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PRZEDMOWA

Do ekonomii, jako nauki społecznej obejmującej teorię ekonomii, zarządzanie, finanse, należy
optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, przyrodniczych, kapitału rzeczowego obrotowego
celem racjonalnego zaspokajania potrzeb współczesnego społeczeństwa, z jednoczesnym nie
stwarzaniem barier w zaspokajaniu tych potrzeb przyszłym pokoleniem. Powinna więc być
przestrzegana zasada zrównoważonego rozwoju.
Zasadę tę należy rozumieć w ten sposób, że wzrost potencjału demograficznego
i ekonomicznego nie może następować kosztem zmniejszania się potencjału przyrodniczego.
Takie podejście wymaga od ekonomii jako nauki ścisłej współpracy ze wszystkimi dziedzinami
nauki i ich wspierania finansowego włącznie z kulturą i jej dziedzictwem. Właśnie dzięki
rozwojowi nauk humanistycznych, technicznych, medycznych, biologicznych może następować
wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy. Istnieją więc między ekonomią a pozostałymi
dyscyplinami naukowymi sprzężenia zwrotne.
Stąd też wyzwaniem dla świata nauki jest tworzenie nowej wiedzy wskazującej na
wzajemne powiązania, jakie istnieją między poszczególnymi dyscyplinami naukowymi i jakie
istnieją zagrożenia dla cywilizacji ludzkiej, jeżeli nie będzie przestrzegana zasada
zrównoważonego rozwoju w sensie o której była mowa powyżej i w sensie zrównoważonego
rozwoju poszczególnych dziedzin nauki. Właśnie te wątki są podejmowane w artykułach
zamieszczonych w niniejszym „Zeszycie” jak też w zeszytach wcześniej wydanych.
Życząc przyjemnej lektury żywimy nadzieję, że treści tych artykułów wzbudzą pewne
twórcze refleksje i wzmocnią przekonanie, że postęp społeczny i wzrost jakości życia ludności
jest możliwy przy coraz mniejszym zużyciu komponentów środowiska przyrodniczego. Właśnie
dzięki nowej wiedzy w różnych dziedzinach nauki i kultury.
Redaktor tematyczny zeszytu
Witold Rakowski
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Mieczysław Piechnik

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – GLOBALNE WYZWANIE
WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

WSTĘP
Środowisko przyrodnicze, jego zasoby i walory nadal decydują o rozwoju człowieka
i determinują jego działalność gospodarczą na skalę globalną. Ta masowa działalność, niekiedy
także rabunkowa doprowadziła do zaburzeń i degradacji środowiska, co stało się barierą
dalszego rozwoju na miarę pełnego zaspokojenia potrzeb współczesnego społeczeństwa. Mimo
stosowania wysokich technologii, wdrażanych innowacji i wzrastającego poziomu wiedzy,
środowisko przyrodnicze wciąż jest istotnym czynnikiem warunkującym wzrost gospodarczy,
a nie jego barierą rozwoju.
Jakie są obecnie realne przesłanki do uzgodnienia międzynarodowej konwencji
o upowszechnieniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w kontekście
panujących trendów zarówno w teorii rozwoju gospodarczego, jak i praktyce krajów UE?
Próba odpowiedzi na te zagadnienia w dalszej części artykułu.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Pomijanie, nawet ignorowanie w systemie społeczno-gospodarczym w XIX i XX w. związków
pomiędzy gospodarką a środowiskiem, spowodowało już w latach 70. w licznych krajach
Europy spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego na skutek zagrożenia środowiska,
pojawienia się niedoboru niektórych zasobów i ich częściowej degradacji, co w rezultacie
doprowadziło także do zwiększenia kosztów produkcji. Fakty te niezbicie unaoczniły
konieczność zmiany modelu wzrostu gospodarczego, który w wyższym stopniu powinien
uwzględniać uwarunkowania przyrodnicze i społeczne ze względu na jakość życia ludności.
Wzrost zainteresowania się zagadnieniem racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody i
rozszerzenie podmiotu działań ochronnych, ściśle wiąże się z powstaniem koncepcji ochrony
środowiska. Istotny wpływ na ukształtowanie się tych zamierzeń miało ogłoszenie w 1969 r.
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alarmującego raportu ONZ pt. „Człowiek j jego środowisko” oraz ustalenia międzynarodowej
konferencji ONZ w Sztokholmie w 1972 r. poświęconej problematyce środowiskowej1.
Po tym okresie kolejne raporty Klubu Rzymskiego krytycznie oceniały dalszy rozwój
gospodarczy oparty na teorii nieograniczonego wzrostu ekonomicznego, powodującego
pogarszanie się stanu środowiska przyrodniczego. Wskazywano przy tym na konieczność
zachowania w procesach wytwórczych równowagi pomiędzy działalnością gospodarczą,
a zasobami przyrody. Efektem tych postulatów była próba sformułowania pojęcia
zrównoważonego rozwoju i upowszechnienie go w światowej terminologii przez
międzynarodowe agendy ONZ z podkreśleniem, że zrównoważony rozwój społecznogospodarczy jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Kontynuacja tej
problematyki znalazła swoje urzeczywistnienie w postaci zintegrowania rozwoju
ekonomicznego z ochroną środowiska przyrodniczego, „skonkretyzowana w 1975 r. na III
sesji zarządzającej Programem Ochrony Środowiska ONZ. Sformułowano wówczas tezę, że
społeczeństwo realizujące koncepcję zrównoważonego rozwoju uznaje nadrzędność wymogów
2
ekologicznych oraz respektuje prawa i potrzeby przyszłych pokoleń” .
Wdrożenie tej tezy do praktyki gospodarczej wymaga ciągłego oddziaływania na wiele
dyscyplin naukowych, takich jak np. nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych,
bowiem współczesne traktowanie zrównoważonego rozwoju nie dotyczy tylko uwarunkowań
ekologicznych obecnego rozwoju społeczno-gospodarczego, ale obejmuje również takie
obszary, jak demografia, ochrona zdrowia, edukacja i kultura. Takie traktowanie
zrównoważonego rozwoju wywołało wśród badaczy zainteresowanie próbą sformułowania
definicji tak pojętego rozwoju.
Spośród wielu definicji, które ukazały się w licznych publikacjach w następstwie tego
zaangażowania, za najbardziej trafną, oddającą istotę zrównoważonego rozwoju, uznano
definicję , którą zawiera raport Światowej Komisji ds. Rozwoju i Środowiska „Nasza wspólna
przyszłość” opracowany w 1987 r. pod kierunkiem ówczesnej premier Norwegii
G.H. Bruthland. W myśl tej definicji rozwój jest trwale zrównoważony, gdy zapewnia
zaspokojenie potrzeb współczesnego społeczeństwa, nie przekreślając szans przyszłych
pokoleń na ich zaspokojenie3.
Rozwój ten odnosi się do aspektów środowiskowych, gospodarczych i społecznych,
a tym samym powinien identyfikować interakcję człowieka i otaczającego go środowiska.
W tym kontekście zrównoważony rozwój oznacza, że wzrost gospodarczy prowadzi do
spójności społecznej, w tym m.in. do zmniejszania rozwarstwienia społecznego,
wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji oraz podnoszenia

1

2
3
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Tamże, s.45.
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jakości środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie szkodliwego wpływu produkcji
i konsumpcji na stan środowiska w Polsce.

EKOLOGIA A GOSPODARKA
Od czasu rewolucji przemysłowej trwającej od połowy XVIII w. człowiek w znacznym
stopniu uniezależnił się od warunków środowiska przyrodniczego. Wprowadzone przez niego
przekształcenia doprowadziły do uruchomienia na skalę globalną nowych technik wytwarzania
ze szkodą dla środowiska. Presja na środowisko wywierana przez nową gospodarkę choć
narastała od dawna, to jej nasilenie wystąpiło od połowy XIX w. Rewolucja przemysłowa
umożliwiła dynamiczny rozwój sił wytwórczych i przyczyniła się do powstania wielu
sektorów przemysłowych negatywnie oddziaływujących na środowisko. Problematyka
ochrony środowiska w ówczesnych latach była całkowicie pomijana w koncepcjach rozwoju
gospodarczego. Szczególnie niebezpieczne okazały się nieprzyjazne środowisku technologie
i wyroby nie poddające się naturalnej degradacji. Cały system wytwórczy był ukierunkowany
głównie na intensywny wzrost gospodarczy przy użyciu nieograniczonych zasobów
naturalnych.
W działalności gospodarczej nawet do połowy XX w. środowisko było traktowane jako
podstawowe źródło pomnażania bogactwa narodowego, nie bacząc na jego degradację
powodowaną nadmierną eksploatację i emisję zanieczyszczeń.
Także w Polsce tego typu koncepcja rozwoju ekonomicznego nie uwzględniała
w należytym stopniu wymagań ochrony środowiska nawet w okresie 1945-1980 r. System
gospodarczy nadal opierał się na założeniu, że główne cele społeczno-ekonomiczne osiągnięte
zostaną w wyniku procesu uprzemysłowienia kraju, a rozwój gospodarczy powinien odbywać
się dzięki maksymalnemu wykorzystaniu zasobów przyrody4. Tak rozumiana efektywność
gospodarcza odbywała się często kosztem środowiska, które w ówczesnych formułach
rachunku ekonomicznego nie znajdowało właściwej wyceny. Niewłaściwe jego
wartościowanie wynikało z przekonania, iż dobra pochodzące ze środowiska nie mają ceny
rynkowej, ponieważ nie były przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży. Pogląd taki sprzyjał
wytwarzaniu jak największej ilości dóbr materialnych, zarówno w systemie gospodarki
centralnie planowanej, jak i rynkowej bez nakładów na ochronę środowiska.
Dynamiczny rozwój gospodarczy w całej UE począwszy od lat 90. na skutek wyraźnych
akcentów z jej strony o uwzględnieniu w tych procesach zrównoważonego rozwoju
spowodował, że zasoby zaczęto traktować jako ograniczone, a niekiedy stały się także
czynnikiem limitującym działalność gospodarczą. Od tego czasu powiązania pomiędzy
gospodarką, a środowiskiem zaczęły stopniowo wchodzić w zakres zainteresowań ekonomii,
której przedmiotem badań stały się zasoby odznaczające się relatywnie największą rzadkością.
4

A. Bołtroniuk, Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych, wyd. cyt., s. 22.

9

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

Dzięki tym interakcjom na obecnym etapie rozwoju, wszystkie zasoby przyrody są dobrami
ekonomicznymi, ograniczonymi w relacji do społecznych potrzeb.
Świadomość o konieczności ochrony środowisk spowodowała, że obecnie w działalności
gospodarczej na wszystkich poziomach występują ograniczenia ekologiczne. Z jednej strony
środowisko jest traktowane jako bariera rozwoju przedsiębiorstwa ze względu na określone
normy emisji zanieczyszczeń czy jakości produktów, z drugiej zaś istnienie zasobów
naturalnych umożliwia prowadzenie działalności wytwórczej i usługowej5. Przyjmujemy przy
tym, że obecnie pod pojęciem zasobów naturalnych rozumie się takie bogactwa, jak: minerały,
gleby, wody, powietrze, roślinność, zwierzęta, siły przyrody oraz walory przyrodnicze jako
przestrzeń geograficzna, piękno krajobrazu i mikroklimat, które w dużym stopniu
oddziaływają na jakość życia człowieka.
Obecnie zgłaszane są również postulaty, aby w miarę powiększania powierzchni
chronionej m.in. na skutek utworzenia obszarów „Natura 2000”, system ochrony stal się
integralną częścią procesów gospodarczych uwzględniających ideę zrównoważonego rozwoju.
W tej sytuacji podstawą działalności gospodarczej jest wyłącznie efektywne
wykorzystanie wszystkich czynników produkcji, w tym środowiskowych bowiem nadal pełni
ono w tej sferze trzy zasadnicze funkcje, a mianowicie:
1. stanowi źródło różnego rodzaju zasobów naturalnych,
2. jest miejscem lokalizacji procesów produkcyjnych, rolnych, leśnych i rybackich,
3. absorbuje i znacznym stopniu neutralizuje odpady powstające w procesach
6
wytwórczych i konsumpcyjnych.
Zatem nie należy marginalizować zasobów środowiska, ale racjonalnie korzystać z nich
dla potrzeb rozwoju z zachowaniem wszelkich norm ich pozyskiwania i przetwarzania.
Istnienie bowiem ograniczonej ilości zasobów, głównie nieodnawialnych, nie oznacza, że
należy całkowicie zrezygnować z ich użytkowania. Chodzi przede wszystkim o to, aby
podczas ich eksploatacji przestrzegać nie tylko norm określonych dla danej działalności, ale
jednocześnie świadomie zachować odpowiedzialność ekologiczną wobec przyszłych pokoleń,
które mogłyby w przyszłości odnosić także korzyści z zasobów przyrody.
Obecnie innowacyjność sensu largo nie tylko tworzy niskoemisyjne technologie, ale
również umożliwia racjonalne korzystanie z zasobów środowiska przyrodniczego. Dlatego
należy brać pod uwagę fakt, że nowoczesne metody wytwarzania nie tylko nie kolidują ze
środowiskiem, ale są również w stanie produkować coraz więcej dóbr związanych z jego
ochroną. Zatem należy tylko dotrzeć do szerokiej świadomości społecznej i wskazać, że
zastępowanie dotychczasowej infrastruktury technicznej procesami i wyrobami ekologicznymi

5

6
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H. Kruk, Znaczenie środowiska przyrodniczego we współczesnych teoriach wzrostu gospodarczego [w:]
Problemy ekonomii ,polityki ekonomicznej i finansów publicznych pod red. J. Sokołowskiego, Prace
naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 191.
A. Bołtroniuk, Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych, wyd. cyt., s. 17.
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pozwoli łagodnie przejść do gospodarki niskoemisyjnej. Upowszechnienie takiej gospodarki
wymaga ze strony państwa ciągłego monitorowania procesów ekologiczno-gospodarczych
i ciągłego podejmowania odpowiednich przedsięwzięć, w celu utrzymania stałego
zrównoważonego rozwoju kraju i regionów. Gwarantem utrwalenia takiego kierunku
w gospodarce jest polityka ekologiczna, a także polityka zrównoważonego rozwoju, które
w obecnym czasie nabrały istotnego znaczenia, zarówno na gruncie prawa unijnego, jak
i krajowego.
Ze względu na aspekty utrwalone także w ustawodawstwie krajowym, obecnie kładzie się
duży nacisk na kontrolę stanu środowiska oraz stymulowania w sposób ciągły rozwoju
społeczno-gospodarczego, uwzględniającego zasady poszanowania środowiska naturalnego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Znajduje to swoje przełożenie na relacje ustawowe do
takich dokumentów, jak Raport ochrony środowiska, będący zasadniczym narzędziem kontroli
7
planowanych przedsięwzięć, które winny uwzględniać i akceptować normy środowiskowe .
W przypadku negatywnej oceny, zadania nie powinno się realizować, ponieważ
środowisko przyrodnicze jest obecnie taktowane na równi z rozwojem społecznym
zaspokajającym potrzeby ludności i ze wzrostem gospodarczym.
Raport tego rodzaju jest podstawowym i jedynym dokumentem oceny oddziaływania
danego przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko. Obowiązek jego sporządzenia wynika
z ustawy z dnia 30 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).
Warto przy tym wspomnieć, że w woj. świętokrzyskim często dochodzi do wydłużenia
procedur środowiskowych przy ogólnym trendzie skracania procesów inwestycyjnych
związanych często z koniecznością wydatkowania środków unijnych w określonym czasie, co
zniechęca inwestorów do podejmowania zadań mogących znacząco oddziaływać pozytywnie
na środowisko. Opóźnienia te dotyczyły głównie inwestycji drogowych, komunalnych
i budowy lotniska w Obicach koło Kielc8.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W STRATEGII UNII EUROPEJSKIEJ
Strategia Zrównoważonego Rozwoju powstała w 2001 r., a następnie została odnowiona
w czerwcu 2006 r. Naczelnym celem odnowionej SZR UE było określenie rozwoju działań
zapewniających obecnym i przyszłym pokoleniom stały wzrost jakości życia poprzez
tworzenie społeczności opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju, tj. społeczeństwa
wydajnie gospodarującego zasobami i korzystającego z ich wartości zapewniając sobie

7

8

J. Śliwa, Raport oddziaływania na środowisko jako dowód postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko, „Samorząd Terytorialny” 2015, Nr 9, s. 40.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2014, s. 188.
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i przyszłym pokoleniom dobrobyt, przy zachowaniu ochrony przyrody i spójności społecznej.
W tym kontekście do głównych celów Strategii zaliczono:
1. ochronę środowiska naturalnego,
2. sprawiedliwość i spójność społeczną,
3. dobrobyt gospodarczy,
4. realizację zobowiązań UE w skali międzynarodowej.9
Podstawowe prace koordynacyjne dotyczące wdrażania SZR UE realizuje Grupa
Robocza Eurostatu ds. .Zrównoważonego Rozwoju. Gromadzi ona przedstawicieli krajów
członkowskich UE, w szczególności reprezentantów krajowych urzędów statystycznych,
przedstawicieli ministerstw i instytucji odpowiadających za politykę zrównoważonego
rozwoju. Eurostat na bieżąco gromadzi dane krajów członkowskich i publikuje je na swojej
stronie internetowej w zakładce ‘Selected statistis - Sustainable development indicators”. Dane
te ukazują się co dwa lata w raporcie Komisji Europejskiej.
W Polsce dane zasilające bazę wskaźników zrównoważonego rozwoju prowadzoną przez
Eurostat przygotowuje kilka instytucji, a przede wszystkim Główny Urząd Statystyczny i Urzędy
Statystyczne, jak również Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank
Polski, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Głównym narzędziem określającym szczegółowo cele i priorytety rozwojowe UE jest
obecnie Strategia „Europa 2020”, przewidziana na lata 2010-2020 i jest jednocześnie
odpowiedzią Europy na nasilające się zjawiska kryzysowe i nowo powstające z tym wyzwania.
Dokument ten przestawia wizję społecznej gospodarki rynkowej, której głównymi założeniami
są: inteligentny i zrównoważony rozwój a także rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.
W praktyce oznacza to wspieranie innowacji, rozwoju wiedzy, efektywne wykorzystanie
zasobów, konkurencyjność i ochronę środowisk oraz zwiększenie zatrudnienia i utrwalenie
spójności społecznej i terytorialnej.
Monitoring realizacji Strategii „Europa 2020” przewiduje coroczne raporty Komisji
Europejskiej na podstawie ustalonego zestawu wskaźników służących do oceny
wytypowanych obszarów tematycznych. Wskaźniki te obejmują obszar zatrudnienia,
inwestycji, B +R, emisji dwutlenku węgla i energii, edukacji oraz ubóstwa10.
W oparciu o Strategię „Europa 2020”, Komisja Europejska opracowała siedem projektów
przewodnich, które umożliwiają szybszą realizację priorytetów wynikających z celów
nadrzędnych. Do jednych z nich należy „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”.
W projekcie tym uzależnia się wzrost gospodarczy od racjonalnego wykorzystania zasobów,
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, modernizacji transportu oraz propagowanie efektywności energetycznej.

9
10
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Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS, Urząd Statystyczny Katowice 2011, s. 7.
Tamże, s. 6.
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Poważnym wsparciem UE w kwestii zrównoważonego rozwoju, ze strony OECDOrganizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang.Organization for Economic COoperation and Development) – była „Strategia Zielonego Wzrostu” (Green Growth Strategy),
przyjęta w I połowie 2011 r., która zwraca uwagę na działania na rzecz przywrócenia
równowagi ekologicznej i zapobiegania zagrażającemu nam kryzysowi klimatycznemu.
„Zielony wzrost” jest rozumiany jako działania w kierunku osiągnięcia rozwoju
gospodarczego, przy jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska, zachowaniu
bioróżnorodności oraz wykorzystywaniu zasobów naturalnych w sposób, który nie narusza
równowagi ekologicznej. Strategia ta tworzy ramy zapewniające taką politykę, która pozwoli
na większą integrację gospodarczą, zmianę wzorców konsumpcji i produkcji prowadzącą do
rozsądnego wykorzystania ograniczonych zasobów11.
Strategia 34 wysoko rozwiniętych krajów skupionych w OECD wskazuje nie tylko na
integralność ich gospodarek, ale jednocześnie określa też praktyczne narzędzia polityki
pozwalającej na bezpieczne przejście do bardziej proekologicznej gospodarki, zarówno na
poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W USTAWODAWSTWIE POLSKIM
W Polsce brak jest odrębnej strategii zrównoważonego rozwoju kraju, mimo to w licznych
dokumentach określone zostały w perspektywie wieloletniej cele społeczne i przedsięwzięcia
gospodarze, które będą realizowane zgodnie z zasadą trwałego i zrównoważonego rozwoju,
uwzględniające spójność społeczną, ekonomiczną i ekologiczną.
Polska uczestnicząc w Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”
oraz podpisując trzy dokumenty o charakterze deklaratywnym: Deklarację z Rio na temat
środowiska i rozwoju, Program Działań Agenda 21, Deklarację zasad zrównoważonego
rozwoju zarządzania lasami oraz dwie umowy globalne: Konwencję w sprawie zmian klimatu
i Konwencję różnorodności biologicznej, zobowiązała się do wdrażania zasad
zrównoważonego rozwoju12. Momentem przełomowym we wprowadzaniu koncepcji
zrównoważonego rozwoju do prawodawstwa krajowego było uznanie w 1997 r. tę ideę za
zasadę konstytucyjną. Właśnie w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. stwierdza się, że Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności
swojego terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo
obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się
zasadą zrównoważonego rozwoju.
Uzupełnieniem tych postanowień jest ich rozwinięcie w art. 74 Konstytucji RP
w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony środowiska w brzmieniu:

11
12

www.occd.org/grengrowth
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS, Urząd Statystyczny Katowice 2011, s. 10.
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1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne
współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stan
środowiska.
Z kolei pojęcie zrównoważonego rozwoju najszerzej zostało zdefiniowane w art. 3 pkt. 50
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jed. Dz. U. z 2013 r. poz.
1232 z późn. zm.), zgodnie z którym: Przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój
społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych,
gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
Następnym aktem normatywnym,, w którym występuje pojęcie zrównoważonego
rozwoju jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jed. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.). Planowanie wg tej ustawy zapewnia ład
przestrzenny i zrównoważony rozwój, a przy sporządzaniu koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, uwzględnia się zasady zrównoważonego rozwoju w oparciu
przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania.
Problematyka omawianego rozwoju została także zaakcentowana w art.2 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1649)
w brzmieniu: Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań
podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju
kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia
konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej,
regionalnej i lokalnej. Polityka ta winna być realizowana na podstawie strategii rozwoju
i programów operacyjnych.
Politykę tę prowadzą:
1. Rada Ministrów.
2. samorząd województwa.
3. samorząd powiatowy i gminy.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. również
w takich dokumentach jak:
1. Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe.
2. Polityka klimatyczna Polski- Strategie redukcji emisji gzów cieplarnianych w Polsce
do roku 2020.
3. Polityka energetyczna Polski do 2030 r.
4. Polityka transportowa Państwa na lata 2006-2025.

14

Gospodarka i Finanse. Zeszyt 7. Społeczeństwo, gospodarka, firma w przestrzeni lokalnej i globalnej.

Wszystkie obecne i tworzone strategie oraz programy rozwoju uwzględniają zasadę
zrównoważonego rozwoju podczas realizacji celów społecznych i gospodarczych
z zachowaniem wszystkich kwestii związanych z utrzymaniem równowagi środowiska
przyrodniczego.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W DOKUMENTACH WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Pod pojęciem rozwoju regionalnego rozumie się wzrost społeczno-gospodarczy w celu
zapewnienia miejscowej ludności życia według standardów europejskich. Ciągła poprawa
jakości bytu mieszkańców uzależnione jest od racjonalnego wykorzystania głównie czynników
ekonomicznych, społecznych, ekologicznych i przestrzennych.
Teorie rozwoju regionalnego oparte są na jednym z dwóch z podstawowych założeń
dotyczących naturalnego stanu gospodarki. Są to: teorie osadzone na ścieżce rozwoju
zrównoważonego, gdzie podkreśla się, że naturalnym stanem gospodarki jest równowaga
i dążenie do jej osiągnięcia oraz teorie osadzone na ścieżce rozwoju niezrównoważonego,
13
gdzie wskazuje się, iż istnienie nierównowagi w gospodarce jest siłą sprawczą rozwoju .
W teoriach tych zwraca się uwagę, iż w polityce regionalnej powinny być uwzględnione
zagadnienia związane z należytym wykorzystaniem miejscowych zasobów oraz dostosowanie
struktury prowadzonej działalności do regionalnego potencjału środowiska przyrodniczego,
celu utrzymania spójności społecznej ekonomicznej.
Podstawowym dokumentem, który w sposób istotny taktuje problematykę
zrównoważonego rozwoju jest Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku
2020. Omawiając ukierunkowanie gospodarki na branże i technologie przyjazne środowisku
przyrodniczemu, nie ma nawiązania do teorii rozwoju regionalnego, która jednoznacznie
wskazuje na współczesne trendy występujące w gospodarce regionów UE. Natomiast powołuje
się na Strategię „Europa 2020”, głównie na jej elementach zrównoważonego rozwoju.
Dostrzegając tendencje rozwojowe UE, w Strategii Województwa Świętokrzyskiego zapisano, że
jednym z celów strategicznych wypełniających misję województwa jest koncentracja na
ekologicznych aspektach rozwoju regionu. Jednocześnie czyni się zastrzeżenie, że struktura woj.
świętokrzyskiego uniemożliwia radykalne przechodzenie do gospodarki nisko emisyjnej bez
negatywnych konsekwencji dla rozwoju regionu i jego rynku pracy. Mimo to należy zmierzać
w kierunku ograniczenia negatywnych efektów środowiskowych, generowanych przez podmioty
gospodarcze, w połączeniu z poszerzeniem świadomości ekologicznej mieszkańców regionu,
m.in. poprzez edukację i promocję postaw proekologicznych.

13

J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalnych, CeDeWu,
Sp.z o.o., Warszawa 2012, s. 54.
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Misja ekologicznego rozwoju oprócz jej zarysu ogólnego, znalazła także swoje
odzwierciedlenie w konkretnych przedsięwzięciach, które winny obejmować m.in.:
1. promocję i wspieranie w szerokim zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, wraz z uruchomieniem produkcji elementów infrastruktury dla tego sektora,
2. implementację niskoemisyjnych technologii węglowych,
3. wspieranie działalności badawczo-rozwojowej zorientowanej na wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego,
4. modernizację energetycznej, ciepłowniczej, gazowniczej sieci przesyłowej,
5. promocję wykorzystywania proekologicznych środków transportu,
6. uruchamianie zakładów utylizacji odpadów komunalnych,
7. budowę i modernizację oczyszczalni ścieków,
8. rozbudowę i modernizację infrastruktury chroniącej przed powodziami w dorzeczu
14
Wisły.
Do kolejnego dokumentu, w którym najczęściej wymienia się pojęcie zrównoważonego
rozwój, jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.
Stwierdzono w nim, że uwzględniając preferowane kierunki rozwoju woj. świętokrzyskiego,
kształtowanie gospodarki przestrzennej w przyszłości będzie przebiegało zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju poprzez ochronę i racjonalne zagospodarowanie zasobów i dóbr
kultury materialnej.
Do priorytetów, które stworzą przesłanki do zrównoważonego zagospodarowania
przestrzeni w woj. świętokrzyskim zaliczono m.in.:
1. Zapewnienie ciągłości i spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych
i powiązań ekologicznych także z obszarami „Natura 2000”.
2. Ochronę i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego, takich, jak :
gleby, wody, powietrze, kopaliny i lasy.
3. Przywracanie równowagi przyrodniczej na obszarach zdegradowanych.
4. Rozwój komunalnej infrastruktury ochrony środowiska.
5. Osiągnięcie europejskich standardów ochrony zasobów wód i bezpieczeństwa
powodziowego.
6. Minimalizację zagrożeń hałasem w miastach i w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu
ruchu pojazdów.15
Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli są świadomi stanu środowiska
w województwie świętokrzyskim i dlatego podejmowane są konkretne przedsięwzięcia w celu
zminimalizowania negatywnych skutków oddziaływania na zasoby przyrody. Należy do nich
niewątpliwie stały monitoring jakości powietrza, wody i gleby oraz natężenie hałasu. Dzięki
podejmowanym zabiegom, normy jakości powietrza nie są przekroczone, chociaż jego jakość
na terenie woj. świętokrzyskiego odbiega od kryteriów jakościowych UE. Z kolei jakość wody
14
15
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Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Kielce 2013, s. 54-55.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2014, s. 259.
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w 2014 r. badana w punktach monitoringu operacyjnego w 67 % została zaliczona do kl. II i III
jako dobra ze względu na stan chemiczny, a w 33% do kl. IV i V jako wody o słabszym
poziomie chemicznym16.
Realizacja polityki ekologicznej według zasad zrównoważonego rozwoju najskuteczniej
postępuje – zdaniem organów regionu, poprzez miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Dlatego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Świętokrzyskiego po uprzednim nawiązaniu do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2030 i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, jednoznaczne
podkreślono, iż ochrona środowiska jest integralnym elementem racjonalnego gospodarowania
w regionie. Ponadto stwierdzono, że dokument ten stanowi instrument zintegrowanego
i długofalowego planowania, którego zadaniem jest także pełnienie w regionie funkcji:
reglamentacyjnej, koordynacyjnej, promocyjno-marketingowej i negocjacyjno-informacyjnej
dla potrzeb wszystkich podmiotów działających na obszarze woj. świętokrzyskiego.

PODSUMOWANIE
Polityka ekologiczna UE przeszła długi i dość trudny proces przemian, zanim została
ukształtowana spójna koncepcja programowo – realizacyjna zawarta w Strategii „Europa
2020”, określająca główne kierunki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
W Polsce idea zrównoważonego rozwoju, dzięki tym przemianom w UE, zyskała rangę
konstytucyjną i została wyeksponowana w licznych ustawach i programach krajowych, a także
w dokumentach samorządów regionalnych i lokalnych.
Nasilenie instytucjonalne o bezwzględnym respektowaniu zrównoważonego rozwoju,
skierowane głównie pod adresem polityki przemysłowej, energetycznej i koncepcji
zagospodarowania przestrzennego wszystkich obszarów, wpłynęło również na
świadomość wśród teoretyków, jak i praktyków o konieczności uwzględnienia czynnika
ekologicznego w naukach ekonomicznych i w systemach gospodarowania w skali
makroekonomicznej.
Kształtowanie i wdrażanie zrównoważonego rozwoju w kontekście założeń Polityki
Ekologicznej Państwa, znalazło swoje odzwierciedlenie również w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, w którym wskazano,
że dokument ten stanowi ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania z uwzględnieniem ochrony środowiska i tylko racjonalnego korzystania z dóbr przyrody. Samorządy
terytorialne wszystkich strzebli, opracowując plany perspektywicznego rozwoju,
uświadomiły sobie stan środowiska na swoim terytorium i podjęły konkretne
przedsięwzięcia w celu zminimalizowania negatywnych skutków oddziaływujących na
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zasoby przyrody. Należy do nich niewątpliwie decyzja o systematycznym monitorowaniu
stanu jakości powietrza, wód, gleb i natężenie hałasu. Dzięki tym przedsięwzięciom, także
zapobiegawczym, dobra przyrody na tym obszarze utrzymują się w akceptowanych
normach jakościowych. Działania tego rodzaju świadczą o tym, że administracja
samorządowa realizuje swoje powinności ustawowe. Natomiast zasadniczym problemem
jest działalność pozostałych podmiotów, bowiem funkcjonujący obecnie mechanizm
gospodarki rynkowej nie motywuje ich do uwzględniania kategorii ekologicznych w ich
działalności gospodarczej. Nie tworzy zatem warunków skłaniających te podmioty do
łączenia aktywności gospodarczej z zachowaniem bezpieczeństwa dla środowiska
przyrodniczego. Dlatego gospodarowanie w tej sferze nie respektuje w dostatecznym
stopniu wymogów związanych z realizacją funkcji ochronnych środowiska. Świadczy
o tym słabe wyposażenie zakładów i obiektów w elementy infrastruktury chroniącej
środowisko. Stąd jeszcze w 2014 r. w woj. świętokrzyskim było 81 szczególnie
uciążliwych zakładów emitujących do powietrza zanieczyszczenia pyłowe oraz gazowe.
Zakłady te należały do przemysłu energetycznego. ciepłowniczego, maszynowego,
metalurgicznego i materiałów budowlanych, który w głównej mierze na skutek
niewłaściwej eksploatacji surowców mineralnych, przyczynia się do degradacji
środowiska, w którym ponadto rozlokowano 49 składowisk odpadów komunalnych, ze
względu na niski poziom ich utylizacji recyklingu.
Dotychczasowe dość liczne unormowania UE, krajowe i regionalne nie przyniosły
satysfakcjonujących efektów w kwestii zrównoważonego rozwoju. Okazało się, że zakazy,
nakazy i rekomendacje zawarte w normach prawnych nie są wystarczające dla
kompleksowego wdrożenia zrównoważonego rozwoju w gospodarce mikro- i makroekonomicznej. Dlatego z przesłanek tych rodzi się przekonanie, że urzeczywistnienie koncepcji
zrównoważonego rozwoju znajduje się w gestii podmiotów zarządzających środowiskiem
i czerpiących korzyści z eksploatacji zasobów przyrody. Zatem rozwój ten powinien być
realizowany przez wdrażanie szczegółowych zasad opracowanych dla każdego podmiotu
gospodarczego i poprzez powszechną edukację ekologiczną społeczeństwa. Podniesienie
wiedzy ekologicznej społeczeństw regionalnych i lokalnych oprócz zwiększenia ochrony
zasobów przyrody, zapobiegnie również wszelkim konfliktom w relacji środowisko
a działalność gospodarcza i tym samym przyczyni się do obniżenia kosztów związanych
z ochroną środowiska przyrodniczego.
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - GLOBALNE WYZWANIE
WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI
Streszczenie
Rozwój cywilizacyjny potęgowany postępem technicznym doprowadził do zachwiania
równowagi w środowisku na skutek rabunkowej eksploatacji zasobów przyrody. Deformacja
środowiska zapoczątkowała wiele procesów szkodliwych dla życia człowieka i gospodarki.
Zagrożenia te zostały dostrzeżone już od dawna, ale dopiero w połowie XX w. czyniono
zabiegi prawne i ekonomiczne o doprowadzenie do racjonalnego korzystania z dóbr przyrody
poprzez stosownie w tym zakresie ekologicznych technologii. Tworzenie szerokiej przestrzeni
dla tego rodzaju gospodarki utrwalił pogląd, że zachowanie środowiska w należytym stanie,
także dla przyszłych pokoleń, stało się koniecznością wdrożenia zrównoważonego rozwoju.
Publikacja niniejsza stanowi próbę przybliżenia idei zrównoważonego rozwoju, jako głównego
determinanta przyszłej gospodarki Unii Europejskiej, naszego kraju i województwa
świętokrzyskiego.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, środowisko, ekologia, zasoby przyrody.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT - A GLOBAL CHALLENGE
OF THE MODERN ECONOMY
Abstract
The development of civilization enhanced by technical progress has led to an imbalance in the
environment as a result of wasteful exploitation of natural resources. Deformation of the
environment initiated a number of processes harmful to human life and the economy. These
threats were recognized a long time ago, but only in the middle of the twentieth century, some
legal and economic steps to bring about the rational use of natural resources through
appropriate in this field green technologies were taken. Creation of a broad space for this kind
of economy was consolidated by the view that preservation of the environment in a good
condition, also for future generations, became a necessity to implement sustainable
development. This publication is an attempt to introduce the idea of sustainable development as
the main determinant of the future economy of the EU, our country and the świętokrzyskie
region.
Keywords: sustainable development, the environment, ecology, natural resources.
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SUSTAINABLE USE AND CONSERVATION
OF RENEWABLE NATURAL RESOURCES

Definition of approaches to sustainable use and conservation of renewable natural resources
should be referred to as a system of actions aimed to face unbalance challenges in socialeconomic and economic interests and conserve natural resources from any harmful influence,
destruction, wreck or devastation.
A range of laws and other legal acts is directed at determination of legal guarantees of
sustainable use and conservation of certain kinds of natural resources in Ukraine. The
following Laws of Ukraine refer to this problem: "On lands conservation" [10], "On state
control of land use and conservation" [7], "On amelioration of lands" [9], "On pesticides and
agrochemicals" [11] and other. In particular, Law of Ukraine “On land conservation” stipulates
the system of legal, organizational, economic, technological and other measures, directed at
sustainable use of lands, avoiding ungrounded exemption of agricultural lands for nonagricultural needs, their conservation from anthropogenic influence, reproduction and recovery
of soil fertility, increasing the productivity level of forest soils, providing special regime for the
use of lands for environmental, health, recreational, historical and cultural purposes.
Concerning the soil resources, conservation of soils is defined by the law as the system of
legislative, organizational, technological and other measures, directed at preservation and
reproduction of fertility and unity of soils, avoiding degradation, agricultural production with
use of soil-protective technologies and provision of ecological safety of environment.
According to M. Hvesyk, mechanisms for regulating sustainable use and conservation of
lands should include:
− granting tax and loan exemptions for those land owners exclusively, who arrange
measures on reproduction of soil fertility, improving of quality of soils either at their
own or loaned costs (exemption from profit tax of the part of profit invested in soilprotective measures, paying interest for the loans used for soil protective measures at
the cost of the state);
− funding budget costs for arranging measures on reproduction of soils, damaged not at the
fault of land users, and long-term actions (reconstruction of agro landscapes, transformation
of lands with huge territory, construction of hydro ameliorative systems etc.);
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− exemption from land tax for users of lands under restoration or reclamation for the
whole project period of such measures;
− partial compensation of unearned profits for producers of goods during the period of
temporary abandonment of degraded lands; accelerated allowance of capital funds of land
and environmental intent; setting mark-ups for ecologically safe products in the amount
enough to compensate additional costs spent on soil conservation for land users. In addition,
researcher also stresses the need to develop a system of economic and legal sanctions as
a punishment for decreasing quality state, violation or damage of soils [14, p. 26].
The Article 164 of the Land Code of Ukraine stipulates the following list of measures for
land resources conservation: the substantiation and ensuring sustainable land use; protection of
agricultural lands, forest lands, bushes from ungrounded exclusion for other purposes; soils
protection from erosion, sill, flooding, waterlogging, resalting, drying, condensation, pollution
with industrial wastes, chemicals and radioactive substances, other adverse natural and
anthropogenic processes; conservation of natural wetlands; preventing deterioration of
aesthetic state and ecologic role of anthropogenic landscapes; abandonment of degraded and
low productive agricultural lands [3].
What concerns protection of biological resources in agriculture, the Law of Ukraine “On
protection of animals from abuse” was adopted in 2006. The Law is dedicated to wildlife
protection and conservation, protection of their natural rights [8]. The basic principles of
animals treatment are: inadmissibility of abuse and its inconformity with morality and
humanity principles; ensuring life conditions for wildlife corresponding their biologic, specific,
individual qualities; deprivation of property rights and other rights for animal species in case of
abuse; legal punishment for abuse. In particular, protection of farm animals according to the
Law provides for forbiddance of use of painful and harmful measures while keeping and
getting products from animals (at milking, shearing, feeding). The changes of breed or habits of
animals are not allowed at animal breeding with use of biotechnological methods or genetic
engineering in cases where such changes can cause suffering of animals.
Understanding of the sense of sustainable use, preservation and conservation and
reproduction of natural resources depends on interrelation of the mentioned elements and forms
the bases of the modern model of managing renewable natural resources in agriculture.
Some scholars [4, p. 18] explain sustainable land use a complete involvement of all lands
in economic activity and their effective use for the intended purpose, ensuring the most
favorable conditions for high productivity of agricultural lands and getting maximal amount of
production at the unit of surface with minimal spending of workforce and money. At this,
conservation of lands and their extended reproduction are to be assured.
V. Rusan understands sustainable agricultural use as a science-based use of agricultural
lands, directed at reaching maximal effect in the process of economic activity with taking into
consideration their quality characteristics and certain natural and climate conditions of
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production with keeping to ecologic requirements [12, p. 30]. L. Fomenko argues that rational
use of agricultural lands expresses the human relations in the course of technological
manufacturing processes related to agricultural production with the aim of maximal meeting
the food needs of population at ensuring reproduction and growth of productive potential of
land resources and supporting increase of ecological level of these both resources and
environment as a whole [13].
Table 1
Models of renewable natural resources development *

Natural resources use model
Directions:
- Increasing productivity of forests, soils and animals;
- Increasing economic efficiency of the use of natural resources;
- Increasing fertility of soils, efficiency of forest lands, providing special regime for the use of
environmental, health, recreational, historic and cultural lands;
- Forming favorable conditions for high productivity of agricultural lands and getting maximal
amount of production at a unit of surface with minimal spending of workforce and costs.
Result: ensuring economic efficiency and sustainability in allocation and use of natural resources

Natural resources conservation model
Directions:
- Making ecologically and socially oriented decisions;
- Prevention of negative results of anthropogenic influence on natural resources, creating safe
environment for population and for the environment;
- Structural and technological changes and transfer of ecologically friendly manufacturing
technologies;
- Improvement of growing conditions;
- Implementation of new technologies;
- Substantiation and ensuring sustainable land use;
- Preservation of agricultural lands, forest lands and bushes from ungrounded extinction for other
purposes;
- Soils conservation from erosion, sill, flooding, waterlogging, resalting, drying, condensation,
pollution with manufacturing wastes, chemicals and radioactive substances, other adverse natural
and anthropogenic processes;
- Preserving natural wetlands;
- Preventing of deterioration of aesthetic state and ecologic role of anthropogenic landscapes;
- Deterioration of degraded agricultural lands and lands with low productivity.
Result: safety of environment

Natural resources reproduction model
Directions:
- Preservation and reproduction of fertility and unity of soils, avoiding their degrading, farming with
use of soil-protective technologies; increasing the quality of soils;
- Reuse of industrial wastes;
- Reproduction of natural fertility of soils, preserving and improving agro landscapes;
- Utilization of the system of agro technical, agro chemical, ameliorative, erosion preventive, phyto
sanitary measures for preservation and increasing fertility of agro lands; implementation of soil
protective technologies.
Result: ensuring simple and extended reproduction of natural resources
*Original development
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Generalization of development models of renewable natural resources enables to outline
their efficiency through division by the directions of natural resources use (Table 1). The
implementation efficiency of the natural resources use models resolves into provision of
economic efficiency and sustainability of allocation and use of such resources by means of
increasing productivity of land, forest, agricultural resources.
Development of model directed at conservation of natural resources will help in
environmentalization of sectors and kinds of economic activity, provision of ecological
sanitation of environment that will allow to minimize negative effects of anthropogenic
influence on natural ecosystems, agro and forest landscapes in future etc.
Under modern market conditions, the model for reproduction of natural resources gets
special topicality. It should result in provision of simple and extended reproduction of natural
resources. Such model will be based on preservation, conservation and extended reproduction
of natural resources, assuring conditions for self-reproduction of natural environment. It will
support development of safe and comfortable living environment for humans, harmonization of
“human-nature” relations. Implementation of models for sustainable use, conservation and
extended reproduction of natural resources will allow developing safe living environment, food
supply security of the state based on growing organic foods, adhering conceptual approaches
for balanced use of renewable natural resources.
Basic principles of sustainable use in the sphere of renewable natural resources in
agriculture are shown at the Figure 1:

USE
*Complexity
*Efficiency
Sustainability =
Substantiation
Usefulness
Advantage

Reproduction
*Quantitative
support of
productivity

*Qualitative
Conservation
*preservation
*enhancement

Figure 1.
Main principles of sustainable use of natural resources (original development)

Sustainability is a result of shaped worldview positions of consumers of resources, methods
and ways or their transitions. Sustainability is a relative notion. For example, the intensive use of
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mineral fertilizers was a common element of sustainable activity in the past. The average level of
fertilizers use in Ukraine’s agriculture in 1986-1990 was 166 kg per hectare, with the highest
amounts of used fertilizers in Zakarpatska, Ivano-Frankivska, Volynska, Lvivska and Rivnenska
oblasts [5]. Now the accent was moved to the side of minimized level or their use with the
priority granted to the use of alternative organics, which is now considered as a norm of
sustainable activity. Not only were the deficit of traditional sources of organic enrichment of soils
or sharp changes in understanding of the sense of eco technologies of agro production the reasons
for that. Such sustainable behavior was caused by economic parameters. The calculations prove
that chaff is the cheapest supplier of organic substances into the soil. Using it for fertilizing with
adding 10 kg of nitrogen per one ton of chaff is twice cheaper than using mineral fertilizers and
4-5 times cheaper than using mould [6].
Thus, sustainability characterizes the acts and behavior of the consumer of natural
resources, which are undertaken for reaching economic targets compliable to reaching targets
of other subjects, who are using natural resources for social and ecological targets. Hence the
sense of making use of natural resources sustainable. It is reflected in intention to assure the
support of certain conditions aimed at harmonization of economic, social and ecological
targets. In case of failure to provide harmonization of interests at the use of natural resources,
the need to provide measures on natural resources conservation will prevail. In fact, the modern
system of rental land use in agriculture illustrates such example of interest’s conflict. Research
by Horlatchuk [2, p. 38] favors in this view. The author underlines that the landholder does not
provide reproduction of soils, while his maximal influence on managing the fertility of the soil
is done by using fertilizers, having not lasting current effect.
Keeping the provisions of sustainable and reproductive use of natural resources largely
depends on managerial part. At this improvement of managerial approaches in the sphere of
use of renewable natural resources has to be done at all levels, including the level of
manufacturing consumption, which has main reserves for saving natural resources; social and
economic use of resources based on their economical consumption. In addition, the part of
resources is used by the nature itself to create new species. Generally, the process of extended
reproduction of natural environment has to be oriented at balancing and harmonization of
ecosystems, where losses of natural resources become minimal
Taking into consideration the peculiarities of self-reproduction and needs of consumption
of resources, the following models have to be developed based on proportions of their use,
where:

1.

;

2.

;

3.

.
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Functioning of the listed models can be illustrated with the use of mathematics [1, p. 39-42]:
• 1 model (at СR > RR) → NR + RR – СR = NR – S;
• 2 model (at CR < RR) → NR + RR – СR = NR + B;
• 3 model (CR = RR) → NR + RR – СR = NR;
Note:
CR – amount of consumed renewable resources, for certain period;
RR – amount of reproduced share of natural resources, for certain period;
NR – amount of natural resources before reproduction;
B – balance (at CR < RR);
S – share of consumed natural resources (при СR > RR).
The first model, which is oriented at heavy exploitation of renewable natural resources,
where decrease of natural resource and decrease of its reproductive abilities takes place, is the
most common. The second one, that is increase of reproduction and decrease of consumption,
provides for increase of resources and increase of their reproductive abilities. This model could
be a precondition for ensuring balance of consumption and of natural resources, which is the
base of the third model of renewable natural resources development. The last model concerns
simple reproduction and consumption of renewable natural resources, where the resource itself
and level of its consumption remain the same for the next period.
The task is to assure optimal balance between consumption and reproduction of such
natural resources, when their sustainable use will be based on combination of interests of
landholders, authorities, local self-governmental bodies upon implementation of the model of
conservation and reproduction of natural resources.
Therefore, reproductive use of natural resources means managing and use of reproductive
natural resources within their reproductive abilities aiming to preserve and allocate them, such
way of natural resources consumption, which supports increase in consumption level at the cost
of increase of resources and their reproductive abilities either. The more difference between
reproduction and consumption levels, the more effective processes of accumulation and
reproduction (and consumption in future) will be.
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ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE I OCHRONA
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ NATURALNYCH
Streszczenie
W artykule rozpatrzono osobliwości kształtowania naukowych podejść do zabezpieczenia
racjonalnego użycia, zachowania, ochrony i odtwarzania bogactw naturalnych. Uogólniono
modele rozwoju odnawianych bogactw naturalnych, co dało możliwość zarysować ich
efektywność na podstawie priorytetowych kierunków użycia. Zarysowano ważność
administracyjnego wpływu w zabezpieczeniu zrównoważonego, racjonalnego i odtworzeniowego użycia bogatstw naturalnych na podstawie jego odtwarzania rozszerzonego.
Słowa kluczowe: racjonalne użycie bogactw naturalnych, zachowanie i ochrona bogactw
naturalnych, administracyjny wpływ, odtwarzania rozszerzone.

SUSTAINABLE USE AND CONSERVATION
OF RENEWABLE NATURAL RESOURCES
Abstract
The paper is dedicated to peculiarities of defining scientific approaches to sustainable use,
preservation, conservation and reproduction of natural resources. The models of reproductive
natural resources development were generalized; due to what their efficiency are studied basing
on priority directions of natural resources use. The importance of managerial element in
supporting balanced, sustainable and reproductive use of natural resources on the base of its
extended reproduction is substantiated.
Keywords: sustainable use of natural resources, preservation and conservation of natural
resources, managerial element, extended reproduction.
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A THEORETICAL APPROACH TO NEW PRODUCT
DEVELOPMENT STRATEGIES AND PRODUCT LIFE CYCLE

1. NEW PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS
New product development will be the greatest tool of profitability for the companies in the
upcoming years since the existing markets become much more price competitive and saturated
than ever. Innovation earns extra profits and return on investments by filling new customer
needs with products that command premium margins. However the process of new product
development would contain risks to firms. In this paper we will analyze the process of
marketing new products and how we can reduce the risk and improve the innovation.

Figure 1: New Product Development Process
Source: Meher J. web: http://pt.slideshare.net, [19.09.2014]

The new product development process is series of interdependent process. In Figure 1, it
is shown that there are five interdependent process of creating new products. First process is
idea generation, which means that the companies need to hear the customers’ voice. In other
words, feedback for the new product must be fully understood by the companies in order to
establish the right ideas for the new product. Second process requires the firm to analyze if the
necessary equipment is good enough to provide the final output of the new product. In this
process, the firm also has to analyze that if the workers are educated enough for the new
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product production. Workers’ capability is important for the firm to have the final product as
useful. On the third process, firm has to establish a production strategy that clears the way of
doing the production line; so that, the workers know what to do next in order to reach the final
outcome. When it comes to the fourth process, now the firm has to design its product by
collecting all ideas that comes from current market. Firm has to use all technology and
feedback that is possible to design the new product, which would be efficient and effective for
the customers’ satisfaction. Finally, the firm can create prototypes of the new product and put
into the market in order to have the product sold in the market. Right on this stage, the firm can
also make differentiations to the new product as It gets feedback from the new product as it is
used by the consumers. Suppliers may interact with the firm at almost all stages of developing
new product. According to the researches, almost 80 percent of the cost comes from the design
stage of a product because this is the stage where most of the suppliers allocate the majority of
raw material to the firms. (Monczka, 2000: 5-6)

2. TIMING OF SUPPLIER INTEGRATION
In addition to these stages, supplier integration is important for the new product development
process. In Figure 2, it is shown that when supplier integration is appropriate during the
development process. Timing of supplier integration is important in terms of dollar value of
supplied items, design complexity and newness of the technology.

Figure 2:
Timing of Supplier Integration
Source: Lutz,2002:19

As it is seen in the Figure 2, earlier supplier integration will create more complex items,
subsystems and critical items or technologies. Suppliers will be strategically allied and blackbox suppliers. However, if later supplier integration was chosen, firms would have simpler
items, single components and less critical items or technology. In this case, suppliers are
nonallied and white-box suppliers. While suppliers are beneficial at any stage of the developing
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processes, researches showed that earlier integration of suppliers are much more beneficial and
offers great advantages to the firms. According to Monczka, firms who have done earlier
supplier integration had larger improvements in product quality, product cost, development
time, development cost and technology. Many companies believe that early supplier integration
will help the product be expended further in the future (Monczka, 2000:7)
Table 1.
Compared to similar project

Source: Monczka, 2000:7

Of course, there would be differences in terms of cost of raw material when suppliers
integrate at different stages of new product development process. It seems that costs are higher
at early supplier integration; however, benefit is higher at this situation while manufacturing
costs are not changing at either early or later supplier integration.

3. PRODUCT LIFE CYCLE AND COST ANALYSIS
Every product has its own life cycle. The time between sales of a product and retire of
a product depends on the decisions and strategies of producers. In order to develop the design
of products and reduce the cost, and time to market, product life cycle engineering has emerged
as an effective way to addressing these issues in competitive global market. As we know that
over 70 percent of the total life cycle cost of a product is committed at the early design stage,
designers are in a position to substantially reduce the life cycle cost of the products they design
by giving due consideration to life cycle cost implications of their design decisions. (Asiedu,
1998) Since producers recognized the cost competition of manufacturing, that has spurred the
development of methodologies such as design for manufacturability, design for assembly,
design for productibility, design for maintainability and design for quality.(Asiedu, 1998)
These methodologies directly provide cost information to designers. Life Cycle Cost analysis
provides detailed information that specifies the estimated total incremental cost of developing,
producing, using, and retiring a particular product in terms of developing a new product.
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Figure 3.
Product Life Cycle and Recycling
Source: www.solvay.com/en/sustainability/product-responsibility/

Producers are currently focused on the product end-of-life. The options available at the end of
the products life are shown in Figure 3. According to author Asiedu, these terms are defined as:
− Recycling: The use of waste or a waste-derived material as a raw material for
products which may or may not be similar to the original. When this process is
selected for the unserviceable product, the product will be disassembled for
recycling operations.
− Remanufacturing: Through certain refurbishing or restoration processes, some
unserviceable products can regain the function and performances of the products
which are similar to new ones.
− Reuse: Further use of a waste product in its original form, such as the recycling of
a previously discarded container.
− Disposal: This refers to the elimination of the waste product without recovering
any intrinsic value.
Introducing

Growing

Maturing

Sales Q
Profit

Time
Deficit

Figure 4.
Product Life Cycle
Source: Kotler and Armstong, 2012:274
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At the first stage of the product life cycle, sales are lowest and cost for per customer is
highest. Profit is at a negative level and competition does not exist. At the second stage, sales
are growing, cost for per customer is decreasing and profit starts to see positive numbers. Firms
start to have a space in the market and competitors also enter the market. Distribution is also
moves forward to upper level and firm decides to lower the price in order to increase the sales.
At the third stage, sales and profit are at its highest level. Cost for per customer is at its lowest
number. Competition is substantially at its highest level. Firm decides to lower the prices due to
the heaviness of competition at this stage. On the other hand, some firms might decide to make
some differentiations to the new product at this stage in order to have power over the
competitors. Finally, sales are decreasing at the final stage of product life cycle. However,
profit is not negative but very small due to the decrease in sales. Cost for per customer is also
still lower. As the prices keep decreasing by all producers, competition also gets to decrease as
well. Some firms decide to shot down some of the sale locations. Some firms decide to stop
producing some of new products.
When introducing a new product to the market, producers are aware of the life cycle of the
new product. As the cost of the new product development is at its highest point at early stages,
profit is at its highest point on mature stage of life cycle as it is shown in the graph above. Using
a formal New Product Development process and not skipping steps in the process has long been
a differentiating factor between successes and failures at the project level of analysis due to
different types of strategies of managements.(Griffen, 1997) However, even though the
effectiveness of product development processes has been well proven, many firms still do not use
a formal NPD process. Across the entire sample that Griffen founded, 38 percent of the
respondents still either use no process at all, or use only an informal process. However,
manufactured goods producers are more likely than service providers to have and use a formal
NPD process. Nearly 60 percent of the service firms responding to this survey do not use a formal
process for NPD. Today, only few firms use a functional process. Those who use processes have
immigrated to some form of multifunctional stage approach. (Griffen, 1997)

4. CONCLUSION
This paper shows the importance of timing of supplier integration, life cycle cost analysis and
product life cycle in terms of new product development strategies. Cost and life of a new
product directly depend on the decisions and strategies of the management. Because core
capabilities are a collection of knowledge sets, they are distributed and are being constantly
enhanced from multiple sources. However, they enable innovation; therefore, they cannot be
managed as a single good entity since they interact with each other at the development process.
Managers are unwillingly colluding to avoid actions that challenge accepted modes of
behavior. (Barton, 1997) Technology based firms do not have any choice but to challenge their
current paradigms. The time spent to research and development process means that the current
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core is working well. Developing new products provide opportunities for creation of new
innovation. Having multiple frameworks available is probably the single most powerful ability
of self renewing for firms. (Barton, 1997)
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TEORETYCZNE PODEJŚCIE DO NOWYCH STRATEGII ROZWOJU
PRODUKTU I CYKLU ŻYCIA PRODUKTU
Streszczenie
W artykule dokonano analizy procesu rozwoju nowych strategii produktu jak również cyklu
życia produktu. Nowy proces rozwoju produktu wydaje się być korzystny, ponieważ generuje
ryzyko dla firm. Istnieją pewne etapy rozwoju nowego produktu oraz synchronizacja ze
strategią integracji dostawcy. Z drugiej strony, pojawia się pewien cykl życia nowego
produktu, który to zależy od strategii rozwoju firmy.
Czym jest więc nowy produkt? Dlaczego firmy rozwijają nowe produkty?
Nowy produkt może stanowić innowację dla świata jak również dla firmy. Ponadto, może
być alternatywą dla innego produktu na rynku. Wreszcie nowy produkt może być
zróżnicowanym produktem na rynku. Firmy muszą wprowadzać innowacje i stwarzać rozwój
nowych produktów w celu odniesienia sukcesu oraz zdobycia przewagi konkurencyjnej.
Firmy, które łączą nowe zmiany w technologii z doświadczeniami tworzenia nowych
produktów uzyskują korzyści ekonomiczne i mają przewagę konkurencyjną. Wszystkie te
fakty powodują, iż innowacje są istotne dla firm po to, aby przetrwać na rynku.

A THEORETICAL APPROACH TO NEW PRODUCT DEVELOPMENT
STRATEGIES AND PRODUCT LIFE CYCLE
Abstract
In this paper, we explore the process of new product development strategies and product life
cycle. The new product development process is as beneficial as it creates risks to firms. There
are certain stages in order to improve the new product and certain timing for supplier
integration strategies. On the other hand, there is certain life cycle of new product where it
depends on the firms’ development strategies in general.
What is new product? Why would firms develop new products?
New product may be a new innovation to the world or to the firm. Also, it may be an
alternative product to the market. Therefore, new product may be a differentiated product at the
market. Firms have to keep innovating or developing new products in order to success and gain
competitive advantage. Firms that mix the new changes in technology and its experiences to
create new products would get economic benefit and have competitive advantage. All these
facts made innovation important for companies to survive in the market.
Keywords: New Product Development, Product Life Cycle, Cost Analysis
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WZMACNIANIE WARTOŚCI PRZESTRZENI
INNOWACYJNEJ REGIONU W WARUNKACH
POSTĘPUJĄCEGO GLOBALIZMU

1. WPROWADZENIE
Globalizacja i ukształtowanie się modelu gospodarki opartej na wiedzy w coraz większym
stopniu sprawiają, iż państwa zmuszone są do optymalnego wykorzystania potencjału swych
regionów. Komisja Europejska w polityce regionalnej kładzie nacisk głównie na
zmniejszanie różnic regionalnych, ale coraz częściej politykę rozwoju regionalnego traktuje
też jako aktywną strategię wspierającą regionalną działalność innowacyjną celem
wykorzystania lokalnego potencjału jako siły napędowej wzrostu gospodarczego w skali
całego kraju. Z tego względu szeroko rozumiany potencjał innowacyjny należy uznać za
jeden z kluczowych elementów warunkujących konkurencyjność przedsiębiorstwa, regionu
czy całej gospodarki narodowej.
Konsekwencją powyższego rozumowania jest to, że nowoczesne strategie rozwoju
regionalnego są w głównej mierze zorientowane na wspieranie innowacyjności. Bliska
współpraca między firmami, a światem nauki reprezentowanym przez uczelnie, ośrodki
naukowo-badawcze czy też instytucje powołane do rozwoju innowacyjności
i przedsiębiorczości sprzyja rozprzestrzenianiu się wiedzy, przyczyniając się do wzrostu
innowacyjności1.
Innowacyjność gospodarki regionalnej przejawia się w zdolności jej podmiotów do
tworzenia, wdrażania i/lub absorbowania nowych, bądź istotnie udoskonalonych rozwiązań
produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. Umiejętności te warunkują
m.in. zasoby ludzkie, rzeczowe, kapitałowe, a ich ilość, jakość i stopień wykorzystania różni
się w przestrzennie wyodrębnionych układach lokalnych, regionalnych. W polaryzacji tej
wygrywają te gospodarki, w których ujawniają się endogeniczne zdolności do kreowania
i wdrażania innowacji, umiejętności dokonywania przekształceń zasobów wewnętrznych pod

1

Z. Strzelecki Z., Gospodarka regionalna i lokalna, PWN Warszawa 2008.
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wpływem proinnowacyjnych impulsów zewnętrznych lub co najmniej zdolności do
absorbowania nowych imitacyjnych rozwiązań z innych przestrzeni2.
Nowa infrastruktura oraz inwestycje zagraniczne pełnią w istocie rolę innowacji
efektywnościowych, nie zapewniają więc trwałego rozwoju. Bilans rozwojowej efektywności
inwestycji infrastrukturalnych dokonanych w Polsce dzięki dostępności funduszy europejskich
jest przed nami. Wstępne oceny ekspertów wskazują, że znaczny ich odsetek nie będzie miał
długofalowego efektu rozwojowego, a dotychczasowe wnioski już pozwalają stwierdzić,
że inwestycje te nie przyniosły głównego strategicznego celu, przeciwnie – spójność wewnątrz
i międzyregionalna osłabiła się. Jednocześnie Polska doświadcza procesu deindustrializacji,
co nie sprzyja wzrostowi intensywności innowacji. Ze względu na powyższe argumenty
z ostrożnością należy analizować doniesienia o wyraźnym wzroście aktywności innowacyjnej
w Polsce3.
Jest więc z jednej strony stabilizowany metakulturowo coraz bardziej anachroniczny świat
modernizacji na zasadzie kultu cargo, który de facto demodernizuje się w sensie strukturalnym
i z drugiej rozwijający się alternatywnie świat życia, który ulegać będzie strukturacji w oparciu
o alternatywną metakulturę. Jaka to będzie metakultura nie jest zdeterminowane, nic nie
przesądza, że niezależnie powstanie metakultura stymulująca rozwój struktur umożliwiających
wykorzystanie potencjału nieobecnych zasobów. Mając jednak świadomość tego napięcia,
można zaprojektować politykę rozwojową opierającą się na interwencji metakulturowej, czyli na
wspieraniu innowacji instytucjonalnych i strukturalnych stymulujących w sposób metakulturowy
nie tylko reprodukcję i dyfuzję, lecz także podaż innowacjną4.
Na obecnym etapie rozwoju polskiej gospodarki wyczerpują się dotychczasowe źródła
tego procesu, tj.: rezerwy taniej siły roboczej, dostępność tanich surowców, napływ środków
unijnych itp. Pojawiają się natomiast nowe zagrożenia związane z rosnącą konkurencyjnością
gospodarek Chin, Indii i Brazylii, zapaścią finansów publicznych i niekorzystnymi zmianami
w środowisku naturalnym, które stają się coraz bardziej kosztowne (pakiet klimatycznoenergetyczny UE), dlatego poszukiwać należy nowych czynników przewagi konkurencyjnej
i modernizacji gospodarki, wykorzystując głównie wiedzę innowację5.
Wśród licznych czynników determinujących rozwój regionu istotną rolę odgrywa
innowacyjność. W przypadku czynników endogenicznych zdolność do innowacji jest
elementem usprawniającym funkcjonowanie gospodarki regionu. Z czynników
2

3

4

5
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egzogenicznych impuls do rozwoju stanowi zdolność do reagowania na zmiany w otoczeniu.
Dla współczesnej gospodarki coraz większe znaczenie ma innowacyjność obejmująca
skłonność przedsiębiorców do działania, działalność instytucji zajmujących się kreowaniem
innowacji oraz prowadzenie polityki proinnowacyjnej na różnych poziomach gospodarki6.
Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia systematycznego budowania wartości
innowacyjnej przestrzeni gospodarczej na poziomie regionu dla wzmocnienia potencjału
rozwojowego stwarzając warunki do ciągłej poprawy konkurencyjności gospodarki
w warunkach rozległego globalizmu.

2. GLOBALNE UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI
Raport na temat innowacyjności Europy wskazuje na znaczące różnice pomiędzy krajami.
Wyróżnia się w nim cztery grupy państw. Pierwszą stanowią kraje wiodące, które ciągłe
zwiększają swoją przewagę, czyli Finlandią Szwecja, Danią Niemcy wraz ze Szwajcarią
Japonią i USA. Państwa będące w drugiej grupie wykazują przeciętne osiągnięcia jak np.:
Austria, Belgią Holandią Irlandia. Natomiast nadrabiający zaległości to: Słowenia, Węgry,
Czechy, Litwa, Łotwa, Malta, Cypr. Czwarta kategoria zawiera kraje oddalające się od
czołowych państw i do tej grupy zalicza się między innymi Polskę, Estonię i Słowację.
Niwelowanie różnic w zakresie innowacyjności nie jest szybkim ani łatwym procesem.
Szacuje się, iż np.: Węgry czy Słowenia osiągną średni poziom krajów UE w 2015 roku,
natomiast w przypadku Polski, czy Słowacji będzie to za około 50 lat7.
Ranking ukazuje 50 czołowych gospodarek świata pod względem innowacyjności.
Pierwsze miejsce z dużą przewagą nad konkurentami zajęła Korea Południowa. Polska zajęła
25 miejsce w Global Innovation Index 2015 i jest to wynik o jedną pozycję gorszy niż w roku
poprzednim, jednak aż o pięć lokat lepszy niż dwa lata temu, kiedy to uplasowała się na
30 pozycji. Ostateczna kolejność w rankingu jest wypadkową wyników w sześciu kategoriach,
w jakich oceniane są poszczególne gospodarki. Są to kolejno badania i rozwój, innowacyjna
produkcja, firmy high-tech, edukacja, personel naukowy oraz system patentowy. To właśnie
system patentowy jest najmocniejszą stroną Polski w całym indeksie, dając 11 miejsce w tej
klasie. Z kolei 13 pozycję uzyskała w kategorii „firmy high-tech”, która mierzona jest udziałem
spółek akcyjnych w całej branży zaawansowanych technologii.
W sumie w rankingu 50 najbardziej innowacyjnych państw znalazły się aż 32 kraje
europejskie, z czego prawie wszystkie należące do Unii Europejskiej. Spośród państw Europy
Środkowo-Wschodniej, Polska jest najbardziej innowacyjną gospodarką. Coroczny ranking
miast pod względem jakości życia został opublikowany przez firmę konsultingową Mercer.
W opracowaniu ujętych zostało 230 miast z różnych kontynentów. Z polskich miast
6

7

R. Nowicki, Potencjał innowacyjny regionu jako czynnik rozwoju regionalnego. Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, Wrocław 2009.
European Innovation Scoreboard EIS, 2005, http://trendchart.cordis.lu/
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w rankingu znalazła się Warszawa (79 miejsce) i Wrocław (100 miejsce). Dodatkowo oba
miasta znalazły się na globalnej liście pięciu metropolii (Fast Movers Top 5) najszybciej
poprawiających jakość życia swoich mieszkańców. Stolice krajów Europy Środkowo–
Wschodniej umiejscowiły się w podobnym przedziale rankingu co polskie miasta, przy czym
najwyższe miejsce w regionie zajęła Praga (68)8.
Finansowanie innowacji za pomocą funduszy inwestycyjnych jest zdecydowanie bardziej
efektywne niż dotychczasowe metody wsparcia realizowane za pomocą dotacji bezzwrotnych.
Tego typu instrumenty przede wszystkim będą wykorzystywane w ramach programu
operacyjnego Inteligentny Rozwój. Budżet programu to ponad 8,6 mld euro. Odpowiednie
zainwestowanie tych środków może stać się prawdziwym kołem zamachowym dla polskiej
gospodarki i przyczynić się do powstania rodzimych ultranowoczesnych technologii na
światowym poziomie.
Nowe instrumenty z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój dają Polsce szanse na
to, żeby skorzystać z instrumentów finansowych, które zwiększają przedsiębiorczość.
Wykorzystanie nowych instrumentów przełoży się na projakościowy wzrost liczby składanych
projektów bazujących na wynikach badań naukowych i pracach rozwojowych. Jednym
z głównych celów POIR jest bowiem rozwój technologiczny produktu wraz z jego
komercjalizacją. Dzięki temu polski podatnik i państwo będą mieli korzyści ekonomiczne
z tego, że inwestują publiczne pieniądze w badania i rozwój9.

3. BUDOWANIE WARTOŚCI INNOWACYJNEJ PRZESTRZENI
REGIONU
Na szczeblu regionalnym podstawowym działaniem na rzecz innowacyjności
gospodarki regionalnej jest opracowanie i wdrożenie regionalnych strategii innowacji
(RSI). Strategie te mają budować partnerstwo na rzecz regionalnego systemu
innowacji – w ramach tzw. złotego trójkąta obejmującego władze samorządowe,
jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa. Rola władz publicznych polega na
zbudowaniu efektywnego systemu wdrożenia regionalnych strategii innowacji oraz
koncentrowaniu środków publicznych na te działania. Celem regionalnych strategii
innowacji jest zbudowanie regionalnych systemów innowacji, których elementami są:
parki naukowo-technologiczne, klastry, inkubatory technologiczne, platformy
technologiczne, centra zaawansowanych technologii oraz centra doskonałości.
Wymienione struktury organizacyjne wymagają przestrzennej koncentracji:
wysoko kwalifikowanej kadry, kapitałochłonnej bazy materialnej w instytucjach
8

9

40

M. Boroń, M. Madej, Polska w międzynarodowych rankingach na tle krajów regionu I kwartał 2015 roku,
Departament Informacji Gospodarczej, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
Warszawa, marzec 2015.
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Badania + Rozwój, publicznych środków finansowych, prywatnych inwestycji w B+R
oraz partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji zamierzonych celów. Wszystko to
sprawia, że podmioty tworzące regionalne systemy innowacji lokalizowane są
w metropoliach i dużych miastach10.
Od wielu lat innowacje są postrzegane jako źródło konkurencyjności, wzrostu
gospodarczego oraz zatrudnienia. Szybkie tempo rozwoju rynków i konkurencja
międzynarodowa ukierunkowana jest na lepszą jakość i nowoczesność w gospodarce.
Przedsiębiorstwa, których głównym celem jest postęp i rozwój ponoszą nakłady na
inwestycje oraz szkolenia11. Najważniejszym czynnikiem jest zakup nowoczesnych
maszyn, urządzeń produkcyjnych licencji czy patentów. Innym czynnikiem jest
wprowadzanie wszelkich zmian z unowocześnieniem wyrobów, procesów, metod
wytwarzania, sposobów sprzedawania czy dystrybucji produkcji i usług12. Ciągły rozwój
takich przedsiębiorstw powoduje stabilną sytuację na rynku w kraju. Polska gospodarka
konkurencyjna to gospodarka składająca się z wielu konkurencyjności pojedynczych
przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te starają się, by ich zakład posiadał najnowocześniejsze technologie, produkty oraz dobrze wykwalifikowaną kadrę. Innowacje
przeprowadzane są w każdym zakładzie na terenie miasta, regionu jak i całego kraju.
Podstawowe gospodarcze wyzwanie to wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki regionu oraz rozwój przedsiębiorczości w województwie podkarpackim,
a oczekiwane efekty to zwiększenie kooperacji przedsiębiorców z ośrodkami badawczorozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, prowadzące do zintensyfikowania
mechanizmów transferu technologii, komercjalizacji wiedzy, wdrożenia wyników badań,
poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim, wzrost
atrakcyjności inwestycyjnej regionu, wzrost konkurencyjności podkarpackich przedsiębiorców,
podniesienie jakości usług dla trwałego rozwoju przedsiębiorstw
Podkarpackie charakteryzuje się dynamicznym, ale relatywnie niskim poziomem rozwoju
społeczno-gospodarczego. Wartość regionalnego PKB sytuują województwo na jednym
z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca województwa
w 2012 r. wyniósł 67% i był najniższym wynikiem w kraju. W celu przyspieszenia rozwoju
społeczno-gospodarczego w województwie podkarpackim sprecyzowano inteligentne
specjalizacje w obszarach, w których osiągnąć można przewagę konkurencyjną i dokonać
transformacji gospodarczej zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji.
10

11

12

Ciok S., Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, [w:]
Dobrowolska-Kaniewska H., Korejwo E. red. Endo- i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu
i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście dolnośląskiej Strategii Innowacji, Wrocław 2009,
s. 120, Brol R., Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. UE Wrocław 2009
K. Dyjach, Inwestycyjność przedsiębiorstw jako czynnik konkurencyjności regionu, UMCS Lublin, 2009,
s. 219.
J. Duda, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1, Szczecin 2013.
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Znaczenie w tym zakresie ma potencjał istniejących uczelni oraz prowadzone przez nie
badania. Choć dzięki inwestycjom podjętym w perspektywie finansowej 2007-2013
w województwie podkarpackim znacznej poprawie uległy warunki infrastrukturalne w zakresie
prowadzenia badań, to jednak dotychczas obserwowane trendy i procesy wskazują, że wciąż
dużym wyzwaniem jest silniejsze powiązanie sektora nauki z gospodarką, dlatego niezbędne są
przedsięwzięcia ukierunkowane na poprawę tych powiązań. Struktura nakładów na B+R
w regionie jest bardzo korzystna nie tylko w kontekście krajowym, ale także w kontekście
europejskim. Stan ten jest w głównej mierze wynikiem wsparcia B+R w podmiotach
gospodarczych w ramach perspektywy finansowej w latach 2007-2013. Jednak w odniesieniu
do nakładów na jednego mieszkańca w kategoriach bezwzględnych nie są to nakłady
ponadprzeciętnie wysokie (w 2012 r. – 298 zł, Polska – 372,5 zł), dlatego w celu utrzymania
tendencji wzrostowej niezbędne jest dalsze finansowanie, co przełoży się również na
osiągnięcie założeń Strategii „Europa 2020”13.

Wzrastające znaczenie innowacji we współczesnych procesach rozwoju jest
wspierane przez UE w ramach prowadzonej polityki wspólnotowej. Promowanie
i wspieranie działalności innowacyjnej w różnych dziedzinach gospodarki na rzecz jej
wzrostu i konkurencyjności, nie jest wyłącznie główną cechą polityki UE, ale przez
programy i dotacje wspierany jest jej rozwój.
Oparcie rozwoju gospodarczego na innowacjach i działaniach innowacyjnych
jest uzasadnione w warunkach współ-czesnych wyzwań o charakterze globalnym
tj. zmian związanych z kryzysem finansowym, obniżeniem wzrostu urodzeń,
zmianami klimatycznymi czy zmianami w sektorze energetycznym. Skuteczna
realizacja procesów rozwoju na technologii i innowacji obejmuje coraz częściej
małe i średnie przedsiębiorstwa. Do czynników wpływających na procesy
innowacji oraz rodzących problemy ich rozwoju, które zależą od sfery
przedsiębiorstw, można zaliczyć14:
• przedsiębiorców, ich motywacje, chęć i wolę działania oraz rozwoju firm,
kwalifikacje z zakresu wykorzystywanych technologii, zarządzania firmą
i przedsięwzięciami, a także umiejętności interpersonalne umożliwiające
nawiązywanie i utrzymywanie potrzebnych kontaktów;
• zatrudniony personel, jego przygotowanie zawodowe, umiejętność pracy
zespołowej, zaangażowanie i chęć uczenia się oraz otwartość na
podejmowanie wyzwań zawodowych;
13

14
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Dokument przyjęty
przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 3 marca 2015 r. w związku z decyzją wykonawczą
Komisji Europejskiej nr C(2015) 910 z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
J. Buko, red. Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, wyd.
WNUS, Szczecin, 2012, s. 28.
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• dysponowanie zasobami technicznymi, informacyjnymi, kapitałowymi, które
tworzą bazę do podejmowania ambitnych przedsięwzięć, służących do
budowania silnej konkurencyjnej pozycji firmy poprzez wdrażanie innowacji;
• kształtowanie przyjaznych, partnerskich relacji z klientami, usatysfakcjonowanych jako odbiorcy, jednocześnie otwartych na współpracę
w tworzeniu nowych rozwiązań.
Województwo podkarpackie w stosunku do Polski wg Urzędu Statystycznego
w innowacyjności wypada bardzo korzystnie. Najwięcej nakładów przeznaczono dla
przedsiębiorstw, nieco mniej na usługi. Podział środków dla przedsiębiorstw
przedstawiał się następująco: własne – 830 mln zł, otrzymane z budżetu – 41,2 mln
zł, pozyskane z zagranicy – 165,4 mln zł, kredyty bankowe – 106,3 mln zł. Warto
podkreślić, że kwota funduszy otrzymanych z budżetu była wysoka w porównaniu
do innych województw15.
Województwo jak wynika z opracowań GUS kładzie duży nacisk na szkolenie
pracowników, nowe technologie, marketing innowacyjnych produktów oraz
ulepszanie istniejących. Analizując nakłady na działalność innowacyjną przypadającą
na jedno przedsiębiorstwo w 2011 r. na Podkarpaciu w porównaniu do innych
województw, podkarpackie osiągnęło wysoką, szóstą pozycję.
Jednym z przykładów metodologicznego podejścia analitycznego jest
opracowanie na temat metropolii i ich roli jako centrum innowacyjnego regionu.
W analizie tej uwzględnia się „Siedem kapitałów miasta”16:
• Finansowania (KFZ) – pokazuje, w jakim stopniu miasto jest w stanie znaleźć
środki pieniężne niezbędne do sfinansowania rozwoju:
• Kapitał Instytucjonalno-Demokratyczny (KID) – pokazuje sprawność funkcjonowania instytucji miejskich oraz aktywność społeczeństwa obywatelskiego,
• Kapitał Techniczny i Infrastrukturalny (KTI) – pokazuje infrastrukturę miasta;
mieszkania, transport, dostępność, nowoczesność usług i mediów,
• Kapitał Atrakcyjności Inwestycyjnej (KAI) – pokazuje, jak silnym magnesem jest
miasto dla przyciągania krajowych i zagranicznych inwestorów,
• Kapitał Kultury i Wizerunku (KKW) – pokazuje czy miasto jest postrzegane jako
miejsce interesujące i atrakcyjne kulturowo,
• Kapitał Ludzki i Społeczny (KLS) – określa jakość zasobów ludzkich; wiedzę
i kwalifikacje, strukturę demograficzną, prorynkowe nastawienie zachęcające do
aktywności gospodarczej,
• Kapitał Jakości Życia (KJŻ) – mówi jakie warunki życia oferuje miasto; stan
środowiska, opiekę zdrowotną, edukację, stan bezpieczeństwa, ruch uliczny

15
16

http://monitorui.podkarpackie.pl/innowacyino%C5%9B%C4%87.html, (dostęp 07.03.2015 r.)
Tamże.
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4. WZMACNIANIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO
GOSPODARKI SAMORZĄDOWEJ
Samorządy gminne Podkarpacia poszukują rozwiązań innowacyjnych z wykorzystaniem
elementów marketingu terytorialnego oraz dynamicznych zmian otoczenia. W opracowywa-nym
corocznym rankingu gmin i prezentowanym na łamach Gazety Codziennej Nowiny
przedstawiono pozycje samorządów Podkarpacia według osiągniętych parametrów
diagnostycznych17. W nawiązaniu do tego opracowania poniżej przedstawiono te gminy, które są
interesującym przykładem osiągnięć innowacyjnych w samorządzie według przyjętych kategorii.
W rankingu kategoria „gmina – lider globalizacji" zwyciężyło miasto Krosno. Głównymi
atutami, które przesądziły o wygranej, była przede wszystkim znaczna aktywność instytucji
i organizacji działających w Krośnie w tym także w przedsięwzięciach międzynarodowych
oraz udział miasta w licznych umowach partnerskich z miastami ze Słowacji, Czech, Węgier,
Włoch, Niemiec, Norwegii i Ukrainy. Na szczególne podkreślenie zasługuje zwłaszcza
wieloletnia współpraca z węgierskim miastem Zalaegerszeg oraz ze słowackim Svidnikiem.
Uwagę kapituły zwróciła także różnorodność projektów innowacyjnych podejmowanych
przez Krosno wraz z zagranicznymi partnerami. Jednym z najważniejszych z nich była
„Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji
młodzieży" zrealizowana wspólnie z Użgorodem i miejscowością Baranynci na Ukrainie. Miała
ona na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów po obu stronach polskoukraińskiej granicy. Innym przykładem takiej aktywności jest promocja ekologii i aktywizacji
mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego „Ekointegracja – współpraca Krosna i Svidnika dla
rozwoju ekologii i innowacji" oraz zorganizowane przez miasto Międzynarodowe Dni
Młodzieży, w których udział wzięli przedstawiciele z kilkunastu krajów świata.
W rankingu za 2014 rok jako turystyczna gmina najwyższą lokatę uzyskała gmina Solina.
Generalnie Podkarpacie to dobre miejsce do rozwoju turystyki i zarabianiu na niej. Niestety,
wciąż nie ma świadomości, że turystyka to jest naprawdę biznes, to naprawdę duże pieniądze,
które można zarobić. Na świecie to jedna z najbardziej dochodowych gałęzi gospodarki, np.
Niemcy, Francja czy Włochy nie wyobrażają rozwoju gospodarczego bez rozwoju turystyki.
Tak już jest w niektórych województwach w Polsce. Widać to po wsparciu, jakie branża
otrzymuje np. od samorządów w województwie małopolskim.
Turystyka jest też szansą dla województwa podkarpackiego. Suma walorów
przyrodniczo-kulturowych pokazuje, że turystyka powinna być jednym z kół napędowych
rozwoju innowacyjnego województwa podkarpackiego. Szczególnie predyspozycje ma do tego
południowa część województwa. To jest cały pas tego prawdziwego Podkarpacia, czyli terenów leżących na południe od linii Jasło-Krosno-Sanok-Lesko-Ustrzyki Dolne, także tereny
17
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Pogórza Strzyżowsko--Dynowskiego, Pogórza Przemyskiego oraz tereny powiatu
lubaczowskiego. Ale jeśli przeanalizuje się warunki geograficzne, przyrodnicze, kulturowe
tych środowisk, to widać, że posiadają bardzo atrakcyjne walory i można rozwijać na ich
terenie innowacyjny przemysł turystyczny z pełnym poszanowaniem dla przyrody,
krajobrazów i zabytków.
Gmina wiejska Tryńcza zajęła najwyższą lokatę jako aktywny kreator kapitału
społecznego. Kapitał społeczny to m.in. umiejętność współpracy, której efekty są
uzależnione od poziomu zaufania, podzielanych wartości, zachowań i powiązań
innowacyjnych. Wysoka jakość kapitału społecznego to szansa na osiąganie wspólnych
innowacyjnych korzyści. Szansą na przełamanie biernych tendencji jest aktywność
społeczności lokalnych kreujących dobrej jakości kapitał ludzki sprzyjający tworzeniu bazy
dla efektywnego kapitału społecznego. Nakłady na oświatę, kulturę i sport, aktywna
działalność samorządu, przedsiębiorców, mieszkańców są sposobem kreowania przyjaznych
postaw i wyłaniania ludzi, którzy chcą podejmować racjonalne, efektywne, i efektowne
decyzje w interesie wspólnym.
W gminie Głogów Małopolski 32% budżetu przeznaczono na inwestycje, między innymi
zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Zabajce. Rozbudowa została dofinansowana przez
UE ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ w kwocie 10,5 mln. zł. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł 22 mln. zł. Jest to najnowocześniejsza oczyszczalnia ścieków w regionie.
Jej innowacyjność polega na zastosowaniu nowoczesnej technologii oczyszczania ścieków biologicznego reaktora z instalacją membranową, który jest niekwestionowanym liderem
w zakresie hemodializy, szczególnie w obszarze oczyszczania i uzdatniania wody. Nowa
technologia oczyszczania ścieków pozwala na osiągnięcie wysokich unijnych parametrów
ścieków oczyszczonych. Po rozbudowie przepustowość oczyszczalni zwiększyła się z 2000
m3/dobę do 5000 m3/dobę i zabezpieczy rozwój gminy na kolejne trzydzieści lat. W tym roku
dokonaliśmy również rozdziału kanalizacji sanitarnej od deszczowej w północnej części
miasta. Na ten cel przeznaczono kwotę ponad 1,2 mln. zł.
W rankingu za 2014 rok według zamieszczonych w tabeli 1 cech diagnostycznych
najwyższe lokaty zajęły gminy zaprezentowane w tabeli. Im niższa liczba punktów tym
wyższa lokata w strukturze gmin.
Organizowany corocznie już od 5 lat Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach to wydarzenie, którego celem jest wymiana doświadczeń i opinii praktyków biznesu
i samorządowców, którzy codziennie zajmują się planowaniem i wdrażaniem rozwiązań
komunikacyjnych i marketingowych w samorządach. Kongres jest w szczególności
skierowany do przedstawicieli samorządów, administracji, agencji, jak i instytucji
okołobiznesowych. Jego motywem przewodnim są strategie, które powinny stanowić
fundament długofalowego działania, jakim jest kreowanie wizerunku miasta i regionu.
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Udział wydatków inwestycyjnych
w dochodach ogółem

Udział liczby pracujących
w ogólnej liczbie mieszkańców

Liczba podmiotów gospodarczych
na 100 mieszkańców

Saldo: dochody ogółem na 1 mieszk.
– wydatki ogółem na 1 mieszk.

3

46

6

6

1

5

146

2. Rzeszów

236

1

5

1

4

24

19

17

3

3

159

Udział dochodów własnych
w dochodach ogółem

3

Wydatki inwestycyjne
na 1 mieszkańca (w zł)

1

Wydatki ogółem
(w tys. zł)

3

Dochody własne
na 1 mieszkańca (w zł)

220

Dochody ogółem
(w tys. zł)

1. Krosno

Gmina

LICZBA PUNKTÓW

Udział wydatków inwestycyjnych
w wydatkach ogółem

Tabela 1.
Ranking gmin Podkarpacia według przyjętych kryteriów

GMINY MIEJSKIE

3. Tarnobrzeg

257

4

7

4

15

21

41

42

19

12

92

4. Stalowa Wola

277

5

42

5

14

15

12

10

8

14

152

5. Przemyśl

344

2

3

2

9

66

50

48

13

16

135

20

27

35

21

10

11

GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE
1. Lesko

291

42

39

50

36

2. Ropczyce

393

11

73

11

51

36

44

49

20

26

72

3. Zagórz

426

32

20

32

8

95

3

5

34

69

128

4. Boguchwała

446

23

105

17

19

27

5

3

62

29

156

5. Pilzno

477

24

64

23

33

79

21

22

37

81

93

GMINY WIEJSKIE
1. Trzebownisko

290

14

36

16

45

32

39

52

17

32

7

2. Solina

327

85

6

87

5

1

11

15

51

4

62

3. Dębica

346

12

67

13

38

53

22

29

26

59

27

4. Ostrów

469

38

2

39

35

2

98

103

48

82

22

5. Czarna (łańcucki)

501

41

33

42

39

75

40

45

101

35

50

Źródło: Złota Setka gmin Podkarpacia, Nowiny z 18.12.2015 r.

Podczas Kongresu dużo uwagi poświęcone będzie tworzeniu i wdrażaniu dokumentów
strategicznych. Prelegenci będą omawiali dotychczas wdrożone strategie, ale także zwrócą
uwagę na często pojawiające się problemy i bariery w ich wdrażaniu. Przedstawiono m.in.
zalety systemów bezzałogowych, które mogą zostać śmiało wykorzystane do promocji terenów
inwestycyjnych w gminach. W trakcie Kongresu nie zabraknie też tematu związanego
z identyfikacją wizualną jednostek samorządów terytorialnych oraz ich obecności w Internecie.
Swoje miejsce w dyskusji znajdą również kwestie związane z aplikacjami i mobilnymi
stronami internetowymi, będącymi podstawą cyfrowej strategii promocji w samorządach.
W trakcie Kongresu uczestnicy brali udział również w warsztatach, podczas których mogli
zgłębić tajniki promocji samorządu przy pomocy produkcji filmowych, planowania
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komunikacji podporządkowanych budowaniu marki miejsca, a także dowiedzieć się więcej
o prawie zamówień publicznych w samorządach18.

5. PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW
Przedsiębiorstwo „Nowy Styl" jest jednym z liderów w dziedzinie produkcji mebli biurowych.
Firma otworzyła kolejną swoją fabrykę tworząc 90 nowych miejsc pracy. Nowa fabryka
powstała w kompleksie zwanym potocznie „na Warzycach", ale tak naprawdę jest to teren
miasta Jasła. Jest to miejsce, w którym produkowane są meble biurowe – pracownicze,
konferencyjne i gabinetowe. Cała inwestycja kosztowała 120 mln zł. z czego 40 mln zł
pochodzi z Unii Europejskiej, bo Nowy Styl przekonał odpowiednie agendy, że to fabryka
innowacyjna. Fabryka nie produkuje mebli seryjnych, ale tylko to, co zostanie zamówione, bez
tworzenia zapasów. Co więcej, umożliwia produkcję zamówień „szytych na miarę”, co
oznacza, że minimalną serią produkcji może być jedna sztuka. Cały proces produkcyjny jest
maksymalnie zautomatyzowany. To oznacza większą wydajność produkcji. To, co w starej
fabryce było produkowane na 3-4 zmianach pracy, teraz produkowane jest na jednej zmianie.
Ludzie są tu jednak nadal potrzebni – fabryka zatrudnia w sumie ok. 170 osób, z czego 90 to
nowe etaty. Kolejnym przykładem innowacji jest to, iż elementy krzywoliniowe pomaga
okleinować laser. To światowa nowość technologiczna. Poza tym cały proces produkcyjny jest
monitorowany przez zaawansowane systemy informatyczne, a jeśli jakiś element zostanie
uszkodzony w trakcie produkcji, system natychmiast programuje wykonanie nowego
w odrębnym trybie, tak aby nie doszło do opóźnienia w stworzeniu gotowego mebla. Oprócz hali
fabrycznej obiekt zawiera również nowoczesną przestrzeń biurową, do której zostali przeniesieni
pracownicy działu handlowego. Pracownicy biurowi posiadają własną stołówkę, ale także strefę
relaksu – w wolnej chwili mogą pobawić się rzutkami lub zagrać w grę komputerową na dużym
ekranie, lub zamknąć się w pokoju, w którym przeprowadza się „burzę mózgów”19.
Działalność aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw w Polsce przedstawia się różnie
w poszczególnych grupach wielkości firm. Można zauważyć, że aktywność w działalności
innowacyjnej jest domeną dużych przedsiębiorstw, co warunkowane jest ich większym
potencjałem ekonomicznym. Liderem w grupie dużych przedsiębiorstw jest Luksemburg, gdzie
innowacyjne przedsiębiorstwa stanowią 92,8% wszystkich firm objętych badaniem. Na tle
krajów europejskich duże polskie przedsiębiorstwa prezentują średni poziom – 63,9%. Niższy
udział dużych innowacyjnych firm w porównaniu z Polską mają takie kraje jak: Cypr (62,2%),
Słowacja (62,1%), Bułgaria (59%), Wielka Brytania (56,2%) i Rumunia (40,1%). Z kolei udział
innowacyjnych średnich przedsiębiorstw w Polsce wynosi 35,8%; wyprzedzamy jedynie
18
19

http://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/ruszyl-v-kongres-innowacyjnego-marketingu-w-samorzadach/yq71w1
www.krosno24.pl „Nowa fabryka Nowego Stylu. "INNOWACYJNA"
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Rumunię (26,6%). Wśród analizowanych 28 krajów 15 odsetek innowacyjnych małych
przedsiębiorstw w Polsce stanowi 17,4% przedsiębiorstw ogółem i daje to nam ostatnie miejsce.
Oceniając działalność innowacyjną polskich przedsiębiorstw, należy wskazać także na
znaczny udział przedsiębiorstw, które w badanym czasie nie podejmowały żadnej działalności
innowacyjnej. Dla Polski jest to 77% badanych przedsiębiorstw, a dla lidera Niemiec 33%, co
oznacza, że co trzecie przedsiębiorstwo w Niemczech nie prowadziło takiej działalności.
Z najnowszych badań prezentowanych przez GUS dotyczących działalności
innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2012 wynika, że odsetek
przedsiębiorstw innowacyjnych zwiększył się w porównaniu z wynikami z poprzedniej edycji
badań 2009-2011 zarówno wśród przedsiębiorstw z sektora przemysłu – 16,5% (było 16,1%),
jak i z sektora usług – 12,4% (było 11,6%). Udział innowacyjnych przedsiębiorstw
w przemyśle, jak i w usługach w latach 2010-2012 był wśród małych firm odpowiednio na
poziomie 9,6% i 9,5%. Średnich innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych było 5%.
Z uwagi na brak niektórych średnich wielkości przy porównaniach do krajów UE stosuje się
wielkości znane dla UE(28) lub UE(15) w zależności od sekcji.
Duże firmy podobnie jak w latach ubiegłych cechowały się najwyższym odsetkiem
innowacyjnych przedsiębiorstw zarówno wśród przedsiębiorstw przemysłowych – 56,2%, jak
i usługowych – 44,7%. Największy udział innowacyjnych firm w przemyśle jest w sekcji
Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – 52,3% oraz w sekcji Produkcja
wyrobów farmaceutycznych – 44,8%. W sektorze usług największym odsetkiem
innowacyjnych firm cieszą się takie sekcje jak: Ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze
emerytalne – 64,9% i Badania naukowe i prace rozwojowe – 43,3%.
Polska zajmuje 12 miejsce wśród prezentowanych krajów pod względem średniej
wielkości nakładów innowacyjnych przypadających na firmę prowadzącą działalność
innowacyjną w zakresie produktów lub procesów (bez znaczenia, czy firma prowadziła
działalność w zakresie innowacji marketingowych czy organizacyjnych). Nakłady, jakie
przeznaczają polscy przedsiębiorcy na działalność innowacyjną są zbliżone, ale nieco niższe od
średniej dla krajów UE (28) – 1005 tys. EUR. Pozycja polskich przedsiębiorstw w porównaniu
z innymi krajami w grupie małych (miejsce 19 z 28), średnich (miejsce 14 z 28) i dużych firm
(17 miejsce z 28) kształtuje się dość przeciętnie.
W porównaniu z wynikami badania CIS-7 (2008-2010) nakłady na działalność
innowacyjną firm w badaniu CIS-8 2010-2012, w Polsce wzrosły o 28%. Kraje, które
zanotowały wyraźny wzrost nakładów na działalność innowacyjną to wszystkie prezentowane
z wyjątkiem Finlandii, Luksemburga, Włoch i Cypru. W grupie krajów, które zanotowały
wyraźne spadki nakładów na działalność innowacyjną, znalazły się głownie te o wysokim
odsetku innowacyjnych firm. W Polsce fakt poziomu nakładów na działalność innowacyjną na
1 firmę zbliżoną do średniej dla krajów UE, jak i wzrost wielkości tych nakładów powinien być
postrzegany pozytywnie. Trzeba zwrócić uwagę na kraje, które niemal dwukrotnie zwiększyły
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średnie nakłady na jedna firmę – w grupie tych państw znajdują się: Węgry, Słowacja,
Chorwacja, Estonia, Łotwa i Bułgaria. W Polsce wśród przedsiębiorstw, które prowadzą
działalność innowacyjną w zakresie produktów lub procesów, 31% prowadzi wewnętrzną
działalność badawczo-rozwojową. Jest to wynik identyczny w porównaniu z badaniem 20082010, ale z jedną zmianą – mianowicie zwiększyły się znacznie nakłady na przeciętne
przedsiębiorstwo prowadzące taką działalność z 322 tys. EUR do 710 tys. EUR. Jeśli chodzi
o odsetek firm prowadzących wewnętrzną działalność B+R, to jest to jeden z najniższych
wyników wśród prezentowanych krajów. Słowenia jest liderem (78%) w zakresie odsetka
przedsiębiorstw innowacyjnych z własnym zapleczem badawczo-rozwojowym i prowadzących
wewnętrzną działalność B+R. Natomiast najniższy udział takich przedsiębiorstw jest w Bułgarii
– 11%. Udział przedsiębiorstw prowadzących wewnętrzną działalność B+R w takich krajach jak
Czechy, Słowacja, Węgry jest na poziomie odpowiednio: 47%, 44%, 51%20.
Innowacyjność przedsiębiorstw opiera się w dużej mierze na współpracy firm z innymi
podmiotami. Współpraca w zakresie innowacji umożliwia przedsiębiorstwom dostęp do
wiedzy i technologii. Przy współpracy występuje również duży potencjał synergii, ponieważ
partnerzy uczą się od siebie nawzajem. Współpraca w sferze innowacji może zachodzić
wzdłuż łańcucha dostaw, obejmować klientów i dostawców w ramach wspólnych prac nad
tworzeniem nowych produktów, procesów, jak również może dotyczyć współpracy
środowiska naukowego z przedsiębiorcami. Współpraca przedsiębiorstw obejmować może
podmioty w ramach jednego kraju, a także partnerów z krajów Europy, Stanów
Zjednoczonych, Chin czy Indii.
Badając współpracę przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, bierze się pod
uwagę również ich skłonność do współpracy w zakresie inicjatywy klastrowej. Polska ma
potencjał do tego, aby działalność innowacyjna firm prezentowała się na wyższych poziomach
niż dotychczas. Obserwując dane statystyczne, dobrym przykładem, również pod względem
zbliżonego poziomu rozwoju gospodarczego są Węgry, gdzie odsetek innowacyjnych firm
systematycznie rośnie od badania 2006-2008. Aby odpowiadać na zapotrzebowanie rynku,
wydaje się, że większe znacznie należy przypisywać klientom i konsumentom – firmy na
Węgrzech przypisują wysokie znaczenie temu źródłu informacji dla prowadzenia działalności
innowacyjnej. Również z roku na rok rośnie odsetek firm współpracujących
z przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy.
Kierunkiem, w którym powinny zmierzać polskie firmy jest m.in. większa otwartość na
klienta i konsumenta, czyli firmy powinny słuchać potencjalnych klientów, a być może
innowacyjnych pomysłów wynikających z potrzeby konsumentów zacznie przybywać. Nie bez
znaczenia są prace badawczo-rozwojowe prowadzone wewnątrz firmy. Dla całej gospodarki
20

M. Nieć, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy Innowacyjna
przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Red. Paulina ZaduraLichota, PARP 2015.
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ważnym elementem rozwoju działalności innowacyjnej jest innowacyjność dużych firm i ich
współpraca z mniejszymi podmiotami21.
Aby sformułować wnioski dotyczące rozwoju aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw
korzystających z dofinansowania PO IG, w pierwszej kolejności porównano ich działalność
innowacyjną z dwóch okresów – przed dofinansowaniem i po uzyskaniu wsparcia. Wśród
podmiotów, które skorzystały z dotacji na innowacje22 najwięcej innowatorów przyrastało
w obszarze procesów biznesowych (firm wdrażających innowacje procesowe), w mniejszym
stopniu udział w PO IG sprzyjał inicjowaniu w przedsiębiorstwach działalności innowacyjnej
w wymiarze produktowym (wprowadzania innowacyjnych wyrobów bądź usług).
W znacznym stopniu wynikało to z faktu, że trzy piąte firm przystępujących do Programu już
wcześniej (w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) wprowadzało innowacje
produktowe. W przypadku aktywności w obszarze innowacji procesowych (tj. wprowadzania
nowych lub istotnie ulepszonych metod wytwarzania, logistyki czy metod wspierających
pozostałe procesy w przedsiębiorstwie) przed dofinansowaniem dotyczyła ona wyraźnie
mniejszej liczby beneficjentów (51%). W związku z tym możliwości przyrostu nowych
innowacyjnych podmiotów w większym stopniu wiązały się z obszarem innowacji
procesowych niż produktowych. Wniosek ten koresponduje również ze spostrzeżeniami
płynącymi z innych badań wpływu PO IG na innowacyjność, realizowanych w Polsce –
większość firm, przystępujących do Programu była innowacyjna (w rożnym wymiarze),
a Program oddziaływał przede wszystkim na podniesienie intensywności i jakości procesów
innowacyjnych wspartych przedsiębiorstw23.
Niewątpliwie wsparcie PO IG uzyskane przez przedsiębiorstwa było silnym impulsem
rozwojowym na ścieżce prowadzącej ku kolejnym innowacjom. Miało także wyraźne skutki
w kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, wyrażanej w obserwowanych tendencjach wzrostu
zatrudnienia czy przychodów w długim okresie. Trudno w oparciu o dostępne dane
jednoznacznie stwierdzić na ile rozwój beneficjentów PO IG miał szersze oddziaływanie na
innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki (np. umiędzynarodowienie sektora
przedsiębiorstw oparte na eksporcie innowacyjnych produktów czy wzrost konkurencyjności
polskiej nauki i jej silne zorientowanie na dostarczanie potrzebnego know-how gospodarce).
Z pewnością można jednak stwierdzić, że zbudowany dzięki PO IG potencjał do dalszego
tworzenia innowacji (innovation capacity) – w postaci zaplecza badawczo-rozwojowego
i rozwiniętych postaw proinnowacyjnych przedsiębiorców opartych na doświadczeniu
realizacji projektów PO IG (behavioural additionality) będzie procentować w przyszłości
21

22

23
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Tamże.
Beneficjenci otrzymywali wsparcie na prace B+R oraz wdrożenia ich wyników w ramach jednego projektu
– por. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
Warszawa, wersja z 11 września 2014 r., s. 89.
Raport „Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zwiększenie innowacyjności
przedsiębiorstw”, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014.
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(i promieniować na szersze otoczenie) w postaci nowych, przełomowych projektów o dużym
znaczeniu dla gospodarki.
Budując przestrzeń innowacyjną badanego regionu Podkarpacia należy wskazać te
organizacje zarówno komercyjne jak i publiczne, w tym instytucjonalne, które sprawiają, że
region szybciej się rozwija. Do liderów regionu w wybranych kategoriach zaliczyć można:
• w kategorii praca – kompleksowe usługi z zakresu z zarządzania kapitałem
ludzkim firma Adecco Poland – światowy lider wśród firm świadczących
kompleksowe usługi z zakresu zarządzania oraz doradztwa personalnego,
• w kategorii artykuły spożywcze – firma Makarony Polskie S.A. – najbardziej
innowacyjny producent makaronów,
• w kategorii budownictwo – firma handlowa BOZ S.A. – w zakresie handlu
materiałami budowlanymi i artykułami wykończeniowymi,
• w kategorii ekologia – firma EURO-EKO Sp. z o.o. Mielec która jest jednym
z największych wytwórców paliw alternatywnych w Polsce, które produkuje
z odpadów przemysłowych, a także z odpadów komunalnych,
• w kategorii przemysł – firma Zakłady Magnezytowe Ropczyce – wdrażająca
innowacje konstrukcyjno-materiałowe w procesach wysokotemperaturowych,
• w kategorii przemysł petrochemiczny – firma FLUKAR wdrażająca innowacyjność w produkcji środków smarowych,
• w kategorii transport – ZTM w Rzeszowie budujący systemy integrujące transport
publiczny miasta,
• w kategorii ochrona środowiska – Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych
w Krośnie wdrażając zrównoważona gospodarkę leśną,
• w kategorii oświetlenie – firma SMD LED sp. z o.o. w Rzeszowie zajmująca się
dystrybucją innowacyjnych produktów świetlnych LED,
• w kategorii samorząd lokalny – miasto i gmina Zagórz wspierająca
przedsiębiorczość24.

6. PODSUMOWANIE
Gospodarka regionalna ewoluuje w kierunku zdecentralizowanego modelu rozwoju
uwzględniającego potencjał endogeniczny, który w odniesieniu do wyzwań globalnych
powinien być aktywizowany innowacjami. Zadaniem samorządów na wszystkich poziomach
jest stworzenie przestrzennych uwarunkowań dla sprawnego wdrażania innowacji tworząc nie
tylko punktowe centra innowacji, ale innowacyjną przestrzeń regionalną.
W budowaniu nowego modelu innowacyjnego rozwoju gospodarki należy dokonać
zmiany z działań pracochłonnych na rzecz przedsięwzięć wiedzochłonnych z wykorzy-

24

Liderzy regionu – Nowiny z dnia 25.02 oraz 2.03.2016 r., Rzeszów
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staniem narzędzi analizy takich jak metoda Scram, koncepcja Big Data oraz koncepcja
„Złotego kręgu”.
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WZMACNIANIE WARTOŚCI PRZESTRZENI INNOWACYJNEJ
REGIONU W WARUNKACH POSTĘPUJĄCEGO GLOBALIZMU

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono potrzebę ciągłego budowania potencjału innowacyjnego
gospodarki regionu. Wskazano na wpływ procesów globalnych oraz ukazano przykłady
rozwiązań wdrażanych przez instytucje regionalne oraz przedsiębiorstwa, które systematycznie
wzmacniają przestrzeń innowacyjną. Zwrócono również uwagę na znaczenie innowacji we
współczesnych procesach rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarki w obliczu
dynamicznych zmian otoczenia, które ten proces stymulują lub ograniczają.
Słowa kluczowe: innowacje, region, globalizm, wartość, ranking, potencjał.

REINFORCEMENT THE VALUE OF INNOVATIVE AREA OF
REGION ALONGSIDE PROGRESSIVE GLOBALIZATION
Abstract
The article shows the need for continuous building of the region’s innovative economy. In this
study pointed to the impact of global processes and shown examples of solutions implemented
by regional institutions and the companies which systematically reinforce the innovation. Also
highlighted the importance of innovation in today's development and increasing
competitiveness of economy processes up against dynamic changes in environment which
stimulate or limit these processes.
Keywords: innovation, region, globalism, value, rank, potential.
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Lesya Gazuda

DEVELOPMENT MANAGEMENT OF TERRITORIAL
ECONOMIC SYSTEMS

Formation of balanced territorial economic systems development gets special urgency under
intensified divergence processes. Crisis processes in the economy, predominantly cause this
fact, with non-optimized economic structures of territories and lack of its clear specialization,
from the one side, and ineffective managing their growth from the other. Development
management of the last requires elaboration of grounded methods, principles, functions of
management both from the side of state and local bodies of executive power. The main
objective of such management should be in timely state regulative influence on development of
systems, in which economies are in critical state, balancing reforming processes with social and
political ones.
Non-conformity in terminology of “development” and “management” notions does not
allow studying integration and convergence processes and development management of
territorial economic systems within complex and systemic approach. Therefore, the study of
development management should start with the analysis of “development” notion explanation.
One can meet different definitions of this term, in particular:
• long-term program for improvement of possibilities to solve different problems and
abilities of reproduction, especially by means of increasing efficiency of the
organizational culture management [7, p. 31];
• complex of changes leading to brand new quality and strengthening sustainability
of the system, its ability to face destructive powers of external environment [5,
p. 296];
• transition process of economic and productive system into a new state of a higher
quality by accumulating quantitative potential, changes and sophistication of
structure and content, resulting in its increased ability to face destructive influence
of external environment and efficiency of activity [4];
• objective multidirectional (through gradual transformations) process of changes
characterized with purposefulness, inconsistency, structural and functional changes
in a certain system, leading to improvement of its qualitative and quantitative state
[2, с. 8].
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Having studied existing explanations of “development”, we suggest the following
definition. Development of territorial economic system is a straightforward process of its
strengthening, ensuring positive qualitative and quantitative changes in it, leading to economic
growth, accumulation of potential of such system and increasing its sustainability.
Each of territorial economic systems development types supposes comprehensive
management from the side of central and local authorities, range of managerial tools and its
implementation at rural bordering territories. As to “development” as an object of territorial
economic systems management, regulative management means managerial influence according
to defined objectives and tasks of management compliant to chosen priorities of development.
Under “development management of territorial economic systems’ we mean
a straightforward process of influence on strengthening of the system, supporting positive
qualitative and quantitative changes, causing transition of this system into a brand new state
due to increasing its sustainability and increasing its potential.
Development management of territorial economic systems requires the use of programtarget and normative-valuable approaches. Program-target approach supposes the use of
methods and principles providing orientation of managerial activity of certain bodies of
management at implementation of different programs and reaching the goals of system’s
development with consideration of qualitative and quantitative changes taking place in it.
Normative-valuable approach to development management of territorial economic systems
provides for creation of new (positive) values, which is connected with activity in terms of
certain rules and norms, set by certain scale of values [6, p. 48]. Thus, the targets are set at the
starting point of territorial economic system’s development, which will define the rules and
norms of behavior for all subjects of this system. Then, every target is in fact a specification of
value rules and norms. Today there are some contradictions as to the questions about what
problems of management can arise in future execution of structural transformations in
territorial economic systems, abut selection of methods for managing systems, improvement of
organizational forms of territorial management. These contradictions have led to some
problems in development of such systems, as:
• Divergence of this development, causing divergence processes and disintegration
of the single economic space of the country;
• Low specialization level of territorial economy or its complete absence because of
ineffective use of territorial labor division advantages, resource potential etc.;
• Imperfect structure of territory’s economy, overwhelming share of mining and
resource-intensive industries in it, inherited from the times of the Soviet Union,
hence imbalanced allocation of productive forces;
• Negative demographic processes, decease of population above all, resulting from
decrease in fertility and increased mortality (depopulation); growing emigration, in
particular referring the overseas “brain drain”;
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• Negative anthropogenic effect on environment, caused damage of structure and
operation of natural systems, in particular, pollution of eco-, agro- and geo
landscapes; degrading of soils, deforestation.
Aiming to conduct comprehensive analysis of the processes of managing integration and
convergence of rural bordering territories the basic factors influencing these processes should
be outlined, their analysis and complex assessment should be conducted with substantiation of
possible selective influence on them (Fig. 1).

Defining directions
and objectives of
development

Potentialities
of the territory

Institutional support

Infrastructure
Factors of influence

Development level
and specialization of
neighboring territories

Negative effects of
integration

Preconditions of
international
integration

Financial support

Convergence
and integration
processes in
bordering
territories

Efficiency of
management
system

Social and
economic
problems

Territorial
peculiarities of
development

Fig. 1.
Factors of influence on integration and convergence of rural bordering territories
(original development).

Outlining factors influencing development of the studied processes allows to analyze the
effect (positive or negative) of each factor, to define their role and place in the system of
functioning and development of rural bordering territories, define peculiarities and negatives of
each. This will allow (using more comprehensive analysis, systemic and functional
approaches) to define the single system of real convergence and integration processes taking
place at certain territory, outline the ways for improving their management.
Assessment of potentialities of the territory is advisable to be conducted from the micro
level (village, settlement, city and so on), that will promote maximal consideration of unused
reserves. For rural territories development the assessment of the state and opportunities for the
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use of land resources is important, their fertility, pollution level, intensity and perspectives of
use, specialization. Further, the assessment of human potential is conducted in its quantitative
and qualitative dimensions; its opportunities to provide development of agricultural production
for perspective and assessment of territorial and national consumer markets capacity are
studied. This will allow comparing the needs and possibilities of the territory and developing
the territorial development strategy. Another important factor of development for any territory
is the infrastructure development level. It should get in front of development of other sectors or
productions; otherwise, it will be a deterrent factor both for development of manufacturing,
services sector and social sector. Special attention has to be granted to border infrastructure
providing integration processes of bordering rural territories of neighboring countries.
Therefore, the assessment of its state and providing needed development level are important
parts of the management function.
It is advisable to study development of territories and regions from the point of their
territorial peculiarities, considering them will have positive impact on the efficiency of the
system of management. Such peculiarities include specifics of agricultural development as
a whole and with consideration of territorial factors (zoning, climate, historic traditions);
geopolitical factors (geographic location, natural potential, climate and other), demographic
(sex and age structure, quantitative and qualitative assessment, allocation, national and regional
identity; mentality, local traditions and culture. The analysis of factors influencing development
of bordering territories has to be conducted with clear understanding of objectives and targets
of development with definition of the sense of the process (convergence and divergence) and
direction of integration. It should be mentioned, that in case Eurointegration is the objective,
convergence will go ahead of it, while at inter territorial integration within the borders of the
country the listed processes can be implemented at the same time under effective system of
management. Clear definition of objectives, targets and ways of development are the base for
substantiation of long-term rural bordering territories development strategy.
Institutional support of development lies in development of effective system for
supporting its activity, the basic elements of which include: legal institutions, administrative
institutions of the state power and self-governmental bodies, social partnership institutes,
providing for supporting and developing optimal mechanism of management from the point of
all elements of integration and convergence development processes.
As it was mentioned before, these basic elements of economic system, its subsystem,
include productive forces, technical and economic relations, organizational and economic
relations, productive relations, or economic property relations, economic mechanism [3, p. 444].
Managing complex development of productive forces of rural territories has to be based
on all-round interest in it from the side of the state and should meet the following requirements:
• defining and reaching the goals of agricultural production of the territory;
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• adhering the principles of broad democratization, directing conscious economic
activity of population at the use of local resources and reserves;
• providing flexibility, capacity for reforming and reconstruction with consideration
of specifics of all elements of territorial development.
Rural territories have to form an integral part of economic, political, organizational and
social structure of the state. The base of economic mechanism for regulation of rural territories
development is formed with the system of objectives, providing for maximal food security of
the region and the state, with consideration of economic interests of all social groups of
population (work collectives, entrepreneurs, associations), intensification of the territorial
economy, progressive transformation of its structure, speeding up technological progress,
dealing with urgent social problems. The targets of territorial economic management according
to the levels of subjects interested in their reaching are divided into state, territorial and local
ones. The targets of the state level include:
• Increasing the role of rural territories in speeding up technological progress by
means of improving the intellectual potential of highly-qualified personnel;
• Developing specialized kinds of activity for increasing competitiveness and
efficiency of production of this price space;
• Use of unique historic and cultural potential for development of tourism and
culture advocacy;
• Increasing the role of the territory in constructing market infrastructure,
entrepreneurial and business activity, development of international relations;
• Granting the importance of the territory in solving the problems of health.
Territorial targets are:
• Provision of resource-intended balance of territorial and productive complex
development;
• Continuous improvement of the structure of territorial economy in direction of
complexity, growth of its role in development of the region and the state as a whole;
• Reaching balanced economic and social development with taking into account the
need of providing normative level and quality of life;
• Sustainable use of territory’s resources, preserving (reproducing) ecologic and
productive balance;
• Optimizing the allocation of productive forces in the “state-territory-settlementvillage” system;
Local targets, provided by the economic mechanism for regulating territorial development
include:
• conversion, relocation, elimination of inefficient productions in terms of economic,
environmental and social criteria;
• dealing with quality of life problems at the territory (accommodation, food
production, employment, education, culture etc.);
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• increasing efficiency of agro productive complex functioning and other at the cost
of executing their reserves in inter sector use.
Managing bodies are empowered to solve the following tasks:
• Regulating economic activity of enterprises and organizations of all forms with aim
of providing the most effective use of natural resources;
• Supporting complex development and effective functioning of productive and
social infrastructure with aim to increase the efficiency of productive potential and
create respective life conditions for people;
• Environment protection and reproduction of ecologic conditions for the life of the
territory [1, p. 191].
Fulfillment of these tasks depends on certain changes of functions of territorial bodies and
methods for execution of these functions under market conditions. It is connected with the need
to divide the functions of economic subjects, mostly fiscal, methods of regulating economic
activity at the territory, granting independence for municipalities in dealing with formation of
territorial managerial structures.
Reorganization of economic mechanism for territorial management is intended to provide
transition to relations of private-public partnership, development and implementation of measures
on activating economic activity using economic methods, coordination of orders in the sector of
production and consumption of goods and services; controlling economic regulation of this
production, openness in all sectors of economic activity. Organization of territorial economic
management should be fulfilled with meeting the principles of self-financing, self-provision,
financial interest, equivalency of trade among the enterprises located at the territory, mutual
advantage in relations of economic entities and relations with managerial structures.
It is appropriate to concentrate the main part of contractual relations with enterprises and
organizations in the system of bodies representing local powers and territorial management.
Different forms of property should develop at the territory with work collectives, enterprises
and organizations, lease owners, cooperators, associations of producers and municipalities
owning productive assets and natural resources (water, mineral resources) at subordinate
territory of their competency being subjects of them.
Relations between work collectives and managing bodies are formed by the system of
economic relations on the use of resources allocated at the territory, share and owning the final
product. Economic costs spent at natural resources should be included into socially needed
spending of work and into the price of the product as the most important part of materialized
work. This money is accumulated by territorial managerial bodies for development of goods
and services production, industrial and social infrastructure, for reproduction of environment
and securing social protection.
Functions of central and local authorities are aimed to support implementation and
development of all forms of enterprises interrelations and their business activity. At the same
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time, certain productions are to be created, which will be primarily oriented at solving local tasks,
mostly in the least developed districts. Almost equal provision with objects of social infrastructure has to be reached by means of increasing independence in forming territorial resources.
Tight interrelations have to be built between the center and the territory in solving ecologic
problems. Many problems with the core being at certain territory have global character and
cannot be dealt with by territories themselves. The links between territories and the center in
solving ecologic, social-demographic problems under market transformations will strengthen in
future. The global practice shows that about 60 % of profits are allocated in the local budgets.
It shows the most important principle of economy. Any, even the lowest level of economic and
territorial structure of the country, earns and spends money on its own. However, because of
different objective reasons these levels have different starting opportunities for implementing this
principle. Therefore, in the period of market relation construction, one of the main tasks of
empowered institutes is to provide relatively equal starting opportunities. Investments, subsidies,
dotation, tax exemptions, are tools being in use of local powers for this purpose.
Striving to equate levels of regional development is a powerful factor, which defines the
unity of the state. Centrifugal tendencies grow under artificial advocacy of prevailing of one
territories over others, when income earned by one territory is being ungroundedly deducted.
The inequality principle inseminated in such way causes estrangement of those territories
suffering for being deprived or having opportunities according to expert assessments (due to
accumulating earned resources instead of transferring them to the center) to provide more
dynamic development and higher life level.
The mentioned above proves, that the level of rural development greatly depends on
potential of natural, human, material and technical, and other resources. The need in considering
these differences is an objective requirement in the process of substantiation of social and
economic development strategy of the country and managerial approaches to its implementation.
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ROZWÓJ ZARZĄDZANIA W TERYTORIALNYCH
SYSTEMACH EKONOMICZNYCH

Streszczenie
Uzasadniono administracyjną składową rozwoju terytorialnych systemów ekonomicznych,
w szczególności wiejskich terytoriów przez pryzmat zarysowywania celi i zadań procesowi
kierowania odpowiednio do wybranych priorytetów rozwoju. Uogólniono główne czynniki
wpływu na procesy integracji i konwergencji wiejskich terytoriów przygranicznych, co
pozwoli wyróżnić problematyczne pytania rozwoju oddzielnych terytoriów i sformować
efektywne podejścia do ich rozwiązania. Wskazano na celowość aktywizacji współdziałania
państwa i miejscowej władzy w celu zabezpieczenia zrównoważonego rozwoju terytoriów
wiejskich.
Słowa kluczowe: wpływ administracyjny, rozwój systemów terytorialnych, terytoria
wiejskie, procesy integracji i konwergencji.

DEVELOPMENT MANAGEMENT
OF TERRITORIAL ECONOMIC SYSTEMS
Abstract
The managerial element of territorial economic systems’ development, in particular for rural
ones, is substantiated through the prism of defining targets and objectives according to chosen
priorities of development. The main factors influencing processes of integration and
convergence of rural bordering territories are generalized, that will allow outlining urgent
problems of development territories and finding the effective ways for solving them. The need
is emphasized in activation of cooperation between the state and local bodies of power aiming
to provide balanced development of rural territories.
Keywords: managerial element, development of territorial systems, rural territories,
integration and convergence processes.
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Jerzy Stadnicki

ADDYTYWNA PRODUKCJA:
PERSPEKTYWY ROZWOJU I WPŁYWU
NA PRZESTRZENNĄ ORGANIZACJĘ GOSPODARKI

Addytywna produkcja (additive manufacturing) albo 3D-druk – proces materializacji
cyfrowego (wirtualnego) 3D-modelu obiektu przez nakładanie za pomocą 3D-drukarki
warstwa po warstwie materiału [1]. Drukarka odczytuje plik, który zawiera cyfrowe dane 3Dmodelu obiektu, i nakłada warstwy płynnego albo proszkowego materiału, kształtując
trójwymiarowy obiekt. Zamiast tego, żeby zginać, kroić i szlifować, jak to było przedtem, przy
addytywnej produkcji obiekt wytwarzają, dodając materiał "globulka za globulką" na 3Ddrukarkach. Faktycznie 3D-druk jest pełnym przeciwieństwem takich tradycyjnych metod
mechanicznej produkcji i obróbki, jak frezowanie albo krojenie, gdzie kształtowanie wyglądu
wyrobu odbywa się kosztem usunięcia zbędnego materiału (tak zwana "subtraktywna
produkcja"). Addytywna produkcja przewiduje stworzenie obiektów kosztem dodania
koniecznego materiału, a nie usunięcia zbędnego, jak to odbywa się przy metodach
subtraktywnych. Chociaż przy tradycyjnej produkcji "addytywne" metody (na przykład,
nitowanie czy spawanie) stosowało się bardzo dawno, ale tylko drukowanie przestrzenne (3Ddruk), automatyczne wytwarzanie przedmiotów fizycznych wykonuje na podstawie
trójwymiarowych modeli komputerowych.
Historycznie 3 D-druk powstał jako technologia produkcji prototypów obiektów [2].
Wraz z postępami rozwoju technologii drukowania przestrzennego, produkcja przez drukarki
3D stała się także metodą wykonywania gotowych obiektów [3]. W latach 2010 zaczęły się
prace nad stosowaniem drukowania przestrzennego w warunkach nieważkości i niskiej
grawitacji [4]. Głównym celem jest stworzenie ręcznych instrumentów i skomplikowanych
urządzeń "w miarę konieczności" zamiast bardzo drogiej dostawy gotowych wyrobów na
orbitę. NASA przeprowadza wspólne testy z kompanią "Made in Space", skierowane na ocenę
potencjału 3D-druku po obniżeniu kosztów i podwyższenia efektywności badań kosmicznych.
Drukowanie przestrzenne często nazywają technologią "magiczną". Wpływ 3D-druku na
gospodarkę może okazać się podobnym do wpływu manufaktury. Cyfrowa produkcja będzie
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destruktywnie wpływać na niecyfrowe technologie podobne do wpływu w innych branżach,
które przeszły na cyfrowy format: urządzenia biurowe, telekomunikację, fotografia, muzyka,
publikacje i filmy. Skutki tych przemian sięgną skali trzeciej rewolucji przemysłowej [5].
Addytywna produkcja ma potencjał do gruntownej przemiany przestrzennej organizacji
gospodarki, ponieważ dowolną rzecz na 3 D-drukarce można będzie wyprodukować
("nadrukować") w domu, co oznacza możliwość swoistej "naturalnej gospodarki epoki 3 Ddrukarek". Klasyczna "gospodarka naturalna" – to typ gospodarstwa, przy którym dobra
produkuje się dla zaspokojenia własnych potrzeb, a nie dla sprzedaży. Głównymi cechami
klasycznej "gospodarki naturalnej" są minimalny społeczny podział pracy, izolacja od świata
zewnętrznego, samozabezpieczenie środkami produkcji i siłą roboczą, możliwość zaspokojenia
potrzeb kosztem własnej produkcji. Nowa "gospodarka naturalna", czyli "gospodarka naturalna
epoki 3 D-drukarek", mocno będzie różnić się od klasycznej "gospodarki naturalnej", ponieważ
dla produkcji epoki 3 D-drukarek konieczne są programy komputerowe (kodowana
technologia produkcji), materiały dla "drukowania" (materiały, które będą nakładać się
"globulka za globulką" dla produkcji potrzebnego obiektu) i same 3 D-drukarki. Odpowiednio,
nowa "gospodarka naturalna" będzie potrzebowała masowej produkcji programów
komputerowych (technologii), materiałów dla "drukowania" oraz 3 D-drukarek.
Przestrzenna organizacja branży programowania charakteryzuje się orientacją na miejsca
z niskimi kosztami produkcji (w szczególności Indie, Ukraina, Chiny) i przemieszczeniem
półproduktu między różnymi miejscami, spowodowanego bardzo niskimi kosztami transportu,
ponieważ dla komunikacji w trakcie produkcji i sprzedaży produktu programowego wystarczy
Internet. Przykładem, który ilustruje przemieszczenie półproduktu jest proces technologiczny
firmy IBM, który przebiega w łańcuchu "Uniwersytet Tsinghua w Pekinie – oddział IBM
w Seattlu w USA – Instytut Nauk Komputerowych w Białorusi – Związek Programistów
na Łotwie – firma "Tata" w Indiach – Uniwersytet Tsinghua w Pekinie" [6, s. 95].
Przestrzenna organizacja branży (czy branż) materiałów dla "drukowania", która będzie
charakteryzować się wskaźnikami "miejsce produkcji – skala produkcji" (ilość miejsc zależna
od branży, optymalna skala produkcji – dla każdego miejsca) powinna uwzględniać
odpowiednie czynniki lokalizacji. Oczekuje się, że będzie to jednak nie jedna branża, która by
produkowała uniwersalny materiał dla drukarek, a kilku branż, które będą produkować kilka
rodzajów materiałów, każda branża ze swoją specyfiką przestrzennej organizacji. Rozwój
branży materiałów dla drukarek będzie odbywał się wg klasycznych schematów uzasadnienia
prawidłowej lokalizacji i skali produkcji [7]. Tak samo będzie i przy produkcji 3D-drukarek.
Oczywiste, że główne problemy przestrzennej organizacji będą powstawały w zakresie
produkcji dóbr za pomocą 3D-druku. Wśród potencjalnych bazowych wariantów są:
1. produkcja w miejscu konsumpcji (miejscu zamieszkiwania konsumenta);
2. produkcja w specjalnym pomieszczeniu w rejonie konsumpcji (rejon zamieszkiwania
konsumenta);
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3. Produkcja w fabrykach, których miejsce budowy i moc produkcyjna uzasadnia się
podczas rozwiązania klasycznego zadania na lokalizacje działalności gospodarczej.
Możliwe zalety i wady każdego wariantu lokalizacji produkcji dóbr za pomocą 3Ddrukarek przedstawione są w tabeli 1.
Tabela 1.
Możliwe zalety i wady wariantów lokalizacji produkcji dóbr za pomocą 3D-drukarek
Wariant lokalizacji

Możliwe zalety

1. Produkcja w miejscu
konsumpcji

Brak kosztów
transportu produktu

2. Produkcja w specjalnym
pomieszczeniu w rejonie
konsumpcji

3. Produkcja w fabrykach

Niskie koszty transportu materiału dla
drukarek; efekt skali; fachowa obsługa;
nieobecność zapachu i szumu od
"drukowania" produktu w miejscu
zamieszkania
Efekt skali; fachowa obsługa; nieobecność
zapachu i szumu od "drukowania"
produktu w miejscu zamieszkania

Możliwe wady
Koszty transportu materiałów dla drukarek; koszty,
związane z nabyciem albo dzierżawą 3D-drukarki;
zapach i szum "drukowania" produktu
w miejscu zamieszkania
Koszty transportu produktu; budowa
(kupno czy dzierżawa) specjalnego pomieszczenia
produkcyjnego i jego wyposażenie
w infrastrukturę techniczną
Strata efektu, związanego z możliwością
połączenia miejsca produkcji dobra
z miejscem jego konsumpcji

Źródło: opracowanie własne

Oczywiście, tabela 1 tylko w ogólnych zarysach opisuje wady i zalety różnych
konceptualnych wariantów lokalizacji produkcji dóbr za pomocą 3D-druku. Dla konkretyzacji
analizy i opracowania metody oceny wyboru optymalnego wariantu lokalizacji produkcji dóbr
za pomocą 3D-druku będą konieczne osobne badania.
Dziś trudno ocenić, który z wariantów będzie dominujący przy przestrzennej organizacji
addytywnej produkcji dóbr za pomocą 3D-druku (chociaż, całkiem możliwie, że te warianty
będą uzupełniać się w granicach jednej albo różnych branż), lecz niewątpliwym jest fakt prawidłowa ocena optymalnej przestrzennej organizacji tej branży będzie jednym z bardzo
ważnych czynników opłacalności inwestycji w tej branży.
Technologia 3 D-druku może wpływać na przestrzenną organizację gospodarki
podobną do wpływu wprowadzenia energii elektrycznej, chociaż przestrzenna organizacja
branży produkcji elektryczności potem sama zmieniała się pod wpływem postępu naukowotechnicznego. Przy produkcji energii elektrycznej z powodu słabego rozwoju technologii
transportu energii elektrycznej dominował czynnik bliskości rynku zbytu. W miarę
rozszerzenia granic transportu energii elektrycznej, rola czynnika bliskości rynku zbytu
stosunkowo zmalała, a zwiększyła się rola czynnika bliskości bazy surowcowej (kopalni
węgla). Znaczenie jednego i drugiego czynnika wyznaczało się porównaniem
ekonomicznym transportu energii elektrycznej i ekwiwalentnej ilości paliwa (dla elektrowni
mocą 1 mln. kWh/rok potrzeba 5 mln. ton węgla). Obniżenie ceny transportu energii
elektrycznej doprowadziło do dominowania przy lokalizacji elektrowni czynnika bliskości
rynku zbytu. Jednak, elektrownie jądrowe kardynalnie rozstrzygnęły problem transportu
paliwa. Surowiec dla elektrowni jądrowej jest na tyle spoisty (dla elektrowni jądrowej mocy
1 mln. kWh trzeba tylko 30 ton wzbogaconego uranu rocznie), że można nie zwracać uwagi
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na odległość od źródła surowca i budować elektrownie blisko rynku zbytu energii
elektrycznej. Po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu (110 km do Kijowa), która
pokazała niebezpieczeństwo sąsiedztwa takich obiektów z dużymi miastami, czynnik
bliskości rynku zbytu ustąpił czynnikowi bezpieczeństwa, który spowodował orientacje przy
lokalizacji niebezpiecznych obiektów gospodarczych na miejsca odległe od dużych miast.
W przyszłości, w trakcie stosowania dla transportu energii elektrycznej odkrycia
wysokotemperaturowego nadprzewodnictwa materiałów ceramicznych, rola czynnika
bliskości rynku zbytu zmaleje do minimum.
Rozwój przestrzennej organizacji produkcji dóbr za pomocą 3D-druku może odbywać się
wg trzech wyżej wymienionych wariantów, a specyfika przestrzennej organizacji produkcji
mocno będzie zależna od branży i obszaru analizy. To znaczy, że można przedstawić branże,
gdzie jednocześnie będą rozwijały się wszystkie trzy warianty lokalizacji 3D-druku, ale także
można przedstawić branże, gdzie będzie dominować jeden wariant. Obszar analizy również
mocno będzie wpływać na specyfikę przestrzennej organizacji produkcji dóbr za pomocą 3Ddruku. Można przedstawić obszary, gdzie jednocześnie będą rozwijały się wszystkie trzy
warianty lokalizacji produkcji dóbr za pomocą 3D-druku, ale także można przedstawić
obszary, gdzie będzie dominować jeden wariant. Na przykład, przestszeń statków kosmicznych
jest optymalna właśnie dla wariantu 1 - produkcja w miejscu konsumpcji.
Również należy pamiętać o możliwości nie tylko osobnego wpływu branży i obszaru
analizy na lokalizację produkcji dóbr za pomocą 3D-druku, ale i o możliwości wspólnego
wpływu na lokalizację. Branża może mieć różną przestrzenną organizację w różnych
obszarach analizy (regionach) z przyczyn geograficznych (na przykład, zróżnicowanie klimatu,
krajobrazu) i przyczyn ekonomicznych (na przykład, zróżnicowanie w rozwoju gospodarki,
infrastrukturze, popycie). Dlatego możliwe sytuacje przestrzennej organizacji (która będzie
charakteryzować się miejscami lokalizacji oraz skalą produkcji w tych miejscach) 3D-druku
w różnych branżach i różnych obszarach analizy (regionach) można opisać zgodnie z tabelą 2.
Tabela 2
Model możliwych sytuacji przestrzennej organizacji 3D-druku w różnych branżach i różnych
obszarach analizy
Branża
Obszar analizy
1
2
3
…
N
1
(WZ)11
(WZ)12
(WZ)13
...
(WZ)1N
2
(WZ)21
(WZ)22
(WZ)23
…
(WZ)2N
3
(WZ)31
(WZ)32
(WZ)33
…
(WZ)3N
…
…
…
…
…
…
M
(WZ)m1
(WZ)m2
(WZ)m3
…
(WZ)mn
Źródło: opracowanie własne

W każdej kratcę tabeli 2 będzie informacja o współrzędnych miejsca w granicach
odpowiedniego obszaru analizy i o optymalnej skali produkcji ocenianego rodzaju dobra
w tym miejscu.
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Drukowanie przestrzenne będzie konkurować z innymi technologiami produkcji dóbr.
Prawidłowy wybór optymalnych technologii produkcji dobra przewiduje:
1. zarysowanie granic obszaru analizy uzasadnienia optymalnego przestrzennego
systemu technologii produkcji dobra;
2. w zarysowanym obszarze analizy kształtuje się lista możliwych miejsc produkcji dobra
(MMPD);
3. dla każdego MMPD ocenia się wybór optymalnej technologii z listy możliwych (dla
miejsc istniejącej produkcji jednocześnie z nowymi technologiami analizować
istniejącą technologie) – konkurencja technologii w każdym MMPD;
4. wybrane technologie (optymalne dla odpowiednich MMPD) będą porównywać się
według ekonomicznych wskaźników między sobą – konkurencja technologii na
odległości (konkurencja MMPD);
5. MMPD, gdzie technologie przegrały konkurencji na odległość, oceniane są jako
nieatrakcyjne dla produkcji ocenianego dobra;
6. MMPD, gdzie technologie nie przegrały konkurencję na odległości, oceniają się jako
atrakcyjne dla produkcji ocenianego dobra;
7. atrakcyjne MMPD ocenia się wg kryterium rozmiaru rynku zbytu;
8. atrakcyjne MMPD, pozytywnie ocenione wg kryterium rozmiaru rynku zbytu są
miejscami celowej produkcji dobra (MCPD).
Ponieważ w różnych miejscach optymalnymi mogą być różne technologie, to,
uzasadniając przestrzenną organizację branży w obszarze analizy, uzasadniamy optymalny
system technologii obszaru analizy. To oznacza, że osobne poszukiwanie optymalnej
technologii nie jest poprawne – ono powinno być grupowo-przestrzenne. Inaczej możemy
uzasadniać wybór optymalnej technologii dla miejsca, gdzie nie warto produkować.
Scharakteryzujemy każdy etap omówionej kolejności.
1. Zarysowanie granic obszaru analizy uzasadnienia optymalnego przestrzennego
systemu technologii produkcji dobra bazuje na uwzględnieniu właściwości strony
"produkcja dobra" i właściwości strony "miejsce". Właściwości strony "produkcja
dobra" – to całokształt właściwości technologii, zasobów (koniecznych dla
funkcjonowania technologii), zanieczyszczeń (powstających przy funkcjonowaniu
technologii), dobra (dla produkcji którego funkcjonuje technologia). Właściwości
strony "miejsce" – to przyrodnicze, socjalne i inne charakterystyki miejsca, które mogą
wystąpić czynnikami lokalizacji produkcji dobra. Ustalenie granic dla przestrzennej
analizy powinno odbywać się w sposób przemyślany i być poprzedzone studiowaniem
konkretnej sytuacji w obszarze analizy. Wykonanie przestrzennej analizy w niepoprawnie określonych granicach nie gwarantuje optymalnego rezultatu i może
uwarunkować znaczne straty. Warto zwrócić uwagę na stałą tendencję do zwiększenia
obszaru analizy. Temu sprzyja stałe obniżenie "oporu odległości", które wyraża się
w obniżaniu kosztów transportu oraz liberalizacji handlu międzynarodowego.
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2. W zarysowanym regionie kształtuje się lista MMPD. MMPD – to miejsce obszaru,
które warto badać z punktu widzenia celowości produkcji tam ocenianego dobra.
Kryterium przekształcenia jakiegoś miejsca w MMPD – odpowiedniość jego
właściwości właściwościom strony "produkcja dobra", które warto uwzględniać przy
uzasadnieniu wyboru miejsca produkcji. Właściwości strony "produkcja dobra", które
stają się czynnikami lokalizacji, determinują celowość jej orientacji przy lokalizacji na
miejsca, które posiadają jakościami odpowiedniości zaznaczonym właściwościom.
Między właściwościami strony "produkcja dobra" i właściwościami miejsc można
ustalić zależność – każdej właściwości strony "produkcja dobra" będzie odpowiadała
właściwość miejsca. Przyczynami (czynnikami) lokalizacji są, z jednej strony,
właściwości strony "produkcja dobra" (czyli właściwości technologii, zasobów,
zanieczyszczeń, dobra gotowego), a z innej – właściwości strony "miejsce". Poza
analizą jako MMPD okażą się miejsca, które z przyczyn technicznych, prawnych czy
innych są nieprzydatne dla produkcji ocenianego dobra. Podkreślić warto, że każda
technologia może posiadać swoją listę MMPD.
3. Po kształtowaniu listy MMPD dla każdego MMPD uzasadnia się wybór optymalnej
technologii. Ponieważ ta problematyka jest opracowana dobrze i nie jest najistotniejsza
dla artykułu, o etapie 3 tylko wspominamy.
4. Wybrana technologia (optymalna dla odpowiedniego MMPD) będzie porównywać się
według wskaźników ekonomicznych z technologiami innych MMPD. Ten etap można
nazwać etapem odsiewania niekonkurencyjnych miejsc. Zakładamy, że w miejscu 1
możliwe koszty produkcji (K) jednostki dobra będą niższe, niż możliwe koszty
produkcji jednostki wybranego dobra w miejscu 2 (rys. 1).
R
K1

K2
2

1
Rysunek 1.
Charakterystyki osi konkurencyjnej 1-2
Źródło: opracowanie własne

Nie wynika z tego, że miejsce 2 będzie nie atrakcyjne dla produkcji dobra. Miejsce 2
będzie nie atrakcyjne dla produkcji dobra tylko w tym przypadku, jeżeli sumaryczne koszty
produkcji dobra w miejscu 1 і koszty transportu tego dobra do miejsca 2 będą niższe, niż
koszty produkcji dobra w miejscu 2. Dlatego, jeżeli K1< K2, tо miejsce 2 będzie nie atrakcyjne
dla produkcji dobra przy spełnieniu warunku:
K1 + S*R ≤ K2,
gdzie K1, K2 – koszty produkcji jednostki dobra odpowiednie w miejscu 1 i 2;
S - koszty transportu jednostki dobra nа jeden kilometr;
R – odległość między miejscami 1 i 2.
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Następny krok - ocenianie MMPD według kryterium atrakcyjności. MMPD, gdzie
technologia przegrała konkurencję na odległości, jest nieatrakcyjnym dla produkcji ocenianego
dobra (etap - 5), a MMPD, gdzie technologia nie przegrała konkurencji na odległości, jest
atrakcyjnym (etap - 6).
Następny etap 7) - ocena atrakcyjnych MMPD według kryterium rozmiaru rynku zbytu.
O rezygnacji z produkcji założonego typu dobra w ocenianym miejscu za pomocą poprzednio
wybranej (optymalnej dla tego miejsca) technologii można mówić, gdy w odpowiedniej strefie
rynkowej nie będzie konsumentów. Kilka słów o specyfice kształtowania stref rynkowych,
ponieważ to ważnie nie tylko z punktu widzenia celowości produkcji dobra w ocenianym
miejscu, ale i z punktu widzenia skali produkcji tam. Jeśli przy analizie wybranej osi
konkurencyjnej miejsce z większymi kosztami produkcji nie odsiewa się, to przy utrwalonych
znaczeniach K1, K2 i S można znaleźć miejsca (punkty), w których różnica kosztów transportu
kompensuje różnicę kosztów produkcji. Mnóstwo tych punktów utworzy linię (izostante),
która rozgraniczy rejony konsumpcji dobra wyprodukowanego w miejscach 1 i 2. Izostanta
spełnia warunek:
K1 + r1*S = K2 + r2*S,
(2)
gdzie r1, r2 – odległość od miejsc 1 i 2 do dowolnego punktu na izolinii.
Z tego wzoru wypływa, że dla punktów, które leżą na izolinii, różnica odległości od nich
do punktów 1 i 2 jest wielkość stała i wyznacza się jak:
r1 – r2 = (K2 – K1)/S

(3)

Z tego wynika, że granicą (izostantą) stref rynkowych zakładów 1 i 2 jest gałąź hiperboli.
Konsumenci, które znajdują się po lewej stronie granicy, będą zaopatrywać się z miejsca 1,
ponieważ zadowolenie ich popytu będzie związane z mniejszą sumą kosztów na produkcję
i tranport dobra w porównaniu z dostawami z miejsca 2. Konsumenci, którzy znajdują się po
prawej stronie granicy, będą zaopatrywać się z miejsca 2, ponieważ zadowolenie ich popytu
będzie związane z mniejszą sumą kosztów na produkcję i transport dobra w porównaniu
z dostawami z miejsca 1. Konsumenci, którzy znajdują się na izolinii mogą zaopatrywać się
z miejsca 1 i 2. Skala produkcji dobra w ocenianym miejscu przyjmuje się równą
sumarycznemu popytu konsumentów jego strefy rynkowej.
Na etapie 8) atrakcyjne MMPD, pozytywnie ocenione wg kryterium rozmiaru rynku
zbytu, otrzymują status MCPD, a atrakcyjne MMPD, nie ocenione pozytywnie wg kryterium
rozmiaru rynku zbytu, nie otrzymują takiego statusu.
Perspektywy rozwoju technologii drukowania przestrzennego w różnych branżach są
dobre. Warto oczekiwać, że produkcja dóbr za pomocą 3D-druku będzie miała różne warianty
lokalizacji: w miejscu konsumpcji (miejscu zamieszkiwania konsumenta), w specjalnym
pomieszczeniu w rejonie konsumpcji (rejon zamieszkiwania konsumenta), w fabrykach, jednak
specyfika współzależności między tymi wariantami będzie zależała od branży i obszaru
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analizy. Nowe badania w zakresie przestrzennej organizacji 3 D-druku są perspektywiczne
w kierunku opracowania metod oceny wyboru optymalnych wariantów lokalizacji produkcji
dóbr za pomocą 3D-druku.
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ADDYTYWNA PRODUKCJA: PERSPEKTYWY ROZWOJU I WPŁYWU
NA PRZESTRZENNĄ ORGANIZACJĘ GOSPODARKI
Streszczenie
W artykule zbadano perspektywy rozwoju addytywnej produkcji (3D-druku) i jej wpływu na
przestrzenną organizację gospodarki. Uzasadniono, że addytywna produkcja może mieć trzy
warianty lokalizacji: w miejscu konsumpcji (miejscu zamieszkiwania), w specjalnym
pomieszczeniu w rejonie konsumpcji (rejonie zamieszkiwania), w fabrykach. Zaproponowano
model możliwych sytuacji przestrzennej organizacji 3D-druku w różnych branżach i różnych
obszarach analizy. Zrobiono wniosek, że nowe badania w zakresie przestrzennej organizacji
3 D-druku są perspektywne w kierunku opracowania metod oceny wyboru optymalnych
wariantów lokalizacji produkcji produkcji za pomocą 3D-druku.
Słowa kluczowe: Addytywna produkcja, 3 D-druk, 3 D-drukarka, przestrzenna
organizacja gospodarki, branża, obszar, lokalizacja produkcji.

ADDITIVE PRODUCTION: DEVELOOPMENT PROSPECTS AND
IMPACTS ON THE SPATIAL ORGANIZATION OF THE ECONOMY
Abstract
In the article the prospects of development of additive manufacturing (3 D- printing) and his
influence are investigated on spatial organization of economy. Reasonably, that a additive
manufacturing can have three variants of placing: in the place of consumption (place of
residence), in the special apartment in the district of consumption (district of residence), on the
factories. An offer model of possible situations of spatial organization of 3 D-printing is in
different industries and different spaces of analysis. Drawn conclusion, that further researches
in the field of spatial organization 3 D-printing is perspective in direction of development of
methodologies of ground of choice of optimal variants of placing of production of goods by
means of 3 D-printing.
Keywords: Additive manufacturing, 3 D-printing, 3 D-printer, spatial organization of
economy, industry, space, placing of production.
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Eva Dirgová, Alena Daňková

EDUCATION IN ORGANISATIONS
AS A CHALLENGE OF THE KNOWLEDGE SOCIETY

1. INTRODUCTION
Education in a society today is seemed as one of the essential factors that helps to realize
economic objectives, social objectives and human notions about life. Education is also an
important moment for the professional career of a man.
Education belongs to the essential requirements of our modern developing society. Man
learns to develop their knowledge throughout their lives. Thanks to learning and acquiring new
skills they change their behaviour, principles and values. Education can be characterized as an
ongoing process.

2. THE CHARACTERISTICS OF EDUCATIONAL TRAINING
There are many definitions that describe the essence and importance of education. The
definition of author F. Hroník says “that education is one way of learning (and teaching).
Educational activities are always limited, that means they have the beginning and the end”
(Hroník, F. 2007, p.31).
Education is a process where there is acquisition and development of new skills,
knowledge and attitudes. Education is a human exposure with the aim of creating habits,
behaviour,attitudes , physical and intellectual readiness. With the help of training we develop
qualifications, knowledge and human attitudes that are required in their professional and
personal life (Dirgová, E. 2012, p.).
The author R. Kocianová defines education as a process where a man acquires and
develops new skills, abilities, knowledge and attitudes. She distinguishes four types of training:
• instrumental education - emphasis better implementation of performance,
• cognitive (cognitive) education - is aimed at improving knowledge and
understanding of case,
• affective (emotional) education - leads to form feelings and attitudes,
• the self-reflective learning –is used to create new knowledge as a result of the
formation of new ideas and thinking (Kocianová, R. 2010, p.169).
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In today's modern society, concept of education is also called concept of education.
Education must fit into the overall human resources management system.
J. Muzik describes the concept of education as an “activity aimed at the acquisition of
knowledge, skills, habits and professional competence”. Education can not be understood as
a means of gaining qualifications for profession. The purpose is mainly personal growth and
development, the formation of human self-awareness. Education in the broadest meaning is the
acquisition and development of knowledge, skills and personal qualities that allow each person
to fit in the society. This lifelong process begins in school education institutions and in addition
it also has educational aspect (Mužík, J. 2012, p. 23).
Author M. Armstrong defines learning as a “continuous process which does not merely
skills, but also helps to develop knowledge, skills and attitudes that prepare people for future
tasks which are demanding, and in terms of wider and higher level jobs”. Learners need to have
established a clear direction as well as feedback for education forward progress. Intrinsically
motivated and self-motivating individuals can motivate themselves, but you need a mentor who
will assist and encourage education of an individual (Armstrong, M. 2007, p.462).
Education in today's society appears as one of the essential factors that help to realize
economic objectives, social objectives and human notions about life. Education is also an
important moment for the career of a man. J. Mihok and P. Trebuňa argue that “education
aims to develop skills, moral values and understanding that are required for all aspects of life,
compared to knowledge and skills applicable only to limited scope of employee poles”. They
also say that the purpose of education is to provide necessary conditions for young people and
adults to develop understanding, traditions and ideas that are at the core of learning,
communication, creativity and personal development (Mihok, J. – Trebuňa, P. 2006, p. 109).
We see that the word education can be expressed by more definitions. However, all the
authors agree that education is focused on the acquisition and development of knowledge,
skills and personal qualities of each person. We learn throughout our lives, and therefore we
can say that education is a lifelong process.

3. BASIC CONCEPTS RELATED TO EDUCATION
With the concept of learning associates expressions: learning and development. Basis of
education is learning. It is a systematic process that consists of active and independent
gathering of knowledge and examples of social experience. “Learning (and teaching) is
a process of change, which includes new procedures and guidance. We learn not only
organized but also spontaneously. Learning is a concept that encompasses more than
development and education” (Hroník, F. 2007, p. 31). According to the author M. Vetráková
learning can be characterized as a “gaining of experience and formation of an individual during
their lifetime”. It manifests itself as a permanent change in behaviour that arises on the basis of
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experience and training. We know organized learning at school, learning in the organization
and individual learning (Vetráková, M. 2011, p.127).
The development is achievement of required change by learning (and teaching). It
contains purpose, which is an important part of bounded (discrete) and unconfined (diffuse)
development programs. Strategy of development and education must be formulated, as to bring
benefits to all parties, including employees, business, customers and society. We learn although
we do not educate. We learn also things that we do not want and that can not be considered as
development. Development plans include activities that lead to wanted changes and it does not
always have to be about education.

4. TYPES OF EDUCATION
Based on the decision of the European Parliament and of the European Council, lifelong
learning is a continuous educational activity which aims to improve knowledge, skills and
competences. It includes all types of learning - formal, non-formal and informal.
Formal education is organized process leading to the development of knowledge.
It is realized through educational programs that are designed by defining the goals and needs of
education, having the right approaches to learning.
Non-formal education - is implemented outside the formal educational system.
It is focused on certain population groups and organized by various institutions, such as. adult
education establishments, businesses, foundations etc. Their effectiveness is not systematic, but
rather of opinion or spontaneous, which complements the knowledge that you acquire on the
basis of formal education. This could include noticing more experienced colleagues, the
discussion or mutual participation in the fulfillment of tasks, which leads to acceleration of the
learning process. Informal education - is the process of obtaining knowledge, acquiring skills,
attitudes and experiences of everyday activities at work, family background, leisure time, the
environment and contacts. It does not have to be perceived as education. The formal and nonformal education is different in its unsystematic, unorganized and uncoordinated institutional
principal (Barták, J. 2008, p. 1-13).
The system of lifelong learning includes:
• pre-school education (preschool education),
• primary education (Getting basic literacy),
• secondary education (functional literacy),
• university education (bachelor, master / engineering / graduate, postgraduate
education),
• adult education (continuing education) (Vetráková, M. 2011, p.127).
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5. LEARNING IN ORGANIZATIONS
Learning realized by enterprises and companies create a major part of lifelong learning. Staff
development must be initiated by strategic business plans. Authors J. Vodák and
A. Kucharčíková identify three approaches for implementation of company education:
• It must be pursued - they are essential requirements for education, often done by
the legislation, without them it is impossible for staff to implement required work
and to achieve identified objectives.
• It should be realized - as the skills that bring benefits to the enterprise, such as.
management skills.
• The company intends to implement them - the benefits may not be immediately
visible, but are visible in the long terms, eg. producing the wanted corporate culture
(Vodák, J.– Kucharčíková, A. 2007, p. 63).
Training staff in the company follows three directions:
• Lifelong learning - as a permanent process. It claims the process of continuous
change of the work performed.
• Retraining - is associated with structural changes in employment, with the
requirement of the shifting employees to other types of work.
• Education with the aim of training for a specific job (Sojka, L. 2008, p. 85).
The system of vocational education is a repetitive cycle, which builds on principles of
corporate educational policy, pursues corporate strategy of education and relies on
organizational and institutional conditions of education (Vodák, J. – Kucharčíková, A. 2007,
p. 65-66). Throughout the enterprise of education is focused on the worker, further training,
retraining and development initiated and financed by business. There are many specific reasons
why the company has to pay the education and development of their employees, eg:
• a clear focus on quality of products and customer service,
• increases the volatility of the business environment, if enterprise wants to be
successful it must react immediately,
• continuous technical development brings new inventions, discoveries, creating new
technologies often changes technology in firms, the original people's knowledge
quickly becomes obsolete,
• employees must handle frequent organizational changes in the company,
• development of information technologies and their use in the enterprise,
• care for training and staff development is taking part in creating a good employer 's
business reputation,
• changing of the organization, the nature of work and management style,
• variability of human needs determines the volatility of the market of goods and
services and this requires rapid responses from enterprises and the flexibility of
their employees,
• globalization and internationalization of economic activities, hence the need to
move, communicate and do business in an international environment,
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• urgent management with labour power inputs and the production process.
Business education is effective if it is based on systematic and overall corporate strategy.
It becomes the part of the staff activities, as the company provides and supports training of
their staff. It enables them to increase their competitiveness in the labour market. As the
company supports its employees it helps to boost the efficiency of internal processes and the
development of the enterprise as a whole.

6. EFFECTIVE LEARNING IN ORGANIZATIONS
Effective learning also has its advantages. Author M. Armstrong provides the following
benefits of effective education:
• minimize the cost of acquisition of knowledge, skills and abilities,
• improve individual, corporate and team performance in terms of quantity and
quality of production, overall productivity and speed of work,
• improve operational flexibility by extending the circuit staff skills,
multidisciplinary and broader competencies,
• attracting high quality staff by offering them the opportunity for training and
development,
• increasing the commitment and involvement of staff
• assist while the formation of a positive culture within the organization in order to
improve performance,
• provide customers with a higher level of service (Armstrong, M. 1999, p.528).
Educational benefits for employees:
• helps to gain self-confidence,
• helps to enable employees personal goals
• offers professional development for future,
• ensures social recognition,
• initiates self-development of employees,
• helps to improve work performance.
The benefits of education for the organization:
• leads to higher profitability,
• improves team performance in terms of output, quality, quantity,
• improves relations between subordinates and superiors,
• helps to keep low costs in production activities,
• ensures appropriate conditions for effective communication with employees,
• creates a positive atmosphere in the organization,
• provides new ideas from trained staff,
• promotes openness and public trust (Tináková, K. 2005).
Learning in organizations contributes to its development and to the development of
employees.
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7. EDUCATIONAL OBJECTIVES
The essential aim of education is to develop knowledge, values and competencies imposed in
all areas of life. Learning objectives are divided into four categories:
• knowledge - Collection and use of facts,
• understanding - Interpretation of various kinds of information,
• skills - put into practice what the participant has learned,
– physical – able to handle tools,
– cognitive – ability to solve problems,
– social – communication with employees about their performance,
• attitudes - behavioural aspects of humans (Dirgová, E. 2012).
The goal of lifelong learning is to create such social, political and economic environment
which enable each individual to fully develop their knowledge, skills and capabilities and gain
practical experience. (Vetráková, M. 2011, p.127). The objectives of education should not be
determined only by general terms, they should be determined by means of measurable
outcomes to specific objectives. Thus, objectives are expressed ideas of learner behaviour
achieved by teaching. The elementary objectives of education are:
• develop the skills of workers and improve their job performance,
• allow employees to grow and develop in organization so that the needs of human
resources of the organization are met within internal resources,
• reduce of time required for training and adaptation of workers who start work in
new jobs, or workers migrating to another job (Armstrong, M. 1999, p.527).
The aim of education is to get qualified staff that meet the needs of the organization. It
can be said that it is about investment in people in order to demonstrate improved performance.

CONCLUSION
The main objective of vocational education is to help the organization to achieve its objectives
by recovering its important resource, it means people who are employed. Next objective of
vocational education of workers can also include personal development of employees,
increasing their satisfaction and their competitiveness on the internal and external market
(Sojka, L. 2008, p. 85). Business education is among the benefit package that meets the needs
of the organization, but also the needs of workers.
All this require managers at all levels as well as all the staff to be in any case ready to
respond to new challenges. The perception of corporate training alternates in time and space, it
depends on the social environment in which it operates, to the extent to which the school
education system in the country prepares workers for enterprises, cultural and educational
level of the population, the nature of work and techniques used in business (Antošová, M.
2006, p. 53).
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EDUKACJA W ORGANIZACJACH JAKO WYZWANIE
DLA WYKSZTAŁCONEGO SPOŁECZEŃSTWA
Streszczenie
Kwalifikacje są jednym z podstawowych wymagań nowoczesnego rozwijającego się
społeczeństwa. Celem edukacji jest przede wszystkim rozwój osobisty i rozwój człowieka
w kierunku samoświadomości. Edukacja w swym najszerszym znaczeniu jest zdobyciem
i rozwijaniem wiedzy, zrozumienia, umiejętności i cech osobistych, które umożliwiają
każdemu człowiekowi życie i pracę w społeczeństwie.
Edukacja oznacza wywieranie wpływu na człowieka w celu kształtowania nawyków,
zachowań, postaw, gotowości fizycznej i intelektualnej. Poprzez uczenie się i nauczanie
staramy się rozwijać zdolności, wiedzę i postawy człowieka wymagane w jego życiu
zawodowym i osobistym. Celem edukacji jest uzyskanie wykwalifikowanego personelu
odpowiadającego wymogom rynku pracy. Jest to inwestowanie w ludzi, którego celem jest
zwiększenie wydajności.
Słowa kluczowe: edukacja, organizacje
przekwalifikowanie się, efektywne uczenie się.

edukacyjne,

kształcenie

ustawiczne,

EDUCATION IN ORGANISATIONS AS A CHALLENGE
OF THE KNOWLEDGE SOCIETY
Abstract
Qualifications are one of the essential requirements of our modern developing society. The
purpose is mainly the personal growth and development, the human development towards selfawareness. Education in its broadest sense is the acquisition and development of knowledge,
understanding, skills and personal qualities that enable each person live and work in a society.
Education means exerting influence over a human with the aim of forming the habits,
behaviors, attitudes, physical and intellectual readiness. By means of these learning and
teaching activities we try to development capabilities, knowledge and attitudes of a human
required in their professional and personal life. The aim of education is to get qualified staff
meeting the requirements of the Labour Market. It is an investment into people in order to
improve performance.
Keywords: Education, educational organizations, lifelong learning, retraining, effective
learning.
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Jaroslava Hečková
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THE CROSS-BORDER MERGERS
AND EUROPEAN COMPANY

INTRODUCTION
An European Company (Societas Europaea, here after SE) is a public limited-liability company
which is governed by Community law directly applicable in all member states. It may only be
set up within the territory of the European Community. The conditions for this are laid down in
two pieces of legislation: The Regulation on the Statute for a European Company (Council
Regulation 2157/2001/EC) and the Directive supplementing the Statute for a European
Company with regard to the involvement of employees (Council Directive 2001/86/EC). Both
were adopted by the Council in October 2001.
The European Company Regulation entered into force on 8th October 2004. By that time
EU member states were required to have transposed the Directive into national law1. Since that
day companies may establish an SE.
An European Company can be set up in four ways:
• by formation of a subsidiary by two or more companies,
• by transformation (conversion) of an existing public limited-liability company by
merger of two or more existing public limited-liability companies,
• by formation of a holding company,
• by two or more public or private limited-liability companies.
All types of formation share a cross-border element: they must always involve companies
from at least two different EU member states. In the case of a transformation, the company
must have had a subsidiary in another member state for at least two years. The European
Company must be registered in the same member state in which the administrative head office
is located. The SE must have a minimum subscribed capital of €120,000 as per article 4(2) of
1

The twelve member states (Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland,
Slovak Republic, Slovenia, Bulgaria and Romania) which joined the EU in 2004, in 2007 had to transpose
the Directive, just like the other member states. Companies coming from the (non-EU) countries of the
European Economic Area – i.e. Iceland, Liechtenstein and Norway – have the right to establish SEs.
Therefore, these states had to adjust their national legislation as well.
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the directive, subject to the provision that where a member state requires a larger capital for
companies exercising certain types of activities, the same requirement will also apply to an SE
with its registered office in that member state (article 4(3) of the directive).
In the eyes of the Commission, the European Company Statute (ECS) “will mean in
practice, that companies established in more than one Member State will be able to merge and
operate throughout the EU on the basis of a single set of rules and a unified management and
reporting system. They will therefore avoid the need to set up a financially costly and
administratively time-consuming complex network of subsidiaries governed by different
national laws. In particular, there will be advantages in terms of significant reductions in
administrative and legal costs, a single legal structure and unified management and reporting
systems.” The Ciampi report2 estimates that savings in terms of administrative costs may be up
to €30 billion per year.
Moreover, this new business form may have a value in publicity terms, as it indicates that
this company is a “real European undertaking” thereby possibly removing e.g. psychological
barriers. However, this optimistic view is not shared by everyone. Indeed, the attractiveness of
the ECS might be reduced because it de facto does not provide for one uniform European
corporate form. In all matters that are not regulated by the Regulation, the European Company
will be governed by the company law provisions of the member state in which the European
Company is registered.
The European Company is remarkable in at least two respects (Cremers, Stollt, Vitols,
2013, p. 9). First, together with the Directive on the establishment of a European Works
Council, it had one of the longest gestation periods of all EU initiatives: 30 years between the
original proposal for a European company legal form by the European Commission in 1970
and the passage of the Regulation and Directive on the European Company in 2001. Second, it
may be the only supranational legal form available for companies to incorporate with limited
liability in the world.
Despite this, the SE is practically unknown among the general public. While it is on the
radar screen of an increasing number of trade union officials and managers, it is still not well
understood by most practitioners. One reason is that the SE is still a relatively new legal form
and exists in significant numbers3 in only a few countries.
The European Trade Union Institute (ETUI), which was founded in 2003, organizes the
unique network, the aim of which is to observe the transposition of the SE legislation and its

2

3
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„The cost/benefit analysis of the Statute for a given European company will depend on its size, the extent
of centralisation of its existing activities as well as the number of national operations. Operating cost
savings for a large European company, with country-level holding companies, many individual legal
entities and lots of cross-border trade, would be substantial. Estimates Europe-wide indicate total potential
savings in the order of 30 billion ECU annually“ (Campi, 1995, p. 9).
As of 20th January 2016 the European Trade Union Institute´s European Company Database (ECDB)
provides information on a total of 2,482 SEs.
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practical impact on businesses and industrial relations. The network involves legal, economic
and industrial relations experts from the European Economic Area (EU Member States plus
Norway, Iceland and Lichtenstein).
The aim of this article is provide a comprehensive overview of development and
potential of European Companies (SEs).
This article was compiled as a part of the project VEGA No. 1/0173/15 “Analytical view
of aspects determined the development of cross-border mergers and acquisitions in the
European area“.

EUROPEAN COMPANIES AND THEIR CURRENT STATE
OF DEVELOPMENT AND GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION
Since 2005 the European Trade Union Institute (ETUI) in Brussels has been regularly issuing
information on registered European Companies (SE) through its European Company
Database4.
The SE legislation represents a milestone not only in the field of EU Company Law but
also in the field of European industrial relations. The SE Directive contains provisions for
a legally binding procedure of company-level negotiations on employee information,
consultation and participation (at board level). The ECDB aims to provide information on the
use of the SE statute and to monitor implementation of the SE Directive in the field of
employee involvement.
Since the introduction of the European Company Statute in October 2004, the number of
SEs has increased steadily year by year (at almost exponential growth rates). As of 21th March
2014 (Carlson, Kelemen, Stollt, 2014) the ETUI‘s European Company Database (ECDB)
provides information on a total of 2,125 SEs 5.
However, this rather impressive total should not blind observers to the fact that many SEs
do not conform to the standard definition, for they are partly SEs without or with very few
employees (‘empty/micro SEs’) and/or partly even without a specific business purpose. Less
than one-seventh of the SEs today have been identified by the ECDB as having more than five
employees (‘normal SEs’). In practice, however, the number of ‘normal SEs’ is likely to be
significantly higher as a consequence of the persisting gap in employment information caused
by the insufficient publication rules in the SE legislation.
SEs can currently be found in 25 of the 30 countries of the European Economic Area
(EEA). An important observation when looking at the SE and its impact is the very unbalanced
distribution of SEs between the different countries (Table 1).

4
5

European Company Database (ECDB) available online at http://ecdb.worker-participation.eu.
2,482 SEs registrations have been reported as of 20th January 2016
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Table 1.
European Companies (2,125 SEs) registered in 25 countries (21th March 2014)
State

Number of SEs
per country

PT
FI
IT
PL
LT
NO
ES
LV
DK
HU
MT
SE
LI

1
1
2
2
2
4
3
4
3
5
5
5
6

Number of
indentified SEs
with more than 5
employees (n=289)
0
1
1
0
1
2
0
3
0
4
0
1
1

State

Number of SEs
per country

EE
IE
BE
CY
AT
FR
LU
NL
UK
SK
DE
CZ
-

6
10
10
14
19
23
27
33
61
92
292
1495
-

Number of
indentified SEs
with more than 5
employees (n=289)
5
2
4
6
10
13
9
13
5
4
138
66
-

Source: European Company Database (ECDB) in Carlson, Kelemen, Stollt, 2014

The Czech Republic (70 percent) and Germany (14 percent) host by far the highest share
of the overall number of SEs. Besides these two countries, significant SE home countries are
the United Kingdom, Slovakia, the Netherlands, Luxemburg, France, Austria, Cyprus and
Ireland. The TOP-10 SE countries together are home to approximately 97 percent of all SEs.
As shown in Table 1 by 21 March 2014, only 289 SEs (14 percent) had been identified by
the ECDB as ‘normal SEs’ in the sense that they are known to have both business activities and
more than 5 employees. Germany is home to almost half of the identified normal SEs (138
SEs), followed by the Czech Republic (66 SEs), France (13 SEs) and the Netherlands (13 SEs).
But especially in the Czech Republic, the number of normal SEs is likely now to be
significantly higher as a result of the evolution of originally employee-free SEs. Most Czech
SEs are set up as employee-free shelf companies by specialised providers. Later on, the shelf
SEs are sold to customers that wish to establish businesses quickly. As often little is known
about the further development of the workforce after sale they have to be classified in the
database as so-called ‘UFO SEs’.
Table 2.
New SEs registration per year (2004 -2014)
CZ
Other EEA
countries

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

0

0

20

94

95

137

280

437

380

58

7

21

38

68

80

79

74

83

132

90

17

Source: European Company Database (ECDB) in Carlson, Kelemen, Stollt, 2014
Note: n = 2,190
65 SEs have in the meantime been transformed or deregistred (included).

The SE had a relatively slow take-off during the first years following the entry into force
of the SE legislation in October 2004. There were two reasons at the beginning: (1.) there was
a certain reluctance towards a completely new company form and (2.) implementation of the
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SE Directive in a number of Member States was delayed. In 2008, the number of new SE
registrations doubled from 88 (in 2007) to 174 new SEs. In the following two years the
acceleration halted again. However, in 2011 the number of SE registrations rose again
sharply, with 362 newly set-up SEs (compared to 211 new SEs in 2010). In 2012, another
peak was seen, with 569 SEs registered. A large part of SE dynamics can in recent years be
attributed to the Czech Republic (as shown in Table 2). The country hosts 70 % of currently
registered SEs set-up in the 30 countries of the European Economic Area (7 countries +
Croatia host none). Between 2011 and 2014 four out of five SEs (78%) were set up in the
Czech Republic.
The fact that most SEs have been set up by way of a newly established subsidiary creates
difficulties with regard to their grouping by sector of activity. Especially in the case of
activated shelf SEs, the initial registrations in the commercial register often have little to do
with what one can identify when the companies show up on the internet.

Figure 1.
Sectors in which (normal) SEs have been set up
Source: European Company Database (ECDB) in Carlson, Kelemen, Stollt, 2014

Note: n = 289

For this reason, the figure 1 concentrates on the 289 normal SEs identified so far, in relation
to which the data are more reliable and complete. It shows that more than half of them have been
set up in the service sector, mostly within financial services and commercial services.
A considerable number of normal SEs can also be found in the metal and the chemical sectors. In
contrast, in some sectors – such as the transport and textile industries – very few SEs have been
registered so far. The SE Regulation describes four different ways of setting up an SE:
• Merger,
• Holding,
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• Subsidiary,
• Conversion.
The SE regulation also allows the SE to set up further SEs as subsidiaries. In practice,
often an SE (‘incubator SE’) serves as a vehicle to set up further SEs, which are afterwards sold
as ‘ready-made companies’ to interested clients. The new owner subsequently activates the SE
by transferring employees to it and/or by starting business activities.
Carlson, Kelemen and Stollt´s analysis (2014) of the form of foundation leaves no room
for doubt about the preferred way of registering an SE:
• 78 percent have been set up by way of subsidiary (mainly of another SE),
• 8 percent by conversion,
• 4 percent by merger,
• and only 1 percent by creating a new holding company.
For 9 percent of SEs the form of foundation is unknown. For the Czech Republic the
picture is even clearer: basically all (98 percent) SEs registered there have been set up by way
of newly created subsidiaries.
If the analysis is limited to the 289 SEs identified as ‘normal’ (>5 employees) a different
picture emerges:
• 40 percent have been set up by way of conversion,
• 38 percent by subsidiary SEs as the second most frequent form of foundation,
• 19 percent by merger SEs,
• and 2 percent by holding SEs.
A large proportion of normal subsidiary SEs, again, were originally created as inactive
companies and subsequently activated by acquiring employees.
SE founding has so far been only rarely used as a tool for cross-border mergers within or
between large companies with employees in many European countries. Basically, all larger
SEs have preferred not to immediately merge (all) their national subsidiaries into the new SE
parent company. Instead, usually only the parent company was converted into an SE and the
national subsidiaries continued to exist as separate legal entities. However, later on, an SE can
still merge its national subsidiaries into the SE parent company. The latest indications are that
this merging practice of subsidiaries may increase in the future.

CONCLUSION
The European company (SE) is a legal structure that allows a company to operate in different
European Union (EU) countries under a single statute, as defined by the law of the Union and
common to all EU countries. The Statute for a European Company was adopted in 2001 and
entered into force in 2004, some 30 years after it was first proposed to the Commission.
Regulation (EC) No. 2157/2001 instigating it (the SE regulation) was supplemented by
Directive No. 2001/86/EC (the SE directive) establishing the rules with regard to the
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involvement of employees in the SE, thereby recognising their place and role in the business.
An SE with its headquarters in an EU country is governed by the provisions of the regulation;
and for those aspects not covered by the regulation, by the national provisions adopted in
application of European measures targeting the SE specifically and those applicable to public
limited liability companies. An European company is established with at least two companies
originating in different EU countries, which means especially that it can only be created from
an existing base. It must have a minimum capital of €120 000 and it can be created in the
following ways: Merger, European Holding Company, European subsidiary, Conversion. In
addition, a European company can create one (or more) subsidiaries that are also European
companies. The registered office of the SE must be the place where it has its central
administration, that is to say its true centre of operations. The SE may, however, transfer its
registered office within the EU without having to dissolve the original company to form a new
one. By creating this structure, the EU facilitated the operation of companies wishing to expand
their business at the community level.
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FUZJE TRANSGRANICZNE
I SPÓŁKA EUROPEJSKA
Streszczenie
Od października 2004 roku, firmy mają dodatkową opcję przy wyborze odpowiedniej formy
prawnej - "Spółka Europejska" (Societas Europaea, SE) - spółka handlowa tworzona w formie
europejskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym celem ustawodawstwa SE
jest umożliwienie firmom w Europie prowadzenia działalności transgranicznej w ramach tego
samego systemu korporacyjnego, ale także stanowi ono kamień milowy na polu
zaangażowania pracowników, przede wszystkim w odniesieniu do uczestnictwa na szczeblu
zarządu. Celem tego artykułu jest zapewnienie kompleksowego przeglądu rozwoju i potencjału
spółek europejskich (SE). Artykuł ten został opracowany w ramach projektu VEGA nr
1/0173/15 "Analityczne spojrzenie na aspekty determinujące rozwój transgranicznych fuzji
i przejęć na obszarze europejskim".
Słowa kluczowe: Spółka Europejska, Societas Europaea (SE), fuzje i przejęcia
transgraniczne, Unia Europejska, Instytut Handlu Unii Europejskiej (ETUI), sektor.

THE CROSS-BORDER MERGERS
AND EUROPEAN COMPANY
Abstract
Since October 2004, companies have had an additional option when choosing a suitable
corporate form - a “European Company” (Societas Europaea, SE) - a commercial company set
up in the form of a European public limited-liability company. Whereas the main aim of the SE
legislation is to enable companies in Europe to operate their cross-border businesses under the
same corporate regime, it also represents a milestone in the field of employee involvement,
most notably with regard to participation at board level. The aim of this article is provide
a comprehensive overview of development and potential of European Companies (SEs). This
article was compiled as a part of the project VEGA No. 1/0173/15 “Analytical view of aspects
determined the development of cross-border mergers and acquisitions in the European area“.
Keywords: European Company, Societas Europeae (SE), Cross-border mergers and
acquisitions, European Union, European Trade Union Institute (ETUI), Sector.
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BOARD STRUCTURE AND EMPLOYEE INVOLVEMENT
IN EUROPEAN COMPANY
INTRODUCTION
Trade and financial liberalization at the European level, not least since the Single Market Act of
1986,have an impact on the conducting of cross-border mergers and acquisitions(the reallocation
of capital) by increasing their profitability, because regional treaties enlarge the market and
support competition through a lowering of costs for financial transactions associated with
financial integration. The creation of internal market, which removed the barriers to the free
movement of capital, goods, services andlabour within the European Economic Community
(later the European Union), and the adoption of the euro as the common currency within the
European Monetary Union, the introduction of which eliminated the exchange-rate risk and
supported financial integration, had an impact on the development of cross-border mergers and
acquisitions. In order to achieve this goal, for years there have been efforts to promote the
emergence of appropriate company law structures at several levels – through the harmonisation
of national company law and through the creation of original European supranational types of
companies complemented by the increased competition of company law systems.
Here are more than a dozen EU directives and recommendations on company law.
Uniform frameworks are under discussion with regard to various issues of corporate
governance. Nonetheless, European legal reforms should offer an alternative to the various
national legal forms and serve enterprises’cross-border activities in order to facilitate the
exercise of freedom of establishment. The most prominent example is the European Company
(Societas Europaea, hereafter SE). The legal basis of the European Company was adopted at
the European level on 8th October 2001 after more than thirty years of discussion. The SE
legislation represents a milestone, not only in the field of EU company law, but also in the field
of European regulation on workers’ involvement. It consists of two legal acts - the European
Company Statute Regulation (Council Regulation 2157/2001) and the supplementing Directive
on workers’involvement (Council Directive 2001/86/EC).
In this paper, we discuss board structure and employee involvement in the SEsin practice. This
article was compiled as a part of the project VEGA No. 1/0173/15 “Analytical view of aspects
determined the development of cross-border mergers and acquisitions in the European area“.
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BOARD STRUCTURE AND EMPLOYEE INVOLVEMENT
IN THE EUROPEAN COMPANY
The EU Council in Nice in 2000 adopted the general principles for a Regulation on the Statute for
a SE and the Directive on workers’ involvement in the SE. Both the Regulation and Directive
were published in October 2001. The SE legislation (EC 2157/2001)entered into force on
8thOctober 2004, thereby enabling companies to opt forthis new corporate form. In the majority
of countries there was a considerabledelay due, not to substantial national discussions on the
substance of the Directivethat had to be transposed into national law, but rather to an apparent
lackof interest. All EU countries had transposed the SE legislationinto national law in 2007. The
number of SEs has been increasing continuously sincethe SE legislation came into force.
Nevertheless, the use of the SE Statutefalls short of the expectations of those who instigated the
legislation in the1990s. At the outset, several large companies announced their intention
oftransforming into an SE. These intentions have, so far, not been realised.
The main purpose of the SE statute was to enable companies to operate theirbusinesses on
a cross-border basis in Europe under the same corporate regime.
The motives for opting for the SE form have changed over the past ten years. The argument
that it strengthens a company’s European profile and identity has slowly vanished from the scene.
According to BusinessEurope (Position Paper 2010), the most importantregulatory issues that a
company should consider when deciding in which country the registered office and/or head office
should be located are taxation, national company law, equity and debt restructuring facilities and
corporaterestructuring facilities.Therefore, the reasons why the SE Statute is chosen vary
nowadays from strengthening the European identity to regime-shopping related to tax
optimalisation and other corporate or financial arguments. Some companies still use the SE as
a marketing tool. In specific situations (for example in Germany) the statute can also be used as
a mean of reducing the size of the supervisory board (Cremers, Kluge, Stollt, 2010).

Figure 1: Board structure of SEs
Source: ECDB, 2014
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Figure 2: Employee involvement in SEs
Source: ECDB, 2014

Gospodarka i Finanse. Zeszyt 7. Społeczeństwo, gospodarka, firma w przestrzeni lokalnej i globalnej.

The SE‘s General Meeting of Shareholders is free to decide on the board structure of the
SE. It is free to choose between a monistic board (as is the case in, for example, the United
Kingdom and Sweden) or a dualistic board structure with a management board and a separate
supervisory board (as, for example, in Austria and Germany). This indeed represents a key
innovation introduced by the SE since in many countries a certain board structure for national
companies is prescribed by national company law.
Figure 1 reveals a clear prevalence for SEs governed by a dualistic board structure. Of the
2,125 SEs, 81 percent have a supervisory board and a management board, compared to only 15
percent with a monistic board structure. For 4 percentof SEs (38) the board structure is
unknown. Of course, one has to take into consideration that four out of five SEs are registered
in Germany and the Czech Republic, which belong to the group of countries in which national
public limited companies must have a two-tier system of corporate governance (Carlson,
Kelemen, Stollt, 2014).
Analysis points to path dependency with regard to the corporate governance system. In
eight of the ‘Top10-SE countries’ the majority of SEs have opted for the ‘traditional’ national
board system. This is especially the case for the Czech Republic where 98 percent of SEs have
stayed with the well-known two-tier system. In Austria, however, only four of the 19 Austrian
SEs have opted for the traditional separation into a management and a supervisory board,
whereas 15 SEs decided that an administrative board was more suitable for them. Also in
Germany, almost 50 percent have chosen a monistic instead of a dualistic board system
(Carlson, Kelemen, Stollt, 2014).
An SE generally cannot be established without an agreement having been reached onthe
issue of employee involvement.The procedure resembles that laid down in the European
Works Council (EWC) Directive. Instead of prescribing detailed provisions on how employees
have to be involved, the Directive provides for an agreement negotiated between the
participating companies and a special negotiating body (SNB)representing the employees.
Additionally, it provides for obligatory standard rules in cases where the negotiating partners
fail to reach an agreement. A key innovation stems from the fact that the SE Directive contains
provisions for a legally binding procedure of company-level negotiations, not only on
a transnational employee information and consultation body (SE Works Council) but for the
first time also on participation at board level. This obligatory link between the new European
corporate structure and the positioning of a European employee interest representation body
plus the presence of employee representatives in company boardrooms (where applicable),
based on an agreement, constitutes a new development in terms of the SE as a driver of
Europeanisation.
Once the management has disclosed its plan to establish an SE, it must promptly provide
extensive information to the employees and/or their representatives in all companies affected.
Associated with this is the request to the employees to set up a so-called special negotiating
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body. The SNB consists of nationally selected employee and trade union representatives from
the different member states concerned.It represents the employees in the negotiations with the
participating companies in order to reach an agreement on the involvement of employees in the
coming SE. The SNB is the only body which is authorised to negotiate on behalf of the
workforce. An existing EWC cannot take over the role of the SNB. The SNB is not to be
mixed up with the later cross-border information and consultation body, the SE Works
Council. An existing European Works Council will later on be replaced by the SE Works
Council. Nevertheless, the EWC can represent an important resource for the negotiations
(Stollt, Wolters, 2011).
Art. 12 (2) SE Regulation conditions the SE’s registration to the prior existence of an
arrangement on employee involvement (agreement or standard rules) or a decision of the SNB
not to open or to abort negotiations. In contrast, ECDB data show that an SNB has not been set
up in the overwhelming majority of the currently 2,052 SEs. The key reason for this low
number lies in the high share of SEs set up by way of a subsidiary SE which, by definition, has
no employees at the moment of founding and where it is technically not possible to form an
SNB. By March 2014 an arrangement on worker involvement had been concluded in only 105
of the currently established (2,125) SEs. In 51 SEs, (transnational) information and consultation
rights – usually a so-called ‘SE Works Council’ or similar body – have been negotiated. In 55
SEs the workforce not only has the right to transnational information and consultation but also
to participation in the SE’s supervisory or administrative board (Figure 2).
If the analysis is limited to the 289 SEs identified as ‘normal’ (>5 employees) in 55 SEs
the involvement rights include board-level participation, thereby adding an important
dimension for workers’ voice in company decision-making. The geographical distribution
reveals that 45 of them have their registered seat in Germany, 6 in France, 2 in Austria and 1 in
Hungary and Cyprus (originally registered in Norway). The SE regulation ensures that the
employee board-level representatives will have the same rights and obligations as the members
representing the shareholders. Today, around 163 employee board members represent the
interests of the workforce on SE supervisory or administrative boards. A fundamental
innovation introduced by the SE legislation is the transnational component of participation at
board level. In a number of SEs, employee representatives from several countries sit on the
board and represent the interests of the European workforce as a whole. SE employee boardlevel representatives come from 16 different countries (Austria, Belgium, Switzerland, Czech
Republic, Denmark, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland,
Romania, United Kingdom, United States)(Carlson, Kelemen, Stollt, 2014).

DISCUSSION
The practice of many national registries shows that a lot of SEs have been registeredwhich do
not have any employees. Indeed in some countries, companies havespecialized in the creation
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of so-called shelf companies which have neither businessactivities nor employees at the
moment of founding. Later on, these ‘ready-made’SEs are sold to a new owner which then
‘activates’ the company by transferringemployees into the SE.
In such SEs by definition no negotiations on employee involvement could have
takenplace prior to its registration. The important question therefore is: What happensonce a
formerly employee-free SE starts having employees? So even if the setting up of an SE without
employees is a commonpractice, this does not free the SE from the requirement to catch up
negotiationsonce it starts having employees.
This codetermination-based motive to found SEs on the part of companies directs our
attention directly towards problems with the SE in practice. One main shortcoming lies in the
fact that negotiation outcomes or the standard statutory solution have long-term validity. There
is no general and legally safeguarded specification for renegotiation if the facts on the basis of
which negotiations were concluded subsequently change.
Only in the case of structural changes in the SE and the affected companies is there an
obligation for renegotiation. The crux of the problem is the question of what particular
structural changes trigger a demand for renegotiation. This is unambiguous, for example, in the
acquisition of a legal entity with board level employee representation by an SE without
codetermination or in a switch from the one-tier to the two-tier structure.
Another fundamental question concerns the scope or limits of the parties’negotiating
autonomy. In this respect, companies’ autonomy withregard to their articles of association and
the organisational autonomy ofthe administrative or supervisory board are regarded as possible
restrictionson the contents of agreements. In the case of an SE established bymeans of
transformation, ‘the agreement shall provide for at least thesame level of all elements of
employee involvement as the ones existingwithin the company to be transformed into an SE’.
In this respect, autonomy with regard to agreements, but alsoautonomy with regard to articles
of association is also already restricted.In the case of other forms of SE establishment,
negotiating autonomy is restricted regarding the votes required to reduce the existing level of
participation, to discontinue negotiations or to fail to enter into negotiations.A qualified
majority of two-thirds of the votes of no less than two member states is needed.
Of practical relevance is the debate concerning the limits of negotiating autonomy, in
particular with regard to the size of the supervisory board. In practice, the size of the
supervisory board is often excluded from thenegotiations. However, because the size of the
supervisory or administrative board is also decisive for the number of employee
representatives, this should also be regulated in the agreement and take precedenceover any
possible decision on the part of the company. Clarification of this point in the SE Directive is
therefore desirable (Sick, 2013).
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CONCLUSION
Despite the problems and the risks with regard to worker participation,the regulations on the
SE represent a historic compromise that takesproper account of the variety of industrial
relations in Europe. It offerscompanies flexibility and a uniform legal form and grants the
employees’side the opportunity to internationalise the structure of representation.The
shortcomings with regard to safeguarding acquired rights need to berectified and a dynamic
approach taken to follow-up negotiations. But inno circumstances must there be a deviation
from the compromise concerningthe SE that is to the detriment of the employees, thus
sacrificingthe historic agreement on safeguarding employee rights on the way to aSocial
Europe to the idol of enterprise flexibility. The SE and the relevantprovisions on worker
participation should be taken as guidelines for allfuture models of European company law.
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STRUKTURA ZARZĄDU I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW
W SPÓŁCE EUROPEJSKIEJ
Abstrakt
Uczestnictwo pracowników w Spółce Europejskiej (SE) jest określane w drodze negocjacji
pomiędzy stroną pracowników" a stroną pracodawcy (Dyrektywa 2001/86 / RE). Pozycją
wyjściową jest najwyższy poziom praw uczestnictwa na szczeblu zarządu mający miejsce
przed założeniem SE. W wyniku tego powstaje zeuropeizowana forma uczestnictwa na
poziomie zarządu mająca swój wyraz w międzynarodowym składzie rady nadzorczej lub
administracyjnej oraz Europejska Rada Zakładowa. Artykuł ten został opracowany w ramach
projektu VEGA nr 1/0173/15 "Analityczne spojrzenie na aspekty determinujące rozwój
transgranicznych fuzji i przejęć na obszarze europejskim".
Słowa kluczowe: Spółka Europejska, struktura Zarządu, Rozporządzenie dotyczące
Statutu spółki europejskiej (Rozporządzenie Rady 2157/2001), Dyrektywa w sprawie
zaangażowania pracowników (Dyrektywa Rady 2001/86 / RE).

BOARD STRUCTURE AND EMPLOYEE INVOLVEMENT IN
EUROPEAN COMPANY
Abstract
Workers’ participation in the European Company (SE) is determined through negotiations
between the employees’ and the employer’s side (Directive 2001/86/EC). The fall-back
position is the highest level of board-level participation rights in place prior to the founding of
the SE. The result is a Europeanised form of board-level participation by means of an
international composition of the supervisory or administrative board and the formation of a
European Works Council. This article was compiled as a part of the project VEGA No.
1/0173/15 “Analytical view of aspects determined the development of cross-border mergers
and acquisitions in the European area“.

Keywords: European Company, Board structure, the European Company Statute
Regulation (Council Regulation 2157/2001), Directive on workers’ involvement
(Council Directive 2001/86/EC).
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POSTĘP W ZAKRESIE WZBOGACENIA KAPITAŁU
LUDZKIEGO W KRAJACH EUROPEJSKICH

WPROWADZENIE
W marcu 2013 r. został opublikowany przez United Nations Development Programm (UNDP)
kolejny raport – Human Development Report 2013 – The Rise of South: Human Progress im
Diverse World. Zawarte w nim dane pozwalają na przeanalizowanie postępu, jaki dokonał się
w rozwoju społeczno-gospodarczym (lub też często utożsamianym z rozwojem kapitału
ludzkiego) poszczególnych krajów świata.
Jako podstawę tego postępu przyjęto syntetyczną miarę, jaką stanowi HDI (Human
Development Index), mieszczącą się w granicach 0–11. Miara ta uwzględnia kilka składników,
z czego 33% stanowi edukacja (22% udział osób dorosłych umiejących czytać i pisać, 11%
oczekiwany okres edukacji dzieci rozpoczynających kształcenie), oczekiwana długość trwania
życia przewidywana w momencie urodzenia, produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca liczony
w sile nabywczej (PPP). Im dany kraj ma wyższą wartość HDI, tym samym oznacza że
znajduje się na wyższym poziomie rozwoju od kraju którego wartość HDI jest niższa.
W Raporcie zaprezentowano dane dla 187 krajów, w tym dla 41 krajów europejskich2.
Dzięki ich dostępności możliwa jest analiza postępu, dokonującego się zarówno w zakresie
pomnażania kapitału ludzkiego (rozwoju społeczno-gospodarczego) w poszczególnych
dekadach, począwszy od 1980 r., jak i w całym okresie 1980-2012 r.
Właśnie celem artykułu jest: po pierwsze wskazanie państw europejskich, które w okresie
32 lat poczyniły największy, a które najmniejszy postęp w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego;
po drugie udzielenie odpowiedzi, czy postęp poczyniony w tym zakresie w Polsce przybliża, czy
też oddala nasz kraj od czołówki krajów europejskich; po trzecie, czy wybrane kraje byłego
obozu socjalistycznego takie jak Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja dokonały większego postępu,
niż Polska. Przedmiotem badań będą więc 42 kraje (w tym Cypr3), przy czym dla niektórych

1

2
3

W dalszej części artykułu, celem oszczędności papieru, tuszu i druku pominięto „0” i przyjęto, że wartość
HDI na świecie zamyka się w przedziale w 1980 r. 179–804 (zamiast 0,179–0,804) i w 2012 r. 340–955
(zamiast 0,340–0,955).
W raporcie pominięto Kosowo, Księstwo Monako i San Marino oraz Watykan.
Pomimo, że Cypr, geograficznie przynależy do Azji, ale od 2004 roku, podobnie jak Polska, jest krajem
członkowskim UE, potraktowano go, jako kraj europejski.
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z nich, zwłaszcza dla tych, które należały do obozu socjalistycznego, brakuje danych dla 1980 r.,
a nawet dla 1990 r. Wobec tego dokonano pewnych szacunków, opierając się na danych dla
krajów sąsiednich w rankingu. Na przykład dla Polski krajem poprzedzającym są Węgry (37
miejsce w rankingu światowym w 2012 r.). Różnica pomiędzy Węgrami, a Polską w 2000 r.
wynosiła 12 punktów (p.). Przyjęto, że taki dystans dzielił Polskę od Węgier również w 1980
i 1990 roku. Podobnie postępowano przy szacowaniu postępu dla innych państw.
Rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych państw był zróżnicowany
w poszczególnych okresach, dlatego prócz postępu, jaki dokonał się w latach 1980-2012,
obliczono również przyrost punktów dla krótszych odcinków czasu.
Sprawą otwartą pozostaje natomiast odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście za pomocą
jednego syntetycznego wskaźnika jesteśmy w stanie odzwierciedlić postęp w pomnażaniu
kapitału ludzkiego? Pomimo jego mankamentów, wartość wskaźnika HDI jest jednak w
literaturze przedmiotu szeroko wykorzystywana dla wyrażenia różnic, jakie istnieją między
państwami, w rozwoju społeczno-gospodarczym (Mijakowska 1994, Nowak 1999, Kuciński
1999, Rakowski 2007, Kleiber 2014, Kołodko 2008, 2014).

KRAJE O NAJWYŻSZYM POSTĘPIE W POWIĘKSZANIU
KAPITAŁU LUDZKIEGO
Biorąc pod uwagę 41 krajów europejskich i Cypr, to w 1980 roku najwyższą wartością HDI
charakteryzowała się Szwajcaria (818 p.), najniższą zaś Czarnogóra i Albania (po 630 p.).
Różnica skrajna, dzieląca te kraje w poziomie rozwoju, wynosiła więc 188 p. Od 1990 r.
najwyższy poziom rozwoju reprezentuje Norwegia. Różnica w punktach, w poszczególnych
latach między Norwegią, a krajami zajmującymi ostatnie miejsce w Europie, przedstawiała się
następująco:
1980
1980
1990
2000
2005
2010
2012

Norwegia
Norwegia
Norwegia
Norwegia
Norwegia
Norwegia
Norwegia

Albania
Mołdawia
Mołdawia
Mołdawia
Mołdawia
Mołdawia
Mołdawia

174
164
202
330
312
300
295

Widać więc, że skrajna różnica w wartości HDI między państwem reprezentującym
najwyższy poziom rozwoju a najniższy, w analizowanym okresie zwiększyła się. Największa
różnica występowała w 2000 r. i od tego momentu zaczął zachodzić powolny proces
konwergencji.
Kraje europejskie rozwijały się z różną prędkością, o czym świadczy przyrost wartości
HDI w latach 1980-2012, zamykający się w przedziale 20-187 p. Kraje, w których przyrost
wartości HDI wynosił 150 punktów i więcej, zaliczono do przodujących w Europie pod
względem powiększania kapitału ludzkiego. Do grupy tej zaliczono 11 państw (tab. 1),
rozmieszczonych w różnych częściach kontynentu. Największego postępu dokonała Hiszpania
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(187 p.), a w następnej kolejności Niemcy, Portugalia, Irlandia, Francja (165 p.) i nieco
mniejszego Czarnogóra, Włochy, Estonia, Białoruś, Czechy i Norwegia. Zaskoczeniem może
być wysoki postęp, jaki dokonały w tym zakresie kraje należące do byłego obozu
socjalistycznego, w tym Czarnogóra licząca zaledwie 657 tys. ludności oraz Białoruś (9,9 mln
ludności), a także Estonia (1,3 mln ludności) oraz Czechy (10,2 mln ludności). Niestety,
w grupie tej nie znalazła się Polska; znalazły się natomiast Norwegia, Niemcy i Francja, które
już w 1980 roku reprezentowały wysoki poziom rozwoju.
Tabela 1.
Kraje europejskie reprezentujące największy postęp w pomnażaniu kapitału ludzkiego
w latach 1980–2012
Kolejność
na
świecie
2012
1
5
7
20
23
25
28
33
43
50
52

Wartość HDI w roku

w Europie
2012
1
3
4
11
14
16
19
24
29
32
33

1980
2
13
12
16
27
18
19
29
37
38
39

Kraj
Norwegia
Niemcy
Irlandia
Francja
Hiszpania
Włochy
Czechy
Estonia
Portugalia
Białoruś
Czarnogóra

Różnice

1980

1990

2000

2005

2010

2012

20121980

19901980

20001990

20102000

804
738
745
728
698
723
721a)
691a)
644
640a)
630a)

852
803
793
784
756
771
767a)
728
714
654a)
685a)

922
870
879
853
847
833
824
786
783
701a)
765

948
901
907
877
865
869
862
830
796
730
786

952
916
916
891
884
881
871
839
817
785
779

955
920
916
893
885
881
873
846
816
793
791

151
182
171
165
187
158
152
155
172
153
161

48
65
48
56
58
48
46
37
70
14
55

70
67
86
69
91
62
57
58
69
47
80

30
46
37
18
37
48
47
53
34
84
14

a)

szacunek własny
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Human Development Report 2013 – The Rise of South: Human Progress
im Diverse World, United Nations Development Programm, New York 2013.

W Hiszpanii, największy postęp miał miejsce w latach 1990-2000, kiedy przyrost
wartości HDI wynosił 91 p. oraz w latach 1980-1990, z przyrostem 58 p. W dekadzie lat 20002010 przyrost ten był już niewielki i wynosił 37 p., a w ostatnich dwóch latach wynosił
zaledwie 1 p., podczas gdy w Niemczech wynosił on 4 p. W kraju tym, w latach 1980-1990
i 1990–2000, przyrost wartości HDI kształtował się na poziomie zbliżonym do Hiszpanii
(stosownie 65 i 67 pkt.), zaś w ostatniej dekadzie już zmalał do 46 p. Podobnie postęp ten
kształtował się w Portugalii. W Irlandii można było natomiast zaobserwować przyspieszenie
rozwoju w latach 1990-2000 (Rosa 2004), kiedy to przyrost wartości HDI wynosił 86 p.,
podczas gdy w okresie poprzedzającym wynosił 48 p., a w ostatniej dekadzie – 37 p. Lata
2010-2012 były w tym zakresie dla Irlandii okresem zastoju. Również dla Francji, Włoch
i Norwegii lata 1990-2000 były bardziej pomyślne w rozwoju, niż dekada poprzedzająca
pierwsze lata XXI wieku. Trzy państwa byłego obozu socjalistycznego uzyskiwały największy
przyrost wartości HDI także w latach 1990-2000, a tylko Białoruś rozwijała się najbardziej
pomyślnie w ostatnim dziesięcioleciu, stąd większy przyrost wartości HDI (84 p.) niż
w dwudziestu latach je poprzedzających (61 p.). Żaden z krajów europejskich nie poczynił
takiego postępu w ostatnich 12 latach, jak właśnie mocno krytykowana przez polityków UE
Białoruś.
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Podsumowując ten fragment rozważań należy stwierdzić, że w grupie państw
o największym postępie w pomnażaniu kapitału ludzkiego w latach 1980-1990 znalazła się
Portugalia (70 p.) oraz Niemcy (65 p.), zaś najmniejszy postęp w tym zakresie miał miejsce
w Białorusi (14 p.). Z kolei w latach 1990-2000, przyrost ten był najwyższy w Hiszpanii (91 p.)
i Irlandii (86 p.), a najniższy w Białorusi (47 p.). Natomiast w latach 2000–2010 największy
przyrost miał miejsce we wspomnianej już Białorusi (84 p.), a najniższy w Czarnogórze (14 p.).
Na tle tych porównań nasuwa się pytanie, czy wyżej wymienione kraje w swym postępie
zmniejszyły dystans dzielący ich od Szwajcarii, która w 1980 roku prezentowała najwyższy
poziom rozwoju wśród krajów europejskich? Otóż dane zawarte w tab. 2 pozwalają na
udzielenie pozytywnej odpowiedzi. Co więcej, Norwegia już w 1990 r. osiągnęła wyższy
poziom rozwoju od Szwajcarii, a Niemcy i Irlandia w 2005 r. W stosunku do Szwajcarii
najwyższy postęp uczyniły: Hiszpania (zmniejszyła dystans o 92 p.), Portugalia (o 77 p.)
i Niemcy (73 pkt.). Cztery kraje byłego obozu socjalistycznego znajdujące się w tej grupie,
wypadają pod tym względem gorzej.
Tabela 2.
Różnice w wartości HDI pomiędzy Szwajcarią, a krajami o najwyższym postępie w zakresie
zwiększania kapitału ludzkiego w latach 1980-2012 (w punktach)
Lp.

Państwo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Norwegia
Niemcy
Irlandia
Francja
Hiszpania
Włochy
Czechy
Estonia
Portugalia
Białoruś
Czarnogóra

1980
-14
-80
-73
-90
-120
-95
-97
-127
-174
-178
-188

1990
+12
-37
-47
-46
-84
-69
-73
-112
-126
-186
-155

Różnica w latach
2000
+40
-12
-3
-29
-35
-49
-58
-96
-99
-181
-117

2005
+50
+3
+9
-21
-33
-29
-36
-68
-102
-168
-112

2012
+42
+7
+3
-20
-28
-32
-40
-67
-97
-120
-122

Różnica
1980–2012
+28
-73
-70
-70
-92
-63
-57
-60
-77
-58
-66

Źródło: jak w tab. 1

Białoruś i Czarnogórę w 2012 r. dzielił od Szwajcarii taki dystans, jak Hiszpanię dzielił w
1980 r. Z kolei Czechy i Estonia były w 2012 r. w takiej odległości pod względem poziomu
rozwoju od Szwajcarii jak Irlandia w 1985 r. Natomiast różnice w poziomie rozwoju między
Czechami a Białorusią, pomiędzy skrajnymi latami utrzymywała się (81 i 80 p.). Hiszpania
wyraźnie zmniejszyła dystans w rozwoju w stosunku do Francji (z 30 do 8 p.), wyprzedzając
tym samym w 2012 r. o 4 pkt. Włochy, względem których dzielił ją dystans 25 p. Można więc
stwierdzić, że każde z tych państw rozwijało się z różną prędkością w całym analizowanym
okresie, jak również w jego poszczególnych odcinkach.
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KRAJE O DUŻYM POSTĘPIE W POWIĘKSZANIU KAPITAŁU
LUDZKIEGO
Do grupy tej zaliczono kraje, w których wartość HDI w latach 1980-2012 zwiększyła się od
125 do 149 punktów. Kryteria takie spełniało 15 państw, w większości przypadków
o najmniejszej, nie przekraczającej 550 tys. liczbie ludności (Lichtenstein, Andora, Islandia,
Luksemburg, Malta) lub o małej liczbie mieszkańców – Cypr (1,1 mln), Słowienia (2,0 mln),
Łotwa (2,1 mln), Chorwacja (4,5 mln), Finlandia (5,2 mln) i Słowacja (5,5 mln). Do grupy tej
należały również, nieco większa demograficznie od Słowacji, Austria (8,2 mln) oraz Belgia
(10,4 mln) i Grecja (10,8 mln). Łącznie jednak te 14 państw miało mniej ludności (51,1 mln)
niż W. Brytania (63 mln) wchodząca jako przedostatnia do tej grupy.
W tej grupie państw najwyższy poziom rozwoju w 1980 r. reprezentowała Islandia.
W następnej kolejności była Finlandia, potem Belgia i Słowenia. Końcowe miejsca zajmowały
Łotwa, Chorwacja i Słowacja. W 2012 roku nadal czołowe miejsca pod względem poziomu
rozwoju, podobnie jak w 1980 roku, zajmowała Islandia, ale drugie miejsce przypadło Belgii,
a trzecie Austrii. W następnej kolejności znalazły się Finlandia i Słowenia. Końcowe miejsca
zajmowały Chorwacja, Łotwa i Słowacja (tab. 3). Z powyższego wynika więc, że w ciągu 32
lat niewiele zmieniło się w czołówce tych państw, a wcale nie zmieniła się końcówka tej grupy.
Tabela 3.
Kraje europejskie o dużym postępie w powiększaniu kapitału ludzkiego
Kolejność
na
świecie

2012
13
17
18
21
21
24
26
26
29
31
32
33
35
44
47

Wartość HDI w roku

w Europie

2012
7
9
10
12
13
15
17
18
20
21
22
23
25
30
31

1980
6
8
11
7
9
14
15
10
17
20
21
22
25
34
31

Kraj
Islandia
Belgia
Austria
Finlandia
Słowenia
Lichtenstein
Luksemburg
W. Brytania
Grecja
Cypr
Malta
Andora
Słowacja
Łotwa
Chorwacja

Różnice w punktach

1980

1990

2000

2005

2010

2012

2012–
1980

1990–
1980

2000–
1990

2010–
2000

769
764
747
766
761a)
736a)
735
748
726
715
713
711a)
702a)
675
690a)

815
817
797
801
796a)
784a)
796
784
772
779
757
740a)
754
699
716

871
884
848
845
842a)
845a)
861
841
810
808
801
790a)
785
738
755

901
884
867
882
876
882
875
865
862
817
827
830
814
792
787

901
896
892
890
892
883
875
874
865
849
844
846
836
805
804

906
897
895
892
892
883
875
875
862
848
847
846
840
814
805

137
133
148
126
131
147
140
127
136
133
134
135
138
139
147

46
53
50
35
35
48
61
36
46
64
44
29
52
24
26

56
67
51
44
46
61
65
57
38
29
44
50
31
39
39

30
12
44
45
50
38
14
33
55
41
43
56
51
67
49

a)

szacunek własny,
Źródło: jak w tab. 1.

Pomimo, że Chorwacja, Łotwa i Słowacja w latach 1980-2012 dokonały wyraźnego
postępu w rozwoju społeczno-gospodarczym, to jednak był on za mały, żeby poprawić
radykalnie swoją pozycję w rankingu europejskim. Z tych 3 państw tylko Łotwa z 34 pozycji
w Europie pod względem poziomu rozwoju w 1980 r. przesunęłą się na 30 pozycję w 2012 r.
Słowacja utrzymała 25 miejsce, a Chorwacja, w wyniku wojny w latach 90. XX wieku
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i niezbyt udolnych rządów, utrzymywała się na 31 miejscu. Pozostałe kraje (poza Austrią)
pogorszyły swoje pozycje, ale najbardziej W. Brytania, Finlandia i Słowenia.
Z tej grupy 15 państw, największy postęp w powiększaniu kapitału ludzkiego w latach
1980-2012 nastąpił w Austrii, Chorwacji, Lichtensteinie, a najmniejszy w Finlandii, następnie
w Wielkiej Brytanii i Słowenii.
W większości analizowanych 15 państw szybszy postęp w zakresie powiększania kapitału
ludzkiego miał miejsce w latach 1990-2000, niż w dekadzie poprzedzającej i pierwszym
dziesięcioleciu XXI wieku. Wyjątek stanowią: Grecja, Chorwacja, Łotwa, Słowenia, Finlandia
i Andora, w których rozwój ten był najszybszy w latach 2000-2012. Słowacja zaś odznaczała się
szybszym postępem w latach 1980-1990 i 2000-2010, aniżeli w latach 1990–2000. Malta z kolei
charakteryzowała się takim samym przyrostem HDI we wszystkich 3 dekadach. W latach 1980–
1990 największym przyrostem wartości HDI charakteryzował się Cypr i Luksemburg,
a najmniejszym Łotwa, Chorwacja i Andora. W następnym dziesięcioleciu największy postęp
nastąpił w Belgii, Luksemburgu, Lichtensteinie, a najmniejszy na Cyprze i w Słowacji. Z kolei
w latach 2000–2010 pod względem przyrostu wartości HDI wyróżniała się Łotwa, przy
minimalnym wzroście w Belgii i Luksemburgu. W ostatnich dwóch latach w Grecji i na Cyprze
nastąpił nawet pewien spadek wartości HDI, a w Słowenii, Andorze, Luksemburgu
i Lichtensteinie nie odnotowano zmian. Największe przyspieszenie w pomnażaniu kapitału
ludzkiego w ostatnich dwóch latach nastąpiło na Łotwie (przyrost o 9 p., podczas gdy w Słowacji
4 p., w Finlandii 2 p., a w Belgii zaledwie 1 p.).
Wszystkie kraje należące do grupy o dużym postępie w pomnażaniu kapitału ludzkiego
w 1990 roku, w porównaniu do roku 1980, zbliżyły się do wzorca jakim pozostaje Szwajcaria.
Tabela 4.
Dystans (w punktach HDI) jaki dzielił kraje grupy o dużym postępie od Szwajcarii w latach
1980-2012
Państwo
Islandia
Belgia
Austria
Finlandia
Słowenia
Luksemburg
Wielka Brytania
Grecja
Cypr
Malta
Słowacja
Łotwa
Chorwacja

1980

1990

2000

2005

2012

-49
-54
-71
-52
-57
-83
-70
-92
-103
-105
-116
-143
-128

-25
-23
-43
-39
-44
-44
-56
-68
-61
-83
-86
-141
-124

-11
+2
-34
-37
-40
-21
-41
-72
-74
-81
-97
-144
-127

+3
-14
-15
-16
-22
-23
-33
-36
-81
-71
-84
-106
-111

-7
-16
-18
-21
-21
-38
-38
-51
-65
-66
-73
-99
-108

Różnica
1980-2012
-42
-38
-53
-31
-36
-45
-32
-41
-38
-39
-43
-44
-20

Źródło: jak w tab.1

W następnym dziesięcioleciu nieco oddaliły się od wzorca Chorwacja, Łotwa, Słowacja,
Grecja i Cypr, a pozostałe państwa zbliżyły się do niego. W latach 2000–2005 nadal oddalał się
Cypr oraz Luksemburg, a w latach 2005-2012 już tylko Luksemburg. Najbardziej, pod
względem poziomu rozwoju zbliżyła się do Szwajcarii Islandia, Belgia, Austria, Słowenia
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i Finlandia. Największy dystans w 2012 r. od Szwajcarii dzielił jeszcze Chorwację, Łotwę
i Słowację (tab. 4)4.
W 1980 r. najbardziej oddalona od Szwajcarii pod względem rozwoju społecznogospodarczego była Łotwa, następnie Chorwacja, Słowacja, Malta i Cypr. Widać więc, że ta
grupa państw rozwijała się również ze zróżnicowaną prędkością, ale wszystkie pod względem
rozwoju zbliżyły się do wzorca, przy czym bardziej zbliżyły się te, które już w 1980 r.
reprezentowały podobny do Szwajcarii poziom rozwoju.

KRAJE EUROPEJSKIE O UMIARKOWANYM POSTĘPIE
W POWIĘKSZANIU KAPITAŁU LUDZKIEGO
Przyjęto, że do grupy krajów charakteryzujących się umiarkowanym poziomem rozwoju
kapitału ludzkiego zaliczono państwa, w których wartość HDI wzrosła w latach 1980-2012 od
100 do 124 punktów. W skład tej grupy weszło 10 państw, w tym 7 zaliczanych do byłego
obozu socjalistycznego. Wśród tych państw znajduje się również Polska z przyrostem 122 p.
Tabela 5.
Kraje europejskie w których nastąpił rozwój kapitału ludzkiego
Kolejność
na
w Europie
świecie
2012
2012 1980

Wartość HDI w roku
Kraj

1980

1990

2000

2005

Różnice
2010

2012

20121980

19901980

20001990

20102000

919
913
899
829
813
810
783
778
746
736

921
916
901
831
819
818
786
782
749
740

122
124
111
122
122
123
111
109
119
105

43
31
26
5
5
37
31
31
31
35

49
80
53
76
76
24
3
17
37
30

28
10
30
39
35
54
74
57
48
36

912
782
767
733

913
788
769
740

95
68
79
50

22
20
21
24

42
-17
15
-41

30
69
41
60

4
7
15
37
39
41
56
57
70
78

2
5
8
26
27
28
35
36
38
39

3
4
5
24
27
29
35
36
42
41

Holandia
Szwecja
Dania
Węgry
Polska
Litwa
Rumunia
Bułgaria
Albania
Macedonia

799
792
790
709
697
695
675a)
673
630a)
635a)

9
55
64
78

6
34
37
40

1
23
30
32

818
710a)
690a)
690a)

81

41

33

680a)

715a)

695a)

724

733

735

55

35

-20

38

113

42

40

Szwajcaria
Rosja
Serbia
Ukraina
Bośnia
i Hercegowina
Mołdawia

A – Umiarkowany
842
891
899
823
903
905
816
869
893
714
790
820
702
778
798
732
756
802
706
709
756
704
721
756
661
698
729
670a) 700a)
711
B – Powolny
840
882
898
730
713
753
711
726
751
714
673
718

640a)

650

592

636

652

660

20

10

-58

60

a)

szacunek własny
Źródło: jak w tab. 1.

Najwyższy poziom rozwoju reprezentowały Holandia, Szwecja i Dania, a najniższy
Macedonia i Albania. Różnica w wartości HDI pomiędzy Holandią a Macedonią w 1980 r.
wynosiła 164 p., a w 2012 r. wzrosła do 181 p. W przyroście wartości HDI w latach 1980–

4

Pominięto w tej analizie dwa najmniejsze księstwa, tj. Lichtenstein o liczbie ludności 36,7 tys. oraz Andorę
o liczbie mieszkańców liczącej 85,1 tys.
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2012 Polskę wyprzedziły Szwecja i Litwa, a identyczny przyrost punktów (122) jak w Polsce
nastąpił w Holandii i na Węgrzech, a najniższy w Macedonii (tab. 5).
Przyrost wartości HDI w poszczególnych państwach w podziale na 3 dekady był bardzo
zróżnicowany, od 5 p. w Polsce i na Węgrzech w latach 1980-1990 do 43 p. w Holandii i od
3 p. w Rumunii w latach 1990–2000 do 80 p. w Szwecji, 76 p. w Polsce i na Węgrzech i od
10 p. w pierwszej dekadzie XXI wieku w Szwecji do 74 p. w Rumunii. W pięciu państwach
szybszy postęp następował w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku (Albania, Rumunia, Litwa,
Bułgaria i Macedonia) i w 5, w latach 2000-2010. W ostatnich dwóch latach największy postęp
nastąpił na Litwie (przyrost o 8 p.) i w Polsce (6 p.). Pod względem poziomu rozwoju
w 2012 r. w stosunku do 1980 r. awansowały Holandia, Albania i Macedonia, a zachowały
swoje miejsce w rankingu europejskim Polska, Rumunia i Bułgaria. Pozycja pozostałych
krajów w tymże rankingu uległa pogorszeniu (tab. 5).
Wszystkie państwa z tej grupy nie tylko zbliżyły się pod względem rozwoju kapitału
ludzkiego do wzorca, ale dwa z nich – Holandia i Szwecja w wyniku szybkiego tempa
rozwoju, prześcignęły Szwajcarię. Holandia uczyniła to w 1990 r. a Szwecja w 2000 r.
Również Dania, do 2005 r. wyraźnie zmniejszała dystans dzielący ją od Szwajcarii. Pozostałe 7
państw byłego obozu socjalistycznego zmniejszały lub zwiększały ten dystans z różną
intensywnością w poszczególnych okresach (tab. 6).
Tabela 6.
Różnice w wartości HDI pomiędzy Szwajcarią, a państwami grupy o umiarkowanym postępie
w pomnażaniu kapitału ludzkiego w 5 momentach czasu
Państwo
Holandia
Szwecja
Dania
Węgry
Polska
Litwa
Rumunia
Bułgaria
Albania
Macedonia

1980
-19
-26
-28
-109
-121
-123
-143
-145
-188
-183

1990
+2
-17
-24
-126
-138
-108
-134
-136
-179
-170

Rok
2000
+9
+21
-13
-92
-104
-126
-173
-161
-184
-182

2005
+1
+7
-5
-78
-100
-96
-142
-142
-169
-187

2012
+8
+3
-12
-82
-94
-95
-127
-131
-164
-173

Źródło: jak w tab. 1

W sumie w latach 1980-2012 różnice w poziomie rozwoju zmniejszyły się między
Szwajcarią a:
− Litwą
o 28 pkt.,
− Węgrami o 27 pkt.,
− Polską
o 27 pkt.,
− Albanią
o 24 pkt.,
− Rumunią o 16 pkt.,
− Bułgarią o 14 pkt.,
− Macedonią o 10 pkt.
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Dane te wskazują na powolne zmniejszanie dystansu dzielącego te państwa od poziomu
rozwoju Szwajcarii, ponieważ niektóre z nich (Rumunia, Bułgaria, Litwa) do 2000 r.
zwiększały ten dystans, a dopiero po roku 2000 przyspieszyły swój rozwój. Dla przypomnienia
warto podać, że Hiszpania w analizowanym okresie (1980-2012) zmniejszyła dystans
w stosunku do Szwajcarii o 92 p., Portugalia o 77 p., Niemcy o 73 p., Estonia o 60 p.,
a Białoruś o 58 p. Na tle tych państw, postęp poczyniony w Polsce był znikomy5.

KRAJE EUROPEJSKIE O POWOLNYM ROZWOJU KAPITAŁU
LUDZKIEGO
W skład tej grupy wchodzi zaledwie 6 państw, jednakże dwa z nich – Rosja i Ukraina,
odgrywają bardzo ważną rolę demograficzną i polityczną w Europie i na świecie. Ponadto
Serbia, Bośnia z Hercegowiną i Mołdawia znajdują się w strefie krzyżujących się wpływów
Rosji i Unii Europejskiej. Od tych 5 państw byłego obozu socjalistycznego wyraźnie odstaje
Szwajcaria, która w 1980 r. reprezentowała najwyższy poziom rozwoju w Europie. Kraj ten
z przyrostem 95 p. HDI bardziej pasuje do grupy o umiarkowanym rozwoju, jednakże przyjęte
kryteria wymuszają zaliczenie go do grupy ostatniej. Przyrost wartości HDI w pozostałych
5 krajach zamyka się w przedziale 20-79 p.
Stosunkowo niewielki postęp związany z pomnażaniem kapitału ludzkiego w Szwajcarii
spowodowany jest wysokim poziomem rozwoju, jaki kraj ten osiągnął już w latach
wcześniejszych. Nie mniej jednak postęp ten nie był zbyt wysoki w ciągu 32 lat, skoro
z pierwszego miejsca w Europie pod względem poziomu rozwoju w 1980 r. kraj ten w 2012 r.
przesunął się na 6 pozycję (tab. 5 B). W pozostałych 5 państwach zachodził silny proces
niezbyt udanej restrukturyzacji gospodarki, w dodatku Serbia, Bośnia i Hercegowina ucierpiały
w wyniku wojny wewnętrznej, jak również interwencji wojsk NATO w latach 90. XX wieku.
Rozwój społeczno-gospodarczy tej grupy 5 państw, podobnie jak państw o umiarkowanym postępie, był stosunkowo wolny w latach 1980-1990, a przyspieszony w latach 20002010. Jednakże w odróżnieniu od pozostałych państw europejskich w 4 z nich (poza Serbią)
w latach 1990-2000 odnotowano silny regres w rozwoju i spadek wartości HDI. W wyniku
takich procesów i okoliczności, w 2012 r. zajmowały one gorsze pozycje w Europie pod
względem rozwoju społeczno-gospodarczego, niż w 1980 r. (tab. 5). Największe przesuniecie
nastąpiło u Rosji, bo aż o 11 pozycji w dół, Bośni i Hercegowinie (o 8 pozycji) oraz Ukrainy
(też o 8 pozycji).
Z tych 5 państw o powolnym postępie w pomnażaniu kapitału ludzkiego najmniejszy
postęp poczyniła Mołdawia, a największy Serbia. W związku z tym, że dla 1980 r.

5

Do podobnego wniosku doszli autorzy raportu dotyczącego szkolnictwa wyższego w Polsce (Galwas et al.
2013).
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posługujemy się wyszacowaną wartością HDI warto odnotować postęp mający miejsce w tych
5 krajach w latach 2000-2012, a mianowicie (przyrost punktów HDI):
− Serbia – 43 p.,
− Rosja – 75 p.,
− Bośnia i Hercegowinia – 75 p.,
− Ukrainia – 67 p.,
− Mołdawia – 68 p.
Przeto w okresie ostatnich 12 lat najmniejszy postęp poczyniły państwa bałkańskie
a największy Rosja. Dla przykładu w Szwajcarii w ciągu ostatnich 12 lat przyrost wartości
HDI wynosił zaledwie 31 p. w Polsce 41 p. W wyniku przyspieszonego rozwoju tych państw
po 2000 r. różnica w wartości HDI w latach 2000-2012 między Szwajcarią a:
− Rosją zmalała ze 169 do 125 p.,
− Ukrainą z 209 do 173 p.,
− Mołdawią z 290 do 253 p.,
− Serbią z 156 do 144 p.,
− Bośnią i Hercegowiną ze 187 do 178 p.
Tak więc w tej grupie państw o powolnym rozwoju zachodził w latach 2000-2012 proces
konwergencji między najsilniej rozwiniętym państwem (Szwajcaria) a pozostałymi pięcioma
krajami. Różnice te w 1980 (dane szacunkowe) pomiędzy Szwajcarią a 5 pozostałymi
państwami kształtowały się następująco:
− Rosja – 108 p.,
− Ukraina – 128 p.,
− Mołdawia – 158 p.,
− Serbia – 128 p.,
− Bośnia i Hercegowina – 138 p.
Były więc mniejsze niż w 2000 r. i 2012 r. Niestety zmiana ustroju i radykalne,
żywiołowe przemiany w tych państwach musiały doprowadzić do spadku PKB i dochodów
ludności (Wiatr 2006). Bez wzrostu dochodów trudno natomiast osiągnąć postęp w zakresie
oświaty, wyżywienia i opieki zdrowotnej, czyli czynników wpływających na długość trwania
życia (Delors 1998, Kostro 2005, Szreder 2013).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Z 42 państw europejskich poddanych analizie zmian jakie dokonały się w rozwoju społecznogospodarczym w latach 1980-2012, we wszystkich nastąpił postęp, ale w różnych rozmiarach
o czym świadczy przyrost wartości HDI od 20 do 187 p. W wyniku zróżnicowanego postępu
nastąpiły istotne zmiany w europejskim rankingu poziomu rozwoju (mierzonym wielkością
wskaźnika HDI). Mianowicie 16 z nich w 2012 r. zajmowało pozycję wyższą w poziomie
rozwoju niż w 1980 r., 6 państw nie zmieniło swojej pozycji a 20 krajów spadło na niższą.
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Spośród 16 państw, które w rankingu awansowały, 10 wywodzi się z grupy
o największym postępie w pomnażaniu kapitału ludzkiego. Największego postępu dokonała
Hiszpania, awansując w rankingu europejskim o 13 miejsc w górę, następnie Niemcy (awans
o 10 miejsc), Portugalia i Irlandia (o 8 miejsc), Czarnogóra (o 6 miejsc) oraz Albania i Białoruś
(o 4 miejsca). O jedno miejsce w górę awansowały: Norwegia, Litwa, Austria, o dwa miejsca
Włochy a o 5 miejsc Estonia i Francja. Z państw o dużym i umiarkowanym postępie
o 4 miejsca awansowały Łotwa i Albania i o 1 miejsce Holandia i Austria.
Do państw, które mimo postępu w pomnażaniu kapitału ludzkiego nie zmieniły swojej
pozycji w 2012 r., w porównaniu do 1980 r., należą: Czechy (19 miejsce w Europie), Słowacja
(25), Polska (27), Chorwacja (31), Rumunia (35) i Bułgaria (36). Są to wiec wyłącznie państwa
należące do byłego obozu socjalistycznego.
Pozostałe 20 państw europejskich w wyniku zbyt wolnego postępu obniżyły swoją
pozycję, z tego w największym stopniu Rosja (o 11 miejsc), Ukraina, Bośnia z Hercegowiną
i Wielka Brytania (8 miejsc), Serbia (7 miejsc), Szwajcaria i Findandia (5 miejsc) oraz
Słowenia (4 miejsca), Dania i Mołdawia (o 3 miejsca). Pozycja pozostałych państw uległa
obniżeniu o jedno miejsce (tab. 1, 3 i 5).
Należy wspomnieć, że wśród tych analizowanych 42 krajów, 20 należało do byłego
obozu socjalistycznego, z czego 7 awansowało w rankingu w górę, 6 nie zmieniło swojego
miejsca, a pozycja 7 pozostałych uległa obniżeniu. Jeśli chodzi o Polskę, to wbrew temu co
mówią politycy partii rządzących, nie może się ona pochwalić zbyt dużym postępem
w rozwoju społeczno-gospodarczym. Przyrost wskaźnika HDI w latach 1990-2012 wynosił co
prawda 117 p., ale nie pozwalał Polsce na awans w rankingu europejskim, ponieważ był zbyt
mały postęp po 2000 r. a znikomy przed 1990 r.
Porównując go z przyrostem wartości HDI w odpowiednich okresach w Hiszpanii,
Norwegii i krajach sąsiednich sytuacja przedstawiała się następująco:

Polska
Hiszpania
Norwegia
Czechy
Słowacja
Ukraina
Białoruś
Rosja
Niemcy

1990–2000
76
91
70
57
31
-41
47
-17
67

2000–2005
20
18
26
38
29
45
29
40
31

2005–2012
21
20
7
11
26
12
63
35
19

Przyrost wartości HDI w Polsce w latach 1990-2000 był nieco wyższy niż w Niemczech,
Norwegii i znacznie wyższy względem Czech, Słowacji, Białorusi, ale niższy względem
Hiszpanii. W latach 2000-2012 Polskę, pod względem przyrostu wartości HDI wyprzedzały
wszystkie państwa sąsiadujące, ale był on porównywalny z przyrostem mającym miejsce
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w Hiszpanii i wyższy względem Norwegii. W całym okresie 1990-2012 przyrost wartości HDI
był taki sam jak w Niemczech, ale mniejszy niż w Hiszpanii i Białorusi i większy niż
w Norwegii i w pozostałych krajach sąsiednich.
Uwzględniając cały okres badawczy, to pod względem wartości HDI dystans dzielący
Polskę w 1980 r. w porównaniu z 2012 r. wzrósł w stosunku do:
− Niemiec z 41 do 101 p.,
− Norwegii z 107 do 136 p.,
− Czech z 24 do 54 p.,
− Słowacji z 5 do 21 p.,
− Szwecji z 95 do 97 p.,
− Włoch z 26 do 62 p.,
− Francji z 31 do 74 p.,
− Wielkiej Brytanii z 51 do 56 p.,
− Austrii z 50 do 76 p.,
− Grecji z 29 do 43 p.,
− Belgii z 67 do 78 p.
Zarazem zmniejszył się dystans dzielący Polskę od Szwajcarii ze 121 do 94 p. oraz
szeregu innych państw, które w 1980 r. pozostawały na podobnym (Rosja) lub niższym etapie
rozwoju względem naszego kraju.
Jeżeli analizę ograniczymy do lat 2000-2012 to różnice w wartości HDI między Polską
a wybranymi państwami przedstawiały się następująco:
Niemcy
Czechy
Słowacja
Ukraina
Białoruś
Rosja
Szwecja
Hiszpania
Norwegia
Szwajcaria

2000
92
46
7
105
77
63
125
69
144
104

2012
101
54
21
79
26
21
97
66
136
94

Dane te wskazują również na zwiększanie się różnic w poziomie rozwoju Polski
w ostatnich 12 latach względem 3 sąsiadów z zachodu i południa oraz zmniejszanie się
dystansu względem 3 wschodnich sąsiadów. Ponadto Polska w ostatnich dwunastu latach
zmniejszyła dystans w poziomie rozwoju względem Szwecji, Hiszpanii, Norwegii i Szwajcarii,
ponieważ postęp w zakresie wzbogacania kapitału ludzkiego w naszym kraju w tym okresie
był większy, czego dowodem są dane zawarte w tabelach 1-5.
Tak więc licząc postęp konkretnego kraju w zakresie pomnażania kapitału ludzkiego
otrzymujemy różne wyniki w zależności dla jakiego okresu i względem jakich krajów postęp
ten próbujemy przedstawić. W przypadku Polski postęp ten liczony dla różnych okresów na tle
państw sąsiednich nie przedstawia się tak pomyślnie.
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Na zakończenie warto nadmienić, iż w państwach, które dokonały największego postępu
w dziedzinie powiększania kapitału ludzkiego zamieszkiwało w 2012 r. 297 mln ludności.
W grupie krajów o dużym postępie w tym zakresie zamieszkiwało odpowiednio 114 mln,
umiarkowanym 82 mln, a powolnym 210 mln. Należy zdawać sobie sprawę, że z dokonanego
rozwoju społeczno-gospodarczego w odpowiednich państwach, w sposób zróżnicowany
korzystały poszczególne warstwy społeczne. Przykładowo w Polsce w latach 90. XX wieku
w korzyściach płynących z przemian systemowych najmniej partycypowali rolnicy, chłoporobotnicy i robotnicy (Kabaj 2005), a najwięcej kadra kierownicza firm i osoby powiązane
z władzą polityczną i administracyjno-gospodarczą (Tittenbrum 2007, Kieżun 2012). Podobna
sytuacja miała miejsce w państwach należących do byłego obozu socjalistycznego.
Ogólnie można stwierdzić, iż w wyniku tego postępu następuje coraz większe
zróżnicowanie możliwości partycypowania w jego dobrodziejstwach pomiędzy grupą osób
osiągających najwyższe dochody, a klasą najuboższą w danym społeczeństwie (Sopoćko 2012,
2012a, Rutkowski 2012).
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POSTĘP W ZAKRESIE WZBOGACENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO
W KRAJACH EUROPEJSKICH

Streszczenie
Na podstawie raportu UNDP, dokonano analizy przyrostu wartości wskaźnika HDI w krajach
europejskich, w latach 1980–2012. Największy postęp w tym zakresie miał miejsce
w Hiszpanii, Niemczech, Portugalii i Irlandii, zaś niewielki w Mołdawii, na Ukrainie, w Rosji
i Serbii. Polska zajęła pod tym względem dopiero 32 miejsce (122 punkty), na 42 kraje objęte
badaniem. W wyniku zróżnicowanego pomnażania kapitału ludzkiego 16 państw poprawiło
swoją pozycję pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w rankingu europejskim.
W 20 krajach sytuacja uległa pogorszeniu, a w 6, w tym również w Polsce, nie zmieniła się.
Słowa kluczowe: postęp, poziom rozwoju, kapitał ludzki.

THE PROGRESS IN THE AREA OF ENRICHING HUMAN CAPITAL
IN THE EUROPEAN COUNTRIES

Summary
It the article the analysis of HDI dynamics was conducted. The basis for the analysis was
UNDP report in the European countries in the timespan 1980–2012. The biggest progress took
place in the following countries: Spain, Germany, Portugal and Ireland. Very little progress
was observed in Moldova, Ukraine, Russia and Serbia. Poland was classified on only 32 place
among 42 states were the investigation took place. Due to various multiplication of human
capital 16 European states did progress taking into consideration socio-economic development.
20 states worsened the position. In case of 6 states (incl. Poland) the situation did not change.
Keywords: progress, level of development, human capital.
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Mariola Pytlak

UCZELNIA WYŻSZA WOBEC PROBLEMÓW
DEMOGRAFICZNYCH I RYNKOWYCH
– ZARYS PROBLEMU

WSTĘP
Przełom wieku XX i XXI wiąże się z gospodarką opartą na wiedzy. W kształtowaniu
warunków do jej zdobywania niebagatelną role pełnia uczelnie wyższe. Warto przyjrzeć się,
jakie uwarunkowania leżą u podstaw funkcjonowania uczelni wyższej i jakie ma ona
możliwości prowadzenia działalności jako podmiot gospodarczy. Artykuł stanowi jedynie
wprowadzenie w zasygnalizowane zagadnienia dotyczące statusu prawnego uczelni, jej
funkcjonowania jako usługodawcy i wykonawcy usług edukacyjnych oraz przedsiębiorcy
realizującego odrębne od dydaktyki zadania. W tym ostatnim przypadku jest to działalność
niezbędna dla zapewnienia sobie płynności finansowej – zwłaszcza przez niewielkie uczelnie
wyższe – w warunkach dynamicznie zmniejszającej się liczby studentów.

1. STATUS PRAWNY UCZELNI WYŻSZEJ
Status prawny uczelni wyższej określa ustawa o szkolnictwie wyższym1. Ustawodawca
określa, iż studia wyższe prowadzić może zarówno uczelnia publiczna, jak też uczelnia
niepubliczna. W pierwszym przypadku organem założycielskim uczelni jest państwo
reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej (art. 2.2), w drugim
– osoba fizyczna albo osoba prawna niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.
Założyciel szkoły niepublicznej zobowiązany jest o wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na
utworzenie uczelni oraz uzyskanie przez nią uprawnień do prowadzenia studiów wyższych na
danym kierunku i określonym poziomie kształcenia do ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego (art. 20.1). Uczelnia ubiegać się może o prowadzenie studiów
pierwszego lub drugiego stopnia oraz o jednolite studia magisterskie (art. 2.7-9) w formie
studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. W przypadku studiów stacjonarnych co najmniej
połowa programu kształcenia musi być realizowana w postaci zajęć dydaktycznych
wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (art. 2.12).
1

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.)
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Uzyskanie pozwolenia na utworzenie uczelni oznacza, iż uczelnia otrzymuje autonomię we
wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie – zgodnie
z zasadami wolności nauczania, badań naukowych i twórczości artystycznej (art. 4.1-2).
Ustawodawca określił podstawowe zadania uczelni – zgodnie z art. 13 ustawy do zadań tych
należy m. in. kształcenie i wychowywanie studentów. Kształcenie oznacza zapewnienie
studentom warunków do zdobywania przez nich wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku
pracy, wychowanie natomiast – ukształtowanie w nich poczucia odpowiedzialności za rozwój
kraju. Ponadto do zadań uczelni należy kształcenie nowych umiejętności w systemie uczenia
się przez całe życie – uczelnia realizuje to zadanie poprzez organizowanie studiów
podyplomowych, różnego rodzaju kursów i szkoleń. Zadaniem uczelni nakładanym przez
ustawodawcę jest także rozwój kadr naukowych oraz prowadzenie badań naukowych i prac
rozwojowych.

1. UCZELNIA WYŻSZA JAKO USŁUGODAWCA
Realizacja zadań nałożonych przez ustawę o szkolnictwie wyższym wymaga od uczelni
spełnienia określonych warunków. Jako usługodawca, uczelnia zapewnia sale wykładowe
i zatrudnia profesjonalną kadrę (zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy). Podstawowym
rodzajem usług świadczonych przez uczelnię wyższą są usługi edukacyjne, realizowane
w oparciu umowę zawartą ze studentem.
Ponieważ usługa ma abstrakcyjny charakter, rodzi się problem właściwego postrzegania
realizacji świadczonej usługi, co z kolei przekłada się na trudność z oceną jej jakości.
W przypadku usługi edukacyjnej ważnym elementem jest percepcja jej jakości – w znacznej
mierze subiektywna ocena jakości świadczonej usługi wyznaczana jest przez interakcję
zachodzącą między studentami a osobami dostarczającym produkt (wykładowcami,
pracownikami administracyjnymi). Usługę edukacyjną bardzo trudno jest standaryzować – jej
realizacja wiąże się z koniecznością indywidualizacji, a to oznacza dostosowywanie usługi do
odbiorcy i jego wymagań. Wiąże się z tym niejednorodność (zmienność) usługi, bowiem
w różnych uczelniach ten sam produkt jest bardzo zróżnicowany, podobnie jak ten sam
przedmiot wykładany na tej samej uczelni przez różnych wykładowców. Różnią się
wyznaczane przez uczelnie i wykładowców standardy, różny jest również poziom zadowolenia
z poziomu świadczonych usług. Należy również zwrócić uwagę na ścisły związek jakości
usługi z osobą świadczącą tę usługę – sposób sprzedaży usług edukacyjnych zależy
bezpośrednio od prowadzącego zajęcia wykładowcy oraz wpływa na opinię o nim samym oraz
na opinię o uczelni świadczącej usługi. Wydanie tej opinii jest trudne ze względu na złożoność
usługi edukacyjnej – wiąże się ona zarówno z niematerialnym charakterem i koniecznością
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bezpośredniego kontaktu pracowników ze studentami, jak też z faktu, iż usługa edukacyjna
stanowi w istocie pakiet usług realizowanych w trakcie studiów2.
Umowa o usługę edukacyjną określa najistotniejsze warunki świadczenia usług oraz
prawa i obowiązki obydwu stron umowy. Na podstawie zawartej umowy uczelnia zobowiązuje
się do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z ustalonym programem nauczania,
student – do zapłaty wynagrodzenia3. Umowa zawarta między studentem a uczelnią nosi cechy
umowy zlecenia – student jest klientem dającym zlecenie o przeprowadzenie usług
edukacyjnych w określonym zakresie i czasie po ustalonej cenie. Jest ona umową o staranne
wykonanie powierzonych zadań – stąd zadaniem uczelni i zatrudnionych przez nią osób staje
się dołożenie należytej staranności, uwzględniając przy tym określony w umowie cel. Uczelnia
jako zleceniobiorca nie odpowiada jednak za osiągniecie należytego rezultatu – jej zadaniem
jest jedynie stworzenie warunków, aby ten rezultat mógł zostać osiągnięty. Nieodłączną cechą
umowy o usługi edukacyjne jest jej odpłatność – rzadkością jest zawieranie umów
edukacyjnych o charakterze nieodpłatnym. Można zatem powiedzieć, że student traktowany
jest na uczelni – niezależnie od jej formy – jako klient pozwalający na uzyskanie określonego
przychodu. W przypadku uczelni niepublicznych jest to przychód bezpośredni – każdy student
wpłaca czesne za świadczone usługi edukacyjne bezpośrednio na konto uczelni. W uczelniach
publicznych jest to przychód pośredni, bowiem świadczone usługi edukacyjne są
subwencjonowane z budżetu państwa. Bezpośrednie finansowanie dotyczy tych uczelni
w zakresie świadczonych odpłatnie usług z zakresu studiów niestacjonarnych, kursów, szkoleń
i innych form edukacji prowadzonych przez tę uczelnię.
Traktując świadczenie usług edukacyjnych jako element funkcjonowania uczelni
wyższej, pełniącej rolę usługowego podmiotu gospodarczego, wskazać można wyraźne różnice
w pozycji uczelni wyższej w stosunku do innych usługodawców. Chociaż ustawa
o szkolnictwie wyższym zapewnia – podobnie jak innym podmiotom gospodarczym –
samodzielność funkcjonowania (art. 4. 1. ustawy o szkolnictwie wyższym stanowi, że uczelnia
jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych
w ustawie), to wydaje się jednak, że samodzielność ta w zakresie dysponowania posiadanym
majątkiem oraz kształtowania kosztów (również w zakresie zatrudnienia) dotyczy jedynie
uczelni niepublicznych. Sposób finansowania uczelni publicznych powoduje, że ich
samodzielność we wskazanym zakresie jest znacznie ograniczona. Problemem jest również
sposób zarządzania uczelnią. Przychylić się należy do opinii jaką wydał A.K. Koźmiński,
stwierdzając, iż dopóki „władze uczelni pochodzą z wyborów i są kadencyjne, praktycznie
uniemożliwia realizację jakichkolwiek ambitnych strategii. Strategia, która prowadziłaby do
przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym, musi mieć horyzont co najmniej
2
3

Por. S. Flejterski i in. (red.), Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa 2005, s. 43.
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1830).
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kilkunastoletni i musi być robiona przez ludzi, którzy są twardymi menedżerami. A takich ludzi
nikt nie wybierze na rektora czy dziekana”4. Jednocześnie jednak, uczelnie wyższe, podobnie
jak wszystkie inne podmioty gospodarcze, muszą sprostać rygorom rynkowym, w tym głównie
procesom konkurowania o studentów.

2. DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA
UCZELNI WYŻSZEJ
Lata 90. XX wieku wiązały się z powszechnym dążeniem do podwyższania własnych
kwalifikacji i poziomu wykształcenia. Dynamicznie rósł w tym czasie współczynnik
skolaryzacji netto i brutto5.
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Rysunek 1.
Współczynnik skolaryzacji netto i brutto
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W ciągu ostatniej dekady XX wieku poziom każdego z nich wzrósł ponad trzykrotnie
(netto z 9,8% w roku 1990 do 30,6% w roku 2000, brutto – odpowiednio z 12,9% do 40,7%).
Pierwsza dekada XXI wieku wiązała się z zahamowaniem tego trendu, ale do 2009 roku rósł
współczynnik netto (do 40,9%), a do 2010 brutto (do 53,8%). W roku 2013 współczynnik
porównywalny był do poziomu z roku 2006. Zmiany w wysokości współczynnika solaryzacji
wiązały się z szybkim przyrostem liczby studentów, przy czym wynikało to nie tylko ze zmian
liczby młodzieży w wieku 19-24 lata i popularności studiów w tej grupie wiekowej, ale
również z powodu coraz liczniejszej populacji studentów wywodzących się z osób
pracujących, podejmujących naukę na studiach niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych).
4

5

A.K. Koźmiński, Uczelnie powinny być zarządzane jak przedsiębiorstwa, http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/edukacja-nauka-zarzadzanie-kozminski (19.02.2016)
Współczynnik netto to wyrażona procentowo liczba osób uczących się – w tym przypadku studiujących na
uczelniach wyższych – w nominalnym wieku kształcenia na danym poziomie (dla szkolnictwa wyższego jest to
wiek 19-24 lata) w stosunku do całej populacji osób będącej w wieku przypisanym temu poziomowi kształcenia.
Współczynnik brutto to wyrażony procentowo stosunek liczby wszystkich osób uczących się na danym poziomie
do całej populacji osób będących w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia.
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Trend ten utrzymał się aż do drugiej połowy pierwszej dekady XXI wieku (rys. 2) – głównie
z powodu wchodzenia w wiek studencki roczników z niżu demograficznego oraz wyczerpania
się na rynku popytu na usługi edukacyjne w grupie osób pracujących. W latach 1990-2000
liczba studentów na polskich uczelniach wzrosła ponad trzykrotnie, w ciągu kolejnej dekady
rosłą znacznie wolniej, ale w szczytowym momencie w roku 2006 była o 22,6% niż na
początku XXI wieku. Po raz pierwszy spadek liczby studentów uczelnie zanotowały w roku
2007 i od tego czasu widoczny jest wyraźny trend spadkowy, a w roku 2014 na polskich
uczelniach studiowało nieznacznie tylko więcej studentów niż w roku 1999.
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Rysunek 2.
Liczba studentów polskich uczelni w latach 1999-2014.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rosnący popyt na usługi edukacyjne spowodował, że w Polsce lat 90. XX wieku szybko
rosła liczba uczelni wyższych oraz ich jednostek organizacyjnych. Zmiana dokonana
w ustawie o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 roku6 dopuściła możliwość zakładania
uczelni niepaństwowych – usługi edukacyjne mogły być świadczone od tej pory nie tylko
przez uczelnie publiczne, ale również osoby fizyczne lub prawne. Oznaczało to zmiany na
rynku, bowiem usługa edukacyjna stała się przedmiotem działalności prowadzonej dla zysku.
W ciągu 20 lat na rynku pojawiło się 330 uczelni niepublicznych (w tym w ciągu pierwszych
10 lat powstało ich 195). Powstawały one poza głównymi ośrodkami edukacyjnymi,
w miastach małych i średniej wielkości, stając się konkurencją dla uczelni publicznych.
Podstawą konkurowania była zarówno lokalizacja, jak i większa elastyczność w dostosowaniu
oferty do potrzeb zgłaszanych przez lokalne społeczności. Zmniejszanie się liczby studentów
6

Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 1990 r. Nr 65 poz. 385 ze zm.)
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i związane problemy z finansowaniem działalności edukacyjnej ograniczył możliwości
funkcjonowania wielu małych uczelni niepublicznych.
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Rysunek 3.
Liczba uczelni niepublicznych w Polsce.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Druga bardzo istotna cecha rynku usług edukacyjnych to możliwość tworzenia przez
uczelnie wyższe siedzib zamiejscowych. Prawo to wynika z art. 85 ustawy o szkolnictwie
wyższym, dając uczelniom możliwość tworzenia podstawowych jednostek organizacyjnych,
również poza granicami Polski7. Z możliwości tworzenia wydziałów zamiejscowych oraz filii
korzystały zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne8. W efekcie rosła nie tylko liczba
uczelni, ale również ich jednostek zamiejscowych. W ciągu pierwszej dekady XXI wieku ich
liczba wzrosła ponad czterokrotnie (z 65 w roku 1999 do 292 w roku 2011). Charakterystyczne
jest, iż uczelnie starając się sprostać rosnącej konkurencji na rynku edukacyjnym w warunkach
zmniejszającej się liczby studentów wykorzystywały tę formę organizacyjna do utrzymania
swojej pozycji. Podkreślić należy, iż zmniejszanie się liczby uczelni nie powinno być
utożsamiane z ich likwidacją – w pierwszym okresie zmian uczelnie niepubliczne borykające
się z problemami finansowymi były przejmowane (w różnej formie prawnej) przez uczelnie
liczące się na rynku i przekształcane w jednostki zamiejscowe. Stąd w latach 2009-2011
widoczna jest stabilizacja liczby uczelni (na poziomie 453 podmiotów) i wzrostu liczby
jednostek zamiejscowych (z 240 do 292 jednostek). Trudna sytuacja w roku 2012

7

8

W tym przypadku poza uzyskaniem pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
wydanego w drodze decyzji administracyjnej, konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii ministra
właściwego do spraw zagranicznych.
Przepisy ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(2011 nr 84 poz. 455 ze zm.) wprowadziły obowiązek likwidacji lub przekształcenie zamiejscowych ośrodków
dydaktycznych (w tym punktów konsultacyjnych) w filie lub zamiejscowe podstawowe jednostki organizacyjne.
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spowodowała, że znaczna część z tych jednostek ze względu na brak naboru musiała zostać
zlikwidowana (w ciągu roku o 40 jednostek). W ciągu dwóch kolejnych lat liczba uczelni
zmniejszyła się o 19, liczba jednostek zamiejscowych – o 33.
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Rysunek 4.
Liczba uczelni wyższych oraz funkcjonujących jednostek organizacyjnych w latach 1999-2014.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Niż demograficzny i zmniejszanie się liczby chętnych do podejmowania nauki na
poziomie studiów wyższych najszybciej odczuwać zaczęły uczelnie prywatne oraz uczelnie
publiczne oferujące płatne studia niestacjonarne. To one były największym beneficjentem
powiększającego się popytu, one również najszybciej zareagowały na problemy na rynku
edukacyjnym. W przypadku uczelni publicznych spadek naboru na studia niestacjonarne
pierwszego stopnia zauważalny był już w roku 2001 – przyczyną nie były jednak przyczyny
demograficzne, a rosnąca konkurencja uczelni niepublicznych. Zmniejszanie się liczby
studentów wpłynęło na wzrost dynamiki zmian dopiero w roku 2009, a zatem w czasie, kiedy
uwarunkowania demograficzne oddziaływać zaczęły również na szkoły niepubliczne
prowadzące studia niestacjonarne pierwszego stopnia.
Cechą charakterystyczną rynku edukacji w drugiej dekadzie XXI wieku jest zmniejszanie
się liczby chętnych na studia. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w przypadku studiów stacjonarnych prowadzonych przez uczelnie publiczne liczba
kandydatów jest nadal wyższa niż liczba osób przyjętych, w przypadku studiów
niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przyjmowani są
wszyscy kandydaci. Wynika to jednak nie tylko z dążenia do utrzymania wysokiej jakości
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kształcenia, ale również z likwidacji wydziałów oraz zmniejszania liczby uruchamianych
kierunków i specjalności9.
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Rysunek 5.
Liczba studentów.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Podkreślić przy tym należy, iż problemy uczelni wyższych przybierają na sile. Szacuje
się, że już w roku 2017 roku liczba miejsc dla studentów w uczelniach publicznych
przewyższać będzie liczbę maturzystów. Według prognozy GUS w roku 2017 uczelnie te
zaoferują 268 tys. miejsca, podczas gdy według szacunków CKE maturę w tym samym roku
może zdawać jedynie 259 tys. uczniów szkół średnich. Oznacza to wzrost konkurencji na
rynku usług edukacyjnych pomiędzy uczelniami. Można tu mówić zarówno o konkurencji
cenowej (w przypadku studiów na uczelniach niepublicznych), jak też innowacji w zakresie
oferowanych kierunków i specjalizacji. Sytuacja pogarszać się będzie co najmniej do roku
2010 – szacuje się, że dopiero wówczas liczba chętnych do podjęcia nauki na studiach
wyższych będzie stopniowo rosła.
Wśród ekspertów zajmujących się zagadnieniami rynku edukacyjnego nie ma jednak
zgodności, w jaki sposób niż demograficzny może odbić się na polskich uczelniach. Według
A. Wittenberg, współczesne uwarunkowania pozwolą przetrwać jedynie najlepszym
uczelniom, „które dadzą najcenniejszy dyplom. Czyli taki, który zagwarantuje szybkie zdobycie
dobrze płatnej pracy”10. Odmiennego zdania jest A.K. Koźmiński, który wysuwa dość
kontrowersyjną tezę, iż „w masowym systemie edukacji jest miejsce dla uczelni słabych,

9
10

Szkolnictwo wyższe w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2013, s. 19.
A. Wittenberg, Ranking Perspektyw 2015. Krajobraz na polskich uczelniach po niżu: jakość, a nie ilość,
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/876045,ranking-perspektyw-2015-krajobraz-na-polskichuczelniach-po-nizu.html (19.02.2016).
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średnich, dobrych i znakomitych. I nie może być inaczej. Nie można przyjmować założenia, że
każdy dyplom jest tyle samo wart. Jeżeli ktoś chce mieć taki słabszy dyplom, to nie należy mu
tego zakazywać. Trzeba natomiast zamknąć te instytucje, które produkują dyplomy dla
jaskrawych nieuków. Dotyczy to nie tylko uczelni prywatnych, ale również niektórych uczelni
publicznych lub ich oddziałów zamiejscowych”11. Potwierdzenie tej tezy można wskazać
wynikach badań prowadzonych wśród maturzystów12, z których wynika, iż o wyborze uczelni
i kierunku studiów, obok atrakcyjności oferty i jakości kształcenia, znaczenie ma również
lokalizacja uczelni.
Eksperci wskazują jeszcze jedno rozwiązanie – rozszerzenie zakresu działań
podejmowanych przez uczelnię. Oznacza to konieczność podejmowania przez uczelnie wyższe
działalności o charakterze gospodarczym.

3. UCZELNIA WYŻSZA JAKO PODMIOT GOSPODARCZY
We wcześniejszych rozważaniach przedstawiony został status uczelni jako podmiotu
gospodarczego świadczącego usługi edukacyjne w oparciu o zawarte umowy. W gospodarce
rynkowej prawo do świadczenia tego typu usług zyskały podmioty niepubliczne, a działalność
dydaktyczna przestała wystarczać na zaspokojenie potrzeb uczelni. Zmuszone są one również do
prowadzenia innej niż dydaktyczna i badawczo-rozwojowa działalności zarobkowej. Budzi to
wiele kontrowersji, warto może zatem – w celu określenia sytuacji prawnej uczelni w warunkach
gospodarki rynkowej – zdefiniować pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej.
Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej reguluje Ustawa
o swobodzie działalności gospodarczej (art.2)13. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca
osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu
podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także
wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej
(art.4). Pojęcie działalności gospodarczej występuje również w przepisach podatkowych, przy
czym definicje przyjmowane dla potrzeb danego podatku różnią się od definicji przewidzianej
w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa o podatku dochodowym od osób
prawnych14 definiuje jedynie pojęcie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Kodeksu

11

12

13
14

A.K. Koźmiński, Uczelnie powinny być zarządzane jak przedsiębiorstwa, http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/edukacja-nauka-zarzadzanie-kozminski/ (19.02.2016).
Zob. W. Rakowski, Zamierzenia maturzystów, wybranych szkół radomskich (współautorzy: G. Łepecka,
A. Zielińska), [w:] W. Rakowski (red.), Studia nad regionem radomskim, tom II, Politechnika Radomska,
Radom 2006, M. Pytlak, Zamierzenia maturzystów grodziskich szkół średnich, „Rocznik Żyrardowski”,
t. VII, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, Żyrardów 2009, M. Pytlak, Zamierzenia maturzystów szkół
średnich wybranych miejscowości zachodniej części województwa mazowieckiego (w druku).
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych
ustaw regulujących zasady opodatkowania (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851ze zm.)
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cywilnego (art. 4a pkt. 3). Zgodnie z art. 431 kc przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zdefiniowane zostało
natomiast pojęcie komercjalizacji własności intelektualnej, której przedmiotem może być m.in.
udokumentowana wiedza możliwa do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej
lub handlowej (know-how). Podmiotem tak rozumianej komercjalizacji stać może również
uczelnia wyższa (art. 3 pkt. 23). Z kolei ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych15 za osobę
prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje osobę zdefiniowaną na podstawie
przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczegółowych, w tym również
osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów
o systemie oświaty (art.8 ust.6).
Z każdej z przedstawionych definicji wynika, iż działalnością gospodarczą jest działalność
zarobkowa i prowadząca do uzyskania zysku. Dotyczy to również uczelni wyższych
świadczących usługi edukacyjne na podstawie umów zawartych ze studentami. Już ten fakt
wystarczy do uznania niepublicznej uczelni wyższej za przedsiębiorcę – pogląd ten potwierdza
Sąd Najwyższy16, zgodnie z którym „odpłatne i systematyczne wykonywanie przez uczelnię zajęć
dydaktycznych jest wykonywaniem przez osobę prawną we własnym imieniu zawodowo
działalności usługowej w sposób zorganizowany i ciągły, należy uznać za podstawę uznania
szkoły wyższej za przedsiębiorcę”. W przypadku uczelni publicznej kwestia uznania świadczeniodawcy usług edukacyjnych za przedsiębiorcę budzi wątpliwości, bowiem w działa-lności takiego
podmiotu brakuje elementów komercyjności – jest to element odróżniający działalność uczelni
niepublicznych od „tożsamej przedmiotowo działalności publicznych szkół wyższych, które mają
ustawowy, konstytucyjny obowiązek wykonywania zadań publicznych przez świadczenie
bezpłatnych usług edukacyjnych”. A zatem działalność dydaktyczna uczelni niepublicznych jest
działalnością gospodarczą spełniającą wszystkie przesłanki wskazane w ustawach (zwłaszcza
w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej). Tymczasem art. 106 ustawy o szkolnictwie
wyższym jednoznacznie stwierdza, że prowadzenie przez uczelnię działalności dydaktycznej,
naukowej, badawczej, doświadczalnej, artystycznej, sportowej, rehabilitacyjnej lub
diagnostycznej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej. A to oznacza, iż przedmiot działalności gospodarczej
prowadzonej przez uczelnie został znacząco ograniczony. W tej kwestii wypowiedział się
Trybunał Konstytucyjny, który jednoznacznie określił charakter prawny uczelni niepublicznych
jako przedsiębiorców osiągających zyski z prowadzonej działalności w zakresie usług
edukacyjnych, powołując się przy tym na przepisy ustawowe dotyczące pojęcia przedsiębiorcy17.

15
16
17

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm)
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2003 r., III CZP 38/03 (OSNC 2004 nr 9, poz. 134).
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2005 r., SK 39/05.
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W zupełnie innej sytuacji znajdują się natomiast uczelnie publiczne – jak wskazał
Trybunał Konstytucyjny „prowadzenie studiów odpłatnych nie zmienia charakteru prawnego
państwowej szkoły wyższej; pozostaje ona niewątpliwie organizacją non profit”18. Uczelnie
publiczne finansowane ze środków publicznych traktowane są jako zakłady administracyjne,
a usługi edukacyjne świadczone są na mocy decyzji administracyjnej, jako podstawy przyjęcia
na studia. Nie ma zatem stosunku cywilnoprawnego, który charakterystyczny jest dla szkół
niepublicznych. Odmiennego zdania jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
który stwierdza, iż „uczelnie publiczne czy też niepubliczne należy uznać za przedsiębiorców
w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej na rzecz studentów studiów niestacjonarnych” 19. A zatem działalnością gospodarczą może być świadczenie usług edukacyjnych, pod
warunkiem jednak ich komercjalizacji – a taki charakter ma odpłatne kształcenie studentów
studiów niestacjonarnych, niezależnie od formy prawnej uczelni.
Jednocześnie, ustawa o szkolnictwie wyższym dopuszcza możliwość prowadzenia przez
uczelnię wyższą działalności gospodarczej – zgodnie z art. 7 tej ustawy uczelnia może prowadzić
działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności o której mowa
w art. 13 i 14. Zgodnie z przepisami art. 86 w celu lepszego wykorzystania potencjału
intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki,
uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu
technologii. Akademicki inkubator może być prowadzony w formie jednostki ogólnouczelnianej
lub w formie spółki kapitałowej, a jego celem jest wsparcie działalności gospodarczej środowiska
akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami. Tym samym
uczelnia publiczna może również prowadzić działalność gospodarczą poza działalnością
edukacyjną, przy czym zobowiązana jest do wskazania formy i zakresu tej działalności w statucie20.
Inną formę prowadzenia działalności gospodarczej przez uczelnię przewiduje ustawa
o partnerstwie publiczno-prywatnym21, która daje możliwość realizacji przedsięwzięcia
publiczno-prywatnego w formie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz spółki
kapitałowej, spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (art.). Jest to forma
dopuszczalna również dla realizacji działań podejmowanych przez uczelnie wyższe22 . Jest to
działalność zupełnie odrębna od regulacji zawartych w art. 4 ust. 4 ustawy o szkolnictwie
wyższym, zgodnie z którą uczelnie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
18
19

20

21
22

Ibidem.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 8 września 2008 r. w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe
interesy konsumentów przez Politechnikę Warszawską w Warszawie, RWA-29/2008. Za:
Tak już w roku 2007 uzasadniał W.J. Katner, Jakie są prawne możliwości prowadzenia działalności
gospodarczej przez państwowe szkoły wyższe? Niech gospodarują, tekst on-line: http://www.forumakad.pl/archiwum/2007/06/44_niech_gospodaruja.html (25.01.2016) oraz w 2013 J. Sobczak, Uczelnie mogą
prowadzić działalność gospodarczą w formie spółek kapitałowych!, Tekst on-line: http://jaceksobczak.innpoland.pl/120741,uczelnie-moga-prowadzic-dzialalnosc-gospodarcza-w-formie-spolek-kapitalowych
(25.01.2016)
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).
Szeroko na ten temat J. Sobczak, Uczelnie mogą prowadzić, op. cit.
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w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz
podmiotów gospodarczych, w wyodrębnionych formach działalności, w tym w drodze
utworzenia spółki celowej, o której mowa w art. 86a (dotyczy komercjalizacji pośredniej
i bezpośredniej) w formie jednoosobowej spółki kapitałowej. Spółka taka z zasady może być
tworzona również przez kilka uczelni, przy czym uczelnia publiczna może przystąpić do spółki
celowej utworzonej przez inną uczelnię publiczną, a uczelnia niepubliczna może przystąpić do
spółki celowej utworzonej przez inną uczelnię niepubliczną.

PODSUMOWANIE
Uczelnie wyższe prowadzą działalność o charakterze gospodarczym. Podstawą
funkcjonowania uczelni jest prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczo rozwojowej.
Uczelni może nosić miano przedsiębiorcy, mimo braku dopełnienia obowiązku rejestracyjnego
w rejestrze przedsiębiorców, ze względu na formy prowadzonej działalności. W przypadku
uczelni niepublicznych za podstawę uznania za podmiot gospodarczy jest świadczenie
odpłatnych usług w oparciu o umowy edukacyjne zawarte ze studentami. Dodatkowoniezależnie od formy prawnej – uczelnie mają możliwość prowadzenia tzw. pobocznej
(akcesoryjnej) działalności o charakterze gospodarczym. W takim przypadku jest ona odrębna
od działalności edukacyjnej a jej jedynym celem jest zysk. Trzeba przy tym pamiętać, że cel
zarobkowy działalności uczelni nie może być jej podstawowym celem statutowym. Nie
zmienia to jednak faktu, że uczelnie wyższe – w warunkach coraz mniejszych możliwości
zaspokajania potrzeb z opłat wnoszonych przez studentów – zmuszone będą do podejmowania
działalności gospodarczej. Tym samym poza konkurowaniem na rynku edukacyjnym zmierzyć
się będą musiały z mechanizmami rynkowymi obowiązującymi podmioty gospodarcze. Może
to oznaczać, iż na rynku utrzymają się nie tylko uczelnie oferujące studentom dyplomy cenione
na rynku pracy, ale również uczelnie zajmujące niższe pozycje w rankingach – ale cechujące
się wysokim poziomem przedsiębiorczości i umiejętnością wykorzystania szans płynących
z otoczenia.
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Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm)
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584)
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.)
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).
Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (2011 nr 84 poz. 455 ze zm.)
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1830).
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2005 r., SK 39/05.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2003 r., III CZP 38/03 (OSNC 2004 nr 9, poz. 134).
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 8 września 2008 r. w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe
interesy konsumentów przez Politechnikę Warszawską w Warszawie, RWA-29/2008.
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UCZELNIA WYŻSZA WOBEC PROBLEMÓW DEMOGRAFICZNYCH
I RYNKOWYCH – ZARYS PROBLEMU
Streszczenie
Uczelnia wyższa jako podmiot świadczący usługi edukacyjne działa w oparciu o przepisy
ustawy o szkolnictwie wyższym. W warunkach zmniejszającego się popytu na usługi tego
typu, uczelnie wypracować muszą dodatkowe środki – ich źródłem może być prowadzona
działalność pozaedukacyjna. Uczelnie wyższe mają możliwość funkcjonowania na rynku jako
przedsiębiorca, chociaż ustawa o szkolnictwie wyższym nakłada ograniczenia w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej.

HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION AGAINST DEMOGRAPHIC
AND MARKET PROBLEMS – PROBLEM DRAFT
Abstract
University as a provider of educational services acts on the provisions of the law. With
declining demand for such services, universities need to work out additional financial resources
– from the activity conducted out of the educational business. Universities have the ability to
function as an entrepreneur, although the Higher Education Act imposes some restrictions on
this kind of activity.
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Marek Mróz, Dagmara Mróz

DETERMINANTY ROZWOJU STRUKTUR
KLASTROWYCH W POLSCE

WSTĘP
Zagadnienie innowacyjności stanowi kluczowy element strategii rozwoju społecznogospodarczego zarówno Polski jak i całej Unii Europejskiej. Rozwój oparty na wiedzy
i innowacjach jest zaliczany do trzech najważniejszych celów opublikowanego w marcu 2010
roku dokumentu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającemu włączeniu społecznemu”. Dokument ten stanowiący kontynuację Strategii
Lizbońskiej zakłada konieczność sukcesywnej poprawy warunków prowadzenia działalności
badawczo-rozwojowej, a także wskazuje na oczekiwany i pożądany poziom inwestycji
w badania i rozwój wynoszący 3% PKB. W celu realizacji Strategii Europa 2020 Komisja
Europejska przygotowała dwa projekty wspierające rozwój gospodarki opartej na wiedzy,
którymi są „Unia Innowacji” oraz „Europejska Agenda Cyfrowa”, które innowacyjność
traktują jako remedium na bolączki społeczno-gospodarcze współczesnej Europy. Inteligentny
rozwój Unii Europejskiej a w jej ramach także Polski wymagać będzie zwiększenia roli wiedzy
i innowacji rozumianych jako kluczowy element przyszłego rozwoju. Czynnikami
sprzyjającymi osiągnięciu tego celu będą m.in. podniesieniu jakości edukacji, wzrost
efektywności działalności naukowo-badawczej, wzrost poziomu transferu innowacji i wiedzy
w Unii, lepsze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz umiejętność
wykorzystania innowacyjnych pomysłów do produkcji nowych dóbr i usług, które
umożliwiłyby szybszy wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia oraz skuteczne
rozwiązywanie problemów społecznych. Elementami wspierającymi i zarazem niezbędnymi
do efektywnej realizacji Strategii Europa 2020 będą: zreformowane struktury klastrowe
w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami krajowymi i regionalnymi.
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1. KLASTRY JAKO INSTRUMENTY GENERUJĄCE INNOWACYJNY
I PROKONKURENCYJNY ROZWÓJ REGIONALNY
Specyficzną formę przestrzennej organizacji biznesu stanowią klastry, często nazywane
1
w literaturze wiązkami przemysłowymi lub gronami . Ukształtowanie się swoistej struktury
instytucjonalno-organizacyjnej w ramach klastrów warunkuje we współczesnej gospodarce
opartej na wiedzy osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej na szczeblu lokalnym,
regionalnym, międzynarodowym i globalnym. Jednym z głównych narzędzi służących
realizacji podwyższania innowacyjności i konkurencyjności firm oraz regionów jest tworzenie
2
i rozwój klastrów przemysłowo-innowacyjnych . W literaturze przedmiotu klastry są uważane
za najbardziej dojrzałe formy organizacji produkcji z punktu widzenia zdolności do
podtrzymywania rozwoju. Prekursorem koncepcji tworzenia geograficznych skupisk firm jako
3
dystryktów przemysłowych był Alfred Marshall w 1890 roku . W sto lat później M. Porter
opracował koncepcję przewagi konkurencyjnej opartej na lokalizacji i tworzeniu klastrów4.
„Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych
dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach
i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, instytucji badawczo-rozwojowych,
instytucji nadających standardy, stowarzyszeń handlowych oraz instytucji finansowych
w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących5.
Na uwagę zasługuje uzupełnienie definicji Portera przez E. Bojar o dwa istotne
zagadnienia6:
• występowanie w klastrze lidera odpowiedzialnego za koordynację współpracy,
• zaangażowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), dla których klastry
zyskują obecnie na atrakcyjności.
Minimalny zestaw trzech koniecznych warunków pozwalający na nazwanie zbioru firm
i instytucji klastrem, to7:
• koncentracja geograficzna firm, w szczególności o specjalizacji przemysłowej,
• liczba MŚP musi być wyższa niż liczba dużych przedsiębiorstw,
• obecność powiązań międzyfirmowych i instytucjonalnych.
1

2

3
4

5
6

7

nt. wyjaśnienia pojęcia klastra zob. S. Borras, D. Tsagdis, Polityki klastrowe w Europie. Przedsiębiorstwa,
instytucje i zarządzanie, PARP, Warszawa 2011, s. 18-21.
M. Mróz, D. Mróz, Dolina Lotnicza jako flagowy klaster high-technology w Polsce, Gospodarka
Regionalna i Turystyka. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Studia i Materiały, Zeszyt 10/2012,
Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, Kielce 2012, s. 201 i nast.
T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 147.
M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE Warszawa 2001, s. 246 oraz M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry
a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw, PWE Warszawa 2008, s. 30.
M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, London 1994, s. 16.
E. Bojar, J. Bis, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w klastrach, Przegląd organizacji,
2006 nr 10 oraz E. Bojar, Zarządzanie rozwojem klastrów. Prezentacja, Kielce, 2008.
S. Borras, D. Tsagdis, Polityki klastrowe w Europie. Przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 21 i nast. oraz Inicjatywy klastrowe: skuteczne
działanie i strategiczny rozwój (red. M. Koszarek), PARP, Warszawa 2011.

126

Gospodarka i Finanse. Zeszyt 7. Społeczeństwo, gospodarka, firma w przestrzeni lokalnej i globalnej.

Komisja Europejska definiuje klastry jako grupy niezależnych przedsiębiorstw
i powiązanych z nimi instytucji, które8:
• skoncentrowane są geograficznie w jednym lub kilku regionach, chociaż mogą
mieć również charakter globalny,
• dotyczyć mogą branż nowoczesnych i tradycyjnych,
• mogą być zinstytucjonalizowane (co wiąże się z występowaniem animatora
klastra) lub niezinstytucjonalizowane,
• współpracują i równocześnie konkurują ze sobą.
Właśnie ta konkurencyjna współpraca, czyli kooperencja stała się jednym z synonimów
klastra. Jako pierwszy wyartykułował ją John Forbes Nash z połączenia słów competition
9
(konkurowanie) i cooperation (współpraca) co w zestawieniu tworzy coopetition .
Kooperencja została uznana jako nowy typ relacji między podmiotami konkurującymi,
z jednoczesnym uwzględnieniem kooperacji w tworzeniu wartości i konkurowania o jej podział
w celu osiągnięcia wspólnych korzyści. Kooperencja zawiera powiązania formalne i nieformalne,
kapitałowe i niekapitałowe, przy czym równowaga między zaufaniem a rywalizacją umożliwia
10
firmom realizowanie ich własnych strategii . Tak rozumiana koncepcja klastra stanowi istotny
element regionalnego systemu innowacyjnego. Ta koncepcja jest zawarta w nowym podejściu
sieciowym służącym do rozwiązywania problemów o charakterze społeczno-gospodarczym,
w którym wartość dodana jest kreowana w wyniku wykorzystania synergicznych efektów dwóch
podsystemów, tj. sieci przedsiębiorstw i podmiotów sektora naukowo-badawczego, przy dużym
zaangażowaniu władz samorządowych11.

2. METODY IDENTYFIKOWANIA I ANALIZY KLASTRÓW
Jednym ze skomplikowanych problemów badawczych, wymagających zastosowania
odpowiednich instrumentów i metod umożliwiających prawidłowe wykorzystanie ogromnego
zbioru danych o charakterze ilościowym i jakościowym jest metodologia dotycząca
identyfikacji tworzących się i już funkcjonujących klastrów oraz warunków niezbędnych do
ich prawidłowego funkcjonowania i rozwoju.
Istotnym utrudnieniem w przeprowadzeniu trafnej diagnozy jest bariera dostępności
danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych w sensie czasochłonności i kosztochłonności ich
pozyskania. Przyjęcie określonej metody badawczej warunkuje cel badania i dostępność
wiarygodnych informacji. W obszarze metod ilościowych wykorzystuje się dane statystyki
powszechnej, w których brak jest informacji dotyczących intensywności powiązań i ich form
między członkami klastra, zwłaszcza w kontaktach ze sferą instytucjonalną. Natomiast metody
8

9
10
11

European Trend Chart On Innovation, Thematic Report Cluster Policies, Covering period up to March
2003, European Commission Enterprise Directorate General, s. 4
W. Czakon, Koopetycja – splot tworzenia i zawłaszczania wartości, Przegląd Organizacji 2009, nr 12.
J. Cygler, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, SGH, Warszawa 2009.
Zob. Gospodarka regionalna i lokalna (red. nauk. Z. Strzelecki), Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2008. s. 18 i nast.
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jakościowe opierają się na subiektywnych ocenach uzyskanych od respondentów dotyczących
czynników, procesów, wyników, barier i szans wynikających z badań ankietowych czy
wywiadów. Stąd też optymalnym rozwiązaniem w badaniu struktur klastrowych jest
zastosowanie metody mieszanej wykorzystującej analizę wieloskładnikową, która zawiera
aspekty ilościowe i jakościowe we wzajemnym powiązaniu.
Światowa Organizacja zrzeszająca naukowców i praktyków parających się problematyką
klastrów – The Competitive Institute – zaproponowała procedurę identyfikowania klastrów,
którą ilustruje rysunek 1, z którego wynika, że procedura identyfikowania klastrów jest
sekwencją sześciu następujących po sobie etapów postępowania badawczego, polegającego na
identyfikacji źródeł danych i wiedzy o klastrach, w celu opracowania dla nich skutecznych
strategii rozwoju. Z poniższego schematu wynika, że jest to sekwencja sześciu następujących
po sobie etapów postępowania badawczego polegającego na identyfikacji źródeł danych
i wiedzy o klastrach w celu opracowania dla nich skutecznych strategii rozwoju.

Rys. 1. Procedura identyfikowania klastrów.
Źródło: J. Cortright, Industry Clusters: Definitions, Analysis, Action, wykład na X konferencji TCI, Portland, USA, za
E. Skawińska, R.I. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-EuropaPolska, PWE, Warszawa 2009, s. 189.

W analizie kompleksowego badania klastrów najczęściej stosowane są następujące
metody, które mają charakter cząstkowy lub całościowy12:
• metoda penetracji i powiązań z zastosowaniem ankiety;
• metoda delficka (wywiady eksperckie);
• badanie przepływów międzygałęziowych;
• obliczanie współczynników lokalizacji, koncentracji itp.;

12

E. Skawińska, R.I. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów.
Świat-Europa-Polska, PWE, Warszawa 2009, s.190 i nast.
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• wielosektorowa analiza jakościowa;
• metoda mapy klastra;
• metoda poszukiwania sekcji „przodujących” (działów);
• identyfikowanie klastra metodą GEM;
• diagram pajęczynowy;
• metoda sieci współpracy w zakresie innowacji;
• metoda taksonomiczna;
• zaawansowane metody statystyki wielu zmiennych.
Na tle przedstawionej powyżej procedury identyfikacji klastrów i scharakteryzowaniu
najczęściej stosowanych metod ilościowych i jakościowych służących do ich analizy i oceny,
należy jako sensowne podsumowanie przedstawić model zależności i powiązań w klastrze
i jego otoczeniu (vide rys. 2). Wynika z niego, że główne przedsiębiorstwa klastra są
zlokalizowane w centralnym miejscu modelu i powiązane z wyspecjalizowanymi dostawcami
wyrobów i usług.

Rys. 2. Model zależności i powiązań w klastrze oraz jego otoczeniu.
Źródło: E. Skawińska, R.I. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów,
PWE, Warszawa 2009, s. 204.
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Między tymi dwoma grupami funkcjonuje wymiana informacji pracowników a strumień
wyrobów i usług płynący w stronę centrum klastra jest równoważony strumieniem pieniędzy
w kierunku dostawców. Główne przedsiębiorstwa klastra dostarczają wyroby i usługi dla dalszej
aktywności biznesowej lub na rynek dla bezpośrednich konsumentów, skąd płynie dla nich
strumień informacji i pieniędzy. W modelu są pokazane instytucje wspomagające, z którymi
klaster współpracuje, takie jak: urzędy samorządowe, państwowe agencje, stowarzyszenia
biznesowe (np. izby przemysłowo-handlowe i targi oraz organizacje przedsiębiorców ogólne
i branżowe), a także pozabiznesowe, tj. towarzystwa naukowe, instytucje społeczne i kulturalne
oraz stowarzyszenia. Kolejną istotną grupą występującą w modelu są instytucje edukacyjne, tj.
szkolnictwo ogólne i wyższe oraz szkolnictwo zawodowe, które przygotowują kadry dla
przedsiębiorstw klastra, który z kolei oczekuje informacji o ich potrzebach w zakresie poziomu
wykształcenia i umiejętności zawodowych absolwentów. Sukces klastra wymaga więc silnego
sprzężenia zwrotnego między głównymi przedsiębiorstwami a uczelniami wyższymi,
instytucjami naukowo-badawczymi i regionalną strukturą innowacyjną, np. regionalnymi
sieciami innowacyjnymi, parkami naukowo-technologicznymi, itp.13.

3. OCENA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW POLSKICH
W 2002 r. powstał klaster „Dolina Lotnicza” (Aviation Valley) jako jeden z pierwszych
polskich klastrów, najbardziej znany i często porównywany z Silicon Valley, czyli
kalifornijską Doliną Krzemową.

Rys. 3. Członkowie Doliny Lotniczej.
Źródło: D. Kowalczyk, Dolina niemal jak Krzemowa, My Company Polska, nr 1/2015, s. 52
13

E. Skawińska, R.I. Zalewski, Klastry biznesowe…, op. cit., s. 204
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Publikacje w kraju i zagranicą stawiają go za wzorowy przykład współpracy biznesu,
uczelni, instytucji wspierania innowacji a także generowania rozwoju nowoczesnych
technologii na terenie Podkarpacia, gdzie wyraźnie takich technologii było brak. Dolina
Lotnicza zatrudnia obecnie 23 tys. pracowników, funkcjonuje w niej 130 firm a przychody
spółek do niej należących osiągnęły w 2014 roku poziom 1,5 mld dolarów.
Dolina Lotnicza jest klastrem modelowym z tego powodu, że od początku starał się on mieć
silną lokalną tożsamość i angażować wszystkich zainteresowanych z regionu, tj. uczelnie,
instytucje otoczenia biznesu i instytucje publiczne14. Stolicą omawianego klastra jest Rzeszów
bowiem przeważająca część Doliny znajduje się na terenie województwa podkarpackiego a wiele
przedsiębiorstw działa wokół jego stolicy, natomiast pozostałe funkcjonują na Lubelszczyźnie
i Małopolsce. Prezesem Stowarzyszenia jest Marek Darecki, szef WSK PZL Rzeszów, która to
firma od 2002 r. jest częścią United Technologies Corporation (UTC), w której funkcjonują takie
spółki jak Pratt & Whitney, Hamilton Sundstrand, Carrier, Otis czy Sikorsky. W lipcu 2015 r.
WSK zmieniła nazwę na Pratt & Whitney Rzeszów S.A. To właśnie od Pratt & Whitney, która
projektuje i obsługuje silniki lotnicze, rakietowe systemy napędowe oraz przemysłowe turbiny
gazowe, klaster otrzymał znaczącą pomoc finansową w momencie startu. Obecnie źródłem jego
pieniędzy są składki członkowskie, których wysokość jest uzależniona od wielkości danej firmy.
Omawiany klaster stanowi lotniczą potęgę Podkarpacia. Powstaje tu bowiem nowoczesna
myśl techniczna a wytwarzane w głównych przedsiębiorstwach klastra silniki lotnicze, gotowe
samoloty, kadłuby i przekładnie do helikopterów, a nawet podwozia do F-16 stanowią polskie
hity eksportowe. W ostatnich dziesięciu latach Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych (PAIiIZ) pilotowała trzynaście inwestycji lotniczych o wartości ponad 217 mln
euro, z czego dziesięć w Dolinie Lotniczej.
Kluczowymi przedsiębiorstwami Doliny Lotniczej są WSK PZL Rzeszów, Polskie
Zakłady Lotnicze PZL Mielec i PZL Świdnik. Mocną pozycję mają w niej amerykańskie
spółki z UTC, których odbiorcami są m.in. Boeing, Airbus i Embraer. Drugą ważną firmą
z Doliny jest PZL Mielec, spółka zależna Lockheed Martin, która produkuje m.in., śmigłowiec
S-70i Black Hawk, jednosilnikowy samolot Dromader, samoloty turbośmigłowe M-28.
Trzecim filarem Doliny jest PZL Świdnik, który specjalizuje się w produkcji śmigłowców.
Jego podstawowym produktem jest wielozadaniowy PZL-Sokół, wytwarzany w wielu wersjach.
Większościowym udziałowcem z tej spółce od stycznia 2010 r. jest włosko-brytyjska korporacja
Agusta-Westland, która zapowiada dalsze poważne inwestycje. Z kolei w Sędziszowie
Małopolskim nieustannie się rozbudowuje, by nadążyć za zamówieniami, (produkuje przekładnie
i koła zębate do samolotów Boeing) zakład francuskiej grupy Hispano-Suiza.

14

Z. Lentowicz, Dolina Lotnicza uskrzydla całe Podkarpacie, Ekonomia & Rynek, Rzeczpospolita z 18.11.2014 r.,
s. F1
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Przedsiębiorstwa zgrupowane w Dolinie Lotniczej produkują części, podzespoły
i zespoły do silników odrzutowych, płatowców i helikopterów dla najważniejszych
światowych producentów lotnictwa a także wyroby finalne jak: samoloty M-28, Bryza, Orka,
śmigłowce Sokół, SW4, Black Hawk oraz wiele lekkich i ultralekkich konstrukcji lotniczych.
W 2015 r. Dolina Lotnicza była jednym ze 178 punktów na mapie polskich klastrów
(vide poniższa mapa). Najwięcej ich jest w województwie mazowieckim, śląskim,
wielkopolskim, dolnośląskim i podkarpackim a najmniej w warmińsko-mazurskim, opolskim,
lubuskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim15.

Rys. 4. Liczba klastrów w Polsce z podziałem na województwa.
Źródło: Mapa klastrów w Polsce, PARP, wg stanu na 1.05.2015.

Wśród nich Dolina Lotnicza jawi się jako gwiazda pierwszej wielkości. Niestety
pozostałe już tak nie błyszczą. Jest wśród nich grupa solidnych i dobrze się rozwijających,
ale i funkcjonuje też szara i nijaka większość, która podważa sens istnienia klastrów i psuje
opinię całej zbiorowości. Egzaminem dojrzałości dla polskiego klasteringu będzie wybór
Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy
z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
W maju 2015 roku zorganizowany został nabór wniosków do tego konkursu, który
ma być ponawiany co trzy lata a dla jego zwycięzców Unia Europejska przeznacza
w sumie ok. 30 mln złotych. Jest o co walczyć, bowiem zdobycie certyfikatu KKK będzie
oznaczało preferencje w przyznawaniu dofinansowania. Klastry postrzegane są przez
15

A. Gołasa, Klastry urosły na pieniądzach z europejskich funduszy, Puls Biznesu z 21 sierpnia 2013, s. 10.
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Brukselę jako główna dźwignia, za pomocą której gospodarka europejska ma uzyskać
poziom konkurencyjności i innowacyjności taki jak gospodarka amerykańska. Stąd też
w budżecie UE na lata 2014-2020 przeznaczono ogromne środki na ten cel. Spowodowało
to obawy zarządzających klastrami, ze wybór KKK oznaczać będzie wspieranie
i wzmacnianie tych, które są już silne i duże oraz upadek pozostałych. Wydaje się jednak,
że jest to jedyna i słuszna droga rozwoju polityki w naszym kraju. Eksperci uważają, że
w Polsce klastrów jest za dużo i że dwa bądź trzy kluczowe klastry w danym
województwie powinny być skorelowane z dwoma lub trzema inteligentnymi
specjalizacjami regionu. W Polsce powinniśmy się dochować trzech, czterech tego rodzaju
klastrów światowej klasy, które powinny być szczególnie wspierane w interesie całej
naszej gospodarki. Do takich poza Doliną Lotniczą można zaliczyć dwa bardzo udane
przedsięwzięcia w obszarze technologii informatycznych i komunikacyjnych, którymi są:
Pomorski Klaster ICT i Mazowiecki Klaster ICT. Pierwszy z nich wyróżniła firma
Deloitte, uznając go za najlepszy polski klaster ICT. Natomiast ten drugi został zaliczony
przez niemiecki Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI do grupy 15
klastrów o największym potencjale w 270 regionach całej Unii. Także rzeszowski klaster
odlewniczy KOM-CAST został wymieniony w raporcie o klastrach z Europy Północnej,
Niemiec i Polski wśród ośmiu najlepszych, jako przykład dobrej współpracy firm
z instytucjami odpowiedzialnymi za edukację. Tego typu udanych polskich inicjatyw
klastrowych jest znacznie więcej. Kształtuje się to jako regionalna specjalizacja branżowa.
I tak Dolny Śląsk jest skupiskiem firm motoryzacyjnych a Pomorze i Mazury słyną
z budownictwa, zwłaszcza produkcji okien. Rysunek 5 prezentuje inicjatorów tworzenia
klastrów oraz najważniejsze deklarowane cele strategiczne klastrów. Wskazując na
przyszłe kierunki działania eksperci sugerują, że klastry powinny powstawać wyłącznie na
skutek oddolnej inicjatywy biznesu, bowiem wszelkie próby narzucania rozwiązań w tym
zakresie przez jednostki samorządu terytorialnego czy różne instytucje rządowe kończą się
z reguły fiaskiem. Jednakże rozsądny odgórny nadzór nad wydawaniem publicznych
pieniędzy na klastry wydaje się być niezbędny. Poważną próbą w tym zakresie będzie
wybór krajowych klastrów kluczowych na podstawie surowych i strategicznych kryteriów.
Zwycięzcy będą mieli trzy lata by potwierdzić pokładane w nich nadzieje, m.in. zdolność
do międzynarodowego rozwoju.
Wspomniane wcześniej inteligentne specjalizacje, które winny korespondować
z Krajowymi Klastrami Kluczowymi (KKK) to dziedziny gospodarki, w których dany kraj
czy region ma szczególny potencjał, jeśli chodzi o jego rozwój i ekspansję za granicą. To
właśnie na te dziedziny mają być przeznaczone w pierwszej kolejności środki z funduszy
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UE i jest to też jedna z najważniejszych zmian w sposobie ich rozdzielania w obecnej
perspektywie finansowej16.

Rys. 5. Główne cele strategiczne klastrów i inicjatorzy ich powoływania.
Źródło: J. Stępień, Klastry polskie: liderzy, ogony i nijaka większość, My Company Polska, nr 1/2015, s. 46-49.

Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla województw ściany wschodniej są
następujące17:
• podkarpackie: lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, informacja i telekomunikacja (ICT);

16

17

Koncepcję „inteligentnej specjalizacji” Komisja Europejska opisała w przewodniku „Guide to Research
and Innovation Strategies for Smart Specialisations RIS 3”. Zob. też krajoweinteligentnespecjalizacje.pl
Na podstawie stron internetowych Regionalnych Programów Operacyjnych
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• świętokrzyskie: przemysł metalowo-odlewniczy, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, zasobooszczędne budownictwo, turystyka zdrowotna
i prozdrowotna, technologie informacyjno-komunikacyjne, branża targowokongresowa, zrównoważony rozwój energetyczny;
• lubelskie: biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna,
informatyka i automatyka;
• podlaskie: przemysł zielony – specjalizacja na rynku wschodnim;
• warmińsko-mazurskie: ekonomia wody, meblarstwo, żywność wysokiej jakości.

ZAKOŃCZENIE
Polska znajduje się wciąż w ogonie innowatorów. Spośród krajów Unii Europejskiej
zajmujemy piąte miejsce od końca. Za nami są tylko Litwa, Łotwa, Bułgaria i Rumunia.
Wydatki na badania i rozwój stanowiły w roku 2012 0,89% PKB, w roku 2013 0,87%
a poprzednich latach było jeszcze gorzej. Liderami w Unii Europejskiej pod tym względem są
Finlandia (3,32%), Szwecja (3,21%), Dania (3,05%), Niemcy (2,94%) a w świecie Korea Płd.
(4,04%) i Japonia (3,33%), USA (2,81%) a UE 28 (2,02%). W unijnej strategii rozwoju
społecznego Europa 2020 przyjmuje się, że w 2020 roku na badania i rozwój Europa powinna
wydawać co najmniej 3% PKB. Jeśli chodzi o udział sektora prywatnego w wydatkach na B+R
to dla całej UE wynosi on 64%, zaś w Polsce przedsiębiorcy odpowiadali jedynie za 44%
wydatków na badanie i rozwój. Podobnie rzecz ma się z liczbą wynalazków zgłoszonych do
opatentowania. Polskie uczelnie i przedsiębiorstwa zarejestrowały mniej wynalazków w 2013
roku (4237) niż sam IBM (6800) lub koreański Samsung (4800). Zatem polskie firmy można
określić patentowymi leniami.
Zdaniem autorów prezentowanego artykułu remedium na te bolączki polskiej gospodarki
może stać się nowe podejście do polityki klastrowej i finansowania Krajowych Kluczowych
Klastrów w powiązaniu z krajowymi i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Prezes wzorcowego polskiego klastra Dolina Lotnicza – Marek Darecki jest optymistą,
wierzy w klastry i w sens ich rozwoju w Polsce i uważa, że stanowią one klucz do szeroko
pojętej innowacyjności oraz test na dojrzałość i umiejętność wspólnego działania.
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DETERMINANTY ROZWOJU STRUKTUR
KLASTROWYCH W POLSCE
Streszczenie
Przedmiotem prezentowanego artykułu jest dokonanie analizy i oceny polskich klastrów
i zarysowanie perspektyw ich rozwoju na tle teoretycznych rozważań dotyczących klasteringu.
Szczególną uwagę poświęcono najbardziej rozpoznawalnemu klastrowi polskiego, jakim jest
Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza w powiązaniu
z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Słowa kluczowe: klastry, Krajowy Klaster Kluczowy, Dolina Lotnicza, regionalne
inteligentne specjalizacje.

DEVELOPMENT DETERMINANSTS OF CLUSTER STRUCTURES IN
POLAND
Abstract
The subject of the presented article is the analysis and evaluation of Polish clusters and the
outline of perspectives for their development based on theoretical deliberations regarding
clustering. Special attention has been paid to the most recognized key Polish cluster „Aviation
Valley” in association with regional intelligence specialisations.
Keywords: clusters, Key Polish Cluster, Aviation Valley, regional intelligence
specialisations.
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Emilia Barbara Sieńko-Kułakowska

ANALIZA MOTYWÓW PRZYSTĄPIENIA I KORZYŚCI
Z BYCIA CZŁONKIEM ORGANIZACJI KLASTROWEJ
NA PRZYKŁADZIE STOWARZYSZENIE
GRUPY PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEMYSŁU LOTNICZEGO
DOLINA LOTNICZA

1. WPROWADZENIE
Klastry są funkcjonalnymi sieciami przestrzennych powiązań przemysłu, które korzystają
z podstawowych efektów bliskości geograficznej (kolokacji), znanych w literaturze
ekonomicznej, jako efekty Marshall’a1.Znaczenie klastrówprzemysłowych w gospodarce
regionalnej, jak również w krajowej, dostrzegają władze i poprzez odpowiednie instrumenty
próbują wpływać na ich potencjał i rozwój. Przykładem takich działań jest konkurs o status
Krajowego Klastra Kluczowego ogłoszony przez dotychczasowe Ministerstwo Gospodarki,
mający na celu wyłonienie kluczowych klastrów i odpowiednie spieranie ich rozwoju2.
Skuteczna polityka klastrowa jest szczególnie istotna dla regionów na najniższym
poziomie rozwoju, wśród których znajduje się województwo podkarpackie3. Na przełomie
XXI wieku region ten zaczął się rozwijać znacznie szybciej w porównaniu z innymi regionami
na niskim poziomie rozwoju z Europy. Było to możliwe dzięki przyjęciu odważnych wizji
rozwojowych, rodzimemu przywództwu i przedsiębiorczości we wszystkich sektorach.
Warunkiem sprzyjającym było dobre zarządzanie na szczeblu lokalnym i regionalnym.
W efekcie interakcji tych warunków i czynników rozwoju, zaczęły powstawać klastry
przemysłowe, których rozwój wspierany był przez narzędzia polityki regionalnej, finansowane
głównie (w okresie finansowania 2007-2013) z funduszy Unii Europejskiej.

1

2

3

M. Runiewicz-Wardyn, 2013, Knowledge Flows, Technological Change and Regional Growth in the
European Union, Springer.
Krajowe Klastry Kluczowe, http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Klastry/Krajowe+Klastry+Kluczowe (dostęp 09.03.2016).
Raport końcowy z badań w ramach projektu badawczego: Efektywne klastry – podstawą innowacyjności
i źródłem trwałego rozwoju regionalnego, https://dl.dropboxusercontent.com/u/4226323/Effective%20Clusters/%5BEC%5D%20Raport%20Ko%C5%84cowy%202015.pdf odczyt z dnia 09.03.2016.
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Jednym z dynamicznie rozwijających się i jednocześnie nowoczesnym klastrem
działającym w regionie Podkarpacia, jest klaster lotniczy.Ważną organizacją klastrową
(OK4)jest tu Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza.
W 2015 r. członkami Doliny Lotniczejbyło ponad 120 firm i organizacji, które wygenerowały
około 2 miliardów USD w rocznych przychodach ze sprzedaży5. Firmy z klastra lotniczego
działającego w Polsce południowo-wschodniej są kooperantami wszystkich głównych
światowych producentów w przemyśle lotniczym i regionalnym wyznacznikiem inteligentnej
specjalizacji Podkarpacia. Jednak klaster ten, jak pokazują badania, nie osiągnął jeszcze
odpowiedniego poziomu synergii, by działać na najwyższym poziomie skuteczności
i efektywności6.
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ważny segment budowania łańcucha produkcji
w przemyśle lotniczym. Ich znaczenie i rola jest istotna nie tylko ze względu na rozszerzanie
oferty produktów i usług dla przemysłu lotniczego, ale także dla tworzenia nowych miejsc
pracy i rozwoju regionu. Zbadanie motywów przystąpienia do organizacji klastrowej
i korzyści z działania w tej organizacji, jakie identyfikuje ta grupa przedsiębiorców, jest
ważnym elementem kreowania warunków wsparcia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
W opracowaniu poszukuje się odpowiedzi na pytania:
1. Jakimi motywami kierowali się decydenci z małych i średnich przedsiębiorstw (MSP7)
przystępując do OK Dolina Lotnicza?
2. Jakie korzyści identyfikują z działania w OK Dolina Lotnicza?
Informacje do analizy pozyskano wykorzystując technikę badań ankietowych
i wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych w 2015 r. w ramach projektu badawczego.
Badania ankietowe przeprowadzono wśród reprezentantów 45 małych i średnich
przedsiębiorstw, członków OK Dolina Lotnicza.Natomiast z przedstawicielami najwyższej
kadry zarządzającej, z 15 firm objętych badaniami, przeprowadzono wywiady pogłębione.
W opracowaniu weryfikowana będzie hipoteza:
1. Proces rozwoju klastrów przemysłowych i działających w ich obrębie organizacji
klastrowych – od etapu funkcjonalnego do etapu efektywnego – dokonuje się pod
silnym wpływem rosnącego poziomu kapitału społecznego, którego poziom i rozwój
jest ściśle powiązany z motywami przystępowania i korzyściami z działania w nich
decydentów z małych i średnich przedsiębiorstw.

4
5
6
7

W dalszej części opracowania wykorzystany zostanie skrót OK – organizacja klastrowa.
Raport końcowy z badań… op. cit., s. 105.
Raport końcowy z badań… op. cit., s. 46-98.
W dalszej części opracowania wykorzystany zostanie skrót MSP – małe i średnie przedsiębiorstwa
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2. POJĘCIE EFEKTYWNEGO KLASTRA – ZNACZENIE MSP DLA
PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI
Pojawienie się pojęcia klastra, w poprzedniej części tego opracowania, wymaga precyzyjnej
definicji. Spośród wielu definicji, najpowszechniej wykorzystywanąw literaturze jest
zaproponowana przez Michael Porter: „Klastry są to skoncentrowane geograficznie,
wzajemnie ze sobą powiązane firmy, wyspecjalizowani dostawcy i usługodawcy oraz firmy
z pokrewnych branż i powiązanych instytucji, które mogą współpracować i konkurować
8
w poszczególnych obszarach” .
Rozwój klastra powinien następować od stanu wyjściowego, reprezentowanego przez
klaster funkcjonalny, do zaawansowanego czyli klastra pracującego. Proces ten zilustrował
opisał Derik Andreoli9. Wyższy poziom integracji członków klastra dostarcza szeregu
korzyści, możliwych dzięki częstym interakcjom. Postęp w integracji, warunkowany
poziomem kapitału społecznego, powoduje przekształcenie w klaster pracujący.
W efektywnie działającym klastrze pracującym, współpracują ze sobą firmy i inne
organizacje, w tym organizacje akademickie, rządowe, finansowe, stowarzyszenia
profesjonalne i inne. Te pracujące klastry maksymalizują efekt synergicznych korzyści
wynikających z integracji, pochodzących ze współpracy i jednoczesnej konkurencji firm
w ramach klastra – znane jako efekty Portera. Są także inne zewnętrzne efekty, pochodzące
z różnorodności, dotyczącej zurbanizowanych obszarów, głównie oferowanych przez duże
miasta, tworzące korzyści z otwartości klastra i z przepływu innowacji pomiędzy firmami
i klastrami – znane jako efekty Jacobs‘a10.
Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju, rosnącą synergię i integrację klastrów powstała
definicja efektywnego klastra: „Efektywny klaster charakteryzuje się wysokim kapitałem
społecznym, który umożliwia skuteczną współpracę wszystkim uczestnikom, co prowadzi do
zwiększonego generowania pozytywnych efektów zewnętrznych, pochodzących
z koncentracji oraz synergii współdziałania w ramach klastra, jak również z otwierania się na
współpracę z innymi klastrami, której rezultatem jest przepływ między nimi wiedzy oraz
wzrost innowacji”11. Osiągając wysoki poziom integracji jako efektywny klaster, powinien on
również dawać maksymalne korzyści dla gospodarki regionalnej, charakteryzujące dojrzałość
klastra, której podstawowym źródłem jest wysoki poziom synergii pochodzącej ze współpracy
wszystkich członków klastra, w tym MSP jako integralnego lokalnego sektora. Koncepcja
łącząca rozwój klastrów z pozytywnym wpływem na rozwój regionalny jest udowadniana w
szeregu pracach w obrębie teorii klasteringu.
8
9

10
11

M. Porter, 2008, On Competition: Updated and Expanded Edition, HBS Publishing, Boston, p. 213.
Zb. Bochniarz, D. Andreoli, et al. 2008, Clustering and Social Capital: Past and Current Research at the
University of Washington and Unanswered Questions, at the Annual MOC Faculty Workshop of the
Harvard Business School, December 7th.
op. cit. s. 14.
Raport końcowy z badań… op. cit., s. 48.
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Wykres 2.1.
Korzyści na różnych etapach rozwoju klastra.
Źródło: opracowanie własne na podstawie:Zb. Bochniarz, D. Andreoli, et al. 2008, Clustering and Social Capital: Past and
Current Research at the University of Washington and Unanswered Questions, at the Annual MOC Faculty Workshop of the
Harvard Business School, December 7th.

Pierwsze badania w tym obszarze, pochodzą ze Szwecji, która jest pionierem polityki
klastrowej. Badania przeprowadzone przez Per Lundquist’a i Dominic Mocy w 2002 r.,
potwierdziły pozytywny wpływ rozwoju klastrów na gospodarkę regionalną12. Wskazywali
oni, że polityka wspierania klastrów między innymi poprzez wzmacnianie rozpoznawalność
marki i siłę powiązań z globalnymi rynkami, podnosi innowacyjność i utrwala przewagi
konkurencyjne. W tym samym czasie, badania przeprowadzone przez Michaela Portera
z Harvard Business School, potwierdziły znaczącą korelację między aktywną obecnością
klastrów przemysłowych i wzrostem efektywności działania gospodarki regionalnej13. Autor
zwraca uwagę, na rożny wpływ na gospodarkę regionu w zależności od rodzaju klastra.
Wyróżnia on trzy podstawowe typy klastrów: (1) oparte na zasobach naturalnych, (2) lokalne
skierowane na lokalny popyt i (3) handlowe (trading) zorientowane na eksport poza region
i kraj14. Jak wykazał M. Porter, klastry handlowe maja największy wpływ na gospodarkę
regionu. Wśród nich są takie, które wykazują najwyższą efektywność, ponieważ musza
konkurować na rynkach globalnych, być ciągle innowacyjnymi i przyciągać najlepiej
wykwalifikowany kapitał ludzki, oferując konkurencyjne płace. Ich istotną charakterystyczna
cecha są długie łańcuch dostaw, opierające się na silnych, współpracujących ze sobą małych
i średnich przedsiębiorstwach15.
12

P. Lundequist, D. Power, 2002, Putting Porter into Practice? Practices of Regional Cluster Building:
Evidence from Sweden. European Planning Studies, Vol. 10, No. 6, 2002.
13
M. Porter, 2003, The Economic Performance of Regions, Regional Studies, Vol. 37 (2003), No. 6/7.
14
op. cit. s. 24.
15
op. cit. s. 25.
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Dla integralności akademickiej należy wspomnieć, że były też nieliczne badania
kwestionujące znaczenie klastrów dla regionalnej gospodarki. Jednak w badaniach
przeprowadzonych przez ÖrjanaSölvell’a i Matta Williams’aw 2013 r. przedstawiono
przekonujące dowody na znaczący wpływ dwunastu organizacji klastrowych w północnośrodkowej Szwecji, na innowacyjność i wyniki finansowe wśród firm klastra i całego
regionu16.
Badania nad wpływem klastrów na rozwój regionalny potwierdzają również znaczenie
MSP w klastrach przemysłowych. Uwidacznia się to szczególnie w obszarze budowania
łańcuchów dostaw i powstawania innowacyjnych firm typu start-up. Stąd w opracowaniu
skoncentrowano się na zbadaniu motywów przystąpienie, pozostawania i korzyści jakie
identyfikują MSP z działania w organizacji klastrowej Dolina Lotnicza.

3. ANALIZA MOTYWÓW PRZYSTĄPIENIA, POZOSTAWANIA
I KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W OK DOLINA LOTNICZA
NA PODSTAWIE BADAŃ ANKIETOWYCH
Analiza motywów przestąpienia do organizacji klastrowej Dolina Lotnicza, dokonano na
podstawie danych zebranych podczas badań ankietowych i wywiadów pogłębionych.
Przeprowadzona ankieta była częścią projektu badawczego na temat: „Efektywne klastry –
podstawą innowacyjności i trwałego rozwoju regionalnego”. Zestaw pytań w ankiecie
dopasowano do potrzeb i szerokiego zakresu planowanych analiz. Pytania zostały
pogrupowane tematycznie i dlatego analiza kilku kolejnych pytań daje pełną informację
w wybranym obszarze.
Ankieta była anonimowa, jej wyniki wykorzystano jako dane zbiorcze, bez możliwości
zidentyfikowania osób z firm, które udzieliły poszczególnych odpowiedzi. Pytanie pierwsze
dotyczyło motywów przystąpienia do organizacji klastrowej DL.
Jak wynika z rozkładu uzyskanych odpowiedzi (Tabela 3.1.), 42 respondentów, wskazało
okazję do prowadzenia projektów, jako główny motyw. Ponadto respondenci uznali, aż
w 69%, ten motyw wstąpienia do organizacji klastrowej jako ważny, a w ponad 21% jako
bardzo ważny.
Kolejnym motywem była świadomość potrzeby współpracy by podnieść
konkurencyjność własnej firmy. Wśród 42 wskazań tego motywu, 57% uznała go za ważny,
a ponad 38% za bardzo ważny.
Na kolejnym miejscu, jako motyw wstąpienia do OK, znalazł się prestiż i duma z bycia
członkiem tego klastra. Tylko jedna firma uznała, że ten motyw nie miał żadnego znaczenia
w momencie wstąpienia do klastra. Kolejnym istotnym motywem wstąpienia do OK była także
chęć dostępu do funduszy pomocowych i otrzymania wsparcia własnych projektów. Aż 45%
16

Ö. Sölvell, M. Williams, 2013, Building the Cluster Commons – An Evaluation of 12 Cluster Organizations in Sweden 2005-2012. Stockholm: Ivory Tower Publishers.
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respondentów oceniła ten motyw jako ważny, 30% – bardzo ważny, a 15% – średnio ważny.
Za nieważny jako motyw wstąpienia uznało go tylko trzy badane firmy.
Tabela 3.1.
Jakie były motywy przystąpienia do organizacji klastrowej Dolina Lotnicza?

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport końcowy z badań w małych i średnich przedsiębiorstwach klastra
lotniczego – nie publikowany.

Najwięcej firm bo 38 uznało za nieistotny motyw dostępu do poufnych informacji
a 9 firm jako nieistotny uznało motyw kontaktu z instytucjami publicznymi.
Analizując odpowiedzi na to pytanie należy stwierdzić, że najważniejszym motywatorem
decydentów z małych i średnich przedsiębiorstw, do wstąpienia do OK Dolina Lotnicza, była
okazja do prowadzenia projektów, a następnym była świadomość konieczności współpracy dla
większej konkurencyjności i wspólnych korzyści.
Znając motywy przystąpienia do OK, interesujące jest czy motywy pozostawania w tej
organizacji i korzyści z działania w niej, są takie same jakie były w momencie podejmowania
decyzji o przystąpieniu do niej. Tych informacji dostarczają nam odpowiedzi na kolejne
pytanie, zawarte w tabeli 3.2.
Jak wynika z odpowiedzi zawartych w tabeli 3.2. najwięcej firm aż 37, za najważniejszy
– 50% wskazań i ważny – 38%, uznało motyw pozostawania członkiem klastra dla realizacji
potrzeby współpracy, by podnosić konkurencyjność. Na drugim miejscu, 36 firm, wskazało
motyw prestiżu i dumy z bycia członkiem klastra jako ważny i bardzo ważny, co stanowiło
85% wszystkich odpowiedzi. Na trzecim miejscu znalazł się motyw wykorzystania okazji do
prowadzenia wspólnych projektów, na który wskazało, jako ważny i bardzo ważny, 32 firmy tj.
76% odpowiedzi.
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Tabela 3.2.
Jakie są motywy pozostania członkiem stowarzyszenia Dolina Lotnicza?

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport końcowy z badań w małych i średnich przedsiębiorstwach klastra
lotniczego – nie publikowany.

Nastąpiła zmiana hierarchii motywów w stosunku do tych, którymi kierowali się
decydenci z MSP wstępując do klastra. Widać wzrost znaczenia współpracy jako motywu do
działania w klastrze. Nastąpił wzrost znaczenia tego motywu z 38% do 50% wskazań, jako
bardzo ważny. Co spowodowało przesunięcie się tego motywu z trzeciego miejsca na
pierwsze. Podobnie wysoki przyrost z 19% do 38%, w ocenie jako bardzo ważny, uzyskał
motyw niechęci pozostawania poza stowarzyszeniem. W pierwszym przypadku wzrost
ważności motywu korzyści ze współpracy, należy ocenić bardzo pozytywnie. Natomiast
wzrost ważności niechęci pozostawania poza OK nie można interpretować i oceniać
korzystnie.
Poznanie motywów działania w OK Dolina Lotnicza jakie dostrzegają jej członkowie jest
istotne na równi z informacjami dotyczącymi oczekiwań respondentów w od tej organizacji.
Na pytanie: czy motywy z bycia w klastrze pokrywają się z oczekiwaniami respondentów,
odpowiedzi prezentuje tabela 3.3.
Jak wynika z odpowiedzi zawartych w tabeli 3.3., jako bardzo ważne oczekiwanie
(21 respondentów), respondenci wskazali dostęp do nowych klientów, co stanowiło 50%
odpowiedzi. Ponadto, kolejnych 20 decydentów z MSP, uznało to oczekiwanie jako ważne.
W sumie 97% odpowiedzi wskazuje jako bardzo ważne i ważne oczekiwanie od OK Dolina
Lotnicza - dostęp do nowych klientów. Natomiast 20 respondentów jako bardzo ważne
wskazało budowanie wzajemnych relacji czyli wzrost kapitału społecznego, co stanowiło
47% odpowiedzi. Tyle samo bo 20 decydentów z MSP wskazało to oczekiwanie jako ważne –
47% odpowiedzi.
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Tabela 3.3.
Jakie są główne oczekiwania Państwa firmy względem organizacji klastrowej Dolina Lotnicza?

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport końcowy z badań w małych i średnich przedsiębiorstwach klastra
lotniczego – nie publikowany.

Bardzo wysoki odsetek, ponad 80% wskazań jako bardzo ważne i ważne
otrzymały oczekiwania co do okazji realizacji wspólnych projektów, wspólnego
marketingu i promocji oraz możliwości współpracy z instytucjami naukowymi.
Z informacji zawartych w odpowiedziach na to pytanie wynika, że najczęściej
respondenci nie dostrzegają oraz nie oczekują jako korzyści, obniżenia kosztów
transakcji i skrócenia czasu trwania negocjacji – tylko 11 respondentów, a kolejnych
7 ocenia to oczekiwanie jako bardzo mało albo mało ważne, na 42 odpowiedzi. Tylko
nieliczne firmy nie oczekują nawiązania współpracy z instytucjami naukowymi –
1 odpowiedź, bądź to oczekiwanie dla nich jest bardzo mało albo mało ważne –
2 odpowiedzi.
Kolejne pytanie ankiety dotyczyło oceny korzyści z działania w organizacji
klastrowej. Rozkład odpowiedzi na nie prezentuje tabela 3.4. Odpowiedzi są tu
bardziej zróżnicowany, niż w wyżej analizowanych pytaniach.
Korzyść, która otrzymała najwięcej wskazań jako bardzo ważna, jest budowanie
bliskich relacji pomiędzy członkami – 14 wskazań jako bardzo ważna i 22 wskazania
jako ważna. Kolejna korzyść to powstanie kompleksowego systemu edukacji, z 12
wskazaniami jako bardzo ważna korzyść i 14 wskazaniami jako ważna korzyść.
Jednocześnie 1 z respondentów zaznaczył odpowiedź nie dotyczy w przypadku
budowania bliskich relacji i innymi członkami klastra i aż 8 respondentów nie widzi
żadnych korzyści z zmian w systemie edukacji.
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Tabela 3.4.
Jak oceniacie Państwo korzyści z członkostwa w Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza?

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport końcowy z badań w małych i średnich przedsiębiorstwach klastra
lotniczego – nie publikowany.

Jako ważną korzyść 24 decydentów z MSP, dostrzega w organizacji misji
gospodarczych i dodatkowo 9 decydentów, ocenia je jako bardzo ważna korzyść, co
daje łącznie 78% odpowiedzi. Charakterystyczne jest, że korzyści związane
z zakupami grupowymi, otwartymi innowacjami, sektorowymi programami
badawczymi i udziałem w programie badawczym np. AREONET, ponad 28%
respondentów oceniła jako te, w której nie bierze udziału. Ten wysoki odsetek
decydentów z MSP, członków klastra, którzy nie biorą udziału w szeroko rozumianym
procesie B+R wspieranym przez działania klastra, wskazuje, że kierownictwo tej
organizacji i jej koordynator powinni działać w tym obszarze, tak by korzyści były
dostępne i odczuwane dla wszystkich uczestników.
Wskazane odpowiedzi potwierdzają, że najważniejszy motyw działania w OK
i korzyść z członkostwa pokrywają się i dotyczą współpracy oraz budowania bliskich
relacji pomiędzy firmami i organizacjami. Stąd wnioskować można, że dynamiczny
rozwój tego klastra jest efektem synergii, zbudowanym na rosnącym kapitale
społecznym, którego fundamentem jest właściwe rozumienie istoty działania klastra.
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4. POGŁĘBIONA ANALIZA MOTYWÓW I KORZYŚCI
Z DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI KLASTROWEJ DOLINA
LOTNICZA NA PODSTAWIE WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH
Analizę motywów i korzyści z członkostwa w OK Dolina Lotnicza dokonano także
z wykorzystaniem metody wywiadu pogłębionego. Przeprowadzono 15 wywiadów,
z wybranymireprezentantami małych i średnich przedsiębiorstw w OK Dolina Lotnicza.
Wywiadów udzielili prezesi tych firm lub osoby na kluczowych stanowiskach w zarządach.
W czterech przypadkach podczas wywiadów było obecnych więcej osób – specjalistów
z różnych dziedzin, którzy wspomagali prezesów lub menadżerów w udzielaniu precyzyjnych
odpowiedzi. Podczas wywiadów, odpowiedzi na pytania często przeradzały się w szersze
swobodne wypowiedzi na tematy pokrewne.
Pierwsze pytanie wywiadu miało na celu pozyskanie informacji o motywach
przystąpienia do organizacji klastrowej Dolina Lotnicza.
Udzielając odpowiedzi na to pytanie, rozmówcy podkreślali, że dla małych i średnic
przedsiębiorstw ważne jest znaleźć się wśród dużych firm z potencjałem rozwoju. To z jednej
strony, możliwość wejścia lub umocnienia się w łańcuchu produkcji firm lotniczych. Z drugiej
zaś, możliwość otrzymania wsparcia technologicznego, wizerunku, marki i pomocy
w nawiązywaniu kontaktów z innymi firmami, zwłaszcza z globalnymi korporacjami
lotniczymi.
Nieformalne spotkania członków OK, pomagają uzyskać dodatkowe informacje,
dotyczące tendencji na rynku i oczekiwań kluczowych kontrahentów. Ważną korzyścią
podkreślaną przez decydentów z MSP, jest uczestnictwo w grupach zakupowych i co się z tym
wiąże, niższe ceny zakupu np. energii. Dla małych firmjest to istotne w kontekście zarządzania
kosztami.
Wstępując do klastra decydenci z małych i średnich firm oczekiwali dostępu do
informacji o trendach i kierunkach rozwoju dużych korporacji, po to by można było dobrze
programować swój rozwój. Respondenci udzielający wywiadów podkreślali, że jest to dla nich
duma i zaszczyt być w gronie członków organizacji klastrowej Dolina Lotnicza. Ważny jest
prestiż klastra, ponieważ poprzez członkostwo mała firma jest w stanie zaistnieć wśród
największych graczy na rynku, co nie byłoby możliwe w pojedynkę.
Małe firmy wstępowały do organizacji klastrowej, ponieważ miały klientów członków tej
organizacji i zależało im na zdobyciu nowych klientów. Organizacja klastrowa Dolina Lotnicza
ma duży potencjał i coraz więcej członków do niej przystępuje, więc potencjalnie jest coraz
więcej klientów dla małych i średnich firm. Udzielający wywiadu,respondenci podawali różne
argumenty, dlaczego działają w klastrze. Między innymi:
• ponieważ działaon na rzecz rozwoju regionu,
• umożliwia wzrost i rozwój,
• daje możliwość zaistnienia w Europie i w świecie,
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• ma potencjał rozwoju w przemyśle lotniczym – przyciąga nowych klientów,
• ułatwia współpracę z innymi firmami i uczelniami.
Ważnym powodem dlaczego małe i średni firmy z Podkarpacia są członkami Doliny Lotniczej, była działalności tej organizacji na rzecz regionu i lobbing. Najczęściej wskazywano tu:
• lobbing na rzecz rozwoju lotnictwa, rozwijania B+R poprzez otwieranie
możliwości finansowania badań;
• oddziaływanie lobbingowe nakształt uregulowań prawnych związanych
z rozwojem lotnictwa, np. ograniczenie wykorzystania chemikaliów do produkcji
proszków i farb do pokrywania części do samolotów itp.;
• lobbing na rzecz jak najdłuższej ochrony rynku europejskiego, głównie przed
otwarciem na producentów z USA, ponieważ są oni o wiele bardziej zaawansowani
i konkurencyjni, szczególnie w stosunku do małych i średnich firm z Podkarpacia.
Za najważniejszy motyw wstąpienia do organizacji klastrowej podawano chęć
współpracy oraz uzyskanie dostępu do rynku i znalezienie się w łańcuchu dostaw. A także
budowanie relacji z innymi firmami w tym samym łańcuchu produkcji. Dla małej firmy to
wyróżnienie, prestiż, nobilitacja, możliwość uczenia się od najlepiej zorganizowanych
i zaawansowanych technologicznieglobalnych firm lotniczych.
Udzielający wywiadów respondenci dostrzegali wiele korzyści z działania w OK, ale
jednocześnie uważali, że powinno być ich jeszcze więcej. Do najważniejszych korzyści
zaliczyli:
• grupy zakupowe, gdzie współpraca mogłaby być jeszcze szersza oraz powinno być
więcej takich grup;
• dostęp do informacje o trendach i kierunkach rozwoju dużych korporacji,
szczególnie dla małych firm jest on ważny z punktu widzenia podejmowania
decyzji rozwojowych;
• silny, pozytywny wizerunek klastra, dzięki któremu wiarygodność zyskują firmy z
organizacji klastrowej, a ten wizerunek powinien być umacniany i poszerzany o
nowe działania;
• możliwość uczestniczenia w programach badawczych np. INNOLOT,
a w przyszłości także w innych programach B+R;
• współpracę z innymi członkami klastra na różnych płaszczyznach: handlowej,
technologicznej, naukowej itp.
• możliwość uczestniczenia w: spotkaniach B2B, targach, sympozjach;
• możliwość znalezienia rzetelnych i wiarygodnych partnerów.
Prawie we wszystkich wypowiedziach podczas wywiadów, pojawiała się korzyść
polegająca na łatwiejszym dostępie do rynku i możliwość pozyskania nowych klientów oraz
dostawców.
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Jako najlepsze obszary współpracy pomiędzy firmami z organizacji klastrowej Dolina
Lotnicza wskazano:
• wspólne imprezy i wyjazdy, organizacja targów i innych wydarzeń;
• wspólne działanie, aby zapewnić profesjonalną kadrę dla przemysłu lotniczego,
poprzez zmiany w systemie kształcenia i odpowiednie wyposarzenie centrów
kształcenia praktycznego, a także szkolenia dla nauczycieli (projekty CEKSO
i CEKSO2);
• zaistnienie w programach globalnych producentów samolotów: Boeing, Airbus,
Embraer;
• współpraca dla rozpoznawalności marki Doliny Lotniczej na świecie i związanym
z nią zaufaniem;
• budowanie łańcuchów dostaw;
• współpraca w obszarze wymiany informacji.
• współpraca w obrębie wspólnych działań promocyjnych, które są w ten sposób
skuteczniejsze i bardziej widoczne na świecie;
• współpraca w obrębie przekazywania sobie informacji o projektach badawczych
i poszukiwaniu partnerów do ich realizacji;
• współpraca w obrębie identyfikacji i poznania oczekiwań firm z klastra lotniczego.

5. ZAKOŃCZENIE
Lista dobrze ocenianych obszarów współpracy w organizacji klastrowej Dolina Lotnicza jest
długa. Trzeba pamiętać, że współpraca wymaga zainwestowania czasu członków klastra
w określone przedsięwzięcia i konsekwentnego, często długotrwałego działania. Jak wskazują
analizy przeprowadzone w ramach projektu badawczego Efektywne klastry – podstawą
innowacyjności i źródłem trwałego rozwoju regionalnego, zainwestowany czas w działania
organizacji klastrowej, przekłada się na wysoki poziom kapitału społecznego, wypracowanego
w klastrze17. Z analizy ankiet i informacji pozyskanych w wywiadach pogłębionych wynika
że, kierownictwo małych i średnich przedsiębiorstw organizacji klastrowej DL jest
zmotywowane i widzi korzyści z angażowania się we współpracę w klastrze. Widzą oni także
konieczność poprawy tej współpracy i poszerzania jej na nowe obszary.
Przeprowadzona analiza pozwala pozytywnie zweryfikować postawioną hipotezę:
Proces rozwoju klastrów przemysłowych i działających w ich obrębie organizacji
klastrowych - od etapu funkcjonalnego do etapu efektywnego - dokonuje się pod silnym
wpływem rosnącego poziomu kapitału społecznego, którego poziom i rozwój jest ściśle
powiązany z motywami przystępowania i korzyściami z działania w nich decydentów
z małych i średnich przedsiębiorstw.

17

Raport końcowy z badań…, s. 38-44.
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ANALIZA MOTYWÓW PRZYSTĄPIENIA I KORZYŚCI Z BYCIA
CZŁONKIEM ORGANIZACJI KLASTROWEJ NA PRZYKŁADZIE
STOWARZYSZENIE GRUPY PRZEDSIĘBIORCÓW
PRZEMYSŁU LOTNICZEGO DOLINA LOTNICZA
Streszczenie
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ważny segment budowy łańcucha dostaw
w przemyśle lotniczym. Ich znaczenie i rola jest istotna nie tylko ze względu na dynamikę
wzrostu produkcji półproduktów i usług dla przemysłu lotniczego, ale także na tworzenie
nowych miejsc pracy i poprzez to rozwój regionu.
Okazja do prowadzenia wspólnych projektów i współpraca w celu podnoszenia
konkurencyjności, to główne powody przystąpienia do organizacji klastrowej Dolina Lotnicza.
Motywy te nieco zmieniały się, gdy firmy były już członkamiorganizacji klastrowej. Wówczas
najważniejsza dla nich jest współpraca, a następnie: prestiż i duma z przynależności do klastra
oraz okazje do prowadzenia wspólnych projektów. Najważniejszym oczekiwaniem wobec
Doliny Lotniczej jest chęć zdobycia nowych klientów. Równie ważne jest budowanie kapitału
społecznego.

THE ANALYSIS OF MOTIVATION FOR JOINING AND PROFITS
OF PARTICIPATION IN CLUSTER ORGANISATION BASED
ON THE CASE OF THE ASSOCIATION OF AEROSPACE INDUSTRY
COMPANIES "AVIATION VALLEY”
Abstract
Small and medium size enterprises are an important segment of building a production
chain in the aerospace industry. Their significance and role is important not only because of the
expansion of products and services for the aerospace industry, but also for the creation of new
jobs and the development of the region.
The main reason of small and medium enterprises to join the Aviation Valley Cluster is
an opportunity to conduct joint projects and cooperation to improve the competitiveness. These
motifs slightly change when the company is already a member of the cluster. Then in the first
place is cooperation, on the second: prestige and pride of being a member of the cluster, and on
the third - occasion to conduct joint projects. The most important expectation towards the
cluster is the desire to acquire new customers. Among the important expectations is to build
social capital
.
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Grażyna Dyrda

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
– OBSZARY, WYZWANIA, OPINIE

WPROWADZENIE
1

Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR oznacza prowadzenie działalności gospodarczej
nie tylko nastawionej na maksymalizację zysku, ale również uwzględniającej przyjmowanie
przez przedsiębiorstwo konsekwencji swoich działań i aktywne reagowanie na potrzeby
2
podmiotów z jego otoczenia . Koncepcja CSR odwołuje się do świadomości przedsiębiorców
rozumiejących, że są to nie tylko działania wizerunkowe, ale przede wszystkim możliwość
uczestniczenia w rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych3. Praktyka CSR przejawia
się w kampaniach społecznych, w wolontariacie pracowniczym, w sponsorowaniu imprez
kulturalnych i sportowych, w tworzeniu kodeksów etycznych a także w utrzymywaniu
trwałych i przyjaznych relacji z klientami, kontrahentami oraz z lokalną społecznością4.
Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne, realizując koncepcję CSR, włączają się
w urzeczywistnianie wizji zrównoważonego rozwoju, będącego efektem takiego doboru celów
ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, których realizacja umożliwia osiągnięcie
dobrobytu społecznego i materialnego przy zachowaniu jakości środowiska naturalnego oraz
zapewnieniu społeczeństwu poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości5. Deklarowany przez
odpowiedzialny społecznie biznes, sposób funkcjonowania obejmuje:6
− innowacyjne myślenie, szeroką współpracę, w tym z ośrodkami akademickimi
i szkołami, edukację społeczeństwa oraz własnych pracowników, stwarzanie
pracownikom warunków i możliwości rozwoju,
− prowadzenie działalności w oparciu o zaufanie i dialog, podnoszenie poziomu
etyki w biznesie,
1
2
3

4

5

6

Corporate Social Responsibility
G. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Difin, Warszawa 2011, s. 37.
J. Nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008,
s. 11.
Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Raport 2014, Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2015,
http://odpowiedzialnybiznes.pl (dostęp 10.02.2016).
Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050, FOB, PwC Polska, Ministerstwo Gospodarki,
2011, http://www.pwc.pl/publikacje (dostęp 10.02.2016).
Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju, http://odpowiedzialnybiznes.pl (dostęp
10.02.2016).
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− wdrażanie nowych technologii i rozwiązań umożliwiających ograniczenie zużycia
energii, optymalizację procesów,
− prowadzenie inwestycji, w tym infrastrukturalnych, zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju,
− podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu działalności
biznesowej na środowisko.
Społeczna odpowiedzialność biznesu posiada wymiar ekonomiczny, socjologiczny,
ekologiczny, etyczny, filantropijny oraz prawny, przy czym wszystkie obszary aktywności
CSR łączą się, przynosząc korzyści prospołecznym przedsiębiorstwom oraz ich otoczeniu.
Koncepcja CSR wciąż jest w Polsce mało popularna a w jej realizację zaangażowała się mniej
niż połowa działających na polskim rynku przedsiębiorstw. Równocześnie zauważalny jest
stały wzrost prospołecznej świadomości przedsiębiorców, co w przyszłości powinno
skutkować intensyfikacją działań CSR.
Cele niniejszego opracowania obejmują przedstawienie koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu, jej obszarowego i strategicznego zakresu a także dokonanie
analizy wyników badań bezpośrednich, ukierunkowanych na diagnozę działań CSR,
podejmowanych przez funkcjonujące na rynku polskim przedsiębiorstwa oraz postaw
zarządów tych firm wobec wyzwań społecznych, stojących przed podmiotami biznesowymi.
Cele te zrealizowano w oparciu o literaturę przedmiotu oraz upublicznione raporty dotyczące
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw działających w Polsce.

OBSZARY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw można analizować w różnych
aspektach: ekonomicznym, socjologicznym, ekologicznym, etycznym, prawnym
i filantropijnym. Prawny obszar CSR łączy się ściśle z pozostałymi, ponieważ stanowi
podstawę wymuszonego zakresu odpowiedzialności, stanowiącego uzupełnienie
odpowiedzialności dobrowolnej.
Ekonomiczny obszar społecznej odpowiedzialności znajduje wyraz w zaangażowaniu
przedsiębiorstwa w sprawy konsumenckie i pracownicze, w ochronę środowiska naturalnego
oraz w rozwój lokalnych społeczności, co wzmacnia pozycję rynkową firmy i umożliwia jej
długoterminowe generowanie zysków7. Działania CSR w tym obszarze obejmują:8
− przepływ inwestycji, przychodów i dochodów publicznych w postaci podatków,
− wytwarzanie dóbr i usług w oczekiwanej ilości, jakości i różnorodności,
− wdrażanie sprawdzonych praktyk i standardów w odniesieniu do jakości
oferowanych dóbr i usług oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
− edukację i szkolenie pracowników a tym samym rozwijanie zasobów ludzkich,
7
8

G. Bartkowiak, Społeczna…, op. cit., s. 37.
J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2009, s. 55.
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− tworzenie infrastruktury rozwoju społecznego,
− transfer najnowszych technologii (w dążeniu do wzrostu efektywności),
− rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości.
Socjologiczny obszar odpowiedzialności społecznej stanowi wyraz współzależności
między gospodarką i społeczeństwem, zgłaszającym swoje oczekiwania wobec biznesu9;
obejmuje budowanie trwałych i przyjaznych relacji z pracownikami, inwestorami, klientami,
kontrahentami, organizacjami pozarządowymi, mass mediami oraz ze społecznością lokalną,
poprzez10.
− szkolenia, rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
tworzenie warunków sprzyjających ich awansowi zawodowemu,
− kształcenie młodzieży,
− wspieranie zintegrowanego rozwoju społeczności miejskich i wiejskich,
− dbałość o spójność społeczną,
− wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju.
Rozwój cywilizacyjny determinuje wzrost konsumpcji, rozwój przemysłu, ekspansywną
eksploatację bogactw naturalnych oraz rozszerzanie zasięgu procesów urbanizacyjnych, co
prowadzi do degradacji środowiska naturalnego. Ekologiczny obszar społecznej
odpowiedzialności biznesu ma zarówno wymiar przymusowy, jak i dobrowolny.
Przedsiębiorstwa są zobowiązane do przestrzegania regulacji prawnych i podlegają presji
społecznej a równocześnie mogą same inicjować działania służące zachowaniu walorów
przyrodniczych i podnoszące jakość życia społeczności lokalnych, poprzez stosowanie
rozwiązań ograniczających negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko.
Społeczna odpowiedzialność biznesu w zakresie minimalizowania negatywnych efektów
11
zewnętrznych oznacza podejmowanie przez przedsiębiorstwa działań polegających na:
− ustaleniu przewidywanych szkód, będących skutkami określonego działania,
− określeniu warunków blokujących wystąpienie szkód,
− unikaniu działań szkodliwych dla osób trzecich,
− usuwaniu negatywnych skutków zewnętrznych.
Niezwykle istotną rolę w realizacji koncepcji CSR odgrywa etyczny obszar
odpowiedzialności przedsiębiorstwa, odnoszący się do wszystkich zakresów jego działalności,
którego wyrazem jest dostrzeganie skutków podejmowanych decyzji i ponoszenie ich
konsekwencji oraz poszanowanie ogólnie przyjętych norm społecznych12. Etyczny wymiar
odpowiedzialności biznesu powiązany jest z obszarem prawnym, któremu udziela wsparcia
poprzez dobrowolne zobowiązanie do:13
− przestrzegania istniejącego prawa,

9
10
11
12
13

M. Krukowska, Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu, Scriptorium, Opole 2012, s. 63.
J. Adamczyk, Społeczna… , op. cit., s. 56.
Ibidem, s. 59.
J. Nakonieczna, Społeczna…., op. cit. s. 40.
J. Adamczyk, Społeczna… , op. cit., s. 61.
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− uzupełniania regulacji prawnych tam, gdzie ich brak,
− rozwijania prawnych – etycznych i ekonomicznych reguł konkurencji.
Etyczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa łączy się z akceptacją zobowiązania
moralnego, którego instytucjonalizacja oznacza przyjęcie konkretnych wartości, norm
i obowiązków moralnych w postaci określonych standardów i procedur14. W realizacji tego
zobowiązania szczególną rolę odgrywa współodpowiedzialność pracowników, którzy powinni
uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów moralnych.
Powszechnie dostrzeganym i akceptowanym obszarem CSR jest obszar filantropijny,
wyrażający się w sponsorowaniu imprez masowych, wspieraniu kampanii społecznych czy
organizowaniu akcji charytatywnych. Działanie te budują pozytywny wizerunek
przedsiębiorstwa i znacząco wpływają na jego akceptację w otoczeniu.
Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ujęciu funkcjonalnym, zgodnie
z normą ISO 26000, obejmują: prawa człowieka, zarządzanie zasobami ludzkimi, środowisko
naturalne, uczciwe praktyki biznesowe, sprawy konsumenckie, zaangażowanie i rozwój
społeczeństwa oraz zarządzanie organizacją (tabela 1) i ta klasyfikacja obszarowa działań
wykorzystywana jest najczęściej przy opracowywaniu strategii i raportowaniu działań CSR.
Tab. 1.
Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu według normy ISO 26000
Obszar CSR
Prawa człowieka

Opis obszaru CSR
Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób nie naruszający praw człowieka,
tak w odniesieniu do praktyk wdrażanych w miejscu pracy jak i w stosunkach
z kontrahentami – odmowa współpracy z łamiącymi te prawa.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Odpowiedzialne praktyki wobec pracowników – odpowiednie warunki pracy,
możliwość awansu i rozwoju, równowaga między obowiązkami zawodowymi
a prywatnością.
Środowisko naturalne
Minimalizowanie negatywnego wpływu prowadzonej działalności gospodarczej na
środowisko, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi, aktywne
działania na rzecz środowiska naturalnego.
Uczciwe praktyki biznesowe
Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z normami prawnymi i etycznymi,
przeciwdziałanie nadużyciom, promowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności
biznesu.
Sprawy konsumenckie
Promocja odpowiedzialnej konsumpcji i profilaktyki zdrowotnej, dbałość
o bezpieczeństwo klientów – oferowanie bezpiecznych produktów i usług, uczciwe
kampanie marketingowe.
Zaangażowanie i rozwój społeczeństwa
Działania na rzecz poprawy poziomu życia społeczeństwa i lokalnych społeczności
poprzez programy edukacyjne i promocję kultury.
Zarządzanie organizacją
Zarządzanie w sposób zgodny z prawem, etyczny, uwzględniający oczekiwania
interesariuszy, czyli podmiotów odczuwających wpływ działalności biznesowej
firmy.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie, Raport KPMG w Polce,
KPMG, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2015, http://www.kpmg.com/PL/pl [dostęp 10.02.2016].

Realizacja koncepcji CSR w różnych obszarach społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw wymaga monitorowania działań w oparciu o znormalizowane kryteria oceny.
Już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nasiliły się inicjatywy różnych organizacji
i agencji międzynarodowych oraz innych podmiotów, ukierunkowane na stworzenie systemu
14

Ibidem, s. 63.
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normalizacji i oceny społecznej odpowiedzialności biznesu. W proces normalizacji CSR
włączyła się również Unia Europejska. Spośród wypracowanych w tym zakresie rozwiązań, na
szczególną uwagę zasługuje złożony z trzech części: założeń ramowych (zasad), normy
zapewnienia (jakości i wiarygodności) i normy zaangażowania interesariuszy – audyt
społeczny i etyczny według standardu AA1000 oraz oparty na wartościach wynikających
z konwencji praw człowieka, standard społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu zasobami
ludzkimi SA 800015.

DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE
PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ
BEZPOŚREDNICH
Celem badania, zrealizowanego we wrześniu 2014 r. przez firmę konsultingową KPMG16,
było zdiagnozowanie działań z zakresu CSR, podejmowanych przez funkcjonujące na rynku
polskim przedsiębiorstwa oraz postaw zarządów tych firm wobec wyzwań społecznych
stojących przed podmiotami biznesowymi. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów
telefonicznych CATI17 a objęto nim 101 przedsiębiorstw średnich i dużych pod względem
wielkości zatrudnienia lub przychodów. Grupę respondentów stanowiła kadra kierownicza
badanych firm oraz pracownicy niższego szczebla, odpowiadający za działania bezpośrednio
lub pośrednio związane z CSR.
Tab. 2.
Aktywność objętych badaniem przedsiębiorstw w zakresie CRS
Poziom aktywności

Opis aktywności

Udział % w ogólnej liczbie
badanych przedsiębiorstw

Nieaktywni

Przedsiębiorstwo nie prowadzi działań CSR
54,0
Firma stosuje praktyki CSR, ale nie uwzględnia ich w strategii
Początkujący
13,0
i nie raportuje tych działań.
Firma prowadzi działania CSR uwzględnione
Doświadczeni
15,0
w strategii lub publikuje raporty.
Przedsiębiorstwo stosuje praktyki CSR uwzględnione w
Dojrzali
18,0
strategii i publikuje raporty.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie, Raport KPMG w Polce,
KPMG, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2015, http://www.kpmg.com/PL/pl [dostęp 10.02.2016].

Ponad połowa badanych przedsiębiorstw nie realizuje koncepcji CSR, ale prawie 1/5 to
firmy dojrzałe społecznie, traktujące praktyki CSR jako element strategii rozwoju i raportujące
działania z tego zakresu (tabela 2). Charakterystykę odpowiedzialnych społecznie badanych
przedsiębiorstw zaprezentowano w tabeli 3.

15
16

17

M. Krukowska, Jak oceniać…., op. cit., s. 107.
KPMG to międzynarodowa, działająca w 155 krajach, sieć niezależnych firm świadczących usługi
z zakresu audytu oraz doradztwa podatkowego i gospodarczego, stowarzyszonych ze szwajcarską KPMG
International Cooperative.
Computer Assisted Telephone Interview.
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Tab. 3.
Charakterystyka badanych przedsiębiorstw stosujących praktyki CSR
Cechy

Warianty cech

Udział % w ogólnej liczbie
badanych przedsiębiorstw
stosujących CSR
28,0
14,0
7,0
51,0
39,0
25,0
13,0
23,0
20,0
26,0
17,0
5,0
7,0
25,0
13,0
31,0

bezpośredni 100% udział
bezpośredni większościowy udział
Udział kapitału zagranicznego
bezpośredni mniejszościowy udział
brak – kapitał w 100% krajowy
do 249 osób
250-499 osób
Wielkość zatrudnienia
500-1000 osób
powyżej 1000 osób
do 100 mln zł
101-200 mln zł
201-300 mln zł
Roczna wartość przychodów
301-400 mln zł
401-500 mln zł
ponad 500 mln zł
prezes/członek zarządu
Stanowisko/funkcja respondenta
dyrektor
uczestniczącego w badaniu
inne (stanowiska ds. CSR, marketingu, PR,
56,0
kontaktów z mediami)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie, Raport KPMG
w Polce, KPMG, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2015, http://www.kpmg.com/PL/pl [dostęp 10.02.2016].

Więcej niż połowa objętych badaniem przedsiębiorstw, realizujących koncepcję CSR, to
firmy bez udziału kapitału zagranicznego, natomiast prawie 1/3 to podmioty finansowane
w 100% zagranicznymi inwestycjami kapitałowymi. Najaktywniejsze społecznie wśród
badanych firm (udział 39%) były przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające mniej niż 250 osób
a w grupie dużych przedsiębiorstw – te, w których liczba pracowników mieściła się
w przedziale 250-499 osób (udział 25%). Spośród grup przedsiębiorstw wyodrębnionych
według rocznej wartości przychodów, relatywnie największy udział miały firmy osiągające
przychody z dwóch przedziałów: 101-200 mln zł i ponad 500 mln zł rocznie (odpowiednio
26% i 25% ).
Tab. 4.
Obszary aktywności badanych przedsiębiorstw prowadzących działania CSR
Deklarowane obszary aktywności
Społeczności lokalne
Środowisko
Uczciwe praktyki biznesowe
Ład organizacyjny
Pracownicy – praktyka pracy
Zagadnienia konsumenckie
Prawa człowieka

Udział % wskazań*
89,0
85,0
78,0
63,0
59,0
48,0
43,0

*możliwość wielokrotnego wyboru
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie, Raport KPMG w Polce,
KPMG, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2015, http://www.kpmg.com/PL/pl [dostęp 10.02.2016].
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Deklarowane przez respondentów, najpopularniejsze obszary aktywności społecznej
przedsiębiorstw to działania na rzecz lokalnych społeczności i ochrony środowiska
(odpowiednio 89% i 85%), natomiast relatywnie najmniej wskazań (poniżej 50%) dotyczyło
zagadnień konsumenckich i praw człowieka (tabela 4.).
Zaangażowanie przedsiębiorstw w realizację koncepcji CSR może potwierdzać
ujmowanie przedsięwzięć prospołecznych w strategii rozwoju oraz sporządzanie
i publikowanie raportów z tych działań. Prawie 2/3 uczestniczących w badaniu firm
uwzględnia działania CSR w swoich strategiach a kolejne 7% zamierza to robić w przyszłości.
Sytuację w zakresie raportowania CSR w badanych przedsiębiorstwach obrazują informacje
zawarte w tabeli 5.
Tab. 5.
Raportowanie działań z zakresu CSR w badanych przedsiębiorstwach
Wyszczególnienie
Aktywność firm w zakresie
przygotowywania i publikacji
raportów CSR

Przyczyny nieprzygotowywania
raportów CSR*

Sposoby zaangażowania zarządu
firmy w przygotowywanie raportów
CSR*

Warianty wskazań
deklarowane publikowanie raportów
planowane raportowanie działań CSR w przyszłości
deklarowane nieprzygotowywanie raportów
brak potrzeby raportowania działań CSR
brak wiedzy i umiejętności przygotowania raportu
brak odpowiednio przygotowanych pracowników
brak zgody ze strony centrali firmy
inne przyczyny
zatwierdzanie finalnej wersji raportu
bezpośredni nadzór nad przygotowaniem raportu
udział w sesjach dialogu z interesariuszami
inny sposób

Udział % wskazań*
48,0
4,0
48,0
58,0
21,0
4,0
4,0
33,0
75,0
45,0
35,0
10,0

*możliwość wielokrotnego wyboru
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie, Raport KPMG w Polce,
KPMG, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2015, http://www.kpmg.com/PL/pl [dostęp 10.02.2016].

Pomimo stosowania praktyk CSR, prawie połowa badanych przedsiębiorstw działań tych
nie raportuje a najczęściej podawaną przyczyną jest brak potrzeby sporządzania raportów;
wskazywane są również braki wiedzy, umiejętności i odpowiedniego przygotowania
pracowników. Zarządy przedsiębiorstw deklarują swój bezpośredni udział w raportowaniu
CSR, przy czym najczęściej ograniczają się do zatwierdzenia gotowego raportu, znacznie
rzadziej nadzorują jego przygotowanie czy też uczestniczą w sesjach dialogu
z interesariuszami.
Uczestnicy badania wyrazili swoje opinie na temat wyzwań dla odpowiedzialnego
społecznie biznesu (tabela 6) oraz korzyści jakie realizacja koncepcji CSR przynosi
zaangażowanym społecznie przedsiębiorstwom (tabela 7).
Wskazując te obszary aktywności, w które powinien angażować się biznes
odpowiedzialny społecznie i mając możliwość wielokrotnego wyboru, respondenci uznali za
ważne lub bardzo ważne praktycznie wszystkie obszary działania CSR (udział wskazań wahał
się w przedziale 71%-99%).
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Tab. 6.
Wyzwania dla odpowiedzialnego społecznie biznesu w opinii respondentów
Obszary aktywności
Recykling, właściwe gospodarowanie odpadami
Ochrona środowiska naturalnego
Rozwój społeczności lokalnych
Nauka, edukacja
Przeciwdziałanie dyskryminacji
Wspieranie przedsiębiorczości
Kształtowanie odpowiedzialnych postaw społecznych
Przeciwdziałanie marginalizacji i ubóstwu
Uczenie odpowiedzialnej konsumpcji
Profilaktyka zdrowotna

Udział % wskazywanych obszarów działania
w które powinien angażować
najistotniejszych dla własnej
się biznes*
firmy**
99,0
20,0
97,0
50,0
92,0
36,0
92,0
25,0
91,0
16,0
91,0
15,0
87,0
15,0
73,0
11,0
71,0
10,0
71,0
4,0

*możliwość wielokrotnego wyboru, **możliwość wskazania maksymalnie dwóch obszarów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie, Raport KPMG w Polce,
KPMG, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2015, http://www.kpmg.com/PL/pl [dostęp 10.02.2016].

Oceniając istotność poszczególnych obszarów CSR z punktu widzenia własnej firmy,
przy ograniczeniu liczby wskazywanych obszarów do dwóch, uczestnicy badania za
najważniejsze uznali ochronę środowiska oraz rozwój społeczności lokalnych.
Tab. 7. Korzyści dla firm realizujących koncepcję CSR w opinii respondentów
Deklarowane korzyści
Poprawa wizerunku firmy na rynku
Zwiększenie akceptacji firmy w otoczeniu
Wzrost zainteresowania firmą ze strony kontrahentów
Zwiększenie rozmiarów sprzedaży
Wzrost zainteresowania firmą wśród potencjalnych pracowników
Obniżenie kosztów
Zwiększenie obecności w mediach

Udział % wskazań*
52,0
36,0
30,0
26,0
24,0
23,0
8,0

*możliwość wskazania maksymalnie dwóch obszarów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie, Raport KPMG w Polce,
KPMG, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2015, http://www.kpmg.com/PL/pl [dostęp 10.02.2016].

Respondenci zauważają korzyści jakie przynosi przedsiębiorstwom prowadzenie działań
CSR, wskazując najczęściej poprawę wizerunku firmy (ponad 50% wskazań), rosnący poziom
akceptacji firmy w otoczeniu oraz wzrost zainteresowania ze strony kontrahentów (około 30%
wskazań każdej z tych korzyści).

PODSUMOWANIE
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, mieszcząca się w wizji zrównoważonego
rozwoju, znajduje coraz większą rzeszę zwolenników w sferze gospodarczej, przedsiębiorcy
częściej postrzegają nie tylko zewnętrzne, ale także wewnętrzne korzyści działań z zakresu
CSR. Dla dalszego upowszechniania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, istotna
jest zmiana postaw przedsiębiorców, którzy niekiedy traktują praktyki CSR jako instrument
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public relations, nie odczuwając większej potrzeby włączenia się w rozwiązywanie ważnych
społecznie problemów.
Działające w Polsce duże i średnie przedsiębiorstwa wykazują ograniczoną aktywność
CSR o czym świadczą wyniki badań bezpośrednich. Ponad połowa przedsiębiorstw nie
prowadzi dobrowolnie praktyk CSR, ograniczając się do stosowania narzuconych regulacjami
prawnymi przymusowych działań odpowiedzialnych społecznie. Firmy społecznie
odpowiedzialne koncentrują się głównie na takich obszarach jak rozwój lokalnych
społeczności, środowisko naturalne czy uczciwe praktyki biznesowe. Spośród firm
realizujących koncepcję CSR, znaczna część nie ujmuje tych działań w strategii, ani nie
sporządza raportów opisujących wdrażane rozwiązania. Przedsiębiorstwa te nie doceniają
znaczenia audytu społecznego, umożliwiającego ocenę podejmowanych działań oraz
poszerzenie dotychczasowych relacji z interesariuszami.
Reasumując można stwierdzić, że powszechne wdrażanie koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu przez polskie przedsiębiorstwa wymaga przełamania takich barier,
jak: niedostosowanie kultury organizacyjnej, niewystarczający poziom wiedzy i kompetencji
pracowników oraz kadry kierowniczej czy też brak świadomości korzyści jakie przynosi firmie
prowadzenie działań CSR. Dlatego też, za szczególnie istotne należałoby uznać prowadzenie
przez administrację publiczną i organizacje pozarządowe skutecznej akcji informacyjnej,
promującej społeczną odpowiedzialność biznesu jako czynnik podnoszenia konkurencyjności
rynkowej przedsiębiorstwa i szansę na długofalowe generowanie zysków. Równie ważne jest
uświadomienie ogółowi przedsiębiorców, że stosowanie praktyk CSR oznacza realizację
koncepcji zrównoważonego rozwoju, zakładającej równowagę pomiędzy ekonomią, ekologią
i sprawami społecznymi.
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Grażyna Dyrda
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU – OBSZARY,
WYZWANIA, OPINIE
Streszczenie
Pomimo rosnącej popularności wizji zrównoważonego rozwoju, koncepcja społecznej
odpowiedzialności biznesu jest w ograniczonym stopniu realizowana przez działające w Polsce
przedsiębiorstwa. Celem opracowania jest przedstawienie istoty społecznej odpowiedzialności
biznesu, omówienie obszarowego i strategicznego zakresu tej koncepcji oraz analiza wyników
badań bezpośrednich, ukierunkowanych na diagnozę działań z zakresu CSR,

podejmowanych przez funkcjonujące na rynku polskim przedsiębiorstwa oraz postaw
zarządów tych firm wobec wyzwań społecznych stojących przed podmiotami
biznesowymi.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – AREAS,
CHALLENGES, OPINIONS
Summary
Despite the growing popularity of the vision of sustainable development, the concept of
corporate social responsibility is performed by enterprises, in limited rank. The aim of the
study is to present the essence of corporate social responsibility, discussion of area and strategic
scope of the concept and analysis of the results of research, targeted at the diagnosis of CSR
activities undertaken by companies operating on the Polish market the and the attitudes of the
managements of these companies to the social challenges faced by business entities.
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Piotr Zawadzki

ROLA TURYSTYKI W ROZWOJU
POWIATU JELENIOGÓSKIGO

WPROWADZENIE
Turystyka jest istotnym elementem dynamizującym rozwój społeczno-gospodarczy wielu
regionów. Rozwój zrównoważony turystyki stanowi jeden z kierunkowych priorytetów
rozwojowych Unii Europejskiej. Turystyka jest czynnikiem dywersyfikacji gospodarki,
wywołującym zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry, innowacyjne usługi i nowoczesne
narzędzia zarządzania, a także analizy wspierające zrównoważony rozwój gospodarczy oparty
na turystyce. Jej znaczenie przejawia się w możliwości generowania procesów inwestycyjnych,
zdolności do podnoszenia jakości życia lokalnej społeczności, a co za tym idzie zwiększenia
konkurencyjności danego obszaru.
Potencjał turystyczny powiatu jeleniogórskiego pozytywnie wyróżnia ten obszar na tle
innych regionów w Polsce. Sieć szlaków rowerowych i pieszych, różnorodna baza noclegowa,
unikalne walory kulturowe, a także liczne walory krajobrazowe, obszary przyrodniczo cenne,
w tym obszary chronione to znaczące atuty powiatu. Doskonałą przestrzeń umożliwiającą
rozwój różnorodnych form turystyki stanowią również Karkonosze, będące najważniejszą
częścią powiatu jeleniogórskiego.
Celem niniejszego opracowania jest próba określenia roli turystyki w rozwoju powiatu
jeleniogórskiego oraz wskazanie działań realizowanych przez władze powiatu w zakresie
turystyki. Aby zrealizować założony cel, przeprowadzona została analizę dokumentów
o znaczeniu strategicznym dla powiatu jeleniogórskiego tj. Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego oraz Program Rozwoju Turystyki – Turystyka w powiecie
jeleniogórskim.

1. GOSPODARKA TURYSTYCZNA W POWIECIE
Charakterystycznym zjawiskiem życia społecznego ostatnich lat jest wzrost ilości wolnego
czasu, który w dużej mierze przeznaczany jest na wypoczynek połączony z różnymi formami
aktywności fizycznej. Jednocześnie poprawa statusu ekonomicznego społeczeństwa powoduje,
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że pojawia się coraz więcej potrzeb, których realizacja staje się motywem określonych
aktywności.
Patrząc na gospodarkę turystyczną z perspektywy regionu, można ją traktować jako jego
specjalizację, jedną z ról lub czynności społeczno-gospodarczych, które w nim odgrywa.
W tym kontekście należy mówić o turystyce jako funkcji społeczno-gospodarczej regionu
związanej z obsługą turystów i którą region pełni w systemie gospodarki światowej, a także
o skutkach i konsekwencjach tej działalności dla struktury przestrzennej i życia gospodarczego
regionu1.
W Polsce gospodarkę turystyczną na szczeblu regionalnym koordynują władze
samorządowe województwa, a na szczeblu lokalnym – władze gminne i powiatowe. Kwestie
dotyczące turystyki traktowane są jako zadania własne samorządów lokalnych o charakterze
fakultatywnym. Samorządy mogą podejmować działania z tego zakresu, jeśli uznają, że są
2
istotne z punktu widzenia potrzeb lokalnej wspólnoty .
Powiat, podobnie jak gmina, posiada osobowość prawną, a jego samodzielność podlega
ochronie prawnej. Do kompetencji powiatu należą zadania publiczne o charakterze
ponadgminnym, w tym m.in. w zakresie kultury fizycznej i turystyki. Samorząd powiatu
posiada zatem wyraźne ustawowe umocowanie do prowadzenia w dziedzinie turystyki tych
wszystkich działań, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów3.
Szczegółowe zadania powiatu, realizowane w ramach turystyki, obejmują przede
wszystkim:
• prowadzenie instytucji kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku działających na
terenie powiatu;
• prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych;
• ewidencja i nadzór nad działalnością oraz dofinansowanie stowarzyszeń
działających w sferze kultury fizycznej, związków sportowych i stowarzyszeń
turystycznych mających siedzibę na terenie powiatu;
• wspieranie finansowe organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych wysokiej rangi odbywających się na terenie powiatu;
• współdziałanie w zakresie planowania rozwoju przestrzennego i zagospodarowania terenu w obiekty sportowe, rekreacyjne i turystyczne;
• koordynacje działań i wspieranie ratownictwa wodnego i górskiego;
• wspieranie organizacyjne i finansowe stowarzyszeń i organizacji turystycznych
działających na obszarze powiatu;

1
2

3

A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2000, s. 87.
R. Pawlusiński, Gospodarcze aspekty turystyki, [w:] Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2007, s. 395.
Zarządzanie turystyką w Polsce, [w:] Jak rozwijać lokalną turystykę, red. M. Migdal, Forum Turystyki
Pomorza Zachodniego, Szczecin 2004.
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• promocja i współdziałanie w zakresie rozwoju turystyki kwalifikowanej i innych
form aktywnej turystyki w powiecie;
• realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w ramach zajęć szkolnych
(w tym także „zielone szkoły”);
• współpraca w zakresie promocji rozwoju turystyki w powiecie ze szczególnym
uwzględnieniem współpracy z regionalnymi i lokalnymi organizacjami
4
turystycznymi .
Z ekonomicznego punktu widzenia region turystyczny może być traktowany jako
przestrzeń spotkania popytu i podaży turystycznej. Poszczególne cechy popytu i podaży
turystycznej oddziałują na siebie, tworząc syntetyczny obraz gospodarki turystycznej.
W regionach turystycznych dochodzi do zderzenia mobilności popytu turystycznego
z koncentracją przestrzenną podaży.
Ruch turystyczny kieruje się do ściśle określonych miejsc, w których występują naturalne
i antropogeniczne walory turystyczne, stanowiące główną siłę przyciągania turystów oraz
decydujące o rozmieszczeniu obiektów turystycznych. Popyt zgłaszany przez turystów
przybywających do danego regionu jest łączny, czyli występuje w formie nie jednej potrzeby,
ale wiązki potrzeb na cały pakiet dóbr i usług. Potrzeby te pojawiają się lawinowo, jedna
potrzeba generuje kolejną.
Pełne zaspokojenie popytu zgłaszanego przez turystów wymaga współistnienia
i współdziałania wielu jednostkowych dóbr i usług wytwarzanych przez różnych producentów.
Cała gospodarka turystyczna ma charakter heterogeniczny i komplementarny. Podmioty
funkcjonujące w regionie można podzielić na następujące grupy: przedsiębiorstwa sensu stricto
turystyczne (przewoźnicy, biura podróży, hotelarze, gastronomia), podmioty zorientowane na
turystę (pamiątkarstwo, wyposażenie turystyczne i sportowe), podmioty pośrednio uzależnione
od popytu turystycznego (świadczące usługi finansowe, marketingowe, rolnictwo itp.) Popyt
turystów jest, jak wspomniano, kompleksowy, ale również niejednorodny i bogaty pod
względem motywów podróży oraz form aktywności turystycznej podejmowanych w regionie
przez turystów.
Każdy z turystów ma wpływ na podaż turystyczną, a „ produkt” jest „szyty na miarę
potrzeb konsumenta”. Uwarunkowania te przyczyniają się do tego, że podaż turystyczna jest
rozproszona (przykładem jest zróżnicowanie obiektów noclegowych). Wahania czasowe
popytu i nieelastyczność podaży sprawiają, że gospodarka turystyczna jest niestabilna i wiąże
się z ryzykiem. Na gospodarkę turystyczną w regionie duży wpływ ma globalny charakter
popytu.
Wszystkie regiony turystyczne, niezależnie od ich lokalizacji, funkcjonują obecnie na
rynku światowym. Możliwości rozwojowe i potencjał konkurencyjny regionów są wyznaczane
przez ich zdolność do dostosowywania się do procesów o charakterze ekonomicznym,
4

Kierunki rozwoju turystyki do roku 2015, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2008, s. 43-44.
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społeczno-kulturowym, politycznym i technologicznym mających zasięg ogólnoświatowy.
Wspólną cechą popytu i podaży w turystyce jest jednoczesny moment konsumpcji
i „wytworzenia turystycznego produktu”. Turyści są zatem świadkami procesów „produkcji
regionalnego produktu turystycznego”5.
Tabela. 1.
Wpływ turystyki na gospodarkę regionu
Pozytywny wpływ
• napływ środków pieniężnych,
• wzrost zatrudnienia i rozwój
przedsiębiorczości,
• stymulacja inwestycji i napływu kapitału,
• rozbudowa infrastruktury technicznej,
komunikacyjnej i społecznej
• atrakcyjny wizerunek regionu.

Negatywny wpływ
• wzrost cen,
• hamowanie rozwoju innych rodzajów
aktywności gospodarczej – alternatywny koszt
rozwoju,
• przeinwestowanie, przeciążenie
infrastruktury, komercjalizacja,
• ryzyko rozwoju zależnego.

Źródło: Z. Kruczek, P. Zmyślony, Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków 2010, s. 77.

Wpływ na rozwój regionów jest zwykle szeroki i wieloaspektowy. Warto jednak zwrócić
uwagę, że te cechy turystyki, które decydują o jej szerokim wpływie na gospodarkę regionu,
powodują, że jest on trudny do zmierzenia i jednoznacznej oceny.

2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO
Gospodarka turystyczna jest dominującą gałęzią w powiecie jeleniogórskim, a jej rozwój
determinowany jest w dużej mierze poza walorami turystycznymi również odpowiednią
infrastrukturą oraz wsparciem wielu podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za rozwój
turystyki w regionie. Obszar powiatu jeleniogórskiego jest jednym z najbardziej rozwiniętych
pod względem turystyki regionów woj. dolnośląskiego.
W skład powiatu jeleniogórskiego wchodzi 9 gmin okalających Jelenią Górę. Cztery
miasta (Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba) i pięć gmin wiejskich (Janowice
Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica) to zespół rozmaitych
walorów turystycznych i rekreacyjnych. Wynika on głównie z cech rzeźby terenu – od
najwyższego punktu powiatu, szczytu Śnieżki 1603 m n.p.m., do najniższego w dolinie Bobru
– różnica poziomów sięga ponad 1100 m.
Ważnym elementem w rozwoju turystyki w powiecie jeleniogórskim jest tworzenie
nowych atrakcji, tj. szlaków rowerowych, organizowanie imprez cyklicznych (w tym
biegowych) kojarzonych z powiatem oraz podnoszenie jakości oferowanych usług
turystycznych. Szczególny nacisk kładzie się również na poprawę infrastruktury turystycznej,
a także przyciągnięcie prywatnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

5

Z. Kruczek, P. Zmyślony, Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków 2010, s. 77.
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W regionie występują znakomite warunki do uprawiania turystyki aktywnej, np.
szybownictwa, kajakarstwa górskiego, turystyki rowerowej (ok. 600 km oznaczonych tras
rowerowych), wspinaczki górskiej, ale przede wszystkim uprawiania narciarstwa zjazdowego
i biegowego. Wzorcowe warunki mają również turyści piesi, dla których przygotowano oraz
oznaczono trasy i szlaki turystyczne o łącznej długości ponad 1000 km.
Turystyka w powiecie jeleniogórskim pomimo trudności, które dotykają branżę
turystyczną, rozwija się w dobrym kierunku. W 2013 r. na terenie powiatu jeleniogórskiego
funkcjonowało 458 obiektów noclegowych oferujących ponad 26 tys. miejsc o zróżnicowanym
standardzie. Z obiektów tych skorzystało ponad 740 tys. osób, w tym ponad 106 tys. turystów
zagranicznych. Łącznie udzielono im niemal 2,5 mln noclegów. Pozytywnym zjawiskiem jest
tendencja wzrostowa zarówno w zakresie liczby obiektów noclegowych, jak i wielkości ruchu
turystycznego – wielkość odnosząca się zarówno do liczby osób odwiedzających, jak
i udzielonych noclegów. Szacuje się, że ze względu na bliskość dużej aglomeracji, jaką jest
Wrocław, ponad 60% osób przybywających na teren powiatu jeleniogórskiego nie korzysta
z oferty noclegowej6.
Obiekty noclegowe z roku na rok podnoszą jakość oferowanych usług, przystosowując
się do wymogów współczesnego aktywnego turysty. Jako przykład takich działań można
wskazać wyposażenie obiektów w zaplecze sportowo-rekreacyjne. I tak m.in.: 64 obiekty
dysponują boiskiem do koszykówki lub siatkówki, zaś 89 – sauną, 51 obiektów oferuje zabiegi
spa, 68 obiektów prowadzi wypożyczalnie sprzętu turystycznego (rowery, narty, łyżwy, rolki,
kije nordic walking) oraz w 62 obiektach znajduje się pokój zabaw dla dzieci7.
Rozwój powiatu jeleniogórskiego potwierdzają opinie turystów krajowych
i zagranicznych odwiedzających Dolny Śląsk. Badania ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku
przeprowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
(wrzesień-październik 2012 r.) wykazały, iż najczęściej odwiedzanymi miastami na Dolnym
Śląsku obok Wrocławia (52,9% wskazań turystów) są Karpacz, Szklarska Poręba oraz Jelenia
Góra (odpowiednio 27,8%, 11,5% oraz 9,6%)8.
Atrakcjami turystycznymi powiatu jeleniogórskiego, które są najczęściej odwiedzane
przez turystów są zamki i pałace w regionie (52,4% wskazań) oraz Śnieżka (46,6% wskazań).
Jako główny cel pobytu w regionie turyści wskazywali zwiedzanie (31%), wypoczynek (28%)
oraz możliwość uprawiania turystyki kwalifikowanej (15%). Natomiast za najlepiej rozwiniętą
formę turystyki aktywnej turyści uznali turystykę pieszą (58% wskazań), rowerową (18%) oraz
narciarstwo (14%).

6
7
8

Załącznik do uchwały nr XLIII/243/14 Rady Powiatu Jeleniogórskiego, 2014, s. 14.
Załącznik do Uchwały nr XLIII/243/14 Rady Powiatu Jeleniogórskiego, 2014, s. 15.
Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym wg Aktualizacji
Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego – Raport końcowy, Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego, Wydział Turystyki, listopad 2012, s. 39.
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Przeprowadzone badania wykazały również, że turyści odwiedzający powiat
jeleniogórski przyjeżdżają do powiatu stale lub byli tu kilka razy (odpowiednio 28% i 25%
wskazań). Po raz pierwszy region odwiedziło 17% turystów biorących udział w badaniu9.

3. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU
JELENIOGÓRSKIEGO
Podstawowe założenia rozwoju powiatu jeleniogórskiego oparte są o Strategię
Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego, który jest dokumentem
o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Zawiera on strukturę celów i zadań,
których realizacja umożliwi prawidłową ewolucję gospodarczą, społeczną
i środowiskową powiatu jeleniogórskiego. Założeniem strategii jest poprawa poziomu
zaspokojenia potrzeb społeczności powiatu, jak również przyciągnięcie środków
finansowych do budżetu powiatu, budżetów gospodarstw domowych oraz
funkcjonujących w nim przedsiębiorstw.
Tabela 2.
Cele strategiczne i operacyjne
Cele strategiczne
Rozwój gospodarczy

Zaspokajanie potrzeb
społeczności lokalnej

Zachowanie
i sanacja ekosystemów

Cele operacyjne
• rozwój przedsiębiorczości,
• rozwój rynku pracy,

• rozwój funkcji sportoworekreacyjnych,

• rozwój systemów ochrony
środowiska,

• rozwój funkcji turystycznorekreacyjnych i rehabilitacyjnoleczniczych,

• rozwój systemu edukacji,
• rozwój systemu pomocy
społecznej,

• rozwój systemów gospodarki
odpadami,

• rozwój infrastruktury
komunikacyjnej.

• rozwój systemów
bezpieczeństwa publicznego,
• rozwój samorządu
i administracji powiatowej,

• rozwój systemów gospodarki
zasobami środowiska
naturalnego,
• rozwój systemów zarządzania
informacją o środowisku.

• rozwój systemu opieki
zdrowotnej,
• rozwój systemu kultury.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego

Rozwój gospodarczy powiatu jeleniogórskiego należy rozumieć jako rozwój
przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie powiatu oraz zlokalizowanych na terenie
powiatu oddziałów, zakładów, filii i innych placówek podmiotów mających swoją siedzibę
poza powiatem. Rozwój ten należy utożsamiać z doskonaleniem oraz wprowadzaniem

9

Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym wg Aktualizacji
Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego – Raport końcowy, Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego, Wydział Turystyki, listopad 2012, s. 39.
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nowych produktów i usług, unowocześnianiem technologii wytwarzania, rozszerzaniem
rynków zbytu, zwiększaniem efektywności wytwarzania, korzystnymi zmianami formy
prawnej działalności oraz korzystnymi zmianami struktury kapitałowej. Może on odbywać
się wyłącznie jako pozytywne przekształcenia strukturalne, jednak zwykle towarzyszyć mu
będzie wzrost gospodarczy, którego symbolem są nowo powstające firmy, procesy
inwestycyjne
i zwiększanie zatrudnienia. Rozwój gospodarczy to również takie przekształcenia
funkcjonujących tu podmiotów gospodarczych, dzięki którym unikają one sytuacji
pozostawania w roli bariery rozwoju lokalnego odbywającego się na płaszczyźnie
ekologicznej i społeczno-kulturowej. Rozwój gospodarczy obejmuje zatem proces zgodnej
z wymogami ekorozwoju i preferencjami społecznymi ewolucji podmiotów
10
gospodarczych .
Misją powiatu jeleniogórskiego jest również pełnienie roli służebnej w stosunku do
społeczności zamieszkującej na jego terenie. Zakres ten obejmuje edukację publiczną,
ochronę zdrowia, pomoc społeczną, politykę prorodzinną, wspieranie osób
niepełnosprawnych, transport zbiorowy i drogi publiczne, kulturę, kulturę fizyczną,
turystykę, porządek publiczny i bezpieczeństwo. Osiąganie drugiego celu strategicznego
odbywać się będzie poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu przede wszystkim
w tych dziedzinach.
Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej nie może jednak polegać wyłącznie na
zwiększaniu ilości i jakości świadczonych na jej rzecz usług publicznych. Właściwe jest
dążenie do takiego ich poziomu i struktury, które zapewnią powszechnie akceptowalne
minimum warunków życia obywateli pozbawionych możliwości samodzielnego
utrzymania, przy jednoczesnym zachowaniu pożądanych, czyli aktywnych postaw
społecznych i gospodarczych. Warto również zaznaczyć, iż owo minimum zmienia swoją
faktyczną treść wraz z postępującym rozwojem gospodarczym i cywilizacyjnym powiatu
oraz państwa11.
Zachowanie i sanacja ekosystemów odbywać się będzie nie tylko przez ochronę
środowiska naturalnego powiatu jeleniogórskiego, ale przede wszystkim poprzez
użytkowanie go zgodnie z zasadami ekorozwoju, czyli rozwoju zrównoważonego. Przez
rozwój ten rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, który odbywa się
z poszanowaniem zasobów środowiska. Zasady ekorozwoju są niezbędne w koncepcji
planowania strategicznego. Szczególne znaczenie ma zasada równego dostępu do
środowiska przyrodniczego. Nadrzędność tej zasady podkreśla Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiąc w pkt. 1 art. 74, iż „władze publiczne prowadzą

10
11

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego, s. 51.
Tamże, s. 53.
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politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym
pokoleniom” oraz definicja zrównoważonego rozwoju przyjęta w ustawie o kształtowaniu
i ochronie środowiska (art. 3, pkt. 3.a), zgodnie z którą rozwój zrównoważony to „rozwój
społeczno-gospodarczy, w którym w celu zrównoważenia szans dostępu do środowiska
poszczególnych społeczeństw lub i ich obywateli – zarówno współczesnego, jak
i przyszłych pokoleń, następuje proces integrowania działań: politycznych, gospodarczych,
społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych
procesów przyrodniczych”12.
Istotne miejsce w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego zajmuje
gospodarka turystyczna. Składowymi rozwoju funkcji turystycznej zgodnie ze strategią są:
• wzrost liczby i rozwój wewnętrzny (wzrost zysków, wartości podmiotu, zakresu
działalności, pozycji konkurencyjnej, zatrudnienia, ograniczenie negatywnego
wpływu na środowisko) podmiotów gospodarczych świadczących usługi
turystyczno-rekreacyjne i rehabilitacyjno-lecznicze;
• wzrost liczby i rozwój (wzrost dostępności, jakości, poszerzenie zakresu
funkcjonalnego) publicznych urządzeń turystyczno-rekreacyjnej infrastruktury
technicznej;
• wzrost dostępności zakresu usług turystyczno-rekreacyjnych i rehabilitacyjnoleczniczych świadczonych na terenie powiatu;
• wzrost liczby osób korzystających z funkcji turystyczno-rekreacyjnych
i rehabilitacyjno-leczniczych powiatu13.

4. PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W POWIECIE
JELENIOGÓRSKIM14
Działania władz powiatu jeleniogórskiego w zakresie gospodarki turystycznej oparte są
o Program Rozwoju Turystyki w Powiecie Jeleniogórskim przyjętym Uchwałą
nr XLIII/243/14 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z 2 października 2014 r. – Turystyka
w powiecie jeleniogórskim.
Zgodnie z założeniami programu powiat jeleniogórski przykłada dużą wagę do rozwoju
gospodarki turystycznej regionu. Szczególny nacisk kładziony jest na utrwalanie pozytywnego
wizerunku regionu przyjaznego turystom oraz poprawie infrastruktury turystycznej,
a w szczególności tworzenia systemu szlaków rowerowych i oznakowania atrakcji
turystycznych.
Wizja rozwoju turystyki na terenie województwa dolnośląskiego do 2020 roku opiera się
na inteligentnych specjalizacjach, których celem jest wzmacnianie konkurencyjności,
12
13
14

Tamże, s. 56.
Tamże, s. 57.
Program Rozwoju Turystyki w Powiecie Jeleniogórskim stanowi Załącznik do Uchwały nr XLIII/243/14
Rady Powiatu Jeleniogórskiego – Turystyka w powiecie jeleniogórskim.
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stanowiąc jednocześnie jeden z kluczowych czynników rozwoju regionalnego. Poszczególne
działania koncentrują się zatem w następujących obszarach priorytetowych:
1. konkurencyjność i innowacyjność,
2. nowoczesność systemu zarządzania turystyką,
3. kompetentność kadr dla turystyki,
4. traktowanie turystyki jako czynnika rozwoju regionalnego i lokalnego, zwiększającego
15
spójność społeczną i gospodarczą .
Działania władz powiatu jeleniogórskiego ściśle wpisują się w te priorytety. Sprzyja temu
przystąpienie do sieci współpracy z branżą turystyczną w ramach tworzonego KarkonoskoIzerskiego Klastra Turystycznego.
Klaster ten ma na celu utworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, jednostek
samorządu terytorialnego, organizacji sfery naukowo-badawczej oraz wszystkich osób
i instytucji zainteresowanych rozwojem gospodarki turystycznej w powiecie, w szczególności
poprzez kompleksową promocję regionu oraz kreowanie innowacyjnych produktów
turystycznych.
Rozwój turystyki za sprawą tworzenia sieci klastrowych i wsparcia kooperacji
podmiotów przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania potencjału turystycznego
w regionie. Docelowym, długoterminowym oczekiwanym efektem działania podmiotów
skupionych w Klastrze będzie:
• wzrost udziału produktów innowacyjnych w ofercie turystycznej regionu,
• rozwój markowych produktów turystycznych i atrakcji turystycznych,
• podnoszenie jakości usług i oferty przedsiębiorstw turystycznych,
• poprawa zdolności szybkiego i elastycznego reagowania na zmiany występujące na
rynku turystycznym,
• zdobywanie nowych rynków zagranicznych dla sprzedaży regionalnych
produktów,
16
• dostęp do środków pomocowych adresowanych do klastrów turystycznych .

5. WYBRANE DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAM ROZWOJU
TURYSTYKI
Jako kluczowe działania realizowane przez władze powiatu jeleniogórskiego określone
w Programie Rozwoju Turystyki należy wskazać:
• kampanię promocyjną marki „Karkonosze”,
• „Porozumienie w zakresie wspólnej promocji”,
• utworzenie Karkonoskiej Informacji Turystycznej,
• organizacja Międzynarodowych Targów TOURTEC,
• współpracę partnerską.
15
16

Tamże, s. 2.
Tamże, s. 3.
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Celem kampanii promocyjnej marki „Karkonosze” jest rozbudzenie patriotyzmu
lokalnego, stworzenie mody na Karkonosze oraz budowa silnej społeczności wokół regionu.
Pod hasłem „Mam w sobie ducha gór” oraz przy wykorzystaniu loga marki realizowane są
różnorodne akcje i przedsięwzięcia promocyjne w powiecie. Logo umieszczane jest na
wydawnictwach promocyjnych publikowanych przez miasta i gminy powiatu, a także na
stoiskach promocyjnych na targach i giełdach turystycznych.

Rys. 1.
Logo marki „Karkonosze”.
Źródło: visitkarkonosze.com

Aktywnie prowadzone są również działania na portalu społecznościowym marki
Karkonosze facebook.com/VisitKarkonosze, gdzie zamieszczane są informacje, które mają
zachęcić do przyjazdu na teren powiatu oraz udziału w atrakcyjnych imprezach sportowych,
turystycznych i kulturalnych. Prowadzona jest także strona internetowa visitkarkonosze.com.
Należy zaznaczyć, że zarówno ilość zadań jak i ich zakres zależy w dużej mierze od ilości
środków finansowych zgromadzonych na wspólną promocję przez Powiat Jeleniogórski oraz
miasta i gminy powiatu w ramach „Porozumienia o wspólnej promocji”.
„Porozumienia o wspólnej promocji” określające szczegółowe warunki przekazania
dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie wspólnej promocji
Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego zostało
podpisane 2014 r. Dotychczas w ramach podpisanego porozumienia zrealizowano następujące
działania:
• wydano 30 tys. egz. mapy atrakcji turystycznych w wersji polsko-niemieckiej,
• wydano 55 tys. egz. mapy atrakcji turystycznych w wersji polsko-angielskiej,
• promowano region na targach w Berlinie, Pradze, Dreźnie, Jabloncu nad Nisou,
• uczestniczono w imprezie promocyjnej Wrocławska Majówka,
• kontynuowano działania na rzecz wizerunku regionu Karkonosze pod nazwą
"Marka Karkonosze",
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• promowano region podczas Dni Morza w Świnoujściu,
• prowadzono akcję promocyjną na portalu społecznościowym pod hasłem "Mam w
sobie ducha gór".
Od 2014 r. władze powiatu jeleniogórskiego współpracują z Dolnośląską Organizacją Turystyczną tworząc Karkonoską Informację Turystyczną. Do zadań realizowanych przez Karkonoski
Punkt Informacji Turystycznej na rzecz powiatu jeleniogórskiego należą przede wszystkim:
• udzielanie informacji turystycznych o obszarze powiatu jeleniogórskiego,
• opracowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych,
• przygotowywanie opisów atrakcji turystycznych powiatu jeleniogórskiego we
współpracy z Wydziałem Promocji Turystyki i Sportu,
• współpraca z Punktami IT na obszarze powiatu jeleniogórskiego,
• aktualizowanie strony internetowej www.visitkarkonosze.com na podstawie
danych przekazywanych przez gminy i miasta powiatu jeleniogórskiego,
• obsługa promocyjna marki Karkonosze (promocja w serwisach społecznościowych
oraz promocja medialna),
• wsparcie organizacyjne i merytoryczne podejmowanych przez gminy powiatu
jeleniogórskiego działań promocyjnych,
• monitorowanie potrzeb turystów i doskonalenie ofert turystycznych powiatu
jeleniogórskiego,
• udział w targach i giełdach turystycznych na podstawie kalendarza imprez
targowych w kraju i za granicą,
• współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i przedstawicielami branży
turystycznej z terenu powiatu jeleniogórskiego.
Coroczna organizacja Międzynarodowych Targów Turystycznych TOURTEC umożliwia
prezentację bogatej oferty turystycznej miast, gmin i powiatów, biur podróży, a także
organizacji i przedsiębiorstw z Polski, Czech oraz Niemiec. Różnorodne stoiska wystawców
reprezentujących ponad trzysta podmiotów cieszą się zainteresowaniem mieszkańców
i licznych gości. W 2015 roku targi odwiedziło ponad 13,5 tys. osób. W ramach targów
odbywają się także seminaria Europejskich Regionów Partnerskich poświęcone tematyce
marketingu i promocji regionów. Producenci wyrobów regionalnych prezentują swoje
produkty oraz wyroby regionalne, a szczególną atrakcją są degustacje potraw i przysmaków
kuchni domowej. Targom towarzyszą również pokazy oraz występy kapel ludowych
i folkowych.
Powiat jeleniogórski jest również partnerem projektu transnarodowego „GreKo –
przygotowanie samorządów przygranicznych do Europy 2020 w dziedzinie oświaty
i marketingu regionalnego” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w Programie „Europa dla Obywateli”. W roku 2014 utworzono Konsorcjum Greko w ramach
międzynarodowego zespołu koordynacyjnego pracy nad projektem. W projekcie udział biorą
samorządy i regiony partnerskie z Niemiec - Region Miast Aachen (Partner Wiodący), Powiat
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Bamberg, Czech – Miasto Jablonec nad Nysą, Belgii – DG Belgiens, Holandii – Parkstad
Limburg, Francji – Eurodistrict SaarMoselle.
Celem projektu jest budowa sieci partnerskiej między regionami i miastami, które
podkreśla silną więź i wolę do dalszego rozwoju zadań strategii poszczególnych regionów.
W ramach projektu realizowany jest cykl tematycznych seminariów i warsztatów w obszarach
oświaty i marketingu regionalnego, udziału w targach turystycznych, konsumenckich, pracy
oraz imprezach sportowych. Podczas tych imprez partnerzy prezentują swoje regiony i oferty
turystyczne na wspólnym stoisku promocyjnym.
Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC’2014 organizowane w Jeleniej Górze
dofinansowywane zostały także w ramach środków projektu GreKo. Targi zyskały nowych
wystawców zagranicznych oraz bogatszą ofertę turystyczną promującą nowe regiony
w Europie. W 2015 r. po raz pierwszy zaprezentowało się miasto Masstricht (Holandia) oraz
francusko-niemiecki region przygraniczny Saar-Moselle. Dzięki udziałowi w targach tych
wystawców poszerzono i uatrakcyjniono ofertę turystyczną, a także umożliwiono
nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z nowymi partnerami.

ZAKOŃCZENIE
Turystyka w powiecie jeleniogórskim, mimo wielu trudności, które dotykają całą branżę
turystyczną rozwija się w dobrym kierunku. Przedstawione powyżej działania stanowią część
z aktywności podejmowanych przez władze powiatu. Władze powiatu w realizując
poszczególne działania wykorzystują fundusze unijne m.in. do realizacji zadań publicznych
w zakresie turystyki.
Zdecydowanie najistotniejszym problemem, przed którym stają władze powiatu
jeleniogórskiego jest zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych i bezpieczeństwa
podróżowania poprzez rozwój infrastruktury kolejowej, lotniczej i drogowej. Najważniejszymi
odcinkami drogowymi wymagającymi pilnej rozbudowy są odcinki drogowe: Bolków –
Jelenia Góra, Bolesławiec – Jelenia Góra, Legnica – Jelenia Góra. Stan infrastruktury drogowej
ma ogromny wpływ na rozwój turystyki oraz towarzyszącej jej bazy hotelowej. Bez rozwoju
infrastruktury drogowej rozwój turystyki pozostaje daleko w tyle za potrzebami.
Kolejnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest podjęcie działań w zakresie
pełnej i skoordynowanej promocji powiatu jeleniogórskiego. Zakres promocji regionu zależy
w głównej mierze od wysokości dostępnych środków finansowych, gdyż efektywna promocja
regionu wymaga sporych nakładów. Zwiększenie środków finansowych w ramach
"Porozumienia o wspólnej promocji" z miastami i gminami powiatu jeleniogórskiego oraz
miastem Jelenią Górą pozwoliłoby na realizację dalszych działań promocyjnych.
Rozwój powiatu jeleniogórskiego wymaga również innych działań w sferze turystyki
pozwalających na prawidłową ewolucję gospodarczą i społeczną regionu. Do zadań takich
należałoby zaliczyć:
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1. Urozmaicenie imprez kulturalnych – reaktywacja znaczenia Festiwalu Teatrów
Ulicznych oraz wykreowanie imprezy kulturalnej o zasięgu krajowym,
2. Rozwój imprez sportowo-rekreacyjnych – szczególnie poprzez wykorzystanie
warunków do uprawiania sportów szybowcowych, a także warunków do uprawiania
narciarstwa i zawodów rowerowych,
3. Modernizacja lotniska – budowa betonowego pasa startowego,
4. Utworzenie turystycznych kolei regionalnych – Kolej Sudecka,
5. Wzmocnienie współpracy transgranicznej i rozwój przygranicznego ruchu
turystycznego,
6. Kształtowanie świadomości znaczenia turystyki wśród społeczności lokalnej poprzez
szkolenia, wykłady dla młodzieży szkolnej, a także programy telewizyjne i artykuły
w prasie lokalnej.
Szansą na ograniczenie słabości społeczno-gospodarczych powiatu jest lepsze
wykorzystanie jego potencjału i możliwości. Celem przedstawionych powyżej działań byłoby
zarówno uatrakcyjnienie oferty turystycznej powiatu jeleniogórskiego, jak również poprawa
jego dostępności komunikacyjnej.
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ROLA TURYSTYKI W ROZWOJU POWIATU
JELENIOGÓSKIGO
Streszczenie
W artykule przedstawiono rolę turystyki jako zjawiska społeczno-gospodarczego w rozwoju
powiatu jeleniogórskiego. Na początku artykułu autor przedstawił zagadnienia teoretyczne
związane z gospodarką turystyczną i jej rolą w regionie. W dalszej części zaprezentowano
charakterystykę powiatu jeleniogórskiego oraz potencjał turystyczny regionu. W Autor odniósł
się do dokumentów strategicznych tj. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu
Jeleniogórskiego oraz Programu Rozwoju Turystyki. Przedstawione zostały cele strategiczne i
operacyjne realizowane przez władze powiatu. W końcowej części artykułu
scharakteryzowano podstawowe działania z zakresu turystyki, które zawarte są Programie
Rozwoju Turystyki stanowiącego Załącznik do uchwały Rady Powiatu z 2014 r.
Słowa kluczowe: powiat jeleniogórski, strategia, program rozwoju, turystyka.

THE ROLE OF TOURISM IN THE DEVELOPMENT
OF JELENIA GORA DISTRICT
Abstract
The article discusses the position of tourism as a socio-economic phenomenon in the
development of Jelenia Gora district.. In the introduction to the article the author presented
theoretical issues related to the economy of tourism and the role played in the region. In the
next part article presents the characteristics of the district of Jelenia Gora and tourism potential
of the region. The author referred to the strategic documents, ie. The Sustainable Development
Strategy District Jelenia Gora and Tourism Development Programme. The author discussed
the strategic and operational objectives pursued by the county. The final part of the article
presented the basic activities in the field of tourism, which are contained Tourism
Development Programme annexed to the resolution of the District Council of 2014.
Keywords: Jelenia Gora district, strategy, development program, tourism.
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