. Dobór ten jest to w dużej mierze 

zdeterminowany dostępnością danych statystycznych. W niektórych opracowaniach podnosi 

się problem oceny zmiennych diagnostycznych przyjmowanych do badania. Każda z nich ma 

bowiem różny ciężar gatunkowy, natomiast stałą siłę oddziaływania  

Porównania obiektów wielocechowych można dokonywać ze względu na każdą z cech 

oddzielnie (porównanie analityczne) albo ze względu na specjalnie skonstruowaną cechę 

agregatową będącą funkcją cech diagnostycznych (porównanie syntetyczne). Zmienna 

agregatowa zawiera informacje wnoszone przez wszystkie przyjęte do analizy pierwotne 

zmienne diagnostyczne jest traktowana jako miernik syntetyczny poziomu osiąganego przez 

badane obiekty. Posługiwanie się miernikiem syntetycznym, czyli przejście od 

wielowymiarowego układu cech na układ jednowymiarowy, pozwala stosować w miarę prosty 

pojęciowo aparat metodyczny w postaci metod porządkowania liniowego, daje też duże 

możliwości prowadzenia analiz porównawczych. Miernik syntetyczny umożliwia porównanie  

i porządkowanie destynacji ze względu na poziom ich konkurencyjności turystycznej, która 

wydaje się na pozór niemierzalna.  

Metody porządkownia liniowego znalazły szerokie zastosowanie w badaniach 

ekonomicznych. Zadaniem tych metod jest uszeregowanie, czyli ustalenie kolejności obiektów 

według określonego kryterium. Metody te mogą być zatem stosowane wtedy, gdy przyjmie się 

                                                      
13  D. Strahl, Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, „Przegląd Statystyczny”, z. 2, 1978, 205-215. 
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pewne nadrzędne kryterium, ze względu na które będzie można uporządkować obiekty od 

„najlepszego” do „najgorszego” (np. poziom konkurencyjności turystycznej gmin). 

Narzędziem metod porządkowania liniowego jest syntetyczny miernik rozwoju (SMR), będący 

pewną funkcją agregującą informacje cząstkowe zawarte w poszczególnych zmiennych  

i wyznaczoną dla każdego obiektu ze zbioru obiektów. 

W przypadku prowadzenia badań wykorzystujących dane metryczne (wszystkie zmienne 

opisujące obiekty mierzone są wtedy na skali przedziałowej lub ilorazowej) zachodzi potrzeba 

doprowadzenia zmiennych do porównywalności poprzez normalizację wartości zmiennych. 

Wynika to z faktu, że pierwotne zmienne są wyrażone w różnych mianach a ponadto mają 

różne rzędy wielkości. Miary syntetyczne bezwzorcowe wymagają ponadto zamiany 

zmiennych destymulant i nominant na stymulanty. 

Metodą mogącą znaleźć zastosowanie do badania konkurencyjności regionów 

turystycznych jest miara syntetyczna zaproponowana przez D. Strahl wykorzystująca do 

agregacji wartości zmiennych średnią arytmetyczną. 

Istota tej miary polega na tym, że proces normalizacji wartości zmiennych oraz zamiany 

destymulant i nominant na stymulanty odbywa się jednocześnie z wykorzystaniem 

następujących formuł: 

– dla stymulant (zmienne, których wzrost wartości świadczy o pożądanym rozwoju 

badanego zjawiska złożonego): 

}{max ij
i

ij
ij x

x
z = , gdzie 0}{max >ij

i
x , (6) 

– dla destymulant (zmienne, których spadek wartości świadczy o pożądanym 

rozwoju badanego zjawiska): 

ij

ij
i

ij x

x
z

}{min
= , gdzie 0>ijx , (7) 

– dla nominant (zmienne, które charakteryzują się poziomem nasycenia – czyli 

wartością nominalną, od którego odchylenia oznaczają niewłaściwy rozwój zjawiska) 

j

ij
ij nom

x
z = , gdzie jij nomx ≤ ,  (8) 

ij

j
ij x

nom
z = , gdzie jij nomx > ,  (9) 

gdzie: jnom – nominalny poziom j-tej zmiennej. 

Formuły (7)-(9) mają ograniczony zasięg stosowania do zmiennych mierzonych tylko na 

skali ilorazowej (zbiór możliwych wartości takiej zmiennej należy do zbioru liczb 

rzeczywistych dodatnich). 
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Wykorzystywane przy normalizacji wartości: }{max ij
i

x , }{min ij
i

x oraz jnom  określają 

współrzędne tzw. „wzorca”, tj. obiektu o najkorzystniejszych wartościach rozważanych 

zmiennych. 

Zmienna syntetyczna ma postać średniej arytmetycznej i można ją określić jako 

syntetyczną miarę konkurencyjności destynacji turystycznej (SMKDT), ang. Tourism 

Destination Competitiveness Synthetic Measure (TDCSM).: 

∑
=

=
m

j
iji zz

1

= TDCSM. (10) 

TDCSM zawiera się w przedziale <0 ; 1>, gdzie 1 oznacza region idealnie konkurencyjny, 

wzorcowy a 0 oznacza region niekonkurencyjny. Na podstawie miary TDCSM można dokonać 

rankingu regionów jak również wydzielić klasy regionów podobnych pod względem 

konkurencyjności turystycznych. Pozwoli to m.in. na identyfikację głównych konkurentów 

regionu na rynku turystycznym. Dodatkowo stosowanie zaproponowanej miary w praktyce nie 

generuje znacznych kosztów, ponieważ opiera się ona na ogólnie dostępnych danych 

statystycznych zawartych m.in. w Banku Danych Lokalnych GUS lub w innych publikacjach 

statystycznych. Problemem może być natomiast jakość dostępnych danych statystycznych oraz 

układ ich gromadzenia. Bardzo często bowiem granice regionów turystycznych nie pokrywają 

się z granicami jednostek administracyjnych, dla których gromadzi się dane statystyczne.  

Jako podstawowy zestaw zmiennych wykorzystywanych do wyliczenia TDCSM można 

zaproponować zestaw 12 zmiennych metrycznych14:  
x1 – miejsca noclegowe w hotelach na 1 km2 powierzchni gminy,  
x2 – miejsca noclegowe w innych obiektach noclegowych na 1 km2 powierzchni gminy, 
x3 – liczba noclegów turystów rezydentów (Polaków) na 1000 mieszkańców gminy, 
x4 – liczba noclegów turystów zagranicznych przypadających na 1000 mieszkańców gminy, 
x5 – udział wszystkich obszarów chronionych (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 

krajobrazowe i inne) w powierzchni gminy w %, 
x6 – wydatki gminy w dziale turystyka na 1000 mieszkańców w zł, 
x7 – pozyskane środki z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na finansowanie programów  

i projektów unijnych na 1 mieszkańca w zł, 
x8 – liczba podmiotów gospodarki turystycznej na 1000 mieszkańców gminy (osoby fizyczne), 
x9 – liczba podmiotów gospodarki turystycznej na 1000 mieszkańców gminy (osoby prawne), 
x10 – emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w t/rok w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni 

gminy, 
x11 – dochody gminy w dziale turystyka i działalność usługowa na 1000 mieszkańców gminy 
x12 – dochody gminy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej (w tym opłaty miejscowe i udział w podatku 
dochodowym). 

                                                      
14  Wykorzystanie tego zestawu zmiennych autor zweryfikował w innych publikacjach, m.in. w opracowaniu 

The assessment of tourist destinations competitiveness using a synthetic measure  przygotowanym na 
konferencję Management 2014 organizowaną przez Uniwersytet Preszowski (publikacja w druku). 
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PODSUMOWANIE 
Z przeprowadzonych rozważań wynika, że mierzenie poziomu konkurencyjności regionów 

turystycznych nie jest zadaniem łatwym. Podstawowym problemem jest bowiem samo 

określenie pojęcia konkurencyjności regionalnej, a także określenia zakresu pojęciowego 

gospodarki turystycznej, tzn. która działalność gospodarcza prowadzona w regionie jest 

związana z turystyką, a która nie jest. Znaczne problemy stwarza też pozyskanie wiarygodnych 

danych statystycznych odnoszących się do małych regionów turystycznych. Łatwiej powiem 

uzyskać dane statystyczne dotyczące poszczególnych krajów, czy województw (NUTS 1 

i NUTS 2) niż jednostek administracyjnych niższego szczebla. Dodatkowo w przypadku 

konstrukcji indeksów wątpliwości budzą informacje pozyskiwane w trakcie badań 

ankietowych i wywiadów eksperckich, a w przypadku miar syntetycznych dyskusyjny 

najczęściej jest zestaw dobranych zmiennych objaśniających. Należy jednak stwierdzić, 

że miary syntetyczne oparte na danych statystycznych dają najmniej kontrowersyjne wyniki 

i obarczone są najmniejszymi błędami wynikającymi z uznaniowości i niemierzalności 

zmiennych objaśniających. Z racji swej uniwersalności mogą też być stosowane do pomiaru 

różnych zjawisk. Najważniejszym jest jednak dobór odpowiedniego zestawu zmiennych 

objaśniających oraz ich dostępność. 
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WPŁYW REGULACJI NA PRZEJRZYSTOŚĆ  RYNKU USŁUG 
SPA&WELLNESS W POLSCE 

 
Streszczenie 
W artykule poruszono problem przejrzystości rynku usług spa&wellness w kontekście 

jego regulacji. Problem ten jest o tyle istotny, że polski rynek turystyczny ogólnie 
charakteryzuje się znacznym poziomem regulacji. Dotyczy to między innymi kategoryzacji 
obiektów turystycznych oraz standardu świadczonych usług. Szczegółowe regulacje nie 
obejmują jednak usług spa&wellness, które stanowią relatywnie nową formę spędzania 
wolnego czasu. Z jednej strony brak wykształconych standardów, a z drugiej, brak 
odpowiednich regulacji, sprawia, że rynek ten charakteryzuje się wysokim zróżnicowaniem 
jakościowym poszczególnych usługodawców. Celem pracy jest rozważenie tezy głoszącej, że 
brak jednolitej regulacji państwowej polskiego rynku spa&wellness jest przyczyną trwania 
niskiej przejrzystości rynkowej zależnej od asymetrii informacji, wynikającej z kolei 
z niepewności jakości. Rozważania teoretyczne poparte zostały wynikami autorskich badań 
dotyczących kształtowania się rynku usług spa&wellness na Dolnym Śląsku. W pierwszej 
części artykułu przedstawiono teoretyczne tło rozważań związane ze niepewnością jakości, 
asymetrią informacji i ostatecznie przejrzystością rynku. W dalszej części zajęto się polskim 
rynkiem spa&wellness oraz poddano analizie skutki jakie niesie za sobą jego mała 
przejrzystość. Następnie przedstawiono regulacje rynku turystycznego i wykazano, że brak 
jednolitej regulacji w stosunku do usług spa&wellness sprawia, iż pozostałe prawodawstwo 
pozostaje nieskuteczne przy kształtowaniu wysokiej jakości usług. W ostatniej części pracy 
zajęto się samoregulacją rynku spa&wellness oraz przyczynami jej niewystarczającej 
efektywności. 

 
Słowa kluczowe:  
Spa&wellness, usługi, przejrzystość, przepisy, Polska 

 

 

 

                                                      
1  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. 
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IMPACT OF REGULATION ON TRANSPARENCY OF 
SPA&WELLNESS SERVICES MARKET IN POLAND 

 
Abstract 
In this paper is considered the problem of market transparency of the spa & wellness 

services in the context of its regulation. This issue is so important because the Polish tourism 
market generally is characterized by a high level of regulation. This includes the categorization 
of tourist facilities and standard of services. However specific regulations do not include a spa 
& wellness services, which are relatively new form of spending free time. On the one hand, the 
lack of developed standards, on the other hand, lack of proper regulation, are caused that the 
market is characterized by a high diversity of quality of individual service providers. Objective 
of this study is to consider the thesis, which stand that the lack of uniform state regulations of 
Polish spa & wellness market has been causing the low market transparency which depends 
form asymmetry of information – resulting from the uncertainty of quality. Theoretical 
considerations has been supported by the results of studies on the development of spa & 
wellness services market in Dolny Śląsk. In the first part of the paper has been presented the 
theoretical background of considerations related to the uncertainty of quality, asymmetric of 
information, and market transparency. In next part has been dealt with Polish spa & wellness 
market and analyzed the effects posed by its low transparency. In followed has been presented 
a tourist market regulation and demonstrated that the lack of uniform regulation for spa & 
wellness services makes other legislation ineffective in shaping quality. In the last part of the 
paper has been dealt with the self-regulation of spa & wellness market and its reasons for 
insufficient performance. 

 
Keywords: 
Spa&wellness, services, transparency, regulations, Poland 

 

WPROWADZENIE  
Zagadnienie relacji między jakością a niepewnością, w kontekście teorii rynku, przeszło do 

kanonu nauk ekonomicznych za sprawą Georga A. Akerlofa2 i jego analizy wpływu asymetrii 

informacji na punkt równowagi rynkowej. Jak wykazuje Akerlof cena przy której zachodzą 

transakcje, w warunkach asymetrii informacji, odpowiada cenie przy uśrednionej jakości 

przedmiotu wymiany, de facto niezależnie od jej faktycznego poziomu3. Wynika to oczywiście 

z różnych poziomów wiedzy jaką posiadają poszczególne strony rynku. Konsekwencją tego 

jest zawodność rynku, gdyż transakcja nie nosi znamion ekwiwalentnej – albo przedmiot 

transakcji został przeszacowany względem efektywnej ceny rynkowej, albo niedoszacowany. 

Niepewność jakości wpływa więc znacząco na przejrzystość rynku, gdyż zaburzając 

porównywalność oferty, daje fałszywy obraz transakcji przebiegających na rynku. 

                                                      
2  G.A. Akerlof, The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, „The Quarterly 

Journal of Economics”, Vol. 84, No. 3., 1970. 
3  Tamże, s. 490. 



Gospodarka i Finanse. Zeszyt 5.   Wpływ UE na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i jej regionów… 

135 

Przejrzystość rynku zwykle rozumie się jako poziom wiedzy na temat otoczenia rynkowego, 

jakim dysponują podmioty tego rynku. Im większy poziom wiedzy, tym wyższa przejrzystość4. 

Przy czym zakłada się, że wiedza ta ma charakter obiektywny. Fakt występowania asymetrii 

informacji czyni założenie to błędnym – co w konsekwencji oznacza, że wzrost posiadanej 

wiedzy prowadzi do obniżenia przejrzystości rynku, a nie odwrotnie. 

W praktyce gospodarczej natężenie zjawiska asymetrii informacyjnej, a więc 

niepewności jakości, a następnie przejrzystości rynku, będzie miało wpływ na efektywność 

działania mechanizmu rynkowego. Oznaczać to będzie prawidłową alokację towarów, 

ekwiwalentność transakcji oraz występowanie konkurencji. Zawodność rynku wynikająca  

z niewystarczającej przejrzystości rynku można zasadniczo zaobserwować na większości 

rynków, począwszy od towarów używanych, kończąc na derywatach finansowych. Aby 

zapewnić odpowiedni poziom przejrzystości uczestnicy rynku podejmują działania w celu 

zwiększenia poziomu wiedzy i jej rzetelności z własnej inicjatywny lub też zdają się na 

regulacje ustawodawcy. W przypadku nowo kształtujących się rynków, takich jak rynek usług 

spa&wellness będący przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule, klarowanie się 

przejrzystości rynkowej ma charakter procesu, w zależności od charakterystyki otoczenia 

rynkowego lub zdarzeń przełomowych (np. załamania rynku lub innowacji). 

Rynek usług spa&wellness, jako część rynku usług turystycznych, z definicji narażony 

jest na niską przejrzystość rynkową, gdyż przedmiot jego wymiany ma charakter 

doświadczalny i często mocno subiektywny jednostkowo. Jedynie konsumpcja usługi daje 

klarowny jej obraz, jak również usługi tego rodzaju nie rzadko nie mają charakteru 

powtarzalnego (za każdym razem jest inna). Oczywiście tego rodzaju problemy występują 

również na szeregu innych rynkach i w różny sposób są przezwyciężane. O ile występuje 

samoregulacja rynku przez samych uczestników, to ingerencje ze strony regulatora 

państwowego można uznać za zbędną. Jednak w przypadku rynku spa&wellness, a konkretnie 

krajowego rynku spa&wellness, samoregulacja wydaje się niewystarczająca lub prowadzi do 

odwrotnych niż przewidywane efekty. Stąd też w niniejszym artykule postawiono tezę 

głoszącą, że brak jednolitej regulacji państwowej polskiego rynku spa&wellness jest przyczyną 

trwania niskiej przejrzystości rynkowej zależnej od asymetrii informacji, wynikającej z kolei  

z niepewności jakości. Tak sformułowana teza, wskazuje z jednej strony na fakt, że niska 

przejrzystość rynku spa&wellness jest cechą rodzajową tego rynku. Z drugiej strony zakłada, 

że przejrzystość rynkowa nie może być zwiększona bez interwencji regulatora (oczywiście  

w sposób znaczący, którego nie można zakwalifikować do czynnika nieistotnego). Celem 

niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu przejrzystości rynku spa&wellness oraz 

weryfikacja wyżej określonej tezy. 

                                                      
4  Forlicz S., Nowe technologii teleinformatyczne a przejrzystość rynków, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 

Bankowej we Wrocławiu, Nr 2 (2), Wrocław 2002, s. 5. 
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RYNEK USŁUG SPA&WELLNESS A PROBLEM ASYMETRII 
WIEDZY 
Rynek usług spa&wellness jest w Polsce wciąż rynkiem rozwijającym się. Filozoficzna 

podbudowa kształtująca preferencje związane z odczuwaniem potrzeb z zakresu odnowy 

biologicznej jest połączeniem zabiegów leczniczych oraz chęci utrzymania optymalnej 

kondycji zdrowotnej. Tradycje usług spa&wellness związane są przede wszystkim 

z podróżami do wód leczniczych i rozwinęły się już w starożytności. Kolejny etap rozwoju tej 

formy spędzania wolnego czasu datowany jest na XVII i XVIII wiek i odnosi się do turystyki 

uzdrowiskowej5. Współczesne usługi spa&wellness są odpowiedzią na potrzeby człowieka 

post-industrialnego i najprężniej rozwijają się w Stanach Zjednoczonych6. W Polsce rynek 

usług odnowy biologicznej w pewnym sensie zaczął zastępować turystykę uzdrowiskową, 

której baza infrastrukturalna uległa poważnemu uszczupleniu w okresie ostatnich dwóch 

dekad7. Moda na usługi spa&wellness daje również możliwość restrukturyzacji placówek 

uzdrowiskowych w kierunku opłacalnych obiektów turystycznych. 

Transakcje związane ze świadczeniem usług spa&wellness obarczone są pewna dozą 

niepewności wynikającą z rozdźwięku między zakładaną jakością usługi, jej niezawodnością 

oraz bezpieczeństwem. Z tego względu nabywcy mogą łatwo dokonać błędnej oceny dobra, 

zawyżając lub zaniżając jego wartość. Stąd zawodności rynku spa&wellness, której można 

by przeciwdziałać zapewniając podmiotom wymiany dostęp do prawdziwej oraz rzetelnej 

informacji8. 

Zagadnienia te można rozpatrywać dwojako tj. od strony klientów, oraz oferentów.  

W ujęciu idealizacyjnym informacja, która przekazywana jest przez ośrodki spa&wellness,  

ma pozwolić klientom rozróżnić od siebie produkty różnej jakości. W ujęciu faktualnym 

niedoskonała informacja jest źródłem błędnej wiedzy konsumentów nie pozwalając im na 

identyfikację rzeczywistej jakości usługi, w konsekwencji czego mechanizm rynkowy nie 

prowadzi do eliminacji usług niskiej jakości9. 

Sytuacja ta bardzo często wykorzystywana jest przez oferentów branży turystycznej,  

a w szczególności branży spa&wellness. Istnieje szereg ośrodków, w których nazwie 

występuje zwrot „spa&wellness”, a oferujących jedynie dostęp do basenu, sauny oraz jacuzzi, 

                                                      
5  Crebbin-Beiley J., Harcup J., Harrington J, The Spa Book, Wydawnictwo Thomson Cengage Learning 

EMEA, London 2005, s. 2-7. 
6  International Spa Association, The U.S. Spa Industry - Fast Facts, http://www.experienceispa.com-

/media/facts-stats/ (dostep: 12.07.2014). 
7  J. Szymańczyk, Bariery rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego, [w:] Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki 

uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, Golba J., Rymarczyk-Wajda K. (red), XVIII Kongres 
Uzdrowisk Polskich, Muszyna 2009, s. 70, 73. 

8  W.F. Samuelson., S.G. Marks, Ekonomia menedżerska, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1998, s. 618-619. 
9  P. Nowak, Instrumenty ograniczania niepewności konsumenta [w:] Chodyński A. (red.), Zeszyty Naukowe 

Wyższej Szkoły Humanitas, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2008, s. 126. 
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przez co tworzy błędny obraz filozofii spa&wellness10. Tego rodzaju oportunistyczne 

zachowania skutkują wykształceniem się dwóch typów klientów – tych którzy każdy hotel 

z basenem uznają za ośrodek odnowy biologicznej, i tych, którzy, taką ofertę uznają za 

nierzetelną i stracą zaufanie w stosunku do całego rynku. 

Przedstawioną wyżej relację można poprzeć dwoma przykładami. Pierwszy przedstawia 

wykorzystanie niedoskonałej informacji w celu zwiększenia atrakcyjności obiektu, a drugi 

konsekwencje wynikające z ukształtowania się błędnej wiedzy. 

I tak, hotel Jan w Wojcieszycach reklamowany jest jako ośrodek Spa&Pleasure-

&Business. Hotel ten w pierwszej połowie 2011 roku oferował basen, saunę parową i jeden 

gabinet kosmetyczny otwarty jedynie 6 godzin dziennie. Zgodnie z wynikami badania 

autorskiego – określonego jako panel ekspertów – można stwierdzić, że posłużenie się 

pojęciem spa w omawianym przypadku jest nadużyciem. Niedoskonała informacja została 

wygenerowana przez zarządzających hotelem, w celu osiągnięcia korzyści. Dla klientów 

mających świadomość filozofii spa&wellness, tego rodzaju zabieg „marketingowy” jest, 

posługując się językiem kolokwialnym, minięciem się z prawdą. W konwencji nauki ekonomii 

należałoby raczej powiedzieć, o dezinformacji i oportunistycznej postawie oferenta względem 

klienta, mającej na celu wykorzystanie przewagi oferenta. W przypadku klientów o niskiej 

świadomości filozofii spa&wellness lub jej braku, tego rodzaju działania wykształcą błędne 

pojęcie o charakterze i jakości usług spa&wellness. 

Z kolei, hotel Gołębiewski w Karpaczu, który w początkowym etapie swojego 

funkcjonowania nie posiadał usług spa&wellness, a jedyną atrakcją był aquapark (który można 

zaliczyć do sfery spa, jednak sam w sobie jej nie tworzy). Ankiety przeprowadzone wśród 

klientów hotelu wykazały, że trzy czwarte z nich uznało go za ośrodek spa&wellness mimo, że 

takiej oferty hotel nie przewidywał. Sytuacja ta nie wynikała z błędnej informacji jaką 

dostarczali zarządzający hotelem, lecz była konsekwencją błędnej wiedzy klientów 

wykształconej poprzez pogłębiającą się asymetrię informacji. 

ZAWODNOŚĆ  RYNKU SPA&WELLNESS A REGULACJE 
RYNKU TURYSTYCZNEGO 
Jeżeli podzielić czynniki wywołujące zawodność rynku na egzogenicznie lub endogenicznie, to 

brak przejrzystości rynku będzie cechą endogeniczną nieprawidłowego funkcjonowania 

mechanizmu rynkowego. Wynika to z faktu, iż nie wszystkim podmiotom na rynku zależy na 

stworzeniu rynku przejrzystego11. Największe korzyści z zachowania niskiej przejrzystości 

                                                      
10  Por. J. Stajszczak-Szkopowicz, Słowa, słowa i tylko słowa…, http://www.spa-inspirations.pl/index-

.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=73&cntnt01returnid=56 (12.07.2014). 
11  Por. M. Brol, Regulacja publiczne, [w:] M. Brol (red.) Zarys ekonomii sektora publicznego, red., 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław2010, s. 64-69; Surdej A., 
Nowoczesne państwo a gospodarka rynkowa, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011, s. 27-28. 
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rynku odnoszą oferenci, których obiekty nie stanowią ośrodków spa&wellness sui generis. 

Czerpią oni korzyści z przewagi rynkowej wynikającej z posługiwania się marką jaką stanowi 

spa&wellness. Należy mieć tu na względzie, że możliwe jest to ze względu na relatywnie 

krótki okres funkcjonowania tego rynku w Polsce i brak odniesienia większości polskich 

turystów do standardów z innych krajów (np. USA, gdzie usługi spa&wellness są uznawane za 

najwyżej jakości). 

Sytuacja ta stanowi formę status quo, gdyż ośrodków prezentujących wysoki standard 

usług spa&wellness jest niewiele. Znajdując się w mniejszości, w stosunku do ośrodków quasi 

(niby) spa&wellness, nie mają wystarczającej siły rynkowej, aby kształtować standard dla 

wszystkich oferentów. Sytuację tą można by określić mianem „psucia rynku”, a więc zaniżania 

jakości przedmiotu wymiany przy jednoczesnym wzroście cen realnych. W pewnym sensie 

jest to rodzaj zmowy oferentów, przy czym niekoniecznie jest to zmowa formalna ani celowa, 

lecz raczej wynika z uniwersalnej cechy oportunizmu indywidualnych podmiotów. 

Zachowania oportunistyczne wynikają z istoty samego człowieka i mogą być ograniczone 

normami kulturowymi (kapitałem społecznym) lub ładem prawym. Ponieważ mechanika 

kształtowania się norm kulturowych przebiega jako proces naturalny dla społeczeństwa, nie 

podlega on bezpośredniemu wpływowi konkretnego decydenta. Istnieje natomiast możliwość 

interwencji państwa w mechanizm rynkowy, w celu usunięcia zawodności. 

Na szeroko pojętym rynku turystycznym regulacje mają zwykle charakter 

„paternalistyczny”. Oznacza to, że regulator, w tym przypadku konkretny organ państwa, który 

dysponuje pełniejszą informacją, wymusza dokonywanie lepszych decyzji, niż te które 

zostałyby podjęte na wolnym rynku12. Branża spa&wellness mimo, że stanowi część rynku 

turystycznego nie charakteryzuje się w Polsce żadnymi specyficznymi regulacjami. Klienci 

ośrodków spa&wellness nie wiedzą czego prawnie wymagać od hotelarza oraz jakie 

minimalne wymogi powinien spełniać ośrodek zaliczając się do grona obiektów odnowy 

biologicznej. 

Polski ustawodawca nie stworzył jednolitej ustawy, która regulowałaby funkcjonowanie 

rynku usług spa&wellness. Jednak w polskim prawodawstwie istnieje pełen wachlarz ustaw, 

które mogłyby zapewnić odpowiedni standard ośrodków odnowy biologicznej. 

Najważniejszymi przepisania w zakresie hotelarstwa jest Ustawa o usługach turystycznych13 

oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych 

obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie14. W ustawie zdefiniowano podstawowe 

pojęcia z zakresu turystyki, w tym hotelarstwa, podczas gdy w rozporządzeniu w sposób 

szczegółowy określono warunki jakie muszą spełniać obiekty hotelarskie. Wg dokumentu 

                                                      
12  Samuelson W.F., Marks S.G., wyd. cyt., s. 619-620. 
13  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884 z póź. zm. 
14  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i 

innych obiektów, Dz.U. 2004 nr 188, poz. 1945 z póź. zm. 
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obiekty hotelowe mające kategorię 4-5 gwiazdek muszą posiadać zespół odnowy biologicznej 

tj. basen kąpielowy, saunę, siłownię, solarium, masaże i inne usługi rekreacyjne minimum dwa 

rodzaje. W przypadku pensjonatów rozporządzenie określa usługi odnowy biologicznej  

w obiektach 3-5 gwiazdkowych, położonych w miejscowościach wypoczynkowo-

rekreacyjnych i regionach o dużych walorach przyrodniczych. Za zespół odnowy biologicznej 

uznaje się basen, saunę, siłownię, masaże – minimum dwa rodzaje. 

Ponadto w przypadku usług o charakterze spa&wellness do 1 stycznia 2012 roku 

istotnym było Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnych jakim 

powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej15 . 

Dokument ten zawierał ogólne wytyczne, dotyczące świadczenia usług, które można 

zakwalifikować jako spa&wellness. Opisane były w nim także wymagania, które dotyczyły 

m.in. stanowisk pracy, standardu pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz sali 

gimnastycznych. Zawarte również były wymogi związane z przechowywaniem kosmetyków, 

postępowaniem z urządzeniami oraz sposobach przechowywania odpadów i inne, które 

musiały zostać spełnione podczas świadczenia usług stricte spa&wellness. W chwili obecnej, 

rozporządzenie zostało uchylone i już drugi rok, trwają prace nad nowym Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych jakim powinny 

odpowiadać obiekty, w których świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu 

i odnowy biologicznej16. 

W przypadku gdy usługi spa&wellness będą miały charakter medyczny oprócz 

powyższego rozporządzenia konieczne jest dostosowanie obiektów hotelarskich do przepisów 

Ustawy o działalności leczniczej17. Pociąga to za sobą konieczność dostosowania się do 

przepisów rozporządzenia regulujących szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą18. 

Reasumując, tworząc lub przystosowując obiekt turystyczny do świadczenia usług 

spa&wellness, prócz przepisów dotyczących samych obiektów hotelarskich koniecznym jest 

spełnienie szeregu wymagań dodatkowych. Wyżej wymienione ustawy oraz rozporządzenia, 

w zależności od sytuacji, mogą zostać rozszerzone o akty zawarte w następujących 

dokumentach: 

                                                      
15  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 w sprawie wymagań sanitarnych jakim powinny 

odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej, Dz.U. 2004 nr 31 poz. 273 
(uchylony). 

16  Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych 
jakim powinny odpowiadać obiekty, w których świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu 
i odnowy biologicznej, http://bipold.mz.gov.pl/index?mr=m12241&ms=&ml=pl&mi=224&mx=0&mt=-
0&my=0&ma=20113 (dostęp 12.07.2014). 

17  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011o działalności leczniczej, Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z póź. zm. 
18  Por. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739. 
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• Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
z późniejszymi zmianami19; 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 27 stycznia 
1994 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków20; 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach21; 
• Ustawa z dnia 30 marca 2001 o kosmetykach22; 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane23; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie24; 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy25. 
 

oraz dokumenty pomocnicze, nieobowiązujące – Polskie Normy: 
• Baseny lecznicze. Podstawowe wymagania techniczne, sanitarne i eksploatacyjne26; 
• Uzdrowiskowe baseny lecznicze i rehabilitacyjne. Wymagania podstawowe27. 

 

Polskie prawo narzuca konieczność stosowania szeregu przepisów, norm i wytycznych, 

które odnoszą się do usług stanowiących szeroko pojęte spa&wellness. Sprostanie tym 

wymaganiom z pewnością gwarantuje wysoką jakość usług odnowy biologicznej. Jednak sama 

Ustawa o usługach turystycznych nie definiuje jakie usługi wchodzą w skład pojęcia 

spa&wellness. Tak więc, z jednej strony ustawodawca dba o jakość poszczególnych usług, 

które wchodzą w skład koncepcji spa&wellness, a z drugiej nie określa jakie usługi musi 

świadczyć obiekt, aby móc posługiwać się nazwą „spa” lub „wellness”. Sytuacja ta stwarza 

zagrożenie zachowań oportunistycznych, gdyż niedookreślenie kwestii definicyjnych pozwala 

na dowolność. Sprostanie wszelkim wymogom wyliczonych powyżej przepisów stanowi 

koszt, który można zminimalizować, świadcząc usługi jedynie quasi (niby) spa&wellness. 

Ostatecznie, regulacje na rynku turystycznym, choć szczegółowe i wieloaspektowe, są 

bezużyteczne w procesie poprawy przejrzystości rynku spa&wellness. 

                                                      
19  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1225 

z póź. zm. 
20  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków, Dz.U. 1994 nr 21, poz. 73. 

21  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z póź. zm. 
22  Ustawa z dnia 30 marca 2001 o kosmetykach, Dz.U. 2001 nr 42, poz. 473. 
23  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414. 
24  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690. 
25  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844. 
26  Baseny lecznicze. Podstawowe wymagania techniczne, sanitarne i eksploatacyjne, BN-80/9568-02. 
27  Uzdrowiskowe baseny lecznicze i rehabilitacyjne. Wymagania podstawowe, BN-90/9568-02. 
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SKUTECZNOŚĆ  SAMOREGULACJI POLSKIEGO RYNKU 
SPA&WELLNESS 
Działania o charakterze endogenicznym nie ograniczają się jedynie do negatywnego 

oddziaływana na przejrzystość rynku. Istnieje szereg inicjatyw, które można zakwalifikować 

jako samoregulacje rynkowe, których źródłem są podmioty rynku (pośrednie lub bezpośrednie) 

dążące do ograniczenia niepewności jakości świadczonych usług. Na rynku polskim można 

wyróżnić takie podmioty jak Polskie Stowarzyszenie SPA&Wellness, Comfortum, Hotelarz, 

Hotel Profil, Spa Business czy Eden. Nie licząc pierwszej z wymienionych organizacji, 

pozostałe mają charakter pośredni względem rynku spa&wellness, gdyż są to głównie media 

traktujące o usługach spa&wellness. 

Polskie Stowarzyszenie SPA&Wellness stanowi doskonały przykład działania oferentów 

usług spa&wellness w celu zmniejszenia niepewności co do jakości usług świadczonych przez 

członków stowarzyszenia. Na koniec 2012 roku do stowarzyszenia przystąpiło 26 obiektów 

turystycznych, co stanowi niewielką liczbę w stosunku do wszystkich ośrodków posługujących 

się nazwą „spa&wellness”. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia celem jego funkcjonowania 

jest m.in.28: 
• Utworzenie jednakowego systemu promocji produktów oraz usług spa&wellness. 
• Dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry ośrodków. 
• Ciągłe zdobywanie wiedzy nt. zagadnień związanych ze spa&wellness. 

 

Realizacja tych celi odbywa się poprzez organizację kongresów, zorganizowane 

uczestnictwo w targach turystycznych czy też organizację studiów podyplomowych. Działania 

te skierowane są w dużej mierze na oferentów i kształtować mają ich jakość. Są to inicjatywy 

stymulujące wzrost jakości i świadomości, zarówno oferentów jak i odbiorców. Jednak  

w swym oddziaływaniu mocno ograniczone, gdyż jako organizacja branżowa nie ma ona 

wpływu na statystycznego turystę. 

Wydawnictwo Comfortum w ramach swojej działalności przyznaje obiektom 

turystycznym tzw. Spa Certyfikat. Tym samym zmniejsza niepewność co do jakości 

świadczonych przez nie usług poprzez system ratingowy. Wydawnictwo przyznaje również 

corocznie nagrody, m.in. za najlepszy hotel spa&wellness w Polsce29. 

Pozostałe tytuły prasy branżowej również pełnią formę informacyjną, jednak określenie 

na ile jest to forma obiektywnej minimalizacji asymetrii informacji, a na ile działania 

marketingowe jest bardzo trudne. Niemniej ich działalność wpływa na przejrzystość rynku, 

gdyż dostarcza informacji minimum o istniejących obiektach spa&wellness oraz ich ofercie. 

                                                      
28  Polskie stowarzyszenie SPA&Wellness, O nas, http://www.spawellness.org.pl/?page_id=2 (dostęp: 

14.07.2014). 
29  Comfortum Travel & Projects, http://www.comfortum.pl/ (dostęp 14.07.2014). 
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Przedstawione powyżej narzędzia zwiększenia przejrzystości rynku spa&wellness, choć 

co do zasady prawidłowe, są jednak niewystarczające. Wynika to przede wszystkim z niskiego 

oddziaływania na konsumentów, których świadomość co do możliwości poszukiwania 

informacji na temat jakości usług spa&wellness jest niewystarczająca. Zaprezentowane wyżej 

organizacje nie są znane szerokiemu odbiorcy, tym samym ich reputacja i rzetelność nie ma 

wystarczającego oddziaływania. Z tego względu nie następuje samooczyszczenie się rynku  

z oferentów usług jedynie pozornie spa&wellness. 

ZAKOŃ CZENIE 
Ingerowanie w mechanizm rynkowy zawsze wiąże się z niebezpieczeństwem wywołania 

kolejnych zawodności. Zagrożenie to można przyrównać do niezamierzonych efektów 

zamierzonych działań. Niwelując jedną zawodność wywołuje się kolejną, chociaż nie było to 

intencją regulatora. Również w przypadku omawianego rynku spa&wellness takie zagrożenie 

istnieje. Być może pozostawienie sytuacji własnemu rozwojowi z czasem wywołałoby,  

za sprawą „niewidzialnej ręki” pożądane efekty. Jednak na chwilę obecna sytuacja wygląda 

odwrotnie. 

Po pierwsze, obiekty noclegowe wykorzystując niską świadomość turystów posługują się 

nazwami „spa&wellness” nie świadcząc usług o tym charakterze. Tym samym pogłębiają 

dezinformację i coraz bardziej zmniejszają przejrzystość rynku. Po drugie, brak jednolitej 

kategoryzacji nie zabezpiecza żadnej ze stron transakcji. Turyści nie mają pewności 

świadczonych usług, natomiast oferenci o wysokim poziomie jakości nie mogą zabezpieczyć 

swoich interesów i muszą współdziałać z podmiotami, które kreują fałszywy obraz rynku.  

Po trzecie, podmioty uczestniczące bezpośrednio w rynku usług spa&wellness nie są w stanie 

same oczyścić rynku ze względu na niską siłę oddziaływania na świadomość konsumentów. 

Ostatecznie można stwierdzić, że polski turysta przyzwyczajony jest do kategoryzacji 

narzuconej przez regulatora. Stanowi to dla niego wytyczną i pozwala na szybkie określenie 

spodziewanego poziomu usług hotelarskich. Sam fakt, że jedynie ośrodki skategoryzowane 

mogą posługiwać się takimi nazwami jak hotel czy motel powoduje, że turysta traci na 

„czujności” zdając się ślepo na arbitrażową ocenę jakości usług turystycznych. W pewnym 

sensie przyzwyczajenie to przenosi się na cały rynek turystyczny, a więc również usług 

spa&wellness. Jednak pozostawienie tej konkretnej branży bez regulacji wywołuje 

niespójność, której konsekwencją jest dysonans między oczekiwaniem a rzeczywistością. 

Konieczność kategoryzacji obiektów typu spa&wellness w celu zapewnienia 

przejrzystości rynku przez minimalizację asymetrii informacji i niwelacji niepewności jakości, 

jest formą spirali regulacyjnej. Regulacja ta częściowo wywołana jest innymi regulacjami, więc 

sama również może wywołać konieczność wprowadzenia kolejnej regulacji. Jednak w tym 

konkretnym przypadku brak regulacji może okazać się gorszy w skutkach, gdyż dyskredytacja 
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tej gałęzi turystyki, może poważnie wpłynąć nie tylko na rozwój turystyki krajowej ale również 

obniżenie konkurencyjności względem rynków zagranicznych. 
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STOWARZYSZENIA A ROZWÓJ TURYSTYKI NA 
PRZYKŁADZIE “CITTASLOW – MI ĘDZYNARODOWEJ 

SIECI MIAST DOBREGO ŻYCIA”  

 

Streszczenie 
Rola, jaką pełnią stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe we współczesnym 

społeczeństwie rośnie, głównie z uwagi na zachodzące na świecie procesy integracji  
i globalizacji. Podmioty, tzw. trzeciego sektora wchodzą w nowe obszary działalności oraz 
rozszerzają źródła finansowania swojej aktywności. Są one obecne niemal we wszystkich 
sferach gospodarki, w tym również w turystyce - pełnią  funkcję uzupełniającą w stosunku do 
sektora prywatnego i publicznego. Nic, więc dziwnego, że liczba omawianych instytucji  
w ostatnich latach, również w Polsce, znacząco wzrosła. Autorki omawiają ideę 
funkcjonowania stowarzyszeń w Polsce, wskazując na ich charakter prawny oraz obszary 
działania. Krótko prezentują historię powstania i funkcjonowanie Międzynarodowej Sieci 
Miast Cittaslow oraz statutowe wymogi - związane z ochroną środowiska, odtwarzaniem 
historycznej zabudowy, promocją regionalnej żywności, gościnnością wobec turystów oraz 
tworzeniem infrastruktury dla poprawy wygody życia mieszkańców – jakie lokalne samorządy 
muszą spełnić, aby uzyskać członkostwo w omawianym międzynarodowym stowarzyszeniu. 
Wiodącym celem artykułu jest przybliżenie działalności i opis funkcjonowania Polskiej 
Krajowej Sieci Miast Cittaslow oraz wskazanie możliwości organizacji pozarządowych  
w sferze propagowania rozwoju turystyki zgodnej z ideą „dobrego życia”.  

 
Słowa kluczowe:  
Stowarzyszenia, turystyka, rozwój, Cittaslow 

 

ASSOCIATIONS VS. TOURISM DEVELOPMENT BASED ON 
THE EXAMPLE OF “CITTASLOW – INTERNATIONAL 

NETWORK OF THE CITIES OF GOOD LIFE 
 

Abstract 
The article indicates the legal nature of associations in Poland and discusses their activity 

areas. The history of origin and functioning of the International Network of Cittaslow Cities 

                                                      
1  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
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has been briefly presented, as well as the statutory requirements to be met by local authorities 
in order to become its members. The authors also describe the functioning of Polish National 
Cittaslow Network and present the examples of activities carried out by the Cittaslow 
Movement in the sphere of tourism development propagation, which is consistent with the idea 
of “good life”. 

 
Keywords:  
Associations, tourism, development, Cittaslow 

 

STOWARZYSZENIA I ICH DZIAŁANIA 
Stowarzyszenie według art. 2 ust. 1 ustawy2 jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym 

zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Określa ono samodzielnie swoje cele, programy 

działania i struktury oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność, która oparta 

jest na społecznej pracy członków.  

Stowarzyszenie może zgodnie z art.34 wspomnianej ustawy prowadzić działalność 

gospodarczą, jednak uzyskany z niej dochód powinien być przeznaczony na realizację celów 

statutowych. Nie można go, np. podzielić między członków stowarzyszenia – wypracowany 

dochód z działalności gospodarczej ma służyć, bowiem jedynie realizacji celów statutowych. 

Chociaż szczegółowe zasady funkcjonowania stowarzyszeń określa ich statut3, to  

w całości regulacji dotyczących tych podmiotów można wskazać główne zasady ich 

funkcjonowania. Jest to zasada4: 
• praworządności – wynika ona z art. 83 Konstytucji, według którego każdy ma 

obowiązek przestrzegania prawa, 
• równości stowarzyszeń – oznacza, że wszystkie stowarzyszenia działają na równych 

zasadach, nie ma podmiotów uprzywilejowanych, 
• demokracji wewnętrznej – wyrażona jest przez art. 11 ustawy Prawo o stowarzy-

szeniach5, który wskazuje, iż najwyższą władzą jest walne zebranie członków. Głosy 
członków są równe, podobnie jak członkowie są równi względem siebie i władz. 

 

W prawie dotyczącym stowarzyszeń wyróżnia się ich trzy rodzaje6: 
• stowarzyszenia zwykłe – posiadają uproszczoną formę, nie posiadają osobowości 

prawnej i nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, a podstawowym źródłem 
ich dochodu są składki członkowskie, 

• stowarzyszenia posiadające osobowość prawną (tzw. rejestrowe), 
• związki stowarzyszeń. 

                                                      
2  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104. 
3  Art. 10 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 na: 

www.isap.sejm.gov.pl 
4  P. Suski: Stowarzyszenia i fundacje. Wydawnictwo prawnicze LexisNexis. Warszawa 2005, s. 61-62. 
5  Art. 11 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 na: 

www.isap.sejm.gov.pl 
6  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 na: 

www.isap.sejm.gov.pl 
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Poza wymienionymi funkcjonują w Polsce jeszcze inne rodzaje stowarzyszeń, do których 

zalicza się m.in. stowarzyszenia: międzynarodowe, kultury fizycznej7, jednostek samorządu 

terytorialnego. 
 

Tabela 1. Zakres działania stowarzyszeń znajdujących się w bazie NGO8 (stan - czerwiec 2014 r.) 

Rodzaj/grupa Liczba 

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca 34 638 

Ochrona zdrowia 13 407 

Ochrona praw 7 957 

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy 11 574 

Nauka, kultura, ekologia 29 472 

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna 18 775 

Tożsamość, tradycja narodowa 7 042 

Sport, turystyka, wypoczynek, w tym: 
   wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
   turystyka i krajoznawstwo, 
   wypoczynek dzieci i młodzieży. 

40 485 
38 236 
6 846 
6 892 

Bezpieczeństwo publiczne 20 163 

Inne 6 343 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.bazy.ngo.pl 

W początkowym okresie funkcjonowania stowarzyszenia zajmowały się przede 

wszystkim działalnością charytatywną, później podjęły działalność korporacyjną, kulturalną, 

edukacyjną i naukową oraz działalność związaną z propagowaniem idei rozwoju społecznego  

i społecznej solidarności. Obecnie organizacje te działają w różnych sferach wspierając organy 

państwa, głównie w obszarze kultury fizycznej sportu i turystyki oraz pomocy społecznej, 

nauki, kultury i ekologii (tabela 1). 

Zbliżoną strukturę zakresu działania stowarzyszeń w Polsce prezentują również badania 

organizacji pozarządowych w Polsce9. Według nich najliczniejsza grupa stowarzyszeń działa  

w obszarze sportu, turystyki lub hobby – ponad 1/3 wszystkich organizacji (tabela 2).  

Dla porównania, organizacji zajmujących się kulturą i sztuką czy edukacją i wychowaniem jest 

ponad dwukrotnie mniej, a pięciokrotnie mniej skupiających się na usługach socjalnych  

i pomocy społecznej10. 

                                                      
7  Działają w oparciu o ustawą z 18 stycznia 1996 r o kulturze fizycznej. Dz.U. 1996 nr 25 poz 113. 
8  Baza.ngo.pl to największa i najpopularniejsza w Polsce baza fundacji, stowarzyszeń oraz podmiotów, których 

działalność związana jest z sektorem pozarządowym. W bazie znajdują się informacje o: wszystkich polskich 
fundacjach i stowarzyszeniach, jednostkach administracji samorządowej (urzędy miast i gmin, starostwa 
powiatowe), placówkach użyteczności publicznej prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia oraz przez 
samorządy (centra wolontariatu, warsztaty terapii zajęciowej, hospicja, domy samotnej matki, ośrodki pomocy 
społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe urzędy pracy i wiele innych 

9  Opracowanie dostępne na stronie: www.wiadomości.ngo.pl  
10  www.wiadomości.ngo.pl 
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Tabela 2. Odsetek organizacji wskazujących dany obszar działania jako najważniejszy 
Obszar działania Wskazania (%) 

Sport, turystyka, rekreacja, hobby 36 
Edukacja i wychowanie 15 
Kultura i sztuka  14 
Ochrona zdrowia 7 
Usługi socjalne, pomoc społeczna 7 
Rozwój lokalny 5 
Inne 16 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.wiadomości.ngo.pl 

  

Wśród stowarzyszeń dominują nieduże, funkcjonujące w skali lokalnej. Dwie trzecie 

polskich organizacji nie wykracza ze swoimi działaniami ponad województwo, a dwie na pięć 

ogranicza się tylko do własnej gminy lub powiatu. Organizacje pozarządowe, według badań 

działają przede wszystkim na rzecz osób indywidualnych (88%). Instytucje lub organizacje są 

odbiorcami usług jednej trzeciej omawianych podmiotów. Poza działaniami skierowanymi 

bezpośrednio do członków, podopiecznych czy klientów stowarzyszenia i fundacje podejmują 

też działania mające na celu dotarcie do szerszych grup odbiorców i zwiększenie świadomości 

tematyki, jaką się zajmują. W tym celu organizują debaty i konferencje (30% organizacji), 

wydają czasopisma, biuletyny czy raporty (17%), organizują targi lub wydarzenia mające 

promować działania organizacji (14%)11. 
 

ROZKŁAD PRZESTRZENNY STOWARZYSZEŃ  W POLSCE  
Według danych GUS w Polsce w 2013 roku zarejestrowanych było ponad 100 tys. 

stowarzyszeń i organizacji społecznych (tab.3). Nie oznacza to jednak, że tyle organizacji 

prowadzi rzeczywiste działania. Istnieje bowiem trudna do oszacowania liczba podmiotów, 

które w rzeczywistości już nie istnieją lub nie prowadzą żadnej aktywności, jednak oficjalnie 

nie zostały zlikwidowane. 

Liczba organizacji w Polsce od 2005 roku sukcesywnie  rośnie – średnio  z roku na rok 

niewiele ponad 4 procent, przy czym największy wzrost nastąpił z 2005 na 2006 rok. 

Analogicznie liczba stowarzyszeń rośnie z roku na rok we wszystkich ujętych w tabeli 

regionach, jak też województwach. Wyjątek stanowi województwo łódzkie, w którym nastąpił 

jeden niewielki spadek w 2013 w stosunku do 2012 roku (3,15%). Natomiast w 2013  

w odniesieniu do 2005 roku nastąpił wzrost liczby organizacji o ponad 45%. 

Najwięcej stowarzyszeń zlokalizowanych jest w regionie centralnym – prawie 20% 

wszystkich, a najmniej w regionie południowo-zachodnim – niecałe 11%. Region wschodni 

skupia niecałe 18,5% wszystkich podmiotów, południowy – 17,6%, a północny – 15,32%. 

 
 

                                                      
11  Patrz szerzej: www.wiadomości.ngo.pl 
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Tabela 3. Stowarzyszenia i organizacje społeczne w latach 2005-20013 w Polsce 

Wyszczególnienie 
Lata 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Polska 71121 76279 80636 84343 88096 92044 95870 100299 104237 
REGION 
CENTRALNY 14606 15604 16460 17229 17946 18716 19435 20293 20674 
Łódzkie 4584 4984 5305 5540 5738 5967 6174 6422 6220 
Mazowieckie 10022 10620 11155 11689 12208 12749 13261 13871 14454 
REGION 
POŁUDNIOWY 12943 13693 14357 14988 15588 16247 16926 17652 18383 
Małopolskie 6270 6577 6881 7195 7510 7852 8220 8590 8957 
Śląskie 6673 7116 7476 7793 8078 8395 8706 9062 9426 
REGION WSCHODNI 13441 14370 15181 15807 16482 17159 17787 18575 19248 
Lubelskie 4497 4706 4947 5176 5401 5603 5809 6052 6248 
Podkarpackie 4059 4564 4884 5143 5371 5610 5822 6104 6318 
Podlaskie 2492 2576 2690 2721 2823 2924 3025 3125 3252 
Świętokrzyskie 2393 2524 2660 2767 2887 3022 3131 3294 3430 
Region pólnocno-
zachodni 11947 12907 13730 14413 15143 15891 16667 17521 18270 
Lubuskie 1997 2149 2285 2382 2498 2643 2754 2909 3019 
Wielkopolskie 6808 7391 7810 8154 8521 8882 9321 9782 10205 
Zachodniopomorskie 3142 3367 3635 3877 4124 4366 4592 4830 5046 
Region południowo-
zchodni 7372 8045 8492 8900 9348 9849 10322 10850 11298 
Dolnośląskie 5471 5967 6268 6546 6862 7249 7631 8044 8413 
Opolskie 1901 2078 2224 2354 2486 2600 2691 2806 2885 
REGION PÓŁNOCNY 10812 11660 12416 13006 13589 14182 14733 15408 15964 
Kujawsko-Pomorskie 3449 3832 4156 4370 4548 4732 4886 5095 5254 
Pomorskie 4303 4581 4779 4962 5177 5378 5599 5881 6122 
Warmińsko-Mazurskie 3060 3247 3481 3674 3864 4072 4248 4432 4588 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:  www.stat.gov.pl 
 

Najwięcej organizacji w stosunku do liczby mieszkańców zlokalizowanych jest  
w województwach warmińsko-mazurskim (niecałe 32 na 10 tys. mieszkańców), 
podkarpackim, lubuskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim (po niecałe 30). Najmniej 
w województwie śląskim (niecałe 21 na 10 tys. mieszkańców) oraz łódzkim (niecałe 25)  
i kujawsko-pomorskim (25).  W ujęciu bezwzględnym najwięcej stowarzyszeń jest  
w województwie mazowieckim, w którym zarejestrowanych było niemal 15 tys. stowarzyszeń 
i innych organizacji w 2013 roku. Na drugiej pozycji znajdowało się województwo 
wielkopolskie (niewiele ponad 10 tys.). Najmniej omawianych jednostek znajdowało się  
w województwie opolskim – niecałe 3 tys. 

MI ĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE MIAST 
CITTASLOW 
Stowarzyszenie Miast Cittaslow to międzynarodowa organizacja non profit, której celem jest 
promowanie oraz rozpowszechnianie kultury dobrego życia. Sam ruch Cittaslow narodził się  
w 1999 roku we Włoszech, a za prekursora i głównego pomysłodawcę idei uważa się Paolo 
Saturnini -  burmistrza Greve di Chianti - niewielkiego miasteczka w Toskanii. Jego idea 
szybko trafiła na podatny grunt i znalazła zwolenników w osobach burmistrzów kolejnych 
miast: Bra (Francesco Guida), Orvieto (Stefano Cimicchi) i Positano (Domenico Marrone),  
a następnie prezydenta ruchu Slow Food Carlo Petrini. 15 października 1999 roku w Orvieto 
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gminy Bra, Greve in Chianti, Orvieto, Positano oraz Stowarzyszenie Slow Food założyły 
Stowarzyszenie o nazwie “Cittaslow - Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia”. 
Stowarzyszenie zawiązano na czas nieokreślony, a jego fundamentalne zasady zawarte zostały 
w tzw. Manifeście Cittaslow12 zatwierdzonym przez Stowarzyszenie i załączonym do jego 
Statutu. Stowarzyszenie posiada swój własny znak handlowy - pomarańczowego ślimaka 
niosącego koronę z nowoczesnych i historycznych budynków wraz z integralną częścią znaku, 
którą jest napis „Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia”. 

 

Rys. 1. Logo “Cittaslow” międzynarodowa sieć miast dobrego życia  
Źródło:  Międzynarodowy statut miast “Cittaslow”, Orvietto, 1999, s. 26. 

 

Stowarzyszenie składa się z władz administracyjnych miast liczących mniej niż 50 tys. 
ludności, które zobowiązały się pracować nad poprawą jakości życia swoich mieszkańców. Aby 
stać się jednym z miast Cittaslow, należy spełnić liczne kryteria dotyczące dziedzin takich jak: 
ochrona środowiska, infrastruktura miejskiej, produktów lokalnych, turystyki i promocji, itp. 

Slow City to swoisty sposób bycia, cecha charakterystyczna prowadzenia życia 
codziennego w sposób odmienny od dominującego pędu społeczeństw zorientowanych na zysk  
i wydajność. To zwolniony i ekologicznie poprawny tryb życia, szanujący to, co lokalne, w 
świecie coraz bardziej globalnym. Odznaczenie „Slow City” jest swoistą marką jakości dla 
mniejszych społeczności. Podkreśla się, że pojęcie „slow” nie oznacza pozostania w tyle, a wręcz 
przeciwnie, oznacza używanie nowych technologii w taki sposób, aby sprawić, że miasteczka  
i miasta staną się idealnym miejscem do życia zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów.  

Przedstawiciele miast Cittaslow podpisali się pod serią zobowiązań, których 
poszanowanie ma być okresowo weryfikowane we wszystkich miastach, które przystąpią do 
sieci. Miasta Cittaslow to te, w których13:   

• realizowana jest polityka środowiskowa dążąca do utrzymania i rozwoju 
charakterystycznych cech obszaru i zabudowy miejskiej, przede wszystkim 
doceniając wartość technik odzyskiwania i ponownego wykorzystania,  

• realizuje się politykę mającą na względzie ustanowienie infrastruktury funkcjonalnej 
z punktu widzenia waloryzacji terytorium, nie zaś jego zajęcia,  

• promuje się zastosowanie technologii skierowanych na poprawę wartości środowiska 
naturalnego i zabudowy miejskiej,  

• wspiera się produkcję i wykorzystanie produktów żywnościowych otrzymanych 
drogą naturalnych technik nieszkodliwych dla środowiska, z wyłączeniem produktów 

                                                      
12  Załącznik „A” do Międzynarodowego Statutu miast Cittaslow. Orvietto 1999, s. 17-18. 
13  Załącznik „C” do Międzynarodowego Statutu miast Cittaslow. Orvietto 1999, s. 23-26. 
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modyfikowanych genetycznie, podejmując, tam gdzie to konieczne, kroki w kierunku 
utworzenia jednostek zajmujących się ochroną i rozwojem typowych produkcji 
przeżywających trudności,  

• chronione są uprawy autoktoniczne i produkcja, mające korzenie w kulturze  
i tradycjach, które przyczyniają się do utrzymania specyficznego charakteru 
terytorium, zachowując miejsca i style, promując okazje i miejsca uprzywilejowane  
z uwagi na bezpośredni kontakt pomiędzy konsumentami a producentami towarów 
wysokiej jakości,  

• promuje się gościnność jako moment prawdziwego połączenia ze społecznością i jej 
specyfiką, usuwając przeszkody natury fizycznej i kulturalnej, które mogą utrudniać  
pełne i powszechne wykorzystanie zasobów miasta;  

• wśród wszystkich mieszkańców, i nie tylko wśród osób zaangażowanych, wspierana 
jest świadomość życia w jednym z miast Cittaslow, ze szczególnym uwzględnieniem 
środowiska młodzieżowego i szkolnego, poprzez systematyczne wprowadzanie 
edukacji smaku.14  

Miasta, które przyłączą się do Ruchu, zobowiązują się do15:  
• rozpowszechniania inicjatyw Cittaslow oraz do popularyzowania podjętych 

przedsięwzięć w celu osiągnięcia celów Ruchu;  
• do stosowania, w poszanowaniu lokalnych specyfik, wyborów dokonanych przez 

Cittaslow i do ułatwiania ich weryfikacji przez upoważnione osoby z Ruchu przy 
pomocy parametrów, które zostaną uzgodnione w celu oceny wyników 
przedsięwzięć;  

• uczestniczenia, w miarę własnych możliwości, w inicjatywach o ogólnym pożytku, 
które będą ustalone i koordynowane przez ruch.  

 

Aby osiągnąć status miasta „Slow City”, miasto musi zgodzić się zaakceptować wytyczne 
Slow Food i pracować nad poprawą serdecznej atmosfery oraz chronić lokalne środowisko. 
Kiedy miasto staje się miastem Slow City, niektóre z celów miast Slow City mogą już być 
częścią jego dziedzictwa. Jakkolwiek inne zmiany mogą zawsze być wprowadzone 
i zastosowane – często czerpiąc inspiracje z programów wdrożonych w innych miastach. 
Niektóre z programów już realizowanych w ruchu Slow Cities to projekty recyklingu, program 
po-szkole oraz informacje dla turystów, które mają im pomóc doświadczyć prawdziwie 
„lokalnych” przeżyć. 

Miasta należące do sieci Slow City zobowiązują się do16:  rozpowszechniania informacji 
na temat inicjatyw Slow City w celu realizacji celów ruchu; zastosowania, w poszanowaniu 
lokalnej specyfiki, wspólnych decyzji Slow City oraz ułatwiania kontroli przeprowadzanej 
przez osoby z ruchu z wykorzystaniem parametrów ustalonych w celu oceny rezultatów 
podejmowanych inicjatyw do wnoszenia wkładu, według własnych możliwości, do inicjatyw 
ustalonych przez Zgromadzenie, poprzez wpłacanie składki członkowskiej. 

                                                      
14  Miasteczka Cittaslow. Warmia, Mazury, Powiśle, Olsztyn, 2014, s. 4. 
15  Na podstawie załącznika „A” do Międzynarodowego Statutu miast Cittaslow. Orvietto 1999, s. 17-18. 
16  Załącznik „A” do Międzynarodowego Statutu miast Cittaslow. Orvietto 1999, s. 18. 
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W kwietniu 2014 roku międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow liczyło 187 miast 

reprezentujących 28 krajów z całego świata17.   

FUNKCJONOWANIE SIECI MIAST CITTASLOW W POLSCE 
Małe miasta w Polsce stanowią liczną zbiorowość, a uwarunkowania historyczne, polityczne  
i gospodarcze doprowadziły do ich stagnacji lub niekiedy nawet kryzysu społeczno-
gospodarczego. Odpowiedzią na ten problem jest poszukiwanie idei, które mogą stanowić 
impuls ożywiający gospodarkę miasta i aktywizujący społeczność lokalną. Interesującym 
przykładem poszukiwania możliwości rozwoju jest decyzja o przystąpieniu kilkunastu polskich 
miast do Międzynarodowej Sieci Cittaslow.18 

Na zamku w Reszlu 15 listopada 2005 r. został podpisany list intencyjny dotyczący 
utworzenia krajowej sieci miast Cittaslow. Sygnatariuszami Listu zostali: ze strony polskiej: 
Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego (członek wspierający) oraz 
Burmistrzowie Miast i Gmin: Reszla, Lidzbarka Warmińskiego, Biskupca oraz Bisztynka – ze 
strony Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow: Przewodniczący Roberto Angelucci.  
Po odpowiednich procedurach 13 kwietnia 2007 r. Komitet Koordynujący Międzynarodowej 
Sieci Miast Cittaslow, pozytywnie rozpatrzył wniosek i uznał Polską Krajową Sieć Miast 
Cittaslow, w skład której weszły: Reszel, Bisztynek, Biskupiec i Lidzbark Warmiński oraz 
Samorząd Województwa jako członek wspierający. W myśl podpisanego Porozumienia został 
utworzony Komitet Organizacyjny i Założycielski zobowiązany do opracowania regulaminu 
krajowego i założenia polskiej krajowej sieci miast Cittaslow. 

Stowarzyszenie Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow ma na celu promocję  
i rozprzestrzenianie kultury dobrego życia poprzez badania, testy i wdrażanie rozwiązań 
organizacji miasta. Od 2007 roku polska sieć Cittaslow stale się rozszerza i obecnie liczy 17 
miast: Barczewo, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Górowo Iławeckie, Kalety, 
Lidzbark Warmiński, Lubawa, Murowana Goślina, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, 
Olsztynek, Pasym, Rejowiec Fabryczny, Reszel oraz Ryn.  

Każdy Członek podejmuje zobowiązanie do implementacji w swoim obszarze działania 
oraz swojej społeczności celów Stowarzyszenia Cittaslow. Ponadto ma obowiązek 
powstrzymywania się od zachowań mogących godzić w cele, filozofię i wartości 
Stowarzyszenia lub mogących poważnie szkodzić jego wizerunkowi19.  

Włączenie polskich miast do Sieci Cittaslow można uznać za zabieg mieszczący się 
pojęciu brandingu miejskiego. Określone działania i aktywności, które miasta te zobowiązały 
się podjąć, sprzyjają budowaniu atrakcyjnego wizerunku miejsca nie tylko dla mieszkańców, 

                                                      
17  Na podstawie: Cittaslow International Network, 189 Cities present in 29 Countries in the World, Orvietto, 

2014. 
18  E. Grzelak-Kostulska, B. Hoowiecka: Kreowanie wizerunku miasta a rozwój funkcji turystycznej na 

przykładzie wybranych miast polskiej sieci Cittaslow. [w:] A. Rapacz (red.) Gospodarka turystyczna 
w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca., Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomi-
cznego we Wrocławiu, s. 652.  

19  Regulamin Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, Olsztyn, 2005, s. 1-12.  
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ale i turystów. Działania związane z poprawą stanu infrastruktury, estetyki, ochrony 
środowiska, promocji produktu lokalnego współgrają z rozwijaniem funkcji turystycznej.  
A wdrażanie wypracowanej przez międzynarodowe grono strategii opartej na koncepcji Slow 
City stanowi dobry punkt wyjścia do poprawy atrakcyjności małych miast i wzrostu ich 
konkurencyjności.20    

Polskie miasta sieci Cittaslow to miejscowości pełne uroku i osobliwości, zachwycające 
krajobrazowo, a jednocześnie oferujące spokój i refleksje. Miasta Cittaslow wyróżniają się 
bogatą historią, atrakcyjnym położeniem geograficznym oraz wysokiej jakości ofertą 
usługową21. Wśród celów działania stowarzyszonych miast Cittaslow wskazać należy rozwój 
turystyki i dziedzictwa kulturowego, dlatego warto zwrócić uwagę na najważniejsze 
wydarzenia Cittaslow:22 

• Festiwal polskich miast Cittaslow organizowany corocznie w jednym z miasteczek 
Cittaslow na Warmii i Mazurach w okresie wiosennym, który stanowi doskonałą okazję 
do zaprezentowania potencjału turystycznego miast, a bogaty program wydarzenia 
obejmuje m.in. prezentację miast, kiermasz wyrobów rzemieślniczych i występy 
zespołów muzycznych z miasteczek członkowskich Cittaslow, kiermasz żywności 
naturalnej i tradycyjnej, konkursy z nagrodami, bezpłatną degustację potraw, 
przygotowanych specjalnie na tę okazję przez restauratorów. Ważną częścią Festiwalu 
jest konferencja poruszająca najistotniejsze działania związane z ideą Cittaslow. 

• Światowa Niedziela Cittaslow – organizowana co roku w ostatnią niedzielę września 
przez miasta należące do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. W tym dniu 
odbywają się różne imprezy, nawiązujące do idei spokojnych miast – rajdy rowerowe, 
koncerty, wycieczki z przewodnikami, prezentacje lokalnej żywności i rękodzieła, 
konkursy i atrakcje dla dzieci i dorosłych, wystawy.  

• Koncepcja szlaku samochodowego „Śladem Ślimaka” – szlak prowadzi przez Nowe 
Miasto Lubawskie, Lubawę, Olsztynek, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Bisztynek, 
Reszel, Gołdap, Ryn, Biskupiec, Barczewo, Olsztyn, łączna jego długość to  444 km. 

• Dowodem uznania dla działań Polskiej Sieci była zorganizowane w czerwcu 2011 
roku w Lidzbarku Warmińskim IV Międzynarodowe Zgromadzenie Miast Cittaslow, 
w którym uczestniczyło ponad 300 osób z 19 państw23. 

ZAKOŃ CZENIE 
Ruch Cittaslow wypływa z zasad turystyki zrównoważonej, promującej harmonię między 

środowiskiem naturalnym, społecznościami lokalnymi a turystami. Ponadto preferuje postawy, 

takie jak m.in. slow travel, slow money, slow work. Jest ideą dla stosunkowo małych miast, 

                                                      
20  E. Grzelak-Kostulska, B. Hoowiecka: Kreowanie wizerunku miasta a rozwój funkcji turystycznej na 

przykładzie wybranych miast polskiej sieci Cittaslow. [w:] A. Rapacz (red.) Gospodarka turystyczna 
w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. wyd. cyt., s. 655. 

21  Wśród tras klasycznych turystycznych przebiegających przez miasta stowarzyszone Cittaslow, które 
ukazują potencjał turystyczny można wymienić: Szlak Grunwaldzki, Szlak Warmińskich Sanktuariów, 
Szlak Gotycki, Szlak Warmińskiego Baroku oraz Szlak Mikołaja Kopernika. 

22  Miasteczka Cittaslow. Warmia, Mazury, Powiśle, Olsztyn, 2014, s. 72-73. 
23  Miasteczka Cittaslow. Warmia, Mazury, Powiśle, Olsztyn, 2014, s. 4. 
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które wykorzystując własną specyfikę, czerpiąc inspirację z realizowanych pomysłów 

w ramach ruchu mają szukać własnej drogi rozwoju. Ponadto Cittaslow: 
• stanowi dobre rozwiązanie w zakresie rewitalizacji miast,   
• stwarza możliwości wymiany doświadczeń,  
• stanowi źródło dodatkowej promocji, zwłaszcza walorów lokalnych, przede 

wszystkim wśród mieszkańców i turystów, 
• ułatwia dostęp do sprawdzonych rozwiązań, w tym korzystanie z pracy Komitetu 

Naukowego, który funkcjonuje przy Stowarzyszeniu, w skład którego wchodzą 
eksperci, naukowcy reprezentujący różne branże. Polskim członkiem Komitetu 
Naukowego jest prof. Krzysztof Skalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.24  
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WPŁYW MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH  
NA FUNKCJONOWANIE ORGANIZATORÓW  

TURYSTYKI W POLSCE  

 
 
Streszczenie 
Artykuł ma charakter przeglądowo-badawczy. Jego celem jest identyfikacja zmian 

zachodzących w działalności organizatorów turystyki (touroperatorów) wywołanych rozwojem 
mediów społecznościowych. Podjęto w nim próbę analizy oddziaływania wspomnianych 
mediów na zachowania konsumentów usług turystycznych i pod ich wpływem na zachowania 
organizatorów turystyki w Polsce. Do badań wybrano dziesięciu największych touroperatorów 
pod względem poziomu obrotów w roku 2012 wg rankingu ustalonego przez czasopismo 
„Wiadomości Turystyczne”. W pracy wykorzystano metody analizy danych ze źródeł 
wtórnych, tj. selekcję, studiowanie opracowań zwartych i artykułów naukowych, raportów 
agencji badań rynkowych, statystycznych baz danych (Eurostat), stron internetowych, 
fanpagów, blogów, a także wypowiedzi menedżerów badanych organizatorów turystyki. 
U podstaw prowadzonych badań tkwi teza o istotnych zmianach w zachowaniach 
konsumentów usług turystycznych pod wpływem social mediów, zwłaszcza na pierwszym 
etapie konsumpcji turystycznej, tj. plano-waniu podróży, mających wpływ na zmiany 
w operacyjnej i strategicznej działalności tourope-ratorów.  

 
Słowa kluczowe:  
Media społecznościowe, zachowania konsumentów, touroperator. 

 

THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON THE FUNCTIONING  
OF TOUR OPERATORS IN POLAND 

 
Abstract 
The article is of review-research nature. Its purpose is to identify the changes occurring in 

the activities performed by tour operators and resulting from the development of social media. 
It attempts to analyse the impact exerted by the above-mentioned media on the behaviours 
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presented by tourist services consumers and under their influence on the behaviours of tour 
operators in Poland. Ten largest tour operators were selected for the research, in terms of 
turnover level in 2012, according to the ranking specified by “Wiadomości Turystyczne” 
Journal. The following methods of data analysis from secondary sources were used: selection, 
the analysis of monographs, research papers, reports published by market research agencies, 
statistical database (Eurostat), websites, fan pages, blogs and also the opinions presented by 
managers of the analysed tour operators. The thesis underlying the conducted research referred 
to the significant changes in the behaviours of tourist services consumers under the influence of 
social media, especially during the first stage of tourism consumption, i.e. trip planning, as 
exerting impact on the transformations in the operational and strategic activities performed by 
tour operators.  

 
Keywords:  
Social media, consumer behaviours, tour operator 

 

WSTĘP 
Rewolucja w technologiach komunikacyjnych końca wieku XX zmieniła w sposób zasadniczy 
warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym turystycznych. Obecne otoczenie 
techniczno-technologiczne i rozwój gospodarki sieciowej coraz częściej prowadzą do 
reorganizacji przedsiębiorstw, zmian w działalności operacyjnej i strategiach funkcjonowania. 
Niewątpliwie następuje wirtualizacja sektora turystycz-nego, a w kreowaniu wartości dodanej 
coraz większego znaczenia nabiera Internet i jego narzędzia. Włączenie technologii 
internetowej do turystycznego łańcucha wartości oddziałuje na wszystkie jego ogniwa, z tym 
że kierunki tego wpływu mogą być różne. Jedni uczestnicy rynku turystycznego poszukują w 
Internecie szansy na pozyskanie wiedzy i optymalizację decyzji dotyczących wykorzystania 
ograniczonych zasobów (dzięki lepszemu dostępowi do aktualnych i często nieosiągalnych 
inną drogą niż internetowa informacji), drudzy zdecydowanie mniej liczni, postrzegają sieć 
jako podstawową przyczynę schyłku swojego biznesu i ewentualnego wycofania się z rynku.  

 Nowe rozwiązania koncepcyjne, infrastrukturalne i softwarowe (metody programo-
wania oraz oprogramowanie, takie jak: AJAX, XHTML, SOAP, XUL, RDF, RSS, P2P itp.)2, 
ułatwiające i intensyfikujące interaktywne tworzenie zasobów internetowych (ang. users 
generated content), przyczyniły się znacząco do upowszechnienie tzw. mediów 
społecznościowych (ang. social media). Początkowo media te wykorzystywane były prawie 
wyłącz-nie w celach społecznych, do utrzymywania kontaktów między członkami danej 
społeczności. Szybko jednak dostrzeżono w nich potencjał biznesowy, głównie w zakresie 
kreowania wizerunku przedsiębiorstw i wsparcia ich wysiłków promocyjnych i dystrybu-
cyjnych. Okazało się, że zmiany wywołane przez media społecznościowe nie odnoszą się 
wyłącznie do strony popytowej rynku, ale i podażowej. Stosunkowo głęboko ingerują także w 
operacyjny i strategiczny obszar funkcjonowania przedsiębiorstw. W opracowaniu 

                                                      
2  Potocznie nazywane Web 2.0. 
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analizowany jest wpływ mediów społecznościowych na funkcjonowanie touroperatorów. 
Ważnym jego elementem jest przedstawienie wpływu wybranych aspektów oddziaływania 
mediów społecznościo-wych na zachowania konsumentów na rynku turystycznym.   

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – POJ ĘCIE I ZNACZENIE 
Mówiąc o mediach społecznościowych należy wyjaśnić znaczenie dwóch składo-wych tego 
pojęcia, a mianowicie: media i społecznościowe. Media oznaczają po prostu środki przekazu, czyli 
coś za pomocą czego są przekazywane lub wyrażane różne treści (informacje). Kategoria ta ma 
zatem wymiar stricte techniczny. W historii cywilizacji stosowano bardzo różne techniki  
i technologie przesyłania informacji, od sygnałów dymnych i rysunków naskalnych, poprzez 
gońców, telegraf, fax, na prasie, telewizji, radio i telefonie mobilnym kończąc. Obecnie coraz 
większą rolę w przesyłaniu informacji odgrywają technologie internetowe, a słowo media coraz 
częściej słyszy się w towarzystwie słowa social. Termin social, w konteksie social media, na język 
polski tłumaczony jest jako społecznościowy. Pojęcie to oznacza po prostu coś co odnosi się do 
społeczności, jest wytworem i/lub własnością społeczności oraz jest organizowane i kontrolowane 
przez społeczność. Można przyjąć, że social media to środki przekazu, informacji online, nad 
którymi kontrolę sprawują członkowie określonej społeczności. D. Kaznowski wyjaśnia, że są to 
społeczne środki przekazu czyli środki przekazu podlegające społecznej kontroli, które mogą być 
wykorzystywane na dowolną skalę (nie tylko do komunikacji masowej), przy czym zawierają one 
zarówno treść przekazu, jak i możliwe punkty widzenia odnoszące się do informacji2. 

W literaturze z zakresu nauk społecznych najczęściej spotyka się dwa ujęcia istoty 
mediów społecznościowych, tj. techniczne i socjologiczne. W pierwszym ujęciu, social media 
definiowane są jako „grupa aplikacji internetowych, opartych na ideologicznych  
i technologicznych założeniach Web 2.0, umożliwiających tworzenie i wymianę wygenero-
wanych przez użytkowników treści”3. Media społecznościowe to zatem określone rozwiązania 
techniczne i technologiczne pozwalające na inicjowanie i utrzymanie komunikacji między 
członkami określonej społeczności oraz umożliwiające interakcję z innymi społecznościami 
poprzez znajomych będących członkami tych innych społeczności. W skład social mediów 
wchodzą: serwisy społecznościowe (ang. social networking websites), blogi i mikroblogi, 
projekty oparte na współpracy (mechanizm Wiki), tzw. content communities – społeczności 
dzielące się treściami (np. YouTube), wirtualne światy społeczne (np. Second Life, The Simps 
Online) oraz wirtualne gry komputerowe4. 

Znaczenie socjologiczne social mediów akcentuje K. Polańska. Według niej są to różne 
formy interakcji zachodzące na forach i wśród społeczności internetowych, w blogach oraz 
serwisach społecznościowych, oznaczające przekaz informacyjny w formie multimedialnego, 
wielokanałowego komunikowania sieciowego w określonych celach społecznych lub 

                                                      
2  D. Kazanowski (2013), Social media – społeczny wymiar Internetu, [w:] E-marketing, (red.) J. Królewski, 

P. Sala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 69-94. 
3  A. Kaplan, H. Haenlein (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social 

Media. “Business Horizons” 2010, vol. 53, nr 1, s. 59-68. 
4  Tamże, s. 59-68. 
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biznesowych w ramach różnego typu portali skupiających wokół siebie społeczności5. 
Społeczny wymiar mediów społecznościowych podkreślają również T. Ahlqvist, A. Bäck, 
M. Halonen, S. Heinonen, według których social media odnoszą się do interakcji 
międzyludzkich i związane są z tworzeniem, dzieleniem się, wymianą i komentowaniem treści  
w ramach wirtualnych społeczności i sieci6. O ich istocie decyduje współistnienie trzech 
wymiarów (ich kluczowych elementów), tj. treści generowanej przez użytkowników, 
społeczności tworzącej się w wyniku interakcji między użytkownikami oraz Web 2.0 – 
technologii internetowej umożliwiającej zawie-ranie i utrzymywanie wirtualnych kontaktów 
oraz tworzenie i wymianę treści (tekstów, zdjęć, filmów wideo, prezentacji)7. Można zatem 
przyjąć, że social media są internetowymi narzędziami komunikacji (strony, serwisy, portale 
itd.) wykorzystywanymi przez użytkowników do gromadzenia, agregowania, kreowania 
i dzielenia się informacjami w ramach wirtualnych społeczności, do których oni należą. 

 Znaczenie mediów społecznościowych w życiu społecznym i gospodarczym dyna-
micznie wzrasta. Można mówić o fenomenie social mediów oddziałujących coraz wyraźniej na 
zachowania społeczne i rynkowe coraz większej liczby podmiotów. Według danych między-
narodowej agencji badawczej eMarketer w 2012 r. około 63% internautów korzystało z ser-
wisów społecznościowych, w czym największy udział miał Facebook (889,3 mln uczestników, 
tj. 60,6% użytkowników wszystkich serwisów i 38,2% wszystkich internautów). Prognozy 
wskazują, że w 2017 roku użytkowników Facebooka będzie ok. 1 771,6 mln, a blisko 79% 
wszystkich internautów będzie miało swój profil w różnych serwisach społecznościowych8. 
Co trzeci mieszkaniec świata będzie zatem poszukiwał i dzielił się informacją w social 
mediach. Obecnie czyni to nieco ponad 20% populacji globalnej. Zgodnie z danymi Eurostatu, 
gospodarstw domowych mających dostęp do Internetu w Polsce, w roku 2012, było 70%9, 
w tym do szerokopasmowego – 62%10. Ponad 2/3 polskich użytkowników sieci w wieku 16-74 
lat wysyła wiadomości do portali społecznościowych11. Należy też zwrócić uwagę, 
że internauci coraz więcej czasu spędzają korzystając z social mediów. W czwartym kwartale 
2012 roku przeciętny polski internauta spędzał w serwisach społeczno-ściowych 1,03 godziny 
dziennie, a z mikroblogów korzystał przez 17 minut12. 

                                                      
5  K. Polańska, Sieci społecznościowe, Wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Oficyna Wydawnicza 

SGH, Warszawa 2013. 
6  T. Ahlqvist, A. Bäck, M. Halonen, S. Heinonen, Social Media Roadmaps. Exploring the futures triggered 

by social media. Espoo, VTT Tiedotteita Research Notes 2454, Julkaisija-Utgivare-Publisher, Helsinki 
2008, s. 13. 

7  Tamże, s. 13. 
8  eMarketer Emerging Markets Drive Facebook User Growth, http://www.emarketer.com /Article/Emerg-

ing-Markets-Drive-Facebook-User-Growth/1009875#lGB3uPFaO6Qv6jYl.99. 
9  Households - level of Internet Access, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_-

in_h&lang=en (dostęp 18.02.2014). 
10  Households - type of connection to the Internet, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show. 

do?dataset=isocciith&lang=en (dostęp 18.02.2014).   
11  Internet use in households and by individuals in 2012, Issue 2012 No 50, http://epp.eurostat.ec. 

europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-12-050 (dostęp 18.02.2014).  
12  M. Winkels, The global social network landscape: a country-by-country guide to social networks usage, July 2013, 

http://www.optimediaintelligence.es/noticias_archivos /719_20130715 123913.pdf (dostęp 18.02. 2014). 
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Tabela 1. Korzyści udziału w mediach społecznościowych dla użytkownika indywidualnego  
i przedsiębiorstwa 

Użytkownik indywidualny Przedsiębiorstwo 
• nieograniczona demokracja w sieci, 
samodecydowanie o tym co chce się 
pokazać lub co chce się oglądać, każdy w 
sieci ma równe szanse, uzyskuje 
podmiotowość, władzę nad treściami, 
może je kształtować wedle własnego 
uznania i rozumienia rzeczywistości, 
• możliwość wyrażania siebie, swo-ich 
poglądów, przedstawiania efektów 
własnej twórczości i dzięki temu możli-
wość samoportretowania się i kreowania 
własnego wizerunku, 
• poczucie własnej wartości poprzez zy-
skiwanie charyzmy w sieci oraz kontakty 
z wartościowymi ludźmi, dostęp do 
takich środowisk, których penetracja nie 
byłaby możliwa, gdyby nie skrócenie dy-
stansu rozmaicie rozumianego (przes-
trzennie, czasowo, kulturowo), 
• łatwość interakcji i podejmowania ko-
operacji w działaniu, łatwość znalezie-
nia partnerów zarówno do zabawy, jak i 
pracy, a w efekcie tej współpracy two-
rzenie nowych wartości, 
• wzmocnienie kreatywności użytko-
wników, aktywizowanie ich działalności 
twórczej oraz pobudzanie skłonności do 
udziału i wniesienia własnego wkładu  
w kolektywne tworzenie wspomnianych 
wartości, 
• możliwość samorealizacji, poprzez 
pogłębianie wiedzy dzięki dostępowi do 
informacji, zawartych w tzw. zbiorowej 
mądrości rozpowszechnianej w sieci, 
• dostępność mediów w każdym czasie 
i niemal w każdym miejscu pod 
warunkiem dysponowania odpowied-
nimi urządzeniami i dostępem do sieci 
internetowej (na spragnionych kontaktu 
społecznego, w mediach zawsze ktoś 
czeka). 

• bardzo liczna i dynamicznie rozrastająca się zbiorowość 
uczestników social mediów − potencjalnych odbiorców 
komunikatów wysyłanych przez przedsiębiorców, 
• siła tzw. słabych więzi (ang. weak ties)a między uczestni-
kami społeczności wirtualnych, dzięki której przedsiębiorcy 
mają możliwość dotarcia z informacją do odbiorców niedo-
stępnych w przypadku wykorzystania tradycyjnych kanałów 
marketingowych (w rzeczywistości off-line słabe więzi mogą 
być niewystarczające dla rozprzestrzeniania się informacji, on-
line natomiast wystarczy jedna „cieniutka” nić powiązań − 
pojedynczy kontakt zapisany w pamięci cyberprzestrzeni −,  
aby między stronami więzi doszło do wymiany informacji), 
• możliwość budowania zaufania do firmy i jej marki, ze 
względu na to, że przynależność do społeczności oparta jest na 
wzajemnym zaufaniu jej członków (co w świecie wirtualnym 
jest równoznaczne z zaufaniem do treści pojawiających się 
w social mediach), komunikaty pro-mocyjne 
rozprzestrzeniające  się w społecznościach wirtualnych na 
zasadzie podawania sobie z ust do ust (e-WoM) odbierane są 
jako bardziej wiarygodneb, 
• szybkość przekazywania informacji, na zasadzie „wielu 
informuje wielu”, a ci z kolei przekazują informację jeszcze 
większej liczbie znajomychc (wartość podkreślana w marke-
tingu wirusowym),   
• łatwy dostęp do szczegółowych danych o kliencie, samo-
dzielnie przez nich udostępnianych, często do takich infor-
macji, które tradycyjną drogą badań marketingowych byłyby 
trudne do zdobycia, i których wartości firmy często sobie nie 
uświa-damiają dopóty, dopóki nie zostaną one wy-
artykułowane, 
• dostęp do opinii potencjalnych konsumentów, co sprzyja 
doskonaleniu i dostosowaniu ofert przedsiębiorstw do prefe-
rencji i wymagań klientów; możliwa staje się strategia kasto-
mizacji i oferowanie potencjalnym klientom pakietów usług 
turystycznych „szytych na miarę”, i to po cenach zbliżonych do 
cen produktów masowych dzięki działaniu na dużym rynku,  
• informatyczne narzędzia semantycznej analizy treści wbu-
dowane w media, oferują dokładniejsze adresowanie komuni-
katów promocyjnych do konkretnego grona odbiorców (pewnej 
z góry ustalonej części społeczności wirtualnej), poza tym − co 
bardzo ważne − możliwości celowania ofert są stale 
doskonalone przez same mediad, które zmierzając do 
pozyskania klientów tworzą partnerom biznesowym szanse na 
coraz skuteczniejszą promocję online, 
• systematyczny rozwój social mediów zarówno w aspekcie 
koncepcyjnym (wzrastają możliwości ich kreatywnego 
wykorzystania), jak i funkcjonalnym (wzrasta łatwość korzy-
stania), który sprzyja doskonaleniu komunikacji z klientami,   
• wysoka użyteczność mediów społecznościowych jako 
kanału komunikacyjnego zarówno dla małych, lokalnie dzia-
łających przedsiębiorstw, jak i bardzo dużych, ponad-narodo-
wych firm funkcjonujących globalnie. 
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a Szerzej na temat siły tzw. słabych więzi w: M. S. Granovetter, The strength of weak ties, “American Journal 
of Sociology”, 1973, vol. 78, no 6, s. 1360-1380. 
b Według wyników badań European Trusted Brands 2012 przeprowadzonych w 15 krajach europejskich, 
wśród 27 467 czytelników miesięcznika Reader’s Digest bardzo duże lub całkiem duże zaufanie do informacji 
zamieszczanych w Internecie ma 45% badanych (w porównaniu do prasy – 40% a do TV i radio – 51%). 
W Polsce, podobnie jak, i w innych krajach Europy Środkowej (Czechy, Węgry) Internet cieszy się 
zdecydowanie wyższym poziomem zaufania (56%) niż mass media (prasa – 38% i radio/tv – 37%) (Reader’s 
Digest Trusted Brands Survey 2012, www.rdtrustedbrands.com). Pomimo, że zaufanie do mediów 
tradycyjnych jako źródła informacji o przedsiębiorstwach jest nadal wysokie, to najszybciej rośnie zaufanie 
w przypadku mediów społecznościowych. W latach 2011-2012 wzrost ten wyniósł 75% na co wskazują wyniki 
badań Edelman Trust Barometr 2012, http://www.edelman.com/trust (dostęp 18.02.2014).   
c Gdyby przyjąć za R.I.M. Dunbarem ograniczoną liczbę znajomych istotnych dla jednostki ludzkiej (tj. 150 osób, 
z którymi jednostka jest w stanie utrzymywać stosunkowo silną więź warunkującą trwałe relacje i bycie 
w kontakcie), to informacja przekazana na fanpage’u np. biura podróży liczącym 200 fanów, ma szansę trafić do 
30 000 ich znajomych, analizując jedynie drugi krok przekazywania komunikatu (tzw. drugi stopień oddalenia wg 
S. Milgrama), w trzecim kroku liczba ta zmierza do 4 500 000 znajomych. Jak podaje B. Barker z działu public 
relations Facebooka, w roku 2009 przeciętny uczestnik tego serwisu miał 130 znajomych, a rekordzista 5000,  
D. Kirkpatrick, Efekt Facebokoka, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 86-87. 
d  W 2012 roku Facebook zapowiedział, że oprócz takich kryteriów, jak: lokalizacja konsumentów, ich cechy 
demograficzno-społeczne i psychograficzne (zainteresowania, upodobania), które są udostępniane przez nich 
samych na ich profilach, proces adresowania przekazów promocyjnych będzie uwzględniał również realne 
zachowania użytkowników serwisu (czyli zachowania przebiegające off-line). Będzie to na razie możliwe tylko 
na rynku amerykańskim dzięki współpracy Faceboka z firmą Datalogix dysponującą informacjami 
o zachowaniach nabywczych 70 mln amerykańskich gospodarstw domowych uczestniczących w różnych 
programach lojalnościowych,  A. Kawik, Facebook wyśledzi co kupujemy. Totalna inwigilacja użytkowników?  
? http://social press.pl/ 2012/09/facebook-wysledzi-co-kupujemy-totalna-inwigilacja-uzytkownikow (dostęp 18.02.2014). 

Źródło:  na podstawie K. Krzysztofek, Web 2.0:”morderca” czy dobroczyńca ludzkości?, w: Komunikowanie 
w zmieniającym się społeczeństwie, (red.) M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Nomos, Kraków 
2012, s. 369-382, K. Polańska, Sieci społecznościowe, Wybrane ..., wyd. cyt., s. 15-16. 

Rosnąca popularność mediów społecznych jest następstwem ich użyteczności dla indy-

widualnego uczestnika (tab. 1). Media zaspokajają konkretne potrzeby i pragnienia ludzkie, 

np.: potrzebę przynależności do grupy, utrzymywania kontaktów osobistych, rozrywki, dostępu 

do informacji i − co dla wielu bardzo istotne − tworzą możliwość kształtowania własnego 

wizerunku jako osoby prywatnej, potencjalnego pracownika czy eksperta. Wartości użytkowe 

mediów społecznościowych nie pozostają niezauważone również przez kadrę kierowniczą 

przedsiębiorstw turystycznych, w tym touroperatorów, którzy podkreślają przede wszystkim 

ich wysoką skuteczność w procesie budowania tożsamości i świadomości marki oraz 

tworzenia stosunkowo trwałych i silnych relacji z szerokim gronem klientów.  

Podstawowym warunkiem skuteczności działania przedsiębiorstw w social mediach, na 

co szczególną uwagę zwracają eksperci e-commerce, jest pomysł na przekazywane treści 

i forma ich przekazu. Najważniejszy staje się tzw. content (zawartość). Powinien być on na tyle 

atrakcyjny, aby uczestnicy mediów społecznościowych chcieli go rekomendować, 

komentować, mówić o nim i udostępniać go innym. Analizując wyniki różnych badań 

i studiów oraz wypowiedzi ekspertów i użytkowników dotyczących fenomenu mediów 

społecznościowych, trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że dziś wszystko kręci się wokół 

social mediów, a nie korzystać z Facebooka, YouTube czy Twittera, to tak jakby nie istnieć 

w cyberprzestrzeni, i co więcej ograniczać swoje możliwości w przestrzeni realnej.  
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MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – IMPLIKACJE  
DLA KONSUMPCJI TURYSTYCZNEJ 

Korzystanie z mediów społecznościowych stało się istotną cechą i wartością współczesnego stylu 
życia. Nie rzadko słyszy się: „Spotkajmy się na Facebooku”, a ktoś kto nie ma konta na serwisie 
społecznościowym jest postrzegany jako ten nie nadążający za nowoczesnymi trendami. Coraz 
więcej osób dobrowolnie lub pod presją otoczenia zakłada osobiste strony/profile/konta 
w mediach, a publikowanie rozmaitych informacji w serwisach uznaje za dobry sposób 
spędzania czasu i stały element codzienności. Ze względu na to, że podróżowanie przyjęło się 
zwyczajowo uznawać za interesujący społecznie temat, a wizerunek człowieka-podróżnika jest 
na ogół oceniany pozytywnie, tematyka podróżnicza ma znaczący udział w ogólnej wymianie 
treści w mediach. Omawianie pomysłów na wyjazdy turystyczne, dokonywanie wyboru 
destynacji, touroperatora, hotelu oraz dzielenie się wrażeniami z podróży przenosi się na 
platformy społecznościowe. Poszukiwanie informacji i rezerwacja ofert turystycznych są jednym 
z pięciu najpopularniejszych działań podejmowanych przez internautów13. Przed boomem social 
mediów turysta poszukujący informacji nt. ciekawych ofert turystycznych dokonywał zazwyczaj 
wpisu stosownej frazy − powiedzmy „Gdzie na wakacje?” − w jednej z najpopularniejszych 
wyszukiwarek internetowych (np. Yahoo, Google). Następnie wyszukiwarka proponowała mu 
nieskończoną niemalże listę różnych stron internetowych powiązanych z wpisaną frazą (rys. 1). 
Wśród nich były strony korpora-cyjne/firmowe (np. touroperatora), portale tematyczne, 
porównywarki cenowe, strony systemów rezerwacyjnych i inne. Miejsce strony firmowej na 
wspomnianej liście zależne było od przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii i umiejętności jej 
pozycjonowania. Wysoka pozycja miała ogromne znaczenie, gdyż internauta wybierał 
propozycję podaną przez wyszukiwarkę, spośród najczęściej tych, które znalazły się na 
pierwszych miejscach listy. W wyniku procesu zapytań i wyborów trafiał bezpośrednio albo 
pośrednio na stronę korporacyjną touroperatora. Możliwe było również zarezerwowanie oferty 
danego touroperatora poprzez agencje turystyczne działające online, a także poprzez strony 
internetowych systemów rezerwacyjnych. Obecnie coraz częściej pytanie Gdzie na wakacje? 
zadawane jest nie wyszukiwarce, lecz znajomym w serwisie/ach społecznościowym/ch (rys. 1). 
Wśród źródeł informacji wykorzystywa-nych na pierwszym etapie konsumpcji turystycznej – 
przygotowanie podróży – coraz ważniejszą rolę odgrywają porady wirtualnych znajomych 
(członków społeczności wirtualnych, do której turysta należy), głosy liderów opinii (np. 
blogerów, vlogerów, celebrytów na Twitterze) i zamieszczane w mediach społecznościowych 
treści. Badania IBM Institute for Business Value z przełomu lat 2010 i 2011 wykazały, że blisko 
30% spośród ponad tysiąca turystów ankietowanych przez instytut, swoje poszukiwanie 
informacji na temat ofert touroperatów rozpoczyna od Internetu, a w tym m.in. od mediów 
społecznościowych i stron internetowych z opiniami14. Z danych Flash Eurobarometru15 wynika, 

                                                      
13  www.ec.europe/enterprise/sectors/tourism/ict/index_en, (dostęp 25.04.2014). 
14  S. Peterson, Travel 2020: the distribution dilemma. Enhancing collaboration to enrich the traveler expe-

rience and improve profitability, IBM Global Business Services Executive Report, IBM Institute for 
Business Value, http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/ibv-travel2020.html (dostęp 
18.02.2014). 

15  Flash Eurobarometr „Postawy Europejczyków wobec turystyki” to prowadzone od 2009 roku, na zlecenie 
Komisji Europejskiej, cykliczne badania metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) 
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że Internet jest − po poleceniu przez znajomych, przyjaciół i bliskich w realnej rzeczywistości − 
drugim co do ważności źródłem informacji branym pod uwagę w procesie planowania wyjazdu 
turystycz-nego. W 2012 r. według danych raportu Social Media 2012 czytanie blogów 
deklarowało blisko 33% Polaków, a wyniki badań IPK International przygotowane na World 
Travel Market 2013 potwierdzają duże znaczenie blogosfery w fazie przygotowania podróży. 
Według nich ponad 60% wykorzystujących Internet na etapie planowania wyjazdu turystycznego 
czyta blogi i strony opiniotwórcze. Liczbę polskich blogów szacuje się na około 3 mln. Wiele 
z nich to blogi o tematyce podróżniczej, co istotne dla działalności tourope-ratorskiej. Należy 
jednak pamiętać, że tylko pewna ich część jest aktywna (około 250) i warta uwzględnienia przez 
touroperatorów jako kanał komunikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Miejsce social mediów w procesie poszukiwaniu informacji o ofercie turystycznej. 
Źródło: opracowanie własne . 

                                                                                                                                                   
wśród ponad 30 tys. osób − mieszkańców państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Turcji, Macedonii, 
Serbii i Izraela.  
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MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE A FUNKCJONOWANIE 
TOUROPERATORÓW W POLSCE 
Rozwój mediów społecznościowych to okres ostatniej dekady, a jeśli chodzi o ich 

wykorzystanie w działalności marketingowej wspomnianych we wstępie touroperatorów 

można mówić jedynie o ostatnich 3-4 latach (większość spośród 10 największych biur założyło 

stronę na Facebooku w roku 2010). Na Facebooku mają swoje konta wszyscy badani 

touroperatorzy, czyli Itaka, TUI Polnad, Rainbow Tours, Wezyr Holidays, Neckermann 

Polska, Sun & Fun, Alfa Star, Exim, Grecos Holiday i Almatur. Drugim co do popularności 

środkiem przekazu jest YouTube (8 biur z 10 badanych), następnie mikroblog Twitter 

(5 podmiotów) oraz Google+ (4 podmioty). Menedżerowie tych podmiotów mają świadomość, 

że bez obecności w mediach społecznościowych sukces rynkowy jest obecnie coraz trudniej 

osiągalny. Co więcej wielu z nich wykazuje się rosnącym profesjonalizmem w realizowaniu 

kampanii komunikacyjnych w tym mediach. Takie biura podróży, jak: Rainbow Tours, TUI, 

Neckermann czy Itaka nie postrzegają już mediów społecznościowych wyłącznie przez 

pryzmat możliwości zwiększania skuteczności i efektywności działań promocyjnych 

i dystrybucyjnych, ale coraz wyraźniej zauważają ich dużą rolę w kształtowaniu wizerunku 

firmy. Potwierdza się opinia ekspertów, że social media to w mniejszym stopniu kanał 

dystrybucji, a bardziej szansa na kreowanie dobrych opinii o firmie i możliwość stałej jej 

obecności w umysłach aktualnych i potencjalnych klientów. Dostrzegając to, badani 

touroperatorzy oprócz rozpowszechniania informacji o produktach, nadają w mediach również 

komunikaty luźno związane z firmą i jej ofertą, lecz na tyle interesujące dla odbiorców, że chcą 

oni odwiedzać ich konta w serwisach społecznościowych. Są to przykładowo: informacje 

o pogodzie, różnych wydarzeniach, przewodniki po destynacjach turystycznych (np. fanepage 

Neckermanna na Facebooku zawiera krótkie, ale bogate pod względem zawartości, 

przewodniki turystyczne po 72 krajach świata), filmy instruktażowe (np. TUI zamieszcza na 

YouTube filmy ze szkolenia animatorów), przepisy różnych kuchni świata (TUI), propozycje 

ciekawych książek (Alfa Star), barwne fotografie często nierealnie pięknych krajobrazów  

(np. Rainbow Tours) oraz obrazkowy i/lub słowny humor.  

Należy również podkreślić, że strategie badanych organizatorów turystyki uzupełniane są 

o media plany wyraźnie odnoszące się do celów, środków i narzędzi działania w serwisach 

społecznościowych, a przy ich budowaniu oraz w procesie realizacji ich założeń zatrudniane są 

podmioty specjalizujące się w tworzeniu treści i kreowaniu multimedialnego przekazu. 

Działanie w social mediach nie może bowiem polegać na powielaniu w nich informacji 

i sposobów komunikacji z własnej strony internetowej. Z tego też względu czołowi 

touroperatorzy współpracują z domami mediowymi, agencjami reklamowymi, producentami 

spotów reklamowych, programistami, informatykami, a także najbardziej poczytnymi 

i skutecznymi blogerami. Następstwem tej kooperacji, a także strategicznego podejścia do 
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planowania mediów oraz myślenia o nich przez pryzmat ich znaczenia w pobudzaniu 

zaangażowania odbiorców komunikatów, jest zdecydowana poprawa jakości i atrakcyjności 

prezentacji badanych biur w mediach, czyli coraz ciekawszy content. Najaktywniejsi 

touroperatorzy organizują konkursy, zadania i zabawy dla zainteresowanych uczestników 

serwisów społecznościowych, zachęcając ich do dzielenia się informacjami (zdjęciami, 

filmami, opowieściami z podróży).  

Intensyfikacja działalności marketingowej w Internecie, w tym w mediach, nie pozostaje 

bez wpływu na struktury organizacyjne badanych podmiotów. Takie biura podróży, jak 

Rainbow Tours, Neckermann, TUI czy Itaka mają już komórki odpowiedzialne za e-comme-

rce, lub są w trakcie ich organizowania i poszukują odpowiednich osób do ich prowadzenia. 

Rekrutacja na to stanowisko często odbywa się również za pośrednictwem social mediów. 

 Wydaje się, że działanie badanych biur podróży w mediach społecznościowych ma 

również istotne znaczenie dla przyspieszenia dyfuzji innowacji w zakresie marketingu inter-

netowego touroperatorów (choć oczywiście innowatorzy są w zdecydowanej mniejszości). 

Takie rozwiązania jak technologia inteligentnych e-maili umożliwiająca trafniejszą 

segmentację rynku oraz personalizację i optymalizację treści reklam zgodnie z oczekiwaniami 

konkretnego klienta, czy multimedialne katalogi ofert dostępne mobilnie za pomocą 

specjalnych aplikacji, stają się coraz ważniejszym narzędziem marketingu organizatorów 

turystyki. Przodują w tym Rainbows Tour, TUI i Necker-mann, którzy wzmożoną uwagę 

kierują obecnie na wykorzystanie technologii i urządzeń mobilnych w działalności 

marketingowej, dostrzegając w nich ogromny potencjał skutecznego wpływania na wybory 

konsumenckie w całym procesie konsum-pcji turystycznej (od planowania, poprzez podróż 

„tam”, pobyt w miejscu docelowym, podróż powrotną i podsumowanie podróży turystycznej).  

 Obserwacja aktywności największych na polskim rynku touroperatorów w mediach 

społecznościowych pozwala zatem pozytywnie zweryfikować tezę o ich wpływie na 

zachowania konsumentów na rynku turystycznym, co nie pozostaje bez wpływu na działal-

ność biur podróży (organizatorów). Wywołują one zmiany w organizacji wewnętrznej 

przedsiębiorstwa, jego strategii i taktyce. Okazuje się także, że najwięksi gracze na tym rynku 

nie lekceważą znaczenia i konieczności wykorzystania social mediów w procesie 

kształtowania przewagi konkurencyjnej na rynku. 
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PRODUKT TURYSTYCZNY PARKU KULTUROWEGO  
KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ W OPINII 

ODWIEDZAJ ĄCYCH 
 
Streszczenie 
W ostatnim czasie daje się zauważyć rosnące zainteresowanie turystów produktami 

turystyki kulturowej. Poznanie dziedzictwa kulturowego obejmujące wytwory materialnego 
i niematerialnego dorobku ludzkości ukształtowanego w procesie przemian historycznych jest 
coraz częściej ważnym motywem podejmowania podróży turystycznych, a turystyka kulturowa 
uznawana jest obecnie za jeden z najszybciej rozwijających się rynków turystycznych. 
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, podmioty gospodarki turystycznej kreują nowe 
produkty, których dominującą składową są osobiste spotkania turystów z obiektami dziedzictwa 
kulturowego i/lub ich uczestnictwo w rozmaitych wydarzeniach kulturalnych. Produkty te 
odpowiadają współczesnemu rozumieniu produktu turystycznego, którego najważniejszym 
atrybutem jest możliwość oddziaływania na doświadczenie i przeżycia turysty. W produktach 
turystyki kulturowej wymiar estetyczno-emocjonalny zajmuje szczególne miejsce. Jednym 
z takich produktów mogą być parki kulturowe, które zostały wprowadzone do polskiego 
prawodawstwa i praktyki Ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece na 
zabytkami. Stanowią one nową formę ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego. Funkcja 
konserwatorska nie jest jednak ich jedyną funkcją. Ważnym ich zadaniem jest również 
popularyzowanie wiedzy na temat materialnych i niematerialnych świadectw przeszłości Polski, 
co często wiąże się z koniecznością kreacji produktów turystycznych na bazie parków 
kulturowych. Do dziś ustanowiono 26 takich parków, wśród których jednym z ciekawszych 
wydaje się być utworzony w 2008 r. Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej (PKKJ). 
Sześcioletni już okres funkcjonowania PKKJ pozwala dokonać oceny parku jako produktu 
turystycznego. Podstawowym celem artykułu jest poznanie opinii turystów nt. atrakcyjności 
turystycznej Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej. Dla potrzeb realizacji problemu 
badawczego przeprowadzono w 2013 r. badania ankietowe na grupie 50 odwiedzających pięć 
najbardziej znanych obiektów wchodzących w skład PKKJ. Analizy danych dokonano przy 
pomocy miar analizy struktury, w tym statystycznych miar położenia.  

 
Słowa kluczowe:  
Produkt turystyczny, park kulturowy, Kotlina Jeleniogórska 

 

                                                      
1  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
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TOURIST PRODUCT OF THE CULTURAL PARK OF 
JELENIOGÓRSKI BASIN IN THE VISITORS' OPINION 

 

Abstract 
Recently, a growing interest in cultural tourism products can be seen. Getting to know the 

cultural heritage including tangible and intangible achievements of mankind shaped in the 
process of historical change is an increasingly important motive for tourism, and cultural 
tourism is currently recognized as one of the fastest growing tourism markets. To meet the 
demand, operators of tourism industry create new products, whose dominant component are 
personal meetings of tourists with objects of cultural heritage and/or their participation in 
various cultural events. These products correspond to the contemporary understanding of the 
tourism product, whose the most important attribute is the ability to influence the tourist's 
experience and feelings. An aesthetic-emotional dimension occupies a special place in cultural 
tourism products. One of such products can be cultural parks, which were introduced into the 
Polish legislation and practice by the Law of 23 July 2003 on the protection of monuments and 
care for monuments. They represent a new form of cultural heritage protection. However, the 
conservatory function is not their only function. Their important task is also to popularize 
knowledge about the tangible and intangible evidence of the Polish past, which often involves 
creation of tourism products based on cultural parks. Up today there have been established 26 
such parks, among which one of the most interesting seems to be the Jeleniogórski Basin 
Cultural Park (PKKJ) created in 2008. The six-year period of PKKJ operation allows to 
evaluate the park as a tourist product. The main aim of this article is to know tourists' opinions 
about the tourist attractiveness of Jeleniogórski Basin Cultural Park. For the purpose of 
conducting the research problem, a survey on a group of 50 tourists visiting five most famous 
objects included in the PKKJ was carried out in 2013. The data analysis was done with the help 
of measurements of structure analysis, including statistical measures of location. 
 

Keywords:  
Tourist product, cultural park, Jeleniogórska basin  

 

WPROWADZENIE 
Działania związane z kształtowaniem produktu są współcześnie jednym z warunków sukcesu 

rynkowego nie tylko podmiotów biznesu, ale również podmiotów niekomercyjnych. Coraz 

więcej miejsc podejmuje świadome i planowe działania w tym zakresie. Jednym z takich 

produktów są parki kulturowe, które powstają w Polsce od 2003 r. 

Celem opracowania jest poznanie opinii turystów na temat produktu turystycznego Parku 

Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej i jego atrakcyjności. W analizie elementów produktu 

turystycznego wykorzystano koncepcję S. Wodejki z elementami koncepcji ogólnego 

doświadczenia S. Smitha. Do osiągnięcia celu wykorzystano analizę literatury i sondaż 

diagnostyczny. Dla potrzeb realizacji problemu badawczego przeprowadzono w 2013 r. 

badania ankietowe na grupie 50 odwiedzających obiekty wchodzące w skład PKKJ. Metodą 

zbierania informacji był autorski kwestionariusz ankiety. Analizy danych dokonano przy 

pomocy miar analizy struktury, w tym statystycznych miar położenia. 
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PRODUKT TURYSTYCZNY – POJĘCIE I SPECYFIKA 
W literaturze z dziedziny turystyki pojęcie produktu turystycznego jest interpretowane w sposób 
zróżnicowany. Wielu autorów podkreśla, że jest nim zarówno usługa noclegowa, transportowa, 
żywieniowa, jak i cały pakiet wielu różnorodnych usług2. Inni natomiast podkreślają jego aspekt 
przestrzenny. J.Ch. Holloway i Ch. Robinson uważają, że produkt turystyczny jest produktem 
złożonym, obejmującym miejsce, usługę oraz pewne produkty materialne3. Dyskusję na ten 
temat prowadzi również J. Altkorn stwierdzając, że produkt turystyczny można rozpatrywać 
z dwóch punktów widzenia: określonego obszaru oraz danego przedsiębiorstwa4 (instytucji czy 
organizacji). S. Wodejko, na gruncie ekonomiki turystyki, określa produkt turystyczny jako zbiór 
walorów turystycznych, sieci transportowej, środków transportu, bazy noclegowej, bazy 
żywieniowej, bazy towarzyszącej i usług turystycznych5. Z kolei P. Murphy, M.P. Pritchard 
i B. Smith wskazują, że produkt obszaru recepcji jest sumą oddziaływania składników 
środowiska miejsca docelowego i usług zlokalizowanej tam infrastruktury na doświadczenie 
turysty. Warte podkreślenia w tej koncepcji jest centralne miejsce doświadczeń turysty6. Oznacza 
to, że w kształtowaniu produktu turystycznego konieczne jest komponowanie atrybutów 
estetyczno-emocjonalnych produktu. Przeżycie turysty dotyczy materialnych i niematerialnych 
elementów produktu, a także sposobu ich wykorzystania w czasie pobytu. Wskazuje to, że 
produkt turystyczny ma charakter subiektywny i zindywidualizowany.  

Produkt turystyczny ma w przeważającej mierze charakter usługowy, posiadając tym 
samym wszystkie specyficzne cechy usług, tj. niematerialność, niejednorodność, 
nieskładowalność i nierozłączność. Niepowtarzalny charakter usług, wraz z koniecznością 
konsumpcji produktu turystycznego w miejscu występowania walorów i infrastruktury 
turystycznej, powodują, że odznacza się on złożonością. Doświadczenie turysty jest sumą 
przeżyć związanych z korzystaniem z poszczególnych elementów infrastruktury, 
uczestniczeniem w imprezach np. kulturalnych oraz ogólnego doświadczenia związanego 
z przebywaniem w określonym miejscu. Na tzw. ogólne doświadczenie związane 
z przebywaniem w obszarze recepcji zwrócił uwagę S. Smith7, podkreślając jego wpływ na 
postrzeganą jakość produktu turystycznego. Z tego względu konieczne jest takie kształtowanie 
produktu, aby poszczególne elementy kreowały wspólnie wiązkę korzyści dla turystów. 
T. Oliver i T. Jenkins zwracają uwagę, że elementy produktu turystycznego nie powinny być 
oferowane „przypadkiem”, ale powinny podlegać jednolitej koncepcji8. W ostatnim czasie w tym 

                                                      
2  Zob.: G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa 2006, s. 67, J. Kaczmarek, 

A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2010, s. 84. 
3  J.C. Holloway, C. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 114. 
4  J. Altkorn, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1994, s. 103. 
5  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie, 

Warszawa 1997, s. 24-25. 
6  P. Murphy, M.P. Pritchard, B. Smith, The Destination product and its impact on traveler perception, 

“Tourism Management” 2000, vol. 21, no. 1, s. 43-52. 
7  S. Smith, The tourism product, „Annals of Tourism Research” 1994, vol. 21, no. 3, s. 582-595.  
8  T. Oliver, T. Jenkins, Integrated tourism in Europe’s rural destinations, [w:] E. Jones, C. Haven-Tang (eds), 

Tourism SMEs, Service Quality and Destination Competitiveness, CABI Publ., Wallingford 2005, s. 30. 
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procesie wykorzystywane są aspekty kulturowe, m.in. historia i tradycje miejsca. Poznanie 
dziedzictwa kulturowego obejmujące wytwory materialnego i niematerialnego dorobku 
ludzkości ukształtowanego w procesie przemian historycznych jest bowiem coraz częściej 
ważnym motywem podejmowania podróży turystycznych, a turystyka kulturowa uznawana jest 
obecnie za jeden z najszybciej rozwijających się rynków turystycznych. Szacuje się, że turystyka 
kulturowa stanowi prawie 70% ruchu turystycznego na świecie 9. Według M. von Rohrscheidt 
turystyka kulturowa to wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy o charakterze 
turystycznym, w których spotkanie uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi 
walorami kultury wysokiej lub popularnej albo powiększenie ich wiedzy o organizowanym przez 
człowieka świecie otaczającym, jest zasadniczą częścią programu podróży lub stanowi 
rozstrzygający argument dla indywidualnych decyzji o jej podjęciu lub wzięciu w niej udziału10. 
Uczestnicy turystyki kulturowej są więc zorientowani na osobiste spotkania z zabytkami, 
monumentami, budowlami i zespołami urbanistycznymi oraz dziełami sztuki, a także osobiste 
uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (jak np. koncerty, spektakle, festiwale). Na rosnące 
zapotrzebowanie turystów w zakresie ofert turystyki kulturowej odpowiada również branża 
turystyczna, kreująca produkty stricte turystyki kulturowej bądź wyraźnie wzbogacająca 
dotychczasowe oferty o elementy kulturowe. Jak podaje Z. Kruczek w zakresie turystyki 
kulturowej regiony turystyczne Polski wykazują olbrzymi potencjał kreatywności, którego 
efektem jest ponad 100 nowych produktów turystycznych w większości wykorzystujących 
walory kulturowe11. Jednym z takich produktów są parki kulturowe, które powstają w Polsce od 
2003 r. z jednej strony dla ochrony elementów dziedzictwa kulturowego kraju, z drugiej 
natomiast dla szerokiego udostępniania ich turystom, w postaci ciekawej i przyciągającej 
zainteresowanie oferty rynkowej.    

CHARAKTERYSTYKA PARKU KULTUROWEGO KOTLINY 
JELENIOGÓRSKIEJ 
Park Kulturowy12 Kotliny Jeleniogórskiej (PKKJ) został powołany do życia 30.01.2009 r. 
uchwałą nr 48/XVII/09 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich. Kluczową przesłanką 

                                                      
9  M. Mackiewicz, B. Michorowska, A. Śliwka, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych (creative indu-

stries), Raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, ECORYS Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 28. 
10  A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, 

Gniezno 2008, s. 31. 
11  Głosy w dyskusji na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, „Turystyka Kulturowa”  2011 

nr 1-3, s. 30 (www.turystykakulturowa.org, dostęp 25.04.2014). 
12  Obecnie w Polsce istnieje 26 parków kulturowych powołanych na mocy przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 

2003 roku o ochronie zabytków i opiece na zabytkami, która ustanowiła park kulturowy jako nową, czwartą 
(tezy pozostałe to wpis do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii RP oraz ustalenia ochrony  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 
lotniska użytku publicznego) formę ochrony elementów dziedzictwa kulturowego, tworzoną w celu 
ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami 
nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. W Ustawie krajobraz 
kulturowy rozumiany jest jako przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, 
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utworzenia parku była potrzeba objęcia szczególną ochroną wyjątkowych wartości kulturowo-
krajobrazowych Kotliny Jeleniogórskiej, a także pełniejszego i efektywniejszego 
wykorzystania tego zasobu dla rozwoju turystyki.  

Kotlina Jeleniogórska13 jest nie tylko krainą geograficzną o znaczących wartościach 
przyrody ożywionej i nieożywionej, ale przede wszystkim przestrzenią kulturową, która 
zachowała w dużym stopniu materialne ślady, pozostałości oraz elementy po swojej 
historycznej ewolucji. Na niespełna niewielkiej 300 km2 istnieje wyraźne nagromadzenie 
zabytków, niespotykane w skali kraju, a nawet Europy. Koncentracja ta nasuwa bezpośrednie 
porównania obszaru do francuskiej krainy zamków i pałaców w dolinie Loary. To porównanie 
wykorzystywane jest często w materiałach informacyjno-promocyjnych nt. obszaru.  

Rejestr prowadzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków obejmuje prawie 250 
obiektów zlokalizowanych na terenie powiatu jeleniogórskiego (w tym 199 w samym mieście 
Jeleniej Górze, 60 w gminie Kowary, 50 w gminie Mysłakowice, 25 w gminie Janowice Wielkie, 
24 w gminie Jeżów Sudecki, 23 w Szklarskiej Porębie, 15 w gminie Stara Kamienica, 13  
w gminie Podgórzyn i 7 w Piechowicach). W lokalnych ewidencjach zabytków prowadzonych 
przez urzędy gmin widnieje dodatkowych, blisko 1000 obiektów. Są to: ruiny XIV-wiecznych 
zamków (Bolczów, Chojnik, Karpniki, Stara Kamienica); wieża Książęca (Siedlęcin), wiele 
obiektów sakralnych (w tym głównie kościołów z różnych okresów historycznych);  
24 barokowe, neogotyckie, neorenesansowe i klasycystyczne rezydencje z otaczającymi je 
parkami (m.in. w Karpnikach, Bukowcu, Łomnicy, Wojanowie, Bobrowie, Dąbrowicy, 
Mysłakowicach, Pakoszowie, Kowarach, Miłkowie, Staniszowie) oraz 36 dworów i willi. 

Zabytki kotliny koncentrują się w trzech rejonach [Korzeń 2008, s. 22-25]:  
• w centrum obszaru – w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego Starego Miasta 

w Jeleniej Górze,  
• w części zachodniej Kotliny – w ciągu historycznie ukształtowanego osadnictwa od 

Cieplic po Sobieszów (wraz z Chojnikiem), 
• w części wschodniej Kotliny – w obrębie wielkoprzestrzennej kompozycji założeń 

parkowo-pałacowych i rezydencji, położonych na terenie gminy Mysłakowice  
i w części wschodniej gminy Podgórzyn.  

                                                                                                                                                   
zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. Utworzenie parku  kulturowego  leży  
w gestii władz lokalnych (rad gmin), które po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
podejmują w tym zakresie stosowne uchwały będące aktem prawa miejscowego. Na obszarze  parku  
kulturowego  mogą  być  ustanowione zakazy i ograniczenia, dotyczące prowadzenia robót budowlanych 
oraz działalności handlowej, usługowej, przemysłowej i rolniczej, zmiany sposobu użytkowania zabytków 
nieruchomych, składowania bądź magazynowania odpadów oraz umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń  
reklamowych. Osiąganiu celów ochrony parku kulturowego powinny sprzyjać również konieczność 
opracowania planu ochrony parku i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także 
możliwość powołania zarządu parku jako koordynatora działań pozwalającego na podniesienie 
skuteczności zarządzania parkiem i jego zasobami. (Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

13  Kotlina Jeleniogórska to mezoregion fizyczno-geograficzny − rozległe obniżenie śródgórskie 
o powierzchni 273 km2 położone w Sudetach Zachodnich (południowo-zachodnia Polska, województwo 
dolnośląskie), od północy ograniczone Górami Kaczawskimi, od wschodu Rudawami Janowickimi, od 
południa Karkonoszami, a od zachodu Górami Izerskimi i Pogórzem Izerskim. Obejmuje następujące 
jednostki geograficzne: Obniżenie Jeleniej Góry, Obniżenie Sobieszowskie, Wzgórza Łomnickie, 
Obniżenie Mysłakowickie, Wzgórza Karpnickie i Wzgórza Dziwiszowskie. 
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Wschodnia część Kotliny Jeleniogórskiej jest szczególnie bogata w obiekty zabytkowe  

o cechach unikatowości w skali europejskiej. Ten obszar ma szczególne znaczenie dla 

kształtowania krajobrazowej tożsamości miejsca, co zostało zauważone i było podstawową 

pobudką do utworzenia PKKJ (rys. 1). Park powstał w celu [Korzeń 2008, s. 22-25]: 
• wzmocnienia skuteczności ochrony krajobrazu kulturowego w zintegrowanym 

powiązaniu z ochroną obiektów i zespołów zabytkowych oraz ochroną przyrody dla 
zapewnienia optymalnego, zrównoważonego rozwoju przestrzennego i społeczno-
gospodarczego wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej, 

• zachowania i utrzymywania cech krajobrazu tych terenów, przede wszystkim 
położonych tu rezydencji wraz z ich powiązaniami kompozycyjnymi i widokowymi 
oraz zharmonizowanie z nimi dalszych, współczesnych i przyszłych zmian 
zagospodarowania przestrzennego obszaru.  

 

 

 

 

 

 
 

Rys 1. Granice Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej. 
Źródło: na podstawie Załącznika nr 1 do uchwały nr 48/XVII/09 Zgromadzenia ZGK 

 

granice PKKJ na terenie gminy Kowary 
granice PKKJ na terenie gminy Podgórzyn i Mysłakowice 

strefa „A” ochrony konserwatorskiej 
strefa „B” ochrony konserwatorskiej 
strefa „K” ochrony konserwatorskiej 

 różne obiekty zabytkowe (grodziska, zamki, pałace, dwory, wille, wieże) 
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Legislacyjno-wykonawczą rolę w jego utworzeniu odegrały władze lokalne gmin 

wchodzących w skład Związku Gmin Karkonoskich, a merytoryczno-koncepcyjną Fundacja 

Karkonoska i Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów. Inicjatywa była wspierana przez wiele 

innych podmiotów, a zwłaszcza przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, Stowarzyszenie 

Architektów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Fundację Kultury 

Ekologicznej, Fundację Dominium Łomnica i Fundację Ducha Gór.  

W obrębie parku znajduje się 60 znaczących historycznie, zlokalizowanych w trzech 

gminach powiatu jeleniogórskiego (tj. Mysłakowice, Podgórzyn i Kowary), różnych obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków (tabela 1).   
 

Tabela 1. Zabytki w obrębie Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej 

Gmina 

Obiekty w rejestrze zabytków 

Ogółem  
Rezydencje wraz  

z otoczeniem (zamki, 
pałace, parki itp.) 

Kościoły, kaplice, 
cmentarze 

Wille, domy  
i budynki 

mieszkalne 
Inne 

Mysłakowice 37 18 5 11 3 
Podgórzyn 14 8 5 1 - 

Kowary 9 4 - 4 1 
Ogółem w PKPJ 60 30 10 16 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika nr 2 do uchwały nr 48/XVII/09 Zgromadzenia ZGK. 
 

Zdaniem przedstawicieli PKKJ najbardziej atrakcyjnymi turystycznie obiektami, 

przyciągającymi liczne grupy turystów są14:  
• Zespół pałacowo-parkowy w Bukowcu (gm. Kowary),  
• Zespół pałacowo-parkowy „Paulinum” w Jeleniej Górze (gm. Jelenia Góra), 
• Pałac i park Schaffgotschów w Cieplicach (gm. Jelenia Góra), 
• Zespół pałacowo-parkowy w Karpnikach (gm. Mysłakowice), 
• Willa i park „Dębowy Dwór” w Karpnikach (gm. Mysłakowice), 
• Zespół pałacowo-parkowy w Ciszycy (gm. Kowary), 
• Zespół pałacowo-parkowy w Łomnicy (gm. Mysłakowice), 
• Zespół pałacowo-parkowy w Mysłakowicach (gm. Mysłakowice),  
• Pałac i park w Staniszowie Górnym wraz z sztucznymi ruinami zamku Henryka na 

Grodnej (gm. Podgórzyn),  
• Pałac wraz z otaczającym parkiem w Wojanowie (gm. Mysłakowice),  
• Zespół pałacowo-parkowy w Wojanowie-Bobrowie (gm. Mysłakowice). 

 

Powyższe obiekty stanowią główne atrakcje turystyczne zorganizowanego szlaku 

o charakterze kulturowym, stanowiącego produkt turystyczny tego obszaru. Szlak został 

oznakowany tzw. znakami turystycznymi typu E-22, na które pozyskano środki finansowe 

z Programu INTERREG IIIA. Zgodnie z zasadami wytyczania szlaków turystycznych zadbano 

o bezpieczeństwo turystów, wyznaczając trasy o utwardzonej nawierzchni, przygotowując 

                                                      
14  W 2011 roku tym rezydencjom wchodzących w skład parku, Prezydent RP nadał status Pomnika Historii, 

co pozwala spełnić im kryteria kwalifikacyjne wpisu na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO dotyczące 
niezwykłości, uniwersalności a także oryginalności miejsca. 
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udogodnienia typu parkingi, toalety, lokale i punkty gastronomiczne. Ponadto przygotowano 

infrastrukturę informacyjno-edukacyjną, w tym drogowskazy i tabliczki informacyjne, tablice 

z opisem przebiegu szlaku, czy historii obiektów oraz wyznaczono punkty informacji 

turystycznej. Wytyczono również i oznakowano trasy spacerowe pomiędzy poszczególnymi 

obiektami na szlaku. Niemniej istotnym elementem omawianego produktu – szlak są 

wydarzenia kulturalne odbywające się w obrębie Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej. 

Do najważniejszych z nich można zaliczyć:  w Jeleniej Górze –Wrzesień Jeleniogórski oraz 

Festiwal Teatrów Ulicznych, w pałacach: Wojanów, Pakoszów i Na Wodzie w Staniszowie – 

Festiwal „Concerti Pasquali”, w pałacach: Wojanów, Pakoszów, Paulinum – Festiwal 

„Majowe Spotkania Muzyczne”, zaś w Teatrze im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze, a także 

w pałacach Wojanów, Bukowiec i Pakoszów odbywają się systematycznie koncerty w ramach 

Festiwalu Dell’Arte. Z kolei Pałac Na Wodzie w Staniszowie organizuje na zamówienie 

wycieczki po Parku Kulturowym Kotliny Jeleniogórskiej.  

Omawiany produkt turystyczny – szlak stanowi konglomerat wielu dóbr i usług, tj.: usług 

noclegowych, gastronomicznych, przewodnickich, rozrywkowo-kulturalnych, a także 

rekreacyjnych świadczonych w poszczególnych obiektach szlaku. Turystom oferowane są 

również przewodniki, albumy, gadżety i filmy o obiektach na szlaku, a także gry i zabawy 

z wykorzystaniem technologii internetowych (np. gra terenowa „Bukowiec – park 

romantyczny, czyli historia cywilizacji pisana krajobrazem”). 

OCENA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO PARKU 
KULTUROWEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ  
W ŚWIETLE BADA Ń EMPIRYCZNYCH 
W celu oceny produktu turystycznego PKKJ przeprowadzono badania sondażowe na grupie 50 

turystów, którzy w maju 2013 roku odwiedzili zabytki Parku. W badaniu wykorzystano dobór 

celowy. Do analizy przyjęto opinie tych turystów, którzy zwiedzili co najmniej trzy obiekty 

wchodzące w skład PKKJ i spędzili choć jedną noc na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej i jej 

okolic. Wśród respondentów znalazło się 64% kobiet i 36% mężczyzn. Najliczniej (56%) 

odwiedzającą grupą turystów są osoby w wieku 18-34 lat oraz 45-52 lat (24%), mieszkających  

w miastach (84%). 

Chcąc poznać motywy zadano pytanie na temat celu odwiedzin respondentów w Parku 

Kulturowym.  Wyniki prezentuje rys. 2. 
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Rys. 2. Cel pobytu na obszarze Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej 
Źródło: opracowanie własne.  

Należy zauważyć, że 72% odwiedzających to  uczestnicy turystyki kulturowej 

(zwiedzający pałace i zamki, poznający historię miejsca i uczestniczący w imprezie 

kulturalnej), pozostałe cele odwiedzin respondentów mogą być w sposób pośredni wiązane  

z turystyką kulturową. 

Badanych poproszono o wybór takiego obiektu zabytkowego Parku Kulturowego Kotliny 

Jeleniogórskiej, który charakteryzuje się największą atrakcyjnością turystyczną. Wyniki 

zaprezentowano na rys. 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys 3. Najbardziej atrakcyjne obiekty Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2. Szczegółowa ocena elementów produktu turystycznego Parku Kulturowego Kotliny 
Jeleniogórskiej 

Elementy produktu 
Średnia 
ocena 

Struktura obiektów o największej atrakcyjności w 
danym elemencie produktu 

Wartość historyczna obiektów 2,14 
Pałac Schaffgotschów (42%), Pałac w Karpnikach 
(20%), Pałac w Mysłakowicach (18%) 

Wygląd obiektów 4,5 
Pałac Wojanów (32%), Pałac Schaffgotschów (30%), 
Pałac w Staniszowie Górnym (20%) 

Wyposażenie obiektów 3,6 
Pałac Wojanów (32%), Pałac Pakoszów (22%), Pałac 
w Staniszowie Górnym (14%) 

Baza noclegowa 4,16 
Pałac Wojanów (64%), Willa Dębowy Dwór (16%), 
Pałac Paulinum (12%) 

Baza żywieniowa 4,78 
Pałac Wojanów (58%), Pałac w Staniszowie Górnym 
(14%), Pałac Łomnica (16%) 

Przygotowanie pałacu/zamku 
dla zwiedzających 

4,01 
Pałac Wojanów (22%), Pałac Paulinum (20%), Pałac 
w Staniszowie Górnym (18%) 

Infrastruktura sportowo- 
rekreacyjna 

3,92 
Pałac Wojanów (38%), Pałac w Staniszowie Górnym 
(26%), Pałac Pakoszów (20%) 

Estetyka otoczenia pałacu 4,04 
Pałac Wojanów (52%), Pałac w Staniszowie Górnym 
(20%), Pałac Paulinum (14%) 

Estetyka parku/ ogrodu 4,24 
Pałac Wojanów (44%), Pałac w Staniszowie Górnym 
(36%), Pałac Paulinum (12%) 

Infrastruktura komunikacyjna  4,12 
Pałac Wojanów (32%), Zamek Chojnik (22%), Pałac 
Pakoszów (18%) 

Różnorodność imprez 
odbywających  się w 
poszczególnych obiektach  

4,86 
Pałac Wojanów (36%), Pałac Paulinum (28%), Pałac 
Łomnica (24%) 

 Źródło: opracowanie własne 

Oceny produktu można dokonać na podstawie nagród i wyróżnień jakie dany produkt 

uzyskał  w prestiżowych konkursach lub został uhonorowany certyfikatem znanej i cenionej 

organizacji. Wiedzę turystów na ten temat przedstawia rys.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys 4. Wiedza ankietowanych na temat certyfikatów i wyróżnień dla produktu pałaców  

i ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. 
Źródło: opracowanie własne 
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Turyści odwiedzający zabytki Kotliny Jeleniogórskiej są świadomi (92% respondentów), 

że obszar ten stanowi Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej, w mniejszym stopniu badani 

znają obiekty pałacowe Kotliny wpisane na Listę Pomników Historii (26%) i są 

poinformowani o nagrodzie "Niezwykłe Miejsce Elle Style Awards" (16%). Tylko nieliczni 

respondenci znają inne certyfikaty i wyróżnienia przyznane zabytkowym pałacom Kotliny 

Jeleniogórskiej. Szczegóły prezentuje rys.4.  

Zaangażowanie emocjonalne w konsumpcję produktu wpływa istotnie na postrzeganą 

jego atrakcyjność, co było również przedmiotem badania. Szczegóły pokazuje rys. 5 
 

 
 

Rys 5. Postrzegana atrakcyjność turystyczna obiektów szlaku kulturowego PKKJ  
Źródło: opracowanie własne. 

Badani respondenci (60%) korzystający z produktu uważają, że oferta turystyczna jest 

oryginalna i interesująca, dostarczająca wielu doświadczeń w odkrywaniu kultury tego 

obszaru. Podróż w celu poznawania rzeczywistości kultury PKKJ okazała się dla 

respondentów niezwykle atrakcyjna, o czym świadczy pozytywna ocena atrakcyjności 

obiektów szlaku (brak wskazań o charakterze negatywnym).  

ZAKOŃ CZENIE 
Należy zauważyć, że istnieją różnice między oceną obiektów Parku Kulturowego Kotliny 

Jeleniogórskiej w opinii turystów i pracowników Parku.  Korzystający z produktu Parku uznali 

za atrakcyjne te pałace, które w ostatnim okresie zostały odrestaurowane (np. Pałac Pakoszów, 

Pałac na Wodzie w Staniszowie), zaś nie wzbudziły zainteresowania promowane przez PKKJ 

Willa „Dębowy Dwór” w Karpnikach oraz Zespół pałacowo-parkowy w Ciszycy, co 

najprawdopodobniej wynika ze słabej ich znajomości wśród odwiedzających. Przyczyną tego 

stanu rzeczy może być niedostateczna dostępność do obiektu dla osób zwiedzających.  
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Respondenci nisko ocenili wartość historyczną obiektów Parku, co mogło wynikać 

z niewystarczającej ich wiedzy na temat historii odwiedzanego obszaru (dzieje związane są 

z życiem rodów pruskich, czeskich, austriackich i polskich). Niska ocena może być związana 

z percepcją badanych, którzy na ogół wysoko oceniają te zabytki, które są najstarsze, 

a odwiedzane obiekty pochodzą z głównie z przełomu XVIII-XIX wieku.  

Zaprezentowany w opracowaniu produkt turystyczny pokazuje jak w praktyce wygląda 

idea tworzenia i kształtowania regionalnych produktów turystycznych – tj. produktów zbudowa-

nych w oparciu o historyczne zasoby danego regionu – atrakcje o charakterze dziedzictwa 

kulturowego, pozwalających jednocześnie chronić, promować i kultywować to dziedzictwo. 
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Katarzyna Trybuś 1 

 

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OBIEKTÓW  
SPORTOWO-REKREACYJNYCH WROCŁAWIA PRZEZ 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

 
Streszczenie 
Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska i jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast 

Polski. Cieszy się popularnością wśród turystów krajowych i zagranicznych. W gronie osób 
odwiedzających miasto są osoby niepełnosprawne. Osoby takie są również mieszkańcami 
dolnośląskiej aglomeracji. Obie grupy osób zainteresowane są korzystaniem m.in.  
z działających we Wrocławiu obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zasadniczym problemem dla 
tych osób jest dostępność tych obiektów. Celem opracowania jest ocena stopnia 
przystosowania obiektów sportowo-rekreacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
ich wykorzystania. Wyniki badania własnego pozwolą także na identyfikację barier 
utrudniających wykorzystanie tych obiektów przez osoby niepełnosprawne.  

 

Słowa kluczowe:  
Obiekty sportowo-rekreacyjne, osoby niepełnosprawne, Wrocław 

 

POSSIBILITIES OF USE SPORT AND RECREATION 
FACILITIES IN WROCLAW BY DISABLED PEOPLE 

Abstract: 
Wroclaw is the capital city of Lower Silesia and one of the most dynamically developing 

cities in Poland. It is really popular among Polish tourists as well as those from abroad. There 
are some disabled people among the visitors of the city. Such people are also inhabitants of  
a Lower Silesia metropolitan area. Both groups are interested in using sports and recreational 
objects in Wroclaw. However, the availability of such buildings is the primary problem.  
The aim of this elaboration is to evaluate the rate referring to the adaptation of sports and 
recreational objects for the needs of people with disabilities and using these facilities. The 
results of the research will also let identify barriers, which make it difficult to use such 
buildings by disabled people. 

 

Keywords:  
Sport and recreation facilities, disabled people, Wroclaw. 

                                                      
1  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
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WSTĘP 
Aktywność fizyczna podejmowana  przez osoby pełnosprawne i osoby o ograniczonej 

sprawności niesie ze sobą szereg korzyści zarówno na polu poprawy kondycji fizycznej jak  

i psychicznej co wiąże się nierozerwalnie z poprawą stanu zdrowia oraz funkcjonowania  

w społeczeństwie. Rekreacja ruchowa skierowana jest na aktywizację, podtrzymywanie czy 

odnowę sił fizycznych, polepszenie stanu zdrowia i kondycji. Dzisiejsze społeczeństwo jest 

świadome jej wagi i coraz częściej uczestniczy w różnych jej formach. Niestety praca, 

obowiązki rodzinne, pogoń za pieniędzmi i dążenie do zdobycia zadawalającej pozycji 

zawodowej, przyczyniają się do ograniczenia aktywności ruchowej wielu Polaków. 

Celem niniejszego opracowania jest ocena przystosowania wybranych obiektów portowo-

rekreacyjnych Wrocławia do potrzeb osób niepełnosprawnych  z dysfunkcją narządu ruchu.  

Przeprowadzone na potrzeby opracowania badania mają dać odpowiedz na pytanie  

o stopień ich przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, 

a także wskazać na istniejące bariery utrudniające korzystanie z nich tej grupie osób. Badane 

obiekty mają ogólnodostępny charakter powinny być zatem dostępne dla każdego. Często 

jednak pewne niedociągnięcia bądź brak jakiegoś istotnego elementu jakim jest np. podjazd 

czy winda uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z nich m.in. osobom niepełnosprawnym. 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE JAKO UŻYTKOWNICY 
OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH 
Niepełnosprawność jest pojęciem wielowymiarowym dotyczącym różnych sfer życia. 

Z niepełnosprawnością człowiek może się urodzić lub nabyć ją w wyniku choroby lub 

wypadku2. Niepełnosprawnym jest osoba, której stan fizyczny lub psychiczny, trwale lub 

okresowo utrudnia, ogranicza albo uniemożliwia wypełnianie zadań życiowych i ról 

społecznych zgodnie z normami prawnymi i społecznymi3. Bez względu na okoliczność 

wystąpienia niepełnosprawności , jej rodzaj oraz stopień, osoba niepełnosprawna chce i ma 

prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Według konstytucji każda osoba jest 

równa, nie powinna być więc w żadnym stopniu dyskryminowana. Każdy ma takie samo 

prawo do funkcjonowania  w społeczeństwie, w tym do korzystania ze wszystkich obiektów 

„ogólnodostępnych”. Niepełnosprawni stanowią dość wyraźną grupę osób. Najnowsze 

statystyki wskazują, że liczba osób niepełnosprawnych nieco zmalała. Według 

przeprowadzonego w 2011 roku Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań liczba osób 

niepełnosprawnych ogółem wynosiła około 4,7 mln czyli 12,2%, ogółu ludności a w 2002 r. 

odpowiednio 5,5 mln osób (tj. 14,3% ogółu Polaków). W porównaniu z wynikami 

                                                      
2  K. Trybuś, Adapting hotels in Wrocław to the needs of the people with a disfunction of mobility, in: 

Tourism role in the regional economy social, health – related economic and  spatial conditions of disabled 
people’s tourism development, University of Business, Wrocław 2011, s. 464. 

3  J. Migasiewicz, E. Bolach, Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych, Typoscript, Wrocław 2004, s. 82 
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Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. ogólna liczba osób niepełnosprawnych obniżyła 

się zatem o 759,7 tys., tj. o 13,9%. Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią 

schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne. Relatywnie niższy 

jest udział procentowy osób z uszkodzeniami narządu wzroku i słuchu, z chorobą psychiczną 

i upośledzeniem umysłowym.   

Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, stanowiące najliczniejszą grupę,  

bo 70% wszystkich niepełnosprawnych, są to osoby o ograniczonej sprawności kończyn 

dolnych, górnych, kręgosłupa, poruszające się na wózkach inwalidzkich, używające laski, kul 

łokciowych, balkoników lub trójnogów4. Województwo dolnośląskie zamieszkuje ponad 380 

tys. osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami. Według danych Narodowego Spisu 

Powszechnego 2011 r wśród mieszkańców Dolnego Śląska odsetek osób z niepełno-

sprawnością (13,2%) jest większy i wyraźniejszy niż w skali całego kraju5. Z kolei w powiecie 

wrocławskim liczba osób niepełnosprawnych wynosi ogółem ponad 85 tys. osób. 

PRZEDMIOT BADA Ń I METODA BADAWCZA 
Wrocław jest największym miastem i stolicą Dolnego Śląska. Jest również jednym 

z najpopularniejszych, najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej odwiedzanych przez turystów  

z całego świata miastem w Polsce. Co roku do Wrocławia przybywają tłumy osób, w tym osoby 

niepełnosprawne, które korzystają z istniejącej infrastruktury, w tym z obiektów sportowo-

rekreacyjnych. Osoby te starają się poprzez aktywność fizyczną zachować i zregenerować siły 

fizyczne i psychiczne. Regularne ćwiczenia osób niepełnosprawnych przeciwdziałają 

powikłaniom wynikającym z dysfunkcji organizmu, zapobiegają wygasaniu procesów 

kompensacji. Dobrze zaprogramowana i prowadzona aktywność fizyczna i rekreacyjna 

w ramach czasu wolnego stanowi ważny czynnik zachowania zdrowia społecznego6. 

Obiekty sportowo – rekreacyjne z racji swojego zastosowania powinny być dostępne dla 

wszystkich a zatem także dla osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami fizycznymi  

w tym z dysfunkcją narządu ruchu. Dlatego już w fazie ich projektowania należy uwzględniać 

m.in. możliwości fizyczne przyszłych użytkowników. Obiekt sportowo – rekreacyjny 

przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchową  to obiekt,  który 

spełnia choć częściowo kryteria ułatwionej dostępności dla tej grupy osób. W tabeli 1 

przedstawione zostały obiekty sportowo-rekreacyjne funkcjonujące na terenie Wrocławia. 
 
 
 

                                                      
4  J. Grabowski, M. Milewska, A. Stasiak, Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych, WSTH 

Łódź, Łódź 2007, s. 71-72. 
5  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demograficzne/ 
6  W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, 

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008, s.24. 
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Tabela 1. Obiekty sportowo-rekreacyjne funkcjonujące we Wrocławiu 
Hale i sale sportowe Stadiony sportowe 

Hala sportowo-widowiskowa "Orbita" Stadion Piłkarski "Sztabowa"  
Centrum Rekreacji "Sęp" Stadion Piłkarski „Oławka” 
Sala sportowa "Sępolno" Ośrodek Rekreacji "Lotnicza" 
Hala Piłkarska "Oławka" Stadion Piłkarski „Leśnica” 

Wielofunkcyjna Hala Sportowa Boisko Piłkarskie "Ołtaszyn" 
Kompleks sportowy City Sports  Stadion Olimpijski 

Ścianki wspinaczkowe Lodowiska 
Centrum Wspinaczkowe Tarnogaj  Lodowisko "Orbita 

Eiger Lodowisko "Spiska" 
Zerwa Lodowisko "Szkocka" 
Fpinka  Lodowisko przy Zespole Szkół nr 14 

Korty tenisowe Centra rekreacji 
KKT Wrocław Centrum Treningowe Spartan, ul. Lubińska 53  

Centrum Treningowe Spartan, ul. Lubińska 53 Centrum Treningowe Spartan, ul. Spiska 1 
Centrum Treningowe Spartan, ul. Krajewskiego 2 Centrum Treningowe Spartan, ul. Krajewskiego 2 

Centrum Treningowe Spartan, ul. Spiska 1 Centrum Treningowe Spartan, ul. Wejherowska 34 
Hala Tenisowa i Korty Tenisowe Centrum Profilaktyki Kręgosłupa 

Pro-Master Tenis EGO Centrum Rozwoju i rekreacji dla osób w 
średnim i dojrzałym wieku 

MATCHPOINT TENNIS & SPORTS CLUB CROSS-GYM Centrum treningu funkcjonalnego 
Baseny, kąpieliska, aquaparki Inne atrakcje 

Aquapark Skatepark 
Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o  Zatoka Gondoli 

Centrum Basenowo - Sportowe REDECO Park linowy  
Basen kąpielowy "Orbita"  

Kąpielisko Glinianki  
Kąpielisko "Morskie Oko"  

Basen kąpielowy "Kłokoczyce"  
Kryta Pływalnia  

Basen Klubu Środowiskowego AZS  
Basen przy Hotelu "Wrocław"  

Basen Akademii Rolniczej  
Basen w Hotelu Quality System  

Baseny przy szkołach podstawowych  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.wroclaw.pl/obiekty-sportowe-i-rekreacyjne 

 

Badanie przeprowadzone zostało w czerwcu 2014 r. Jego głównym celem była ocena 
przystosowania wybranych obiektów sportowo – rekreacyjnych we Wrocławiu do potrzeb 
osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. W tym celu przeprowadzono sondaż 
diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety i wywiadu. Większość badanych 
obiektów autorka odwiedziła osobiście. W celu osiągnięcia zamierzonych efektów 
przeprowadzono także dodatkowe, uzupełniające badanie na próbie 50 respondentów (osób  
niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu) w wieku od 18 do 70 roku życia, o różnym 
stopniu niepełnosprawności. Badanie to przeprowadzone zostało na terenie Wrocławia również 
za pomocą kwestionariusza ankietowego. Ankiety rozdane zostały respondentom w sposób 
bezpośredni oraz przesyłane drogą elektroniczną. W ten sposób możliwe było ustalenie 
częstotliwości korzystania osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu z obiektów 
sportowo - rekreacyjnych, poznanie opinii dotyczących przystosowania tych obiektów do ich 
potrzeb, a także określenie największych barier i utrudnień, z jakimi spotykają się te osoby.  
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WYNIKI BADA Ń 

Wrocław posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportowo- rekreacyjną. Z roku na rok 

powstają nowe obiekty mające służyć zarówno osobom pełnosprawnym, jak i niepełno-

sprawnym (mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym miasto). Korzystanie z tych obiektów 

sprzyja poprawie kondycji fizycznej, psychicznej. Pełnią one także funkcję zdrowotną, 

regeneracyjną oraz integracyjną. Obiekty sportowo rekreacyjne rozproszone są po całym 

mieście, lecz dostęp komunikacyjny do zdecydowanej większości jest bezproblemowy.  

W przeprowadzonym przez autorkę badaniu uwzględniono 20 wybranych losowo 

obiektów sportowo – rekreacyjnych w tym Wrocławski Aquapark(1), baseny i kąpieliska (6), 

centra rekreacji (4), hale i sale sportowe (4), stadiony sportowe (2), korty tenisowe (3). 

W tabeli 2 przedstawiono wyniki przeprowadzonego badania. 
 

Tabela 2. Elementy zagospodarowania zewnętrznego i wewnętrznego badanych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych we Wrocławiu 

Elementy zagospodarowania zewnętrznego 

Oznakowanie parkingu (koperta) 85% 

Podjazd dla osób niepełnosprawnych/ wjazd, wejście bez żadnych przeszkód 75% 

Drzwi wejściowe/ brama wejściowa odpowiedniej szerokości/ łatwo otwieralne  85% 

Elementy zagospodarowania wewnętrznego 

Kasa/ stanowisko obsługi niepełnosprawnego gościa odpowiedniej wysokości 20% 
Odpowiednio oznakowana oraz przystosowana toaleta dla osób 

niepełnosprawnych 
55% 

Winda dla osób niepełnosprawnych 30% 

Szatnia dla osób niepełnosprawnych 20% 

Swoboda poruszana się po obiekcie 65% 
Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie przeprowadzonego badania. 

Okazuje się, że zdecydowana większość badanych obiektów sportowo- rekreacyjnych we 
Wrocławiu jest co najmniej w  minimalnym stopniu przystosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Jednak w wielu z nich  mimo elementów 
mających ułatwić dostęp osobą niepełnosprawnym  samodzielne poruszanie się po obiekcie  
nie jest sprawą prostą. Na terenie zdecydowanej większości badanych obiektów (85%) 
znajduje się dobrze oznakowany parking dla osób niepełnosprawnych, co bez wątpienia 
ułatwia i umożliwia dostanie się do docelowego miejsca (fot 1). Z przeprowadzanych 
w przeszłości przez autorkę badań wynika, że wyraźna grupa osób niepełnosprawnych na co 
dzień korzysta z  samochodu, a więc możliwość zaparkowania na oznakowanych, 
znajdujących się blisko obiektu miejscach jest dla nich wielkim ułatwieniem. 

Z badania wynika, że 75% badanych obiektów posiada odpowiedni podjazd 
umożliwiający bezproblemowe dostanie się do budynku osobom poruszającym się za pomocą 
wózka inwalidzkiego, kul, lasek czy balkoników. Do pozostałych obiektów dojście lub wjazd 
odbywa się bez żadnych przeszkód i w większości tych właśnie obiektów wjazd lub dojście 
jest na tym samym poziomie co chodnik czy droga (fot. 2.) 
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Fot. 1 . Parking dla osób niepełnosprawnych przy Centrum Tenisowym Redeco  
na ul. Hallera we Wrocławiu. 
Źródło: fotografia własna autora. 

 

 

 

 

 

Fot. 2 . Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Wielofunkcyjnej Hali Sportowej AWF  
we Wrocławiu. 

Źródło: fotografia własna autora. 

Drzwi wejściowe lub bramę wjazdową (w przypadku obiektów znajdujących się na 

zewnątrz) o odpowiedniej szerokości i łatwo otwieralną posiada 85% badanych obiektów 

sportowo – rekreacyjnych (fot. 3.). Jest to bardzo ważny element, który w wielu obiektach zwła-

szcza tych znajdujących się w starym budownictwie, może być dużym utrudnieniem. Czasami 

otwarcie drzwi nawet dla osoby w pełni sprawnej jest nie lada wyzwaniem, a co dopiero dla 

osoby poruszającej się na wózku, której możliwości ruchowe są w jakimś stopniu ograniczone. 

 

 

 

 

Fot. 3. Drzwi wejściowe do wrocławskiego Aquaparku. 
Źródło: fotografia własna autora. 
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Obniżona kasa lub osobne stanowisko do obsługi niepełnosprawnego gościa znajduje się 

zaledwie w 20 % badanych obiektów. Jednak w większości  brak obniżonej kasy czy 

odrębnego stanowiska do obsługi niepełnosprawnych nie jest dużym utrudnieniem, ponieważ 

kasy znajdują się na takiej wysokości, że osoba niepełnosprawna z dysfunkcją narządu ruchu 

bez większych problemów może  z nich korzystać. Odpowiednio oznakowana, zlokalizowana 

w łatwo dostępnym miejscu toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych 

(odpowiedniej wielkości, zawierająca niezbędne uchwyty, poręcze i inne elementy 

wyposażenia na odpowiedniej wysokości)znajduje się w połowie badanych obiektów sportowo 

– rekreacyjnych (fot. 4.) 

 

 

 

 

Fot. 4. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w Krytej Pływalni AWF  
we Wrocławiu. 

Źródło: fotografia własna autora. 

Niektóre obiekty posiadające więcej niż jedną kondygnację, wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom niepełnosprawnych osób wymagają zamontowania  w budynku windy a jeśli 

nie jest to możliwe specjalnych podnośników ułatwiających i umożliwiających dostanie się 

osoby o ograniczonej sprawności ruchowej na wyższe bądź niższe poziomy (fot. 5.). Bez tych 

elementów wyposażenia  poruszanie się po obiekcie osoby niepełnosprawnej jest wówczas 

niemożliwe lub ograniczone. 

                     

 

 

 

 

Fot. 5. Winda dla osób niepełnosprawnych w Hali stulecia we Wrocławiu. 
Źródło: fotografia własna autora. 
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Osobną specjalnie dostosowaną szatnię dla osób niepełnosprawnych posiada zaledwie 

20% badanych obiektów sportowo – rekreacyjnych Wrocławia. Obiekty, które posiadają taką 

szatnię mogą poszczycić się dobrym przystosowaniem i wyposażeniem.(Fot. 6.). 

                      

 

 

 

 

Fot. 6. Szatnia dla osób niepełnosprawnych we wrocławskim Aquaparku. 
Źródło: fotografia własna autora. 

Wizyta autorki opracowania w większości obiektów pozwoliła na dokładniejsze 
sprawdzenie dostępności tych obiektów dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu 
ruchu. Oprócz powyższych kryteriów jakimi autorka kierowała się oceniając obiekty, bardzo 
ważny był ogólny dostęp i łatwość poruszania się osób niepełnosprawnych po obiekcie. 
Chodziło m.in. o szerokość korytarzy, dobre, czytelne, jasne oznakowanie, występowanie 
przeszkód jakimi są np. ustawienia m.in. krzeseł, foteli, kwiatów, dystrybutorów z wodą , które 
utrudniają poruszanie się osobie niepełnosprawnej po obiekcie.  

Pod tym względem większość obiektów sportowo-rekreacyjnych (80%) zapewnia 
osobom niepełnosprawnym stosunkowo łatwe i wygodne poruszanie się. 

Bardzo ważnym elementem przystosowania obiektów sportowo-rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych były badania, którymi objęto 50 respondentów (osoby niepełnosprawne  
z dysfunkcją narządu ruchu). Zdecydowaną większość badanych osób stanowili mężczyźni 
(58%). Ponad 46% respondentów znajdowała się w przedziale wiekowym od 18-25 roku życia, 
26% w przedziale od 26-34 roku życia, 18% w przedziale od 35-45 roku życia oraz 10% 
ankietowanych miała powyżej 45 lat.  

Większość respondentów posiadała wykształcenie średnie (30%), wyższe zawodowe 
(26%), wykształcenie wyższe 28%, a 20% osób biorących udział w badaniu posiadało 
wykształcenie zawodowe. Ponad 74% respondentów zamieszkiwało miasto powyżej 100 tys. 
mieszkańców, 12% miasto od 20-50 tys. mieszkańców, 8% od 50-100 tys. mieszkańców oraz 
6% badanych osób zamieszkiwało miasto poniżej 20 tys. mieszkańców. Zdecydowana 
większość respondentów posiadała orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
66%, orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności posiadało 18% badanych, natomiast 
16% o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zdecydowana większość ankietowanych to 
osoby , które w wyniku choroby lub wypadku mają stałe lub czasowe trudności ruchowe, 
manualne, percepcyjne. Zdecydowana większość ankietowanych ma dobrą sytuację 
ekonomiczną (52%), dostateczną 24%, bardzo dobrą 14%, natomiast pozostałe osoby trudną 
(10%). Szczegółowe dane dotyczące respondentów przedstawiono w tab. 3. 
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Tabela 3. Charakterystyka respondentów badania ankietowego 
Płeć 

Kobieta 42% 
Mężczyzna 58% 

Wiek 
18-25 lat 46% 
26-34 lata 26% 
35-45 lat 18% 
Powyżej 45 lat 10% 

Wykształcenie 
Wyższe 28% 
Licencjat 26% 
Średnie 30% 
Zawodowe 16% 

Sytuacja ekonomiczna 
Bardzo dobra 14% 
Dobra 52% 
Dostateczna 24% 
Trudna 10% 

Miejsce zamieszkania 
Wieś 0% 
Miasto poniżej 20 tys. mieszkańców 6% 
Miasto 20 – 50 tys. mieszkańców 12% 
Miasto 50 – 100 tys. mieszkańców 8% 
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 74% 

Stopień niepełnosprawności 
Znaczny 16% 
Umiarkowany 66% 
Lekki 18% 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

Badane osoby odpowiedziały na 14 pytań. Z analizowanych odpowiedzi wynika, że ponad 

88% respondentów korzysta z usług obiektów sportowo – rekreacyjnych. Zdecydowana 

większość respondentów odwiedza te obiekty i korzysta z ich  usług kilka razy w roku (66%), 

zaledwie 5% badanych korzysta z usług obiektów sportowo-rekreacyjnych rzadziej niż raz 

w roku, 20% raz w miesiącu oraz zaledwie 9 % raz w tygodniu (rys. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1. Częstotliwość korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego. 
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Osoby niepełnosprawne spośród obiektów sportowo-rekreacyjnych najczęściej wybierają  

Aquapark, baseny, korty tenisowe (w niektórych obiektach np. na Kortach Tenisowych Redeco 

na Wejherowskiej odbywają się specjalne zajęcia z odpowiednio przygotowanym 

i doświadczonym w pracy z osobami niepełnosprawnymi trenerem ), centra rekreacji, hale 

i sale sportowe oraz stadiony sportowe (rys. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 2. Rodzaje obiektów sportowo-rekreacyjnych najczęściej odwiedzane przez osoby 
niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego. 
 

Internet jako masowy środek przekazu jest najbardziej popularny wśród osób biorących 

udział w badaniu, ponieważ zdecydowana większość respondentów czerpie informacje 

dotyczące przystosowania obiektów sportowo-rekreacyjnych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych właśnie z niego, a także od rodziny i znajomych.  

Do największych barier z jakimi spotykają się respondenci podczas korzystania 

z obiektów sportowo-rekreacyjnych zliczają oni: brak oznakowanych miejsc parkingowych lub 

mimo, że takie są to często są zastawiane przez użytkowników pełnosprawnych brak 

odpowiedniej informacji o dostosowaniu obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak 

podjazdów lub zbyt strome podjazdy. Dla wielu osób niepełnosprawnych bardzo pomocne są 

barierki przy podjazdach, które ułatwiają wjazd nie tylko osobie poruszającej się na wózku, ale 

przede wszystkim osobom które mają problemy z zachowaniem równowagi, poruszają się za 

pomocą kul czy lasek. Niestety w większości obiektów „zapomina” się o ich zamontowaniu. 

Ankietowani zwracają uwagę na zbyt wąskie drzwi nie tylko wejściowe, ale również te 

znajdujące się na terenie obiektu (wewnątrz), które utrudniają poruszanie się po obiekcie osobą 

na wózku, nie dostosowaną windę, nie dostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych – bez 

odpowiednich poręczy, uchwytów.  Ponad połowa  badanych osób uważa, że obiekty sportowo 

– rekreacyjne (zwłaszcza te z których oni korzystają ) są dobrze przystosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, ale jest jeszcze wiele do zrobienia nie 

tylko pod względem architektonicznym , ale przede wszystkim mentalnym aby móc uznać te 

obiekty za bardzo dobrze dostosowane do potrzeb także tej grupy użytkowników.   
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Badane obiekty są obiektami dość popularnymi, o dobrej lokalizacji, są to w większości 

stosunkowo nowe budynki co nie pozostaje bez wpływu na poziom i stopień ich 

przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na tle badanych obiektów najlepiej 

prezentuje się Stadion Miejski we Wrocławiu wyposażony w odpowiednie windy, podjazdy, 

parkingi, miejsca do siedzenia na każdej trybunie zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak  

i ich opiekunów (fot.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 7. Miejsca na trybunach dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. 
Źródło: http://www.dawidzapisek.eu/index.php/multimedia/foto/198-przystosowanie-wroclawskiego- 

stadionu-miejskiego-do-potrzeb-osob-niepelnosprawnych-zdjecia 
 

Korzystnie pod tym względem wygląda także Hala Stulecia jako obiekt sportowo – 

widowiskowy, przyjazny dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu jest 

wrocławski Aquapark, Kryta Pływalnia oraz Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF we 

Wrocławiu. Z obiektów tych korzysta bardzo wiele osób niepełnosprawnych, uczestnicząc 

m.in. w różnego rodzaju zajęciach prowadzonych przez osoby mające doświadczenie w pracy 

z taką grupą osób. Osoby niepełnosprawne mające ochotę zagrania w tenisa ziemnego mogą 

bez żadnych przeszkód udać się na Korty Tenisowe Redeco przy ul. Hallera a osoby 

niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu chcące skorzystać z  odkrytego basenu, 

lodowiska, hal treningowych, siłowni, fitness mogą udać się do Wrocławskiego Centrum 

Treningowego Spartan (Hala Orbita). 

ZAKOŃ CZENIE 
Osoby niepełnosprawne posiadają takie same potrzeby jak osoby w pełni sprawne. Jedną 

z tych potrzeb jest potrzeba odpoczynku, relaksu, regeneracji sił fizycznych i psychicznych, 

potrzeba poprawy zdrowia i samopoczucia, spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny . 

Funkcjonujące we Wrocławiu obiekty sportowo – rekreacyjne bez wątpienia umożliwiają ich 

zaspokojenie. Osoby niepełnosprawne  przywiązują dużą wagę do możliwości bezpiecznego 

i łatwego poruszania się po obiekcie, a także poza nim. Chcą być jak najbardziej samodzielne 

i niezależne ale często jest to po prostu nie możliwe. Wystarczy bowiem jeden element 

wyposażenia, który dla osoby pełnosprawnej nie stanowią żadnej przeszkody, natomiast dla 
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osoby niepełnosprawnej poruszającej się m.in. za pomocą wózka inwalidzkiego może stanowić 

barierę nie do pokonania. Dostępność obiektu to nie tylko dostępność architektoniczna to 

przede wszystkim świadome podejście, wyczucie i zmiana mentalności osób pełnosprawnych 

zarówno odpowiedzialnych za dany obiekt, kierujących nim, jak i samych gości korzystających 

z jego usług. Należy pamiętać, że czasami zwykła pomoc, podanie dłoni, życzliwy uśmiech 

sprawi, że bariery wydające się do tej pory nie do pokonania mogą okazać się przeszkodą do 

pokonania.  

Z przeprowadzonych przez autora badań wynika, że wiele obiektów funkcjonujących we 

Wrocławiu jest dość dobrze przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Należy 

jednak pamiętać, że badaniu poddane zostały te najbardziej znane, największe i najbardziej 

liczące się we Wrocławiu obiekty sportowo – rekreacyjne. Nie oznacza to, że nie należy 

podejmować działań czyniących z nich jeszcze lepiej dostosowane do potrzeb i oczekiwań tej 

grupy osób. Usługi z jakich można skorzystać w obiektach sportowo – rekreacyjnych,  mające 

przynosić radość, poprawę samopoczucia, kondycji i zdrowia, a także integrować muszą być 

dostępne dla wszystkich w tym dla osób niepełnosprawnych, a dostępność obiektu w którym są 

one wykonywane nie może być powodem dyskryminacji i eliminowania osób 

niepełnosprawnych jako uczestników.  
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