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IDEA ZESZYTU NAUKOWEGO 

 

 

Światowe procesy społeczne, gospodarcze i finansowe wskazują na szereg obszarów zmian, 

które działają na lokalne i regionalne struktury oraz jednostki gospodarcze i finansowe. Proces 

globalizacji zahamował a nawet eksperci mówią o jego odwróceniu. Automatyzacja 

i robotyzacja produkcji oraz nowe technologie dynamicznie wdrażane w organizacjach 

i gospodarce, istotnie zmieniają wymagania stawiane pracownikom. Te światowe tendencje 

i regionalne zmiany wymagają nie tylko analizy ale również próby odpowiedzi na pytania: Jak 

one wpływają na działanie i rozwój jednostek gospodarczych oraz instytucji, rynki finansowe 

i rynek pracy. Czy i w jakim tempie przyczyniają się do postępu społecznego i poprawy jakości 

życia? W tym kontekście niniejsza praca doskonale wpisuje się w obserwowane trendy, 

zawiera bowiem kilkanaście ważnych wątków związanych z analizą zmian w czterech 

podstawowych obszarach. 

Zmiany w światowych uwarunkowaniach działania firm i instytucji oraz ich wpływ 

na rozwój i efektywność działania.  

Dokonano tu między innymi analizę państw z punktu widzenia PKB z uwzględnieniem 

kryterium powierzchni i liczby mieszkańców pozwoliła wyciągnąć wniosek, że nawet kraje 

o nikłych zasobach surowców i o małym potencjale demograficznym (Korea Pd. w 1950 r.  

19 mln, a w 2015 r. 49 mln mieszkańców) są w stanie wyrwać się zacofania jeżeli ster rządu 

obejmują ludzie światli, cieszący się autorytetem i potrafiący zmobilizować mieszkańców do 

pracy, w tym do pracy twórczej. 

Porównano wartości Indeksu wolności ekonomicznej, jako źródła informacji o jakości 

otoczenia biznesowego w czterech krajach: Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.  

Zaprezentowano zagadnienie zmiany zachodzącej w konkurencyjnej strukturze rynku 

w kontekście kosztów zapobiegania antykonkurencyjnym zachowaniom biznesowym. 

Przedstawiono także analizę porównawczą prawnych i organizacyjnych uwarunkowań 

wdrażania polityki spójności UE.  

Zaprezentowano koncepcję Smart City, która porównywana jest do zmian zachodzących 

w przemyśle nazywanych czwartą rewolucją przemysłową, gdzie miasto naszpikowane jest 

technologicznymi gadżetami. Jednak głównie chodzi o to by miasto było przyjazne dla 

użytkownika i otwarte na talenty, z wysokim kapitałek społecznych budowanym głównie na 

zaufaniu. 
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Kolejnym ważnym zagadnienim zaprezentowanym w tym bloku jest możliwość użycia 

teorii gospodarki przestrzennej dla udoskonalenia wyboru optymalnej technologii produkcji 

dóbr. Udowodniono, że nie tylko wybór technologii zależy od miejsca, ale i wybór miejsca 

zależy od technologii. 

Budownictwo mieszkaniowe jako koło zamachowe lokalnego rozwoju gospodarczego – 

to problematyka analizy porównawczej rozwoju budownictwa mieszkaniowego w polskiej wsi 

i jego niestabilność na ukraińskich obszarach wiejskich. Niestabilny nawet krytyczny stan 

mieszkań wiejskich na Ukrainie, pogorszenie sytuacji demograficznej, zakresu i poziomu usług 

społecznych wymagają przeprowadzenia skutecznej polityki rolnej państwa, jako potężnego 

czynnika nie tylko gospodarczego, ale także społecznego rozwoju. 

Procesy przemian lokalnych i regionalnych w obszarze: społecznym, gospodarczym 

i finansowym. 

W tym bloku tematycznym zaprezentowano rozważania dotyczące samodzielność 

finansowa działalności i strategii rozwoju w samorządach. Samodzielność finansowa 

realizowana jest jedynie w ramach ustawowo przewidzianych jej granic: zagwarantowania 

dochodów ze źródeł wskazanych w ustawie, władztwa podatkowego gminy, dostosowania 

dochodów i wydatków do zakresu działań. Z przeprowadzonej analizy wynika, że znaczna 

część polskich samorządów gminnych musi sobie radzić z konsekwencjami zaciągania zbyt 

wysokich zobowiązań. 

Zaprezentowano także analizę wielkości i znaczenia pozyskiwanych środków unijnych 

w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego, na przykładzie gminy Jarosław. 

Główne determinanty społeczno-ekonomicznego rozwoju agroturystyki są przedmiotem 

kolejnych rozważań. Rola agroturystyki w rozwoju wsi, ze szczególnym uwzględnieniem 

pełnionych przez nią funkcji oraz główne czynniki sprzyjające rozwojowi agroturystyki 

w Polsce, mają na celu zaprezentowanie działań wspierających i barier rozwoju agroturystyki 

w powiecie jeleniogórskim. W tym obszarze tematycznym zaprezentowano także problem 

wykorzystania regionalnych obiektów militarnych dla potrzeb ruchu turystycznego, pokazując 

że można stworzyć w ten sposób atrakcyjny produkt turystyki militarnej adresowany do 

szerokiego grona turystów.  

Ekologiczne skutki zachodzących procesów – strategie wdrażania zrównoważonego 

rozwoju. 

Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój niesie za sobą konieczność poszukiwania 

nowych koncepcji makroekonomicznych stymulujących procesy gospodarcze. Na przykładzie 

regionu podkarpackiego ukazano kierunki zmian determinujących rozwój gospodarki regionu 

oraz fragmenty rankingu najlepszych firm regionu. Opracowanie zawiera również wybrane 

kryteria i zasady budowania nowoczesnej gospodarki w aktualnych warunkach 

ekonomicznych oraz wskazano na liderów regionu tworzących skuteczny rozwój swoich 

organizacji, które przyczyniają się do tempa rozwoju społecznego i gospodarczego regionu. 
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Zaprezentowano tu również analizę miejsca i roli energetyki wiatrowej w strukturze 

odnawialnych źródeł energii. Jest to jeden z ważniejszych obszarów realizacji 

zrównoważonego rozwoju. 

Rynek pracy – jak przygotować kadry do zmieniających się potrzeb pracodawców 

i współczesnych wyzwań rozwoju. 

Jedną z ważniejszych kwestii budowania kapitału ludzkiego jest określenie a następnie 

odpowiednie kształtowanie potrzebnych kompetencji pracowników.  

Przedstawiono tu megatrendy wynikające z czwartej rewolucji przemysłowej i ich wpływ 

na rynek pracy oraz kompetencje pracowników. Jak wynika z przeprowadzonych badań 

pożądane kompetencje pracowników sektora finansowego to: krytyczne myślenie 

i rozwiązywanie problemów, kreatywność, komunikatywność i umiejętność współpracy.  

Zagadnienia te prezentuje także analiza podnoszenia kompetencji pracowników Policji, 

w kontekście wzrostu bezpieczeństwa i poprawy efektywności procesu wykrywania zagrożeń 

i przestępstw korupcyjnych. 

Niniejsza praca nie wyczerpuje bogatej problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego 

w kontekście zachodzących dynamicznych światowych zmian. Jest dobrym przykładem 

dyskusji prowadzącej do określonych i ważnych wniosków. Problemy podnoszone w pracy 

stanowią ważny przyczynek do lepszego zrozumienia i poznania prezentowanej tematyki. 

 

Zapraszam do lektury oraz dyskusji, która zawsze powinna towarzyszyć pracom o takim 

charakterze. 
 

         Redaktor tematyczny zeszytu 

         dr Emilia B. Sieńko-Kułakowska 
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Witold Rakowski 
 

PAŃSTWA WIODĄCE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ 

 

 

WSTĘP 

Na świecie istniało na koniec 2016 r. 199 państw1 jako podmiotów gospodarczych i prawa 

międzynarodowego. Wśród nich są państwa zajmujące olbrzymią powierzchnię lądową, 

liczoną w mln km2 (do tego dochodzi wyłączna ekonomiczna strefa morska) oraz państwa 

wielkości naszych powiatów. Można rozpatrywać państwa także pod względem liczby 

zamieszkującej je ludności jako wytwórców z jednej strony i konsumentów z drugiej strony. 

Ludność można postrzegać jako użytkowników przestrzeni i zużywających jej komponenty 

oraz jako rodzących konflikty przestrzenne i dewastujących środowisko naturalne. Te działania 

prowadzą do zachwiania równowagi w mega systemie: środowisko przyrodnicze – człowiek – 

gospodarka. Jednakże jak dotychczas nie zajmowana wielkość powierzchni, nie liczba 

mieszkańców decyduje o roli poszczególnych państw w gospodarce, lecz ich potencjał 

ekonomiczny wyrażany w wytwarzanym,  a następnie dzielonym PKB. Oczywiście, że na 

wielkość wytwarzanego PKB ma wpływ zajmowana powierzchnia i zawarte w niej bogactwa 

oraz zasoby pracy i ich jakość. Są jednak państwa zajmujące stosunkowo małą powierzchnię 

o nikłych zasobach naturalnych oraz niezbyt sprzyjających warunkach do rozwoju rolnictwa, 

a mimo to reprezentują bardzo wysoki poziom rozwoju (Rakowski 2015). Z drugiej zaś strony 

są państwa o dużej liczbie ludności dysponujące pokaźną powierzchnią wyposażoną w liczne 

bogactwa mineralne, ich poziom rozwoju społeczno-gospodarczego jest niski, a rola 

w gospodarce światowej jest znikoma2. 

Celem artykułu jest wskazanie państw przodujących w gospodarce światowej pod 

względem wytwarzanego PKB, wielkości importu i eksportu, indeksu mocy państw. Pod 

rozwagę wzięto 15 państw, które w każdym z tych zakresów zajmowały odpowiednio  pozycje 

w latach 2000–2015. 

Jako kryterium, że są to państwa wiodące przyjęto arbitralnie, że wartość PKB w 2015 r. 

musiała przekraczać 1 bilion USD w cenach bieżących. Założono, że przy tak dużym PKB 

                                                      
1  Wśród nich jako oddzielne organizmy gospodarcze są Hongkong i Makay. Wliczono także Watykan –

państwo Kościelne. 
2  Na temat czynników wpływających na poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego patrz: Kuciński 1999, 

Rakowski 2007. 
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trzeba zużywać dużo różnorodnych komponentów (surowców, maszyn, technologii), co 

powoduje rozległe powiązania ekonomiczne, polityczne z innymi państwami. 

Kolejność państw w poszczególnych latach uszeregowano według stanu na koniec 2015 

lub 2014 (dostępność aktualnych danych). 

PAŃSTWA WIODĄCE POD WZGLĘDEM TWORZONEGO PKB 

Aczkolwiek do PKB jako miary poziomu rozwoju zgłasza się wiele zastrzeżeń (Stigliz et al. 

2013, Mączyńska 2014, Szymański 2015), ale powszechnie w różnych publikacjach 

wykorzystuje się jego wartość do określenia różnych dziedzin życia społeczno-ekonomicznego  

państw i jego regionów. W porównaniach międzynarodowych trudność polega na przeliczeniu 

PKB wyrażonego w walutach na USD, zwłaszcza gdy kurs danej waluty względem USD 

zmienia się w poszczególnych latach i nawet dniach danego roku. Jeżeli wahania kursu 

zmieniają się w ciągu roku to można sobie poradzić przyjmując kurs średnioroczny. Trudniej 

jest  porównywać PKB w cenach bieżących jeżeli kurs waluty krajowej względem USD  

słabnie lub wzmacnia się. Możemy wtedy mieć do czynienia z taką sytuacją, że wartość 

wytworzonego PKB przykładowo w walucie krajowej rok do roku wzrosła, zaś Bank 

Światowy, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy przeliczają  PKB z waluty krajowej na 

USD w warunkach deprecjacji waluty krajowej stosując nie kurs stały danej waluty, a zmienny 

i wyliczy, że PKB danego kraju będzie niższe w stosunku do roku poprzedniego lub 

proporcjonalnie wyższe w warunkach aprecjacji waluty krajowej3. 

Dlatego PKB wyrażony w cenach bieżących może być porównywalnymi między 

państwami dla danego roku. Duże wątpliwości nastręcza porównywanie dla dłuższego okresu. 

Mimo tego zastrzeżenia w tab. 1. podano dane o wytworzonym PKB w latach poprzednich. Aby 

porównywać PKB dla dłuższego okresu stosuje się ceny stałe4 z określonego roku i poprzez 

zastosowanie deflatora sprowadza się je do porównywalności statystycznej, a niekoniecznie 

realistycznej, ponieważ  w międzyczasie (np. między 2015 a 2000 r.) zmienia się koszyk dóbr 

i usług nabywanych przez konsumentów i ich struktura wytwarzania. Gospodarka jest systemem 

wielce złożonym ulegająca ciągłym zmianom, toteż trudno jest za pomocą jednej miary jakim 

jest PKB wyrazić jej właściwą wartość, tak w cenach bieżących, w stałych czy też według siły 

nabywczej. Należy przyjąć, że są to szacunki pozwalające na porównania międzynarodowe. Na 

takie dane jesteśmy skazani i należy je wykorzystać by wykazać, że są na świecie takie państwa 

od których zależy w przeważającej mierze rozwój innych państw, ale zarazem ich samych także.  

Otóż takim państwem od lat 20. XX wieku są Stany Zjednoczone A.P. Ich udział 

w tworzeniu ogólnoświatowego PKB wynosił w poniższych latach (w%): 
 

                                                      
3  Odzwierciedla to zjawisko przykład Polski, gdzie w artykule z 2015 podaję spadek PKB w 2009 r. 

w porównaniu z 2008 r., by następnie w książce z 2017 r. (s. 67-69) dokonuję korekty i wskazuję, że PKB 
wzrósł w tym okresie o 3,7% w walucie krajowej. 

4  Taką metodę zastosował Madison 2006. 
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1970 31,2 
1980 23,3 
1990 26,9 
1995 27,5 
2000 31,9 
2005 28,6 
2010 23,5 
2012 22,3 
2015 22,3 

 

Spadek udziału USA w tworzeniu PKB w 1980 r. w stosunku do 1970 r. był spowodo-

wany raptownym wzrostem na początku  lat 70. cen ropy i wzrostem gospodarczym krajów-

eksporterów tego surowca a spowolnieniem wzrostu w USA. Po rozpadzie obozu 

socjalistycznego w 1989 r. oraz rozpadzie w 1991 r. Związku Radzieckiego, w latach 1996-

2000 znaczenie USA w gospodarce światowej wzrosło. Powodem był raptowny spadek 

wytwarzanego PKB w byłych państwach obozu socjalistycznego, w tym szczególnie w Rosji 

i w 14 republikach wchodzących w skład Związku Radzieckiego. Jednocześnie w tych latach 

nastąpił przyśpieszony rozwój Chin, a w następnym okresie także Brazylii, Indii, Indonezji, 

Rosji dlatego udział USA w tworzeniu światowego PKB od 2000 r. systematycznie maleje. 

Niemniej jednak jest to wciąż więcej niż 20% światowego PKB.  
 

Tabela 1. Produkt krajowy brutto najważniejszych państw świata w latach 2000-2015  
                 w cenach bieżących w mln USD 

Państwo 2015 2010 2009 2008 2005 2000 1970 

USA 

Chiny 

Japonia 

Niemcy 

Wielka Brytania 

Indie 

Francja 

Włochy 

Brazylia 

Kanada 

Korea Płd. 

Rosja 

Australia 

Hiszpania 

Meksyk 

18037 

11065 

4384 

3363 

2862 

2639 

2419 

1821 

1804 

1558 

1378 

1366 

1339 

1193 

1144 

14964 

6101 

5700 

3417 

2430 

1657 

2645 

2125 

2209 

1613 

1095 

1525 

1142 

1432 

1051 

14419 

5110 

5231 

3418 

2367 

1324 

2694 

2185 

1667 

1371 

901 

1223 

927 

1500 

895 

14719 

4598 

5038 

3752 

2875 

1187 

2923 

2390 

1696 

1549 

1002 

1661 

1055 

1634 

1101 

13094 

2269 

4572 

2861 

2419 

837 

2204 

1853 

892 

1169 

898 

764 

762 

1157 

865 

10285 

1211 

4887 

1950 

1635 

477 

1368 

1141 

655 

742 

562 

260 

415 

595 

683 

1025 

91 

209 

209 

125 

61 

148 

110 

35 

86 

9 

433a) 

45 

40 

43 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego. 
Związek Radziecki, źródło patrz: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=country=&series=NY.G-DP.MK-
TP.CD&period (odczyt 23.05.2017) 
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Biorąc pod uwagę, że na 1 mieszkańca USA przypadała następującą wartość PKB 

w cenach bieżących i według parytetu siły nabywczej (w USD)5: 
 

2005 44308 
2010 48374 
2015 55837 

 

oraz że udział kosztów związanych z zatrudnieniem w PKB przekracza nieco 50%, powoduje 

niebywały wpływ na wzrost importu towarów oraz wzmaga popyt na usługi, w tym na 

wyjazdy turystyczne za granicę6. USA będąc największym importerem towarów przyczyniają 

się do pobudzenia eksportu innych państw i do ich rozwoju. Uwzględniając dane wyjściowe 

z 1970, mimo wcześniej zgłaszanych zastrzeżeń, to wartość PKB w 2015 r. w USA była 

prawie 18 krotnie większa. Jeżeli okres rozważań  ograniczamy do ostatnich 15 lat to jego 

wartość zwiększyła się o 75,4%. Warto tu przypomnieć, że USA dysponują największą 

powierzchnią gruntów ornych i upraw trwałych (150 mln ha) oraz zajmują drugie miejsce  

(po Chinach) w świecie w zbiorach zbóż (443 mln ton w 2014 r.) są największym ich 

eksporterem – oraz w produkcji mięsa. Ich udział w świecie wynosił odpowiednio 15,7% 

i 13,7%. Również drugie miejsce w świecie (po Brazylii) zajmują w produkcji surowców 

energetycznych w tym pierwsze miejsce w wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego, a drugie 

w wydobyciu węgla kamiennego. Zajmują także czołowe miejsca w produkcji towarów 

zaliczanych do high-tech. Ponoszą one największe wydatki na badania naukowe i na przemysł 

zbrojeniowy (patrz Hryniewicz 2012, Pastusiak 2013, Wosińska 2010). Na ich terenie 

funkcjonuje 5 (JP Morgan Chase), 11 (Bank of America) i 13 (Citigroup) pod względem 

wartości aktywów bank na świecie. Są one największym eksporterem jak i importerem 

kapitału. Jednocześnie od wielu lat USA wykazują w obrotach towarów handlu zagranicznego 

wysoką nadwyżkę importu nad eksportem (w 2005 r. wynosiła ona 834 mld USD a w 2015 r. 

803 mld), co powoduje deficyt w bilansie płatniczym i narastającego zadłużenia. Wartość 

zadłużenia federalnego, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych w 2012 r. była prawie 3 

krotnie wyższa od wytwarzanego PKB (Ferguson 2017 s. 60). Szczególnie wysokie zadłużenie 

USA wykazują z Chinami na skutek dużej przewagi importu z Chin towarów nad eksportem. 

”Reasumując, dzisiejsze Stany Zjednoczone to najbogatsze pod względem 

ekonomicznym, z największymi możliwościami skupiania i promowania ludzkich talentów, 

a także najsilniejsze militarnie, a dzięki temu najbardziej wpływowe pod względem 

politycznym państwo na świecie. Bycie numerem jeden nie znaczy jednak, że USA są dziś 

jedynym liczącym się graczem”. (Wosińska 2010, s. 398). 

Od 2010 r. drugą potęgą gospodarczą są Chiny. Wartość ich PKB w cenach nominalnych 

była jeszcze w 2000 r. niższa od PKB USA o 9074 mld, to w 2015 r. zmalała do 6972 mld 

                                                      
5  Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2016, s. 881. 
6  Przeciętnie na turystykę zagraniczną obywatel USA w 2014 r. wydawał 350 USD, a przykładowo Polski 

230, Chin 120 USD. 
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USD. Przy założeniu, że PKB wyrażamy według siły nabywczej, to wtedy PKB Chin byłby nie 

11065 mld USD, ale 20813 mld, czyli przewyższała by wartość PKB USA. Chiny od lat 90. 

ubiegłego wieku należą do najdynamiczniej rozwijających się państw świata (Chołaj 2016, 

Pastusiak 2013, Wosińska 2010, Yergin 2014). Tempo wzrostu PKB w niektóre lata przekra-

czało 10%, a w 2014 wynosiło 7,3% podczas, gdy USA 2,4%, a gospodarki światowej 2,5%. 

Wysokie tempo rozwoju gospodarczego pozwoliło Chinom w przeciągu 15 lat zwiększyć 

PKB 9,1 razy, ale w przeliczeniu na 1 mieszkańca było to w 2000 r. (w cenach bieżących) 

zaledwie 946 USD, w 2005 r. 1734 i w 2015 r. 7620 USD, a więc wielokrotnie mniej niż 

w USA. Względnie niskie PKB per capita nie wzmaga popytu na towary i usługi w takim 

stopniu w jakim to się dzieje w krajach, gdzie PKB na 1 mieszkańca przekracza 20000 czy 

30000 USD rocznie. PKB dzielony w Chinach, odwrotnie niż w USA jest mniejszy od PKB 

wytworzonego, ponieważ eksport towarów znacznie przewyższa import. Nadwyżka eksportu 

nad importem w 2005 r. wyniosła 101,7 mld USD, a w 2015 r. aż 603,7 mld. Od 2009 r. Chiny 

są największym eksporterem towarów na świecie.7 Do 2008 r. przodowały Niemcy 

wyprzedzając nieco USA i Chiny8, co ilustrują poniższe dane (mld USD): 
 

Rok Chiny Niemcy USA 
2005 761,9 978,0 901,1 
2006 969,4 1125,9 1038,3 
2007 1217,8 1329,1 1163,0 
2008 1428,7 1467,2 1301,1 
2009 1201,8 1127,6 1056,7 
2010 1578,3 1261,6 1278,5 
2015 2284,5 1326,4 1504,6 

 

Otóż warto zauważyć, że jeszcze do 2006 r, włącznie wartość eksportu  USA była wyższa 

niż Chin. Jednakże tempo wzrostu eksportu Chin było wyższe niż USA i Niemiec, co 

pozwoliło im na ich wyprzedzenie. Tempo to było zmienne w badanych latach, ale od 2012 r. 

znacznie zmalało, co ilustruje wykres 1. 
 

 Chiny Niemcy USA 
2006/05 27,2 15,1 15,2 
2007/06 25,6 18,0 12,0 
2008/07 17,3 10,4 11,9 
2009/08 –14,9 –23,2 –18,8 
2010/09 31,3 11,9 21,0 
2011/10 20,3 17,0 15,8 
2012/11 7,8 -4,5 4,5 
2013/12 7,9 3,0 2,1 
2014/13 6,0 3,6 2,8 
2015/14 –2,5 –11,9 –7,3 

                                                      
7  Jak podaje L. Ciamaga (2003) za Bankiem Światowym PKB Chin w latach 1970-1990 podwoił się przy 

jednoczesnym dziesięciokrotnym zwiększeniu obrotów handlu zagranicznego. W latach 1965-1980 PKB 
w Chinach wzrastał średnio 6,5% rocznie, w latach 1980-1989 o 10,1%, w latach 1985-1989 o 11,5%. 

8  Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2006-2016 
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Wykres 1. Tempo zmian wartości eksportu Chin, Niemiec, USA w latach 2005–2015  
(w cenach bieżących) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Roczniku SRP z lat 2006-2016 

 

Warto zauważyć, że w 2009 r. kiedy kryzys finansowo-gospodarczy dał się najbardziej 

odczuć w gospodarce światowej załamanie eksportu Chin było niższe aniżeli w USA, 

a zwłaszcza w Niemczech. Ponowne załamanie eksportu nastąpiło w 2015 r., ale nie było tak 

głębokie jak w 2009 r., z tym że znacznie mniejsze w Chinach niż w USA i Niemczech. 

Można więc stwierdzić, iż gospodarka Chin jest bardziej odporna na turbulencje 

zachodzące w gospodarce światowej niż gospodarki państw europejskich, azjatyckich i leżących 

w jej najbliższym zapleczu (Yergin 2014, Góralczyk 2013). Należy jednak przypomnieć, 

że Chiny liczą 1,3 mld mieszkańców a więc mają bardzo duży wewnętrzny rynek zbytu, co 

w warunkach niskiego zaspokojenia potrzeb społeczeństwa można poprzez stosowanie 

odpowiedniej polityki gospodarczej, społecznej, pobudzić konsumpcję wewnętrzną i przyczynić 

się do wzrostu PKB. Trudno to jest czynić w warunkach gospodarki japońskiej, niemieckiej czy 

amerykańskiej o bardzo wysokim PKB per capita i kompleksowym zaspokojeniu potrzeb. 

Tak duża populacja w Chinach zamieszkała na podobnej powierzchni jak USA (10 mln km2) 

pozwala im na rozwój wszystkich dziedzin gospodarki, albowiem niemal każda skala produkcji 

znajdzie nabywców we własnym kraju i może być ekonomicznie opłacalna, co nie jest możliwe 

w krajach  o małej liczbie ludności i o małej powierzchni. Kraje małe muszą się bardziej 
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specjalizować w pewnych gałęziach gospodarki, co zmusza je do poszukiwania importerów na 

swoje wyroby a jednocześnie same są skazane na import surowców i towarów gotowych celem 

zaspokojenia potrzeb swojego społeczeństwa. Dlatego mimo, że Chiny są największym eksporte-

rem towarów i zajmują drugie miejsce po USA w dziedzinie importu w przeliczeniu na 

1 mieszkańca, ich intensywność w zakresie handlu zagranicznego jest stosunkowo niska. Wynika 

ona z rozmiaru populacji i etapu osiągniętego poziomu rozwoju. Mianowicie wartość eksportu 

i importu per capita przedstawiała się następująco (w USD): 
 

Eksport 
 2005 2015 

Chiny 578 1660 
USA 3022 4676 

Niemcy 11665 16438 
 

Import 
 2005 2015 

Chiny 501 1221 
USA 5819 7173 

Niemcy 9310 13036 
 

Uzależnienie społeczeństwa chińskiego od handlu zagranicznego jest więc o wiele 

mniejsze niż niemieckiego i amerykańskiego. W praktyce oznacza to, że obywatel Chin ma 

znacznie  mniej w swym  posiadaniu dóbr wytworzonych za granicą niż mieszkaniec USA, 

Niemiec. Chiny mając wysoką nadwyżkę eksportu nad importem mają korzystny bilans 

płatniczy, który w 2010 r. wynosił 237,8 mld USD, a w 2015 r. 330,6 mld, podczas gdy 

w USA bilans ten był ujemny i wynosił w tych latach -443,9 i -147 mld USD9. Zadłużenie 

USA wobec samych Chin przekracza 1 bilion USD, a więc w sumie to Chiny są wierzycielem, 

a USA dłużnikiem. Jednak przewaga USA nad Chinami przejawia się w tym, że USA mają 

walutę o znaczeniu ogólnoświatowym (Hryniewicz 2012), gdzie większość transakcji 

handlowych, finansowych zawiera się w USD. Prócz tego USA mają o wiele bardziej 

nowoczesną gospodarkę, bardziej wydajną, mniej surowco- i energochłonną niż Chiny. 

W mniejszym więc stopniu gospodarka USA dewastuje środowisko przyrodnicze niż chińska. 

Chiny są potęgą finansową świata o czym świadczą duże rezerwy finansowe oceniane na 

3 biliony USD. Stąd też ich duża ekspansja przestrzenna polegająca na wykupywaniu firm 

winnych państw lub połaci ziemi i inwestowaniu w nowoczesną infrastrukturę  (szybkie koleje, 

autostrady, lotniska, porty morskie i śródlądowe, transport rurociągowy, informatyka, sieci 

energetyczne). Jest to możliwe dzięki temu, że wśród 15 banków na świecie o największych 

aktywach, których łączna  suma wynosiła 34983 mld USD, 5 należy do Chin z wartością 

aktywów 12894 mld USD, dlatego są duże możliwości  kredytowania inwestycji i wspierania 

rozwoju gospodarczego zgodnie z przyjętą strategią odpowiadającą interesom własnego kraju. 

                                                      
9  Rocznik Statystyczny RP 2016, s. 875-876. 



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 

20 

Biorąc pod uwagę PKB USA i Chin łącznie to jego wartość była wyższa w 2015 r. 

(29102 mld) od wartości PKB (27270 mld USD) pozostałych 13 państw uwzględnionych 

w tab. 1. Świadczy to o niebywałej roli tych dwóch państw, jaką odgrywają w gospodarce, 

w polityce światowej. Od ich wzrostu gospodarczego zależy w głównej mierze rozwój 

pozostałych państw. Świadczy o tym kryzys finansowy zapoczątkowany w końcu 2007 r. 

w USA, który w latach następnych dał się odczuć najbardziej w Europie, ale także w Chinach 

w 2009 r. zmalał zarówno eksport, jak i import (wykres 1 i 2). 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 2. Tempo zmian wartości importu Chin, Niemiec, USA  
w latach 2005–2015 (w cenach bieżących) 

Źródło: patrz wykres 1. 
 

 Chiny Niemcy USA 
2006/05 19,9 17,7 10,6 
2007/06 20,8 15,3 5,1 
2008/07 18,3 13,8 7,3 
2009/08 -11,3 -22,1 -25,9 
2010/09 39,0 12,5 22,7 
2011/10 24,8 18,9 15,0 
2012/11 4,3 -6,9 3,1 
2013/12 7,3 1,8 -0,2 
2014/13 0,5 2,3 3,4 
2015/14 -14,3 -13,6 -4,3 
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Co prawda spadek procentowy importu w USA i w Niemczech w 2009 r. był dwukrotnie 

wyższy niż w Chinach, ale w 2015 r. nieco większy w Chinach niż w Niemczech i znacznie 

większy niż w USA. Natomiast w eksporcie w 2015 r. było mniejsze załamanie w Chinach niż 

w USA i w Niemczech. Daje się również zauważyć, że po kryzysie w 2009 r. i po spadku 

obrotów w roku następnym tempo wzrostu w handlu zagranicznym, tak eksportu jak i importu 

w Chinach było znacznie wyższe niż w Niemczech i USA. Czyli straty spowodowane 

kryzysem Chiny szybciej rekompensują, bo udział państwa w gospodarce i jego przedsięwzięć 

jest wiele większy niż w USA i w Niemczech. W sytuacji niepewności bardziej ostrożne 

w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych są prywatne przedsiębiorstwa niż państwowe. 

Te ostatnio wymienione mają większe zaplecze, lepsze rozeznanie rynku i zabezpieczenie 

państwa, dlatego mogą ryzykować bo utrata kapitału jest mało prawdopodobna. Właśnie sukces 

gospodarczy Chin został osiągnięty dzięki silnemu interwencjonizmowi państwa w gospodarkę 

i włączeniu sektora (kapitału) prywatnego oraz kapitału zagranicznego w jego ramiona. 

Trzecim współczesnym mocarstwem gospodarczym na świecie jest Japonia, która 

w 2010 r. utraciła drugą pozycję na rzecz Chin. Jej rozwój gospodarczy był dynamiczny do 

połowy lat 80. ubiegłego wieku (Grabowiecki 2015, Ishikawa 1990). W latach następnych 

tempo wzrostu gospodarczego było bardzo niskie lub nawet zerowe, dlatego wzrost PKB do 

2010 r. był znikomy. W 2010 r. w porównaniu z 2000 r. wartość PKB wzrosła o 16,6%  

(w USA o 45,05%, w Chinach wzrost pięciokrotny).  Trzęsienie ziemi i tsunami, jakie 

nawiedziło Japonię 13 marca 2013 r. spowodowało ogromne straty gospodarcze, a jej PKB 

w 2015 r. był mniejszy o 23,1% w stosunku do 2010 r. Do 1990 r. Japonia była postrzegana  na 

świecie jako kraj sukcesu. Rzeczywiście osiągnęła ona wysoki poziom rozwoju o czym 

świadczy fakt zaliczenia jej do państw najwyżej rozwiniętych (Rakowski 2015, s. 83). 

Tabela 2. Dynamika zmian PKB w cenach stałych w latach 2000-2015 w Japonii na tle Chin,  
                 USA, Niemiec, Indii. 

Lata Japonia USA Chiny Niemcy Indie 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

102,9 
100,2 
100,3 
101,4 
102,7 
101,9 
102,0 
102,4 
98,8 
94,5 
104,7 
99,5 
101,7 
101,4 
100 

100,5 

103,7 
100,8 
101,6 
102,5 
103,6 
103,1 
102,7 
101,9 
100 
97,2 
102,5 
101,6 
102,2 
101,5 
102,4 
102,4 

108,4 
108,3 
109,1 
110 

110,1 
110,4 
111,6 
113 
109 

109,2 
110,6 
109,5 
107,7 
107,7 
107,3 

. 

103,2 
101,2 
100 
99,8 
101,2 
100,8 
103,4 
102,7 
101 
94,4 
104,1 
103,7 
100,5 
100,5 
101,6 
101,7 

104 
105,3 
103,6 
108,4 
108,3 
109,3 
109,7 
109,1 
107,3 
108,5 
110,3 
106,6 
105,1 
106,9 
107,3 

. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie RSRP 2007, 2010, 2016 s. 882 
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Kiedy PKB per capita osiąga wysoką wartość (w przypadku Japonii w 2015 r. w cenach 

bieżących 32521 USD, a według parytetu siły nabywczej 37322 USD) nawet wzrost PKB 

o 1% powoduje przyrost roczny 325 USD, podczas gdy w Chinach przy znacznie niższym 

PKB per capita (7568 USD w 2015 w cenach bieżących i 14240 według parytetu siły 

nabywczej), 5% roczny wzrost powodował by roczny przyrost 378 USD  (w cenach bieżących) 

i przewyższał by przyrost w Japonii. Dlatego przy wysokim tempie PKB w Chinach  następuje 

doganianie państw najwyżej rozwiniętych, gdzie to tempo nie przekracza 2% rocznie. I tak 

w cenach bieżących PKB per capita w Japonii, w Chinach i USA wynosił (w USD):10 
 

 Japonia Chiny USA 
2000 36773 946 35050 
2005 35786 1735 44237 
2010 42875 4393 47031 
2015 32521 7568 55798 

 

Chiny względem PKB per capita doganiają Japonię  (bo niskie tempo), ale nie USA, bo 

tempo wzrostu  jest umiarkowane11, Dlatego, aby wyrwać się z niskiego poziomu rozwoju 

musi być wysokie tempo wzrostu tak, jak to się działo w przeszłości w Japonii (Grabowiecki 

2015), Korei Południowej, która jeszcze w 1970 r. niewiele liczyła się w gospodarce 

światowej, a współcześnie pod względem tworzonego PKB zajmuje 11 miejsce w świecie. Jest 

to państwo, gdzie PKB per capita  w 2015 r. wynosiło 27222 USD (w cenach bieżących)12,  

ale wciąż tempo wzrostu oscyluje w granicach 3% i jest w stanie osiągnąć poziom rozwoju 

Japonii i państw europejskich najwyżej rozwiniętych będących w strefie euro (więcej na ten 

temat patrz: (Hűbner 2013, Wieszczycka 2013). 

Wracając do Japonii należy zauważyć, że zmalała jej konkurencyjność na rynku 

globalnym o czym świadczy spadek eksportu towarów, ale także importu. Eksport towarów 

w 2000 r. wynosił 479,2 mld USD, co stanowiło zaledwie 9,8% PKB (w USA 7,6%, 

w Chinach 20,6%, w Niemczech 28,2%) i wzrósł w 2005 r. o 24,2% (w cenach bieżących), 

w Niemczech o 77,7%, w USA o 15,2%, podczas gdy w Chinach nastąpiło potrojenie. 

W kolejnych latach 2008/2005 w Jaonii wzrost ten wynosił 28,2%, w Niemczech o 50%, 

w USA o 44,4%, a w Chinach o 87,5%. W 2009 r. załamanie eksportu Japonii w porównaniu 

z wyżej wymienionymi państwami było  większe i wynosiło 23,7%, po czym eksport wzrastał 

do 2011 r., kiedy był wyższy w stosunku do 2009 r. o 41,6%. Od 2011 r. następuje 

systematyczny spadek eksportu i w 2015 r. był niższy od szczytowego roku 2011 o 24%, gdy 

tymczasem w 3 innych państwach należących do czołówki światowej gospodarki w tym czasie 

                                                      
10  Źródło: RSRP 2011, s. 877, 2016, s. 880. 
11  Różnica w PKB per capita między Chinami a Japonią w 2010 r. wynosiła 38482 USD, a w 2015 r. 24953 

USD (na korzyść Japonii), zaś między Chinami a USA odpowiednio 42638 i 48230 USD (na korzyść 
USA). Według parytetu siły nabywczej różnice te były mniejsze i wynosiły w 2010 r. 39135, a w 2015 r. 
41598 USD. 

12  W Polsce 12404 USD (RSRP 2016, s. 880). 
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eksport zwiększał się. Do 2010 r. włącznie (poza 2008 r.) Japonia więcej eksportowała 

towarów niż importowała, od 2011 r. przeważa import nad eksportem. Saldo ujemne 

w obrotach towarowych z zagranicą dla 5 lat (2011-2015) wyniosło 381,3 mld USD. Wpływa 

to niekorzystnie na bilans płatniczy kraju i na wzrost zadłużenia państwa, które przeszło 

dwukrotnie przekracza  wartość PKB. Japonia charakteryzuje się bardzo wysokim 

zaangażowaniem kapitału za granicą, co obniża jej PKB (bo tworzony jest na terytorium 

innych państw) i eksportu. Wartości te wchodzą  w skład  tych państw, gdzie są wytwarzane. 

Zyski z bezpośrednich inwestycji zagranicznych ulokowanych w innych państwach poprawiają 

z kolei bilans płatniczy w pozycji rachunek finansowy (Bossak 2015, s. 223). Podane tu  

przykłady  świadczą o złożoności procesów gospodarczych, jakie zachodzą w poszczególnych 

państwach pod wpływem impulsów płynących z własnego kraju, z państw najbliższego 

i dalszego zaplecza. Na tym tle nasuwa się pytanie czy w przypadku gdy osiągnięto wysoki 

poziom rozwoju zaspokojenia potrzeb czy jest sens pobudzać sztucznie wzrost gospodarczy 

własnego kraju i zadłużania się, czy nie lepiej jest przenosić inwestycje (produkcję) na 

terytorium ich państw, jak czyni to Japonia, gdzie koszty wytwarzania są niższe, zapewniony 

jest rynek zbytu a jednocześnie następuje w nich poprawa warunków życia ludności. To się 

nazywa solidarność międzynarodowa przynosząca korzyści inwestorom (statystycznie trudno 

uchwytne) i biorcom (wzrost PKB, obrotów handlu zagranicznego), zamożności 

społeczeństwa). 

Czwartą, piątą i siódmą pozycję na świecie w wartości wytworzonego PKB w 2015 r. 

zajmowały państwa europejskie, które pod tym względem  jeszcze w 2000 r. wyprzedzały 

Chiny. Na ich temat oraz odnośnie Włoch (8 pozycja), Hiszpanii (14 pozycja) jest wiele 

codziennych doniesień w polskiej prasie , a także jest bogata literatura naukowa (między 

innymi Ther 2015, Rakowski 2015, 2017), dlatego pomijam ich omówienie13 z uwagi na 

ograniczoną objętość artykułu. Z państw euroazjatyckich na uwagę zasługuje Rosja, która do 

połowy lat 80. była drugą potęgą gospodarcza na świecie14. Po rozpadzie w końcu 1991 r. 

Związku Radzieckiego i po przeprowadzeniu nieudanych reform (Wiatr 2006, Yergin 2014 

s. 493) utraciła swoją mocarstwową pozycję w świecie, którą pragnie od mniej więcej 2005 r. 

ponownie odzyskać, co jest niemożliwe, pomimo olbrzymiej powierzchni i ogromnych 

zasobów bogactw mineralnych. Najwyższą wartość PKB osiągnęła Rosja w 2008 r. 

W stosunku do 2000 r. PKB w 2008 r. było przeszło dwukrotnie wyższe (tab. 1.), a w 2009 r. 

już niższe względem roku poprzedniego aż o 26,4% (w cenach bieżących i w stałych o 7,8%). 

W następnym roku nastąpił wzrost o 24,7% (w cenach stałych o 4,5%). Również w kolejnych 

3 latach notowano wzrost PKB, spadek według danych Banku Światowego nastąpił w 2014 r. 

                                                      
13  Częściowo o Niemczech już wspomniano. 
14  Rosja wraz z 14 innymi krajami wchodziła w skład Związku Radzieckiego, który był drugim mocarstwem 

gospodarczym na świecie. Przyjmując, że około 70-75% PKB Związku Radzieckiego wytwarzała Rosja, 
zasadne jest przyjęcie, że ona wówczas była druga potęgą.  
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i dalszy w 2015. Spadek wartości PKB w latach 2014-2015 wynika z deprecjacji rubla 

względem USD, albowiem w cenach stałych tempo wzrostu wynosiło  w 2013 r. 1,3%, w 2014 

r. zaledwie 0,6%, a w 2015 r. wzrost był zerowy. Spadek cen ropy naftowej na świecie oraz 

częściowe embargo nałożone na Rosję przez Unię Europejską i USA za agresję w 2014 r. na 

Ukrainę powoduje, że tempo wzrostu jest mało zauważalne, co przy wysokich wydatkach na 

zbrojenia i na wojsko nie przyczynia się do poprawy warunków życia zdecydowanej 

większości mieszkańców. Podobnie jak w USA, tak również w Rosji 1% najbogatszych rodzin 

przywłaszcza więcej niż połowę dochodów, przy czym większe rozpiętości między 

najbogatszymi a najbiedniejszymi występują w Rosji. (GȍranTherborn 2015, Wosińska 2010). 

Pomimo częściowych wysiłków w zakresie wzrostu gospodarczego Rosja pod względem 

wartości PKB zajmowała w 2008 r. 9, a w 2015 r. 12 pozycje na świecie. W międzyczasie 

wyprzedziły ją między innymi Indie, Kanada i Korea Południowa. Dodatnią cecha Rosji jest 

wysoka nadwyżka eksportu nad importem utrzymująca się od wielu lat. Zawdzięcza to ropie, 

gazowi ziemnemu i innym surowcom. Udział paliw mineralnych i materiałów pochodnych 

w eksporcie w 2005 r. i 2015 r. wynosił 62%, a wraz z innymi surowcami 66%, co świadczy 

o pewnym zacofaniu technologicznym państwa. W żadnym innym państwie wymienionym 

w tab. 1. udział surowców i paliw nie przekraczał w 2015 r. tej liczby i przykładowo wynosił 15 

(w % ogółu): 
 2005 2015 

USA 7,5 12,1 
Chiny 3,3 1,8 

Japonia 1,9 3,3 
Niemcy 3,6 3,8 
Brazylia 23,5 34,4 
Australia 46,6 57,3 (w tym paliwa 25%) 
Kanada 27,5 28,3 (w tym paliwa 19%) 
Indie   

 

W takich państwach, jak Kanada, Brazylia, a szczególnie Australia, udział paliw 

w eksporcie nie jest zbyt wysoki, wobec czego państwa te nie są tak silnie narażone na szoki 

cenowe ropy naftowej jak Rosja. Warto przypomnieć, że nawet w XXI wieku cena ropy 

naftowej za 1 baryłkę kształtowała się w przedziale 28-120 USD. Dywersyfikacja eksportu 

surowców, w takich krajach jak Australia, Kanada, Brazylia, a nie monokultura jak w Rosji 

i Arabii Saudyjskiej (jeszcze bardziej) pozwala w razie wahań cen, jeśli nie na uniknięcie to na 

zmniejszenie ich skutków gospodarczych. Rosja opierając się głównie na eksporcie paliw 

uzależniona jest głównie od popytu zgłaszanego na te nośniki energii od krajów europejskich, 

z których część szuka innych dostawców. Dynamika eksportu ulegała pokaźnym wahaniom. 

W latach 2000-2008 wartość eksportu wzrosła ze 103,1 mld USD do 467,6 mld, ale 

w następnym roku zanotowano spadek aż o 35,5% (w cenach bieżących), po czym można było 

                                                      
15  Źródła: RSRP 2016, s. 873-874. 
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do 2013 r. zaobserwować wzrost do wartości 527,4 mld . W 2015 r. wartość eksportu Rosji 

była mniejsza (343,5 mld USD) niż w 2010 r. o 52,2 mld USD. W wyniku zdecydowanej 

przewagi eksportu nad importem saldo dodatnie w obrotach w latach 2005–2015 wynosiło 

1993 mld USD czyli przeciętnie rocznie poprawiało to  bilans płatniczy kraju o 181,18 mld 

USD. Wahania w eksporcie maja odzwierciedlenie w wartości PKB. Mianowicie spadek 

eksportu w 2009 r. o 35,5% spowodował spadek PKB o 26,4%, wzrost eksportu w 2010 r. 

o 31,9% pociągnął za sobą powiększenie PKB o 24,7%. Dalszy wzrost eksportu w 2013 r. 

w porównaniu z 2010 r. o 32,6% przyczynił się do powiększenia PKB aż o 46,3%  

(w cenach bieżących) by w 2015 r. w stosunku do 2013 r. przy spadku eksportu o 34,9% 

przyczynił się do skurczenia PKB o 38,2%. Właśnie to jest cena jaką płaci Rosja za tak 

duży eksport paliw16. Trudno jest w takich warunkach realizować założenia polityki 

społecznej przyczyniającej się do  poprawy jakości życia ludności. Mniejszy PKB to także 

niższe dochody budżetowe, co przy utrzymaniu wysokich wydatków militarnych musi się 

odbyć zmniejszeniem pieniędzy na cele społeczne (więcej na temat Rosji: Yergin 2014,  

s. 509-556, Cheda 2017).  

Z pozostałych 15 państw wymienionych w tab. 1. na wyróżnienie zasługują Indie. 

Niektórzy autorzy (Wosińska 2010, Lubowski 2013, Yergin 2014, s. 397-426, Tokarski 2014) 

upatrują, że w niedługim czasie staną się trzecią lub nawet drugą potęgą gospodarcza świata. 

Przyśpieszony rozwój Indii został zapoczątkowany przez nowy rząd powołany w 1991 r., który 

wprowadził szereg reform i ograniczył rolę państwa w gospodarce na rzecz prywatnego 

kapitału. Przypomnieć należy, że Indie to kraj demokratyczny liczący przeszło 1 mld 

mieszkańców bardzo zróżnicowany pod względami wyznaniowym (religijnym, etnicznym, 

kulturowym) i gdzie wciąż żyje najwięcej ludzi biednych na świecie, ale jakże o bogatej 

historii i kulturze. O zacofaniu gospodarczym Indii świadczy PKB przypadające na 

1 mieszkańca, który w poszczególnych latach w cenach bieżących i w sile nabywczej wynosił 

(w USD): 

 

 bieżąco  w sile nabywczej 
1960 84 12,1 
1970 112  
1980 277  
1990 386  
1995 388 1826 (RSRP 2007 s. 874) 
2000 875 1528 (2392 RSRP 2007 s. 874) 
2005 757 2209 (3402 RSRP 2007 s. 874) 
2010 1406 3650 
2014 1586 6089 (RSRP 2016 s. 881) 

 

                                                      
16  Przykładowo spadek cen ropy naftowej i surowców w 1998 r. powiększył  deficyt w budżecie 

państwa.Rosja nie była w stanie spłacać długów. Dodatkowo kryzys gospodarczy w Azji spowodował 
odpływ kapitału. W tych warunkach Rosja była zmuszona ogłosić niewypłacalność.  
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Pomimo zastrzeżeń zgłaszanych do PKB jako miary dobrobytu i różniących się danych 

podawanych w rocznikach statystycznych z poszczególnych lat wynika, że dochód ten 

zwiększa się, ale ciągle jest niski tak wyrażony w cenach bieżących, jak i według parytetu siły 

nabywczej. Dla porównania w Chinach dochód ten per capita w 2014 r., był przeszło 

dwukrotnie wyższy. Wartość PKB w Indiach w przeciągu 15 lat wzrosła 5,5 razy i co jest 

interesujące, nie było we wzroście PKB załamania, nawet w 2009 r.. Dlatego nastąpił awans 

Indii pod względem potencjału gospodarczego z 13 miejsca na świecie jaki zajmowała 

w 2000 r. na 6, co świadczy o jej przyspieszonym rozwoju. W 2000 r. nawet terytorialnie 

niewielka Korea Południowa, Hiszpania, Włochy i o kilkukrotnie większej powierzchni 

Kanada, Australia niż Indie, ale o stosunkowo niewielkiej liczbie mieszkańców (Kanada 36 

mln, Australia 24 mln), wyprzedzały to państwo w wartości wytwarzanego PKB. Natomiast 

w zakresie eksportu towarów Indie w 2015 r. zajmowały dalekie 15 miejsce na świecie, przy 

zdecydowanej przewadze importu nad eksportem, co powoduje że ogólne saldo obrotu 

towarów było ujemne (w  2010 r. wynosiło 106,3 mld USD, a w 2014 r. wzrosło do 141,7 

mld). Tymczasem w zakresie świadczonych usług Indie uzyskują saldo dodatnie, które w 2010 

r. opiewało na kwotę 15,3 mld  USD, a w 2014 r. na 74,5 mld USD. 

Pomimo olbrzymiego postępu w rozwoju jakie uczyniły Indie wciąż jednak ich 

gospodarka słabo jest powiązana z gospodarką światową. Jeżeli dodam, że pod względem 

liczby mieszkańców Indie w 2015 r. niewiele ustępowały Chinom (o 70 mln) o tyle wartość ich 

PKB była 4,2 razy mniejsza, a importu 4,3 razy i eksportu 8,5 razy niższa. Udział eksportu 

towarów i usług w wartości PKB w obu państwach w 2014 r. był jednakowy i wynosił 23%, 

ale w odniesieniu do 1 mieszkańca eksport i import przedstawiał się w 2015 r. następująco 

(w USD):17 
 

 Import Eksport 
Indie 300 204 
Chiny 1220 1660 
USA 7173 4676 

Japonia 5122 4936 
Korea Pd. 8680 10474 

Rosja 1274 2395 
Niemcy 13036 16438 

W. Brytania 10317 7429 
Francja 8738 7669 

Hiszpania 6598 6015 
Włochy 3822 7667 
Brazylia 860 920 
Kanada 11791 11380 

Australia 8346 7859 
Meksyk 3112 2998 

 

                                                      
17  Źródło: RSRP 2016, s. 869-870. 
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Uwzględniając tylko 2015 r. widać, że nadwyżkę eksportu nad importem posiadało 6 

państw, przy czym na 1 mieszkańca najwyższą Niemcy (3402 USD) i Korea Pd. (1974), nieco 

niższą Rosja (1121), a niewielką Włochy (845), Chiny (440) i minimalną Brazylia (60). Z kolei 

w imporcie przodowała Wielka Brytania (2888 USD), USA (2497) i Francja (1069). 

W pozostałych państwach import niewiele przewyższał eksport. Biorąc pod uwagę interes 

innych państw dla ich rozwoju  jest lepiej jeżeli dynamicznie wzrasta w innych państwach 

import, bo tam znajduje się rynek zbytu dla swoich wyrobów. Stąd też tak wielkie jest 

znaczenie USA, Chin, Niemiec w pobudzaniu gospodarki światowej, bo są największymi 

importerami, a stosunkowo niewielkie Australii zajmującej 13 miejsce w PKB, Brazylii 

(9 miejsce), Rosji. Przy czym Australia ma  ograniczony popyt, bo jej liczba mieszkańców jest 

6 krotnie mniejsza od Rosji, a wartość importu mniejsza zaledwie o 19,3%. Na te 3 państwa 

o największym imporcie przypadało 30,7% ogólnoświatowego importu. Dowodzi to o dużym 

znaczeniu tych państw w pobudzeniu eksportu (i zarazem rozwoju gospodarczego) innych 

krajów. Dalsze 11,4% importu przypadało na Japonię, Francję i Wielką Brytanię oraz 7,7% na 

Koreę Pd., Kanadę i Włochy. Zatem 6 pozostałych państw należących do czołówki 

gospodarczej świata koncentrowało 9,3% importu światowego. W sumie na państwa 

wymienione w tab. 1 (15) przypadało 72% wytworzonego ogólnoświatowego PKB, 59,5% 

importu i tyle samo eksportu. Dane te świadczą o tym, że pod względem powiązań 

gospodarczych są słabiej zintegrowane z otoczeniem, co wynika z ich potencjału 

demograficznego i ekologicznego. Na obszarze wymienionych 15 państw mieszkało w 2015 r. 

4,015 mld ludności, co stanowiło że omawiane państwa wytwarzają większą wartość PKB od 

ich udziału w liczbie mieszkańców świata. Czyli mają tzw. nadwyżkę znaczeniową. 

W grupie tych 15 państw znajdują się 3 państwa zajmujące czołowe miejsca na świecie 

pod  względem potencjału demograficznego, do tego dochodzi Brazylia, zajmująca 5 miejsce 

(204 mln), Rosja – 9 miejsce, Meksyk – 11 miejsce (szerzej patrz: Rakowski 2008, 2010). 

Pozostałe państwa liczące poniżej 100 mln mieszkańców, w tym najmniej Australia (24 mln) 

i Kanada (36 mln). Wysokie roczne tempo wzrostu PKB może być częściowo niwelowane przez 

przyrost naturalny i dodatnie saldo migracji ludności. Najwyższym przyrostem naturalnym 

charakteryzowały się w 2014 r. Meksyk (14‰), Indie (12,6‰) i Brazylia (8,6), a ubytek 

naturalny występował w Niemczech i Włoszech (–2,7‰), Japonii (–2,0‰), Hiszpanii (–0,1‰). 

Uwzględniając więcej wskaźników niż PKB, spośród tych państw najwyższy poziom 

rozwoju społecznego, gospodarczego reprezentowały: Australia, USA, Niemcy, Japonia, 

Kanada, Korea Pd. (HDI powyżej 900). Bardzo wysokim poziomem charakteryzowały się: 

Francja, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania. Z kolei Rosję i Meksyk zakwalifikowano do 

poniżej wysoko rozwiniętych (HDI w przedziale 796-750), Brazylię do powyżej średnio 

rozwiniętych (HDI 730), Chiny do średnio rozwiniętych (HDI 699), Indie (HDI 554) do słabo 

rozwiniętych (Rakowski 2015). Przeto państwa o największej liczbie mieszkańców 

reprezentują z grupy badanej jak dotychczas najniższy poziom rozwoju. 
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MOC PAŃSTW 

Nieco inna  będzie kolejność znaczeniowa państw na świecie, jeżeli uwzględni się więcej 

parametrów odzwierciedlających ich potencjał. Autorzy raportu (Arak, Lewicki 2017), aby 

uszeregować państwa według ich mocy uwzględnili 7 elementów przypisując im pewną wagę, 

przy czym 50% stanowił indeks kapitału, w tym PKB wyrażone w sile nabywczej. 
 

Tabela 3. Ranking krajów na podstawie Indeksu mocy  

Państwo Miejsce 

Indeks 
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USA 
Chiny 
Rosja 
Indie 

Niemcy 
Wielka Brytania 

Francja 
Japonia 
Brazylia 
Kanada 

Australia 
Włochy 

Indonezja 
Arabia Saudyjska 

Hiszpania 
Korea Pd. 
Meksyk 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

16,22 
12,49 
5,25 
5,24 
3,09 
2,96 
2,78 
2,43 
2,40 
2,03 
1,83 
1,65 
1,59 
1,44 
1,42 
1,27 
1,17 

13,66 
16,37 
3,18 
6,61 
3,70 
2,38 
2,26 
3,65 
2,42 
1,51 
1,12 
1,91 
2,28 
1,32 
1,39 
1,65 
1,76 

31,03 
8,21 
8,99 
3,04 
3,35 
4,11 
4,37 
1,44 
1,25 
0,82 
0,83 
1,89 
0,49 
2,28 
1,74 
1,49 
0,36 

7,12 
7,31 

12,75 
2,32 
0,27 
0,19 
0,43 
0,28 
6,51 
7,08 
5,98 
0,23 
1,41 
1,67 
0,39 
0,08 
1,51 

4,08 
17,02 
1,87 

16,26 
1,15 
0,93 
0,97 
1,77 
2,62 
0,55 
0,40 
0,91 
3,22 
0,41 
0,70 
0,71 
1,62 

27,40 
10,80 
0,60 
0,20 
7,60 
7,40 
4,40 
3,20 
1,20 
3,80 
4,60 
3,80 
0,00 
0,80 
2,40 
2,20 
0,20 

7,60 
9,69 
5,33 
2,17 
0,56 
0,58 
0,67 
0,12 
1,24 
2,23 
2,23 
0,21 
2,29 
3,16 
0,22 
0,23 
1,10 

6,16 
6,09 
7,79 
0,09 
0,16 
6,14 
7,82 
3,09 
1,79 
0,16 
0,09 
0,16 
0,12 
0,12 
3,16 
0,09 
0,12 

Źródło: http://index.ineuropa.pl 
 

Czytelników interesujących się tym zagadnieniem odsyłam do Raportu. Okazuje się, że  

1 i 2 miejsce  podobnie jak w tab. 1., zajmują USA i Chiny. Przy czym indeks kapitału był nieco 

wyższy w Chinach (to zasługa PKB w sile nabywczej), ale indeks militaryzacji (wydatki na 

zbrojenia) było przeszło trzykrotnie wyższy w USA, podobnie jak indeks kultury. Zbliżony był 

indeks dyplomacji, a w pozostałych indeksach przewagę miały Chiny – najwyższą w indeksie 

zasobów ludzkich. Kolejność pozostałych 13 państw omawianych w pierwszej części artykułu 

pod względem indeksu mocy jest różna. Mianowicie 3 miejsce zajęła Rosja dzięki rozległemu 

terytorium, militaryzacji i indeksu dyplomacji, przy niskim indeksie kultury i kapitału (tab. 3). 

Czwarte miejsce zajęły Indie z bardzo wysokim indeksem zasobów ludzkich i bardzo niskim 

dyplomacji i kultury. Trzy kolejne miejsca (5,67) zajęły Niemcy, Wielka Brytania (przesunięcie o 

1 miejsce w dół w porównaniu z PKB) oraz Francja (również 7 w PKB). 
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Niemcy i Wielka Brytania wyróżniają się wysokim indeksem kultury, a Wielka Brytania 

dodatkowo indeksem dyplomacji, zaś Francja kultury i militaryzacji. O 5 miejsc niżej niż 

wartość PKB została sklasyfikowana Japonia z bardzo niskim indeksem zasobów naturalnych 

ziemi. Z kolei Brazylia i Kanada tak w PKB, jak i w indeksie mocy zajmowały identyczne 

miejsca (9 i 10) dzięki dużym zasobom ziemi, a w Kanadzie dodatkowo kultury. 

Wyżej w rankingu mocy niż w PKB awansowały Australia o czym zdecydowały zasoby 

ziemi i kultury przy bardzo niskim (podobnie jak Kanada) indeksie dyplomacji. Natomiast 

uległa w stosunku do PKB obniżeniu ranga Włoch, Hiszpanii, a także Korei Pd. I Meksyku.  

Te ostatnio wymienione państwa zajmowały w rankingu mocy 16 i 17 miejsca (w PKB 11 

i 15) Natomiast wśród 15 państw indeksu mocy (13 i 14 miejsce) zajęły Indonezja (zasoby 

ludzkie) i Arabia Saudyjska (zasoby naturalne – 4 miejsce wśród 17 państw uwzględnionych w 

tab. 3). 

Zatem ranking mocy państw pokrywa się w przeważającym stopniu z PKB wyrażonym 

w cenach bieżących. Przesunięcia niektórych państw w górę lub w dół w rankingu mocy 

spowodowany jest przede wszystkim zasobami ludzkimi lub zasobami ziemi. Te dwa czynniki 

odgrywają pewne znaczenie w tworzenie PKB, ale większą jakość zasobów ludzkich, 

uzbrojenie pracy, technologie i wydajność pracy, ziemi a tych parametrów i kilka innych nie 

uwzględniono w rankingu mocy a wymagał on bardzo pracochłonnych obliczeń. 

PODSUMOWANIE 

Okazuje się, że wśród 15 państw poddanych analizie wartości PKB w 2015 r. znalazło się  

7 państw o największej powierzchni na świecie (kolejno: Rosja, Kanada, Chiny, USA, 

Brazylia, Australia, Indie) i 3 o największej liczbie mieszkańców (Chiny, Indie, USA).  

Ze względu na reprezentowany potencjał demograficzny zabrało takich państw jak Indonezja 

(256 mln), Pakistan (200 mln), Nigeria (180 mln), Bangladesz (159 mln). Nie mniej jednak 

wśród tej pozostałej 12 z 15 są państwa, które przekroczyły 200 mln mieszkańców (Brazylia), 

bądź 100 mln (Rosja, Japonia, Meksyk). Pozostałych 8 państw mieściło się w przedziale 24-81 

mln ludności, z tego 6 to kraje europejskie. Powierzchniowo (100 tys. km2) najmniejszym 

państwem, z 15 omawianych, zajmującym 11 miejsce na świecie w tworzeniu PKB, to Korea 

Pd. – fenomen rozwoju w skali światowej (Hűbner 2013, Wieszczycka 2013). Dane 

prezentowane w tab. 1. pozwalają stwierdzić, że tylko w przeciągu 15 lat zaszły istotne 

przetasowania wśród 14 państw (USA cały czas zajmowały 1 miejsce) w zakresie kolejności, 

jakie zajmowały pod względem potencjału gospodarczego w poszczególnych latach. Czyli 

bardzo zmieniła się dynamika wzrostu państw wskutek różnych okoliczności, w tym przede 

wszystkim z braku umiejętności rządzenia ekipy utrzymującej władzę polityczną. W tym 

momencie dotykamy sedna problemu. Nawet kraje o nikłych zasobach surowców i o małym 

potencjale demograficznym (Korea Pd. w 1950 r. 19 mln, a w 2015 r. 49 mln mieszkańców) są 

w stanie wyrwać się zacofania jeżeli ster rządu obejmują ludzi światli, cieszący się autorytetem 



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 

30 

i potrafiący zmobilizować mieszkańców do pracy, w tym do pracy twórczej. Następna refleksja 

jak pojawia się na tle analizy wzrostu PKB jest następująca: czy warto dążyć do dalszego 

wzrostu PKB kosztem środowiska przyrodniczego, a często również kosztem innych nacji, lub 

pewnych grup ludności, jeśli osiągnięto wysoki PKB per capita? 

Europa Zachodnia to osiągnęła, ale zaniedbała rozwój swoich byłych kolonii w Afryce, 

częściowo w Azji a teraz przeżywa kłopoty związane z napływem imigrantów i w rozwiązaniu 

tego problemu na siłę chce włączyć inne państwa, które z kolonializmu politycznego 

i ekonomicznego nie czerpały korzyści.  
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PAŃSTWA WIODĄCE W GOSPODACE ŚWIATOWEJ 

 
 

Streszczenie 
W 2016 roku istniało na świecie 190 państw jako podmiotów gospodarczych i prawa 
międzynarodowego. Spośród nich są państwa, które odgrywają ważną rolę polityczną, 
kulturalną, militarną i gospodarczą na świecie. Celem artykułu jest wskazanie państw, które 
pod względem gospodarczym odgrywają wiodące znaczenie. W artykule wskazano 15 państw, 
które w zakresie wytwarzania PKB, powiązań handlowych i finansowych z innymi państwami 
decydują o rozwoju gospodarczym świata. Szczególne znaczenie w gospodarce światowej 
mają USA i Chiny. 

 
 
 

LEADING COUNTRIES IN GLOGAL ECONOMY 
 
 

Abstract 
In 2016 there were 190 countries in the world as economic entities and international law 
subjects. Among them there are countries which play an important political, cultural, military 
and economic role in the world. The aim of the article is to identify the countries which play  
a leading role in economic terms. The article shows 15 countries which in the scope of 
producing GDP, commercial and financial relations with other countries decide on world 
economic development. The USA and China are of particular importance. 

 
 



Gospodarka i Finanse.  Zeszyt 8.  Polska i świat wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych. 

 

33 

 

 

 

 

 
Dominik Gira  

Jaroslava Hečková  
Alexandra Chapčáková 

 
 

COMPARISON OF RANKING  
IN ECONOMY FREEDOM INDEX  

OF V4 COUNTRIES  
IN YEARS 2003–2014 

 

 

ECONOMY FREEDOM INDEX 

Economy freedom index is compiled by The Heritage Foundation and The Wallstreet Journal. 

Its structure is based on four groups of base components which purpose is to monitor 

governmental tools for manipulating economy. The groups are: government size, regulatory 

efficiency, rule of law and economy / market openness. These components monitor ten spheres 

of economy freedom which are based on averaged weights of monitored variables which are 

then evaluated on a scale of 0 up to 100 points. This methodology ensure high level of 

complexity of the index (Belanová, 2014).  

DATA SOURCE AND METHODOLOGY 

We based our analysis on juxtaposition of medians, because of medians immunity to extreme 

values included in set of statistics, which distort the results of mean methodology. They also 

allow mitigating the influence of non available data among the set of statistics(Š. Lyocsa, 

E. Baumol, T. Vyrost, 2013). We compared identified individual values of countries of the 

concrete index component to the index value represented by overall V4 cluster values. Then we 

group the values of each one component according to the difference related to overall cluster 

value into two groups. In first group we include values higher than the overall cluster value, 

which we consider as area well performing in descending order of median values. Into second 

group we include components with value lower than the overall cluster value, which we 

consider as problematic area in ascending order.  
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Table 1. Values of EconomyFreedom Index from 2003 to 2013 

Country 
Index 
component 

Year: 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
SR: Over 

all score 
59,0 64,6 66,8 69,8 69,6 70,0 69,4 69,7 69,5 67,0 68,7 

ČR: 67,5 67,0 64,6 66,4 67,4 68,1 69,4 69,8 70,4 69,9 70,9 
HU: 63,0 62,7 63,5 65,0 64,8 67,6 66,8 66,1 66,6 67,1 67,3 
PL: 61,8 58,7 59,6 59,3 58,1 60,3 60,3 63,2 64,1 64,2 66,0 

 

SR: Property 

rights 
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 55,0 50,0 50,0 50,0 

ČR: 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 65,0 65,0 70,0 70,0 
HU: 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 65,0 65,0 70,0 65,0 
PL 70,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 55,0 60,0 60,0 60,0 

 

SR: Freedom 

from 

corruption 

37,0 37,0 37,0 40,0 43,0 47,0 49,0 50,0 45,0 43,0 40,0 
ČR: 39,0 37,0 39,0 42,0 43,0 48,0 52,0 52,0 49,0 46,0 44,0 
HU: 53,0 49,0 48,0 48,0 50,0 52,0 53,0 51,0 51,0 47,0 46,0 
PL: 41,0 40,0 36,0 35,0 34,0 37,0 42,0 46,0 50,0 53,0 55,0 

 

SR: Fiscal 

freedom 
67,5 68,5 81,9 89,5 89,5 89,4 84,1 84,0 84,2 84,2 84,7 

ČR: 67,2 67,0 68,2 68,8 69,9 71,3 80,2 80,1 81,0 82,0 82,0 
HU: 65,6 65,6 67,9 68,2 68,8 70,0 70,6 68,6 69,7 78,6 79,7 
PL: 65,6 64,9 68,3 68,7 68,6 68,6 69,0 74,9 74,0 74,4 76,0 

 

SR: Government 

spending 
22,3 42,4 42,4 52,5 53,7 53,9 57,4 64,5 63,7 48,2 58,0 

ČR: 45,6 40,9 15,1 36,8 47,1 45,6 43,0 45,6 44,8 36,8 43,5 
HU: 22,3 20,1 25,6 27,1 26,8 26,5 19,2 25,9 27,4 24,4 29,7 
PL: 46,1 35,1 30,3 39,5 44,8 43,5 42,2 46,8 43,8 40,3 43,0 

   

SR: Business 

freedom 
70,0 70,0 70,0 69,3 70,7 69,5 73,4 72,6 73,4 71,0 71,0 

ČR: 70,0 70,0 70,0 57,8 61,1 64,2 65,1 65,5 69,8 67,7 65,8 
HU: 70,0 70,0 70,0 70,8 70,2 74,4 77,4 76,8 76,5 79,8 79,1 
PL: 70,0 70,0 70,0 56,5 55,3 54,2 53,7 62,2 61,4 61,4 64,0 

 

SR: Labor 

freedom 
N/A N/A 75,7 76,7 76,1 77,1 75,3 65,1 64,5 58,1 72,2 

ČR: N/A N/A 57,7 60,3 59,7 66,1 67,8 76,4 77,0 77,9 85,5 
HU: N/A N/A 68,2 69,5 68,7 70,3 68,4 67,6 67,7 67,6 64,4 
PL: N/A N/A 60,0 61,2 61,4 61,3 59,8 61,5 61,2 61,3 62,9 

 

SR: Monetary 

freedom 
71,3 80,8 78,0 77,8 76,6 76,9 78,7 78,2 81,6 83,5 79,1 

ČR: 81,9 84,6 88,9 85,9 86,3 80,3 79,7 75,6 80,0 81,5 81,7 
HU: 70,6 73,7 75,6 74,3 76,6 77,2 73,8 74,1 75,9 76,1 77,1 
PL: 73,5 78,1 82,3 79,6 80,3 82,3 80,8 78,1 78,1 79,1 77,7 

 

SR: Trade 

freedom 
72,8 72,8 72,8 82,4 86,6 86,0 85,8 87,5 87,6 87,1 86,8 

ČR: 73,6 73,4 76,8 82,4 86,6 86,0 85,8 87,5 87,6 87,1 86,8 
HU: 76,0 76,0 70,0 82,4 86,6 86,0 85,8 87,5 87,6 87,1 86,8 
PL: 70,2 70,4 79,2 82,4 86,6 86,0 85,8 87,5 87,6 87,1 86,8 

 

SR: Investment 

freedom 
70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 75,0 75,0 75,0 

ČR: 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
HU: 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 75,0 75,0 70,0 75,0 
PL: 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 65,0 65,0 65,0 

             

SR: Financial 

freedom 
70,0 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

ČR: 90,0 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 
HU: 70,0 70,0 70,0 70,0 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
PL: 70,0 70,0 70,0 70,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 70,0 

(Assembled according the data from: http://heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year; Construction: own) 
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In period before financial/economic crisis from 2004 to 2008 Slovakia reached its highest 

evaluation between V4 countries in overall score of the index, while in 2008 Slovakia scored 

70,0 points, which was not only the highest score of Slovakia recorded for the monitored 

period, but also the third highest score between V4 countries overall. Highest score was 

recorded only for Czech Republic in 2011, 70,4 points and even higher in 2013, 70,9 points. 

In the period of years 2003/2004 it was the Czech Republic achieving best results within the 

V4 cluster. In 2009 Czech Republic shared its first place with Slovakia.  

In the area of property rights have Czech Republic and Hungary almost identical 

development until 2013 when Hungary dropped by 0,5 points from value of 2012 which was 

70,0 points. Despite the loss of control over one's own monetary policy, by accepting the 

common Euro currency in 2009 is the evaluation of Slovakia sizable in this area. It occurs 

a drop annually by a 0,5 point after the Euro acceptance, but in the next two years Slovakia 

gains the highest evaluation of this area.  

In years 2003 and 2005 we can observe the identical tendency development through all 

monitored countries in the area of business freedom, which indicates common ground actions 

in this area in order to meet the European Union entry criteria. The index component that 

monitors the freedom of trade occurs a harmonization, beginning in 2006 and its further 

identical development. We presume this development to be a result of the common entry 

process, respectively result of gaining good movement freedom, the absence of tariffs and 

export-import charges thanks to gained access to domestic markets of other member states in 

which the majority of overall export is directed.  

Areas in which none of the monitored countries received more than 51 points average are 

freedom from corruption and government spending which indicates non-transparent and 

inefficient use of public funds.  

From the overview of monitored period, Slovakia obtain the best results, with median on 

69,4 points. It's strongest areas according to median values, are trade freedom 86 points, fiscal 

freedom 84,2 points and monetary freedom 78,2 points which was certainly achieved thanks to 

it's membership in European Monetary Union. On the contrary, significant shortcomings can 

be found in freedom from corruption, in which Slovakia received only 43 points median. That 

is the second smallest count in V4 cluster. This result confirms the long-term claims of analysts 

and international agencies like Transparency International about significant issue with 

corruption in Slovak Republic (Mulcahy, 2012). The second problematic area is property 

rights, in which the difference between maxima and minima of the monitored period represents 

only 5 points. Median of this component is 50 points. The most significant factor probably 

causing this state is low efficiency by dealing with the issue with illegal constructions, which 

the current state of legislative allows to legalize additionally. Then these formerly illegal 

constructions violate the property rights of the owners of parcels they were build on, and/or 

neighbors of such constructions in some way.  We think this issue is also connected to, 
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previously mentioned, high level of corruption in government management field. The third 

problematic area is government spending whit median 53,7 points. This area was identified as 

problematic also in case of Czech Republic.  

From the point of view of overall score medians high to low, the Czech Republic 

achieved the second highest score. It's top three strong areas, by which we also understand the 

median value of all noted values during the monitored period in the concrete component, in this 

order are: trade freedom 86 points, monetary freedom 81,7 points and financial freedom with 

assessment is 80 points. On the contrary, the three weakest areas, according to the same 

structure indicator, in order from the weakest are: government spending 43,5 points, freedom 

from corruption 44 points and business freedom 65,8 points. Whereas individual partial 

indicators, as same as the aggregated indicator of overall EFI score are measured on a scale 

from 0 to 100 points, considered number of countries included in indexing, is questionable if its 

suitable to consider an area which is evaluated with 65,8 points as problematic. It’s highly 

possible, that only we perceive it as problematic because of construction of the analysis and 

specified criteria.  

The median overall score achieved by Hungary is 66,1 points. To the strongest sites of 

Hungary's business environment belongs trade freedom with its 86 points, monetary freedom 

75,6 points and business freedom 74,4 points. We note problems especially in the field of 

government spending, where Hungary achieves the lowest score among the V4 cluster, only 

25,9 points median. The second area with relatively low score is freedom from corruption 50 

points. But this score is also the highest among V4 countries in this category, so it is the similar 

situation to Czech Republic and its score in trade freedom component. Despite that the median 

value is about 15,8 points lower, maximal value represents 53 points, ie an absolute value. The 

last problematic field according to our methodology is labor freedom whit middle value of 67,7 

points. This value is also relatively high, so we can mark it as low and problematic only in 

terms of our analysis methodology, because from the point of view of index construction, this 

value is almost three quarters of the maximum score points.  

For Poland, the lowest overall score is recorded with the median value of 60,3 points. 

Based on our analysis for its strength points we consider trade freedom with 86 points, 

monetary freedom with 79,1 points and fiscal freedom with 68,7 points of median value. To it's 

weaknesses we include freedom from corruption, where the median is equal to 41 points, 

which is the lowest value in between the V4 countries, through the monitored period. Other 

relatively low evaluated areas are government spending 43 points and property rights 50 points.  

On the base of this analysis we can declare that countries among V4 cluster share some of 

weak and strong areas. We have noted common frequent appearance of high ranking of trade 

and monetary freedom, respectively low ranking of government spending and freedom from 

corruption. We consider interesting results in the trade freedom area where all countries 

through the cluster receive identical value of median equal to 86 points and also identical 
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maximum value 87,5 points. This area shows trend of continual identical growth through the 

entire monitored period, but its annual mean is decrease by -0,055 points a year. 

SUMMARY 

Index of economy freedom due to its construction and complexity is a reliable source of 

information about the quality of business environment among certain country. We based our 

analysis methodology on median values to prevent the influence of extreme numbers and 

missing data, thus enhancing the reliability of our analysis. The results of the analysis shows 

that V4 cluster countries share common trends in economic freedom index components such as 

business freedom and trade freedom, which we think indicates the strive to meet the European 

Union entry criteria, thus the harmonization. We also identify common strong sites such as 

trade and monetary freedom, and also weaknesses in government spending and freedom from 

corruption. These issues (freedom from corruption and government spending) are most 

probably related to each other as the high amount of corruption significantly decreases the 

efficiency of government spending in public finance area.  

 
REFERENCES 

1. Lyocsa Š., Baumohl E., Vyrost T., Kvantitatívnemetódy vekonómií I. Košice: elfa, s.r.o., 2013, vydanie 1. 
2. Belanová K., Komparácia kvality podnikateľského prostredia v krajináchVyšehradskej štvorky  

s osobitným akcentom na dostupnosť finančných zdrojov.Biatec22. ročník 1/2014, [online], [cit. 2014-10-
13]; Available online at:<www.nbs.sk/_img/Documents/_PUB-LIK_NBS_FSR/Biatec/Rok 2014/01-
2014/03_biatec14-1_belanova.pdf > 

3. Mulcahy S., 2012. Money, politics, power: Corruption risks in Europe.[online], [cit. 2015-2-17]; 
Transparency International, 2012, Available online at: <http://www.transparen-cy.org/whatwedo-
/pub/money_politics_and_power_corruption_risks_in_europe> 

4. HERITAGE.org,. 2014. Index of Economic Freedom Explore the data. [online], [cit. 2014-7-10]; 
Available online at: < http://heritage.org/index/explore?view=byregion-country-year > 

  



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 

38 

 
 
 
 

Dominik Gira, JaroslavaHečková, Alexandra Chapčáková 
University of Prešov in Prešov, Faculty of Management, Slovakia 

 
 

COMPARISON OF RANKING IN ECONOMY FREEDOM INDEX 
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Abstract 

This article is dedicated to analyze the development of economy freedom index score in V4 
cluster countries. It is divided into two parts, where in the first part we state a short description 
of the index itself as well as the methodology of our analysis and the criteria for evaluation of 
the outcomes. The second part of the article includes the analysis outcomes evaluation, in order 
to identify strong and weak sides of each country within the index components. It also provides 
further commentary with emphasis on matters of interest which were identified this way. 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: Economy freedom index, median, index score evaluation, V4 cluster. 

 

 
PORÓWNANIE CZTERECH PAŃSTW V4  

WG INDEKSU EKONOMICZNEJ WOLNOŚCI  
W LATACH 2003–2014 

 
 

Streszczenie 
Artykuł poświęcony jest analizie rozwoju wskaźnika indeksu wolności gospodarczej w krajach 
klastra V4. Jest on podzielony na dwie części, w pierwszej części znajduje się krótki opis 
samego indeksu i metodologii analizy oraz kryteria oceny wyników. Druga część artykułu 
zawiera ocenę wyników analizy w celu zidentyfikowania silnych i słabych stron każdego kraju 
w ramach składników indeksu. Dostarcza ona również dalszego komentarza ze szczególnym 
uwzględnieniem spraw, które zostały zidentyfikowane w ten sposób. Niniejszy artykuł został 
opracowany w ramach projektu VEGA Nr 1/0173/15 "Analityczny przegląd aspektów 
determinujących rozwój fuzji i przejęć transgranicznych w obszarze europejskim".  

Słowa kluczowe: Indeks wolności gospodarczej, mediana, ocena wyników indeksu, 
klaster V4.  
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PODSTAWOWE ZASADY SYSTEMU PROGRAMOWANIA 
POLITYKI SPÓJNOŚCI UE  

W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014–2020 

 

 

WSTĘP 

Europejski system programowania w okresie finansowania 2014–2020 uległ zmianie poprzez 

wprowadzenie bardziej szczegółowej harmonizacji oraz ujednolicenie polityki unijnej 

z krajową. Głównymi kierunkami polityki spójności jest integracja wielu dziedzin polityki 

publicznej dla realizacji wspólnych celów wynikających ze Strategii Europa 20201. 

Porównując perspektywę finansowania 2007–2013 z bieżącym okresem programowania 

2014–2020 podkreślić należy, iż podstawową cechą charakterystyczną dla nowego 

programowania, odróżniającą politykę spójności w perspektywie finansowej 2014–2020 od 

poprzednich założeń jest wprowadzenie wspólnych przepisów dla wszystkich instrumentów 

finansowych, stworzenie uniwersalnych mechanizmów wspólnego planowania, programo-

wania, a także monitorowania i ewaluacji. Przepisy te mają za zadanie ujednolicić również 

podejście do koncentracji w zakresie realizacji zamierzeń tematycznych, ukierunkowanych na 

zarządzanie oraz kontrolę. 

Istotnym dokumentem Komisji Europejskiej obowiązującym państwa członkowskie 

w przygotowaniu do okresu planowania 2014–2020 stanowiły Wspólne Ramy Strategiczne2 

(WRS) określające wspólne główne założenia w zakresie programowania, wydatkowania 

środków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w celu zapewnienia koordynacji 

sektorowej i terytorialnej. Dokument ten określa priorytety wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 

                                                      
1  Strategia Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010. Dokument ogłoszony przez Komisję 
Europejską 10 marca 2010 r. Rada Europejska przyjęła 25-26 marca 2010 r. 

2  Wspólne Ramy Strategiczne na lata 2014–2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, cz. I i II.  
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Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). 

Głównym celem takiego podejścia było zmaksymalizowanie skuteczności wszystkich 

instrumentów strukturalnych. Zaplanowana została większa koncentracja na wynikach 

i monitoringu, w celu uzyskania większej synergii.  

Przedstawiając powyższe uwarunkowania dotyczące zasad wdrażania polityki spójności 

w perspektywie finansowej 2014–2020, zasadnym jest szczegółowa prezentacja tego 

problemu. W związku z powyższym celem niniejszej publikacji jest analiza uwarunkowań 

prawnych i organizacyjnych wdrażania polityki spójności obowiązujących w perspektywie 

finansowej 2014–2020 w porównaniu do poprzedniego okresu programowania 2007–2013.  

1. PODSTAWY ORGANIZACYJNE PROGRAMOWANIA POLITYKI 
    SPÓJNOŚCI NA LATA 2014–2020  

Na poziomie UE podstawą planowania nowej perspektywy finansowej jest Strategia UE 

Europa 2020. Jej priorytetami są: rozwój inteligentny – czyli rozwój oparty na wiedzy 

i innowacjach, rozwój zrównoważony – czyli transformacja w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej, konkurencyjnej i efektywnie korzystającej z zasobów oraz rozwój sprzyjający 

włączeniu społecznemu – czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim 

poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność społeczną, gospodarcza oraz terytorialną. 

Pakiet rozporządzeń3 regulujących politykę spójności Unii Europejskiej na lata 2014–2020, 

szczególnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20134 w sprawie 

                                                      
3  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1084/2006, Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego Ugrupowania 
Współpracy Terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu 
tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1305/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1698/2006, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowania na lata 2014–2020.  

4  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 
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wspólnych przepisów szczegółowych i ogólnych dotyczących funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności, tworzą nową jakość tej polityki. Z jednej strony jest to model, który nie 

zrywa z doświadczeniami przeszłości, nawet jeżeli nie wszystkie one mają postać osiągnięć 

rozwojowych. Z drugiej zaś strony nowa jakość polityki spójności ma charakteryzować się 

wyższą skutecznością i bardziej efektywnym gospodarowaniem funduszami europejskimi.  

Stosownie do art. 2 pkt. 20 rozporządzenia nr 1303/2013 Komisja Europejska podpisała 

z każdym z państw członkowskich umowę o partnerstwie. Umowa partnerstwa jest 

dokumentem przygotowanym przez państwo członkowskie z udziałem partnerów, określa 

strategię państwa, jego priorytety i warunki efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy 

UE. Dokument ten jest przyjmowany przez Komisję Europejską w następstwie oceny i dialogu 

z państwem członkowskim. Umowy te mają zagwarantować większą orientację na wyniki. 

Mają one zawierać odpowiednie ustalenia, które nakłaniać będą poszczególne państwa do 

lepszej koordynacji polityk ekonomicznych. W dokumentach europejskich pojęcie „warunki 

ex ante” – oznaczające warunki, które muszą być spełnione przez kraje członkowskie przed 

otrzymaniem środków z budżetu UE – ma być gwarantem nowej jakości. Wprowadzając 

wspólne zasady postępowania w zakresie planowania, programowania, monitoringu i kontroli 

dla funduszy unijnych, Komisja Europejska dąży do uproszczenia procedur administracyjnych 

związanych z ich wdrażaniem5.W okresie programowania 2014–2020 zasady polityki 

spójności określają „Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–20206 wskazujące priorytety 

polityczne na kolejnych siedem lat. Nowy budżet, uzgodniony przez Radę Europejską w lutym 

2015 r., określa wydatki w wysokości 960 mld euro w zobowiązaniach oraz ponad 908 mld 

euro w rzeczywistych płatnościach. Po raz pierwszy wieloletnie ramy finansowe dla UE 

obejmujące lata 2014–2020 będą realnie mniejsze niż poprzednie, jest to konsekwencją 

kryzysu gospodarczego i kreowanej przez kraje-płatników netto polityki ograniczania 

wydatków. Na inteligentny rozwój, sprzyjający włączeniu społecznemu zaplanowana została 

kwota 491 mld euro (ceny na rok 2011), w tym 376 mld euro na spójność gospodarczą, 

społeczną i terytorialną. Natomiast na trwały wzrost – zasoby naturalne przeznaczone zostało 

383 mld euro, a na instrumenty polityki spójności ok. 376 mld euro (rys. 1). 

Alokacja środków w budżecie UE na lata 2014–2020 na wdrażanie polityki regionalnej 

ustalona w wysokości ok. 376 mld euro zaplanowana została z przeznaczeniem na inwestycje 

w europejskich regionach oraz inwestycje w gospodarkę. Największa kwota środków 

finansowych w wysokości 162,6 mld euro zostanie przeznaczona na wsparcie regionów 

najmniej rozwiniętych. Drugą pod względem wielkości wsparcia kategorią stanowią 

inwestycje infrastrukturalne współfinansowane z Funduszu Spójności, na który zaplanowano 

                                                      
5  Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, Komisja 

Europejska, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luxemburg 2011. 
6  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające 

Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2014–2020. 
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w latach 2014–2020 ponad 68,7 mld euro. Dodatkowo w ramach wdrażania nowego instru-

mentu „Łącząc Europę” dla branży transportu, energetyki i technologii informacyjno-

komunikacyjnych przewidziano środki finansowe w wysokości 40 mld euro. Poza regionami 

najbiedniejszymi wsparcie finansowe w wysokości 53,1 mld euro uzyskają też bardziej 

rozwinięte regiony UE. W budżecie polityki regionalnej zaplanowano także środki finansowe 

dla regionów w fazie przejściowej (39 mld euro). Pozostałe dwie kategorie wydatkowania 

funduszy europejskich w okresie 2014–2020 obejmują dofinansowanie projektów z dziedziny 

współpracy transgranicznej w wysokości 11,7 mld euro oraz dodatkowy przydział dla 

regionów najbardziej peryferyjnych i północnych w wysokości 0,9 mld euro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Budżet UE na lata 2014–2020 z przeznaczeniem  
na wdrażanie zasad polityki spójności (w mld euro) 

Źródło: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów. Budżet z perspektywy „Europy 2020” /KOM/2011/0500 wersja ostateczna/ 
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2. ALOKACJA ŚRODKÓW UE W RAMACH POLITYKI SPÓJNOŚCI 
    DLA POLSKI  

Komisja Europejska w dniu 23.05.2014 r. zatwierdziła Umowę Partnerstwa określającą 

planowaną alokację dla Polski wynoszącą 105,8 mld euro, w tym na politykę spójności 82,5 mld 

euro, a na politykę rolną 28,5 mld euro.  

 Alokacja unijnych funduszy dla Polski na okres 2014–2020 jest nominalnie wyższa od tej 

na lata 2007–2013, która wyniosła 101,5 mld euro, z czego 67,3 mld euro w ramach polityki 

spójności (rys. 2). 

W latach 2014–2020 Polska będzie realizowała 6 krajowych programów operacyjnych 

i 16 regionalnych programów operacyjnych. Z łącznej kwoty przyznanej alokacji wynoszącej 

82,5 mld euro, aż 40,7% stanowią środki zarządzane przez samorządy województw. 

W świetle najnowszych ustaleń, Polska będzie przez następne siedem lat największym 

beneficjentem unijnych funduszy – nie tylko spójności, jak poprzednio, ale wszystkich7.  

Środki te podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej będą przeznaczone na 

rozwój infrastruktury technicznej, ochronę środowiska, energetykę, połączenie sfery biznesu 

i nauki, innowację oraz wspieranie rynku pracy (rys. 2). 24,8 75,2. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Rys. 2. Podział alokacji z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
pomiędzy krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014–2020  

w porównaniu do okresu 2007–2013 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia  

na lata 2007–2013 i Umowy Partnerstwa na lata 2014–2020.  

 

 

 

                                                      
7  Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury – https://www.mir.gov.pl, budżet UE z 8 lutego 

2013 r. – aktualnie Ministerstwa Rozwoju: www.mr.gov.pl. 
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W perspektywie finansowej 2014–2020 widoczna będzie większa rola samorządów 

województw w procesie alokacji środków UE, a także dwufunduszowość regionalnych 

programów operacyjnych, która pozwoli na łączenie projektów infrastrukturalnych z miękkimi. 

Zwiększona alokacja środków zaplanowanych dla samorządów województw wymaga przede 

wszystkim poprawy skuteczności zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi. 

Sprawność funkcjonowania samorządowej administracji będzie mieć istotny wpływ na proces 

pełnej absorbcji środków UE wdrażanych w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

Zasady działań koordynacyjnych i kontrolnych zarządu województwa jako instytucji 

zarządzającej, certyfikującej dla środków UE stanowi przedmiot rozważań zamieszczonych 

w rozdziale 3 niniejszej monografii.  

Niekorzystnym zjawiskiem była zróżnicowana alokacja środków z funduszy 

strukturalnych dla poszczególnych regionalnych programów operacyjnych obowiązująca 

w okresie finansowania 2007–2013 i planowana na 2014–2020 (rys. 3). Zróżnicowane 

wsparcie środkami UE poszczególnych priorytetów i działań w ramach regionalnych 

programów operacyjnych często pogłębiało występujące dysproporcje wewnątrz i między-

regionalne [Naworól, 2012].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Alokacja funduszy strukturalnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2007–2013 i 2014–2020 (w mld euro) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013  
i Umowy Partnerstwa na lata 2014–2020. 

W ramach nowej polityki spójności nawiązującej do dokumentu Europa 2020 Komisja 

Europejska8 dąży do większego zintegrowania działań rozwojowych zarówno w układzie 

                                                      
8  Komunikat Komisji, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020. 
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przestrzennym, jak i programowym. Jest to idea działająca we właściwym kierunku, gdyż 

pozwala na bardziej efektywne wykorzystywanie funduszy dla rozwoju danego obszaru. Jest 

także zgodna z licznymi postulatami ekspertów [Grosse, T.G., Hardt, 2010]. Komisja 

Europejska wprowadziła trzy nowe inicjatywy mające integrować zarządzanie. Pierwszym jest 

instrument Lokalnych Grup Działania (LGD), wprowadzony do polityki spójności w oparciu 

o dobre doświadczenia płynące z podejścia LEADER i programów rozwoju obszarów 

wiejskich. Mają one być uruchamiane na podstawie strategii rozwoju lokalnego i skoncentro-

wane na wyznaczonym terytorium subregionalnym. Lokalne grupy działania będą 

wykorzystywane przede wszystkim dla wspierania obszarów o specyfice wiejskiej. Co bardzo 

istotne – mogą być finansowane z wielu funduszy UE i w ramach różnych priorytetów 

programu operacyjnego. Drugim pomysłem jest instrument Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT). Jego celem jest zarządzanie działaniami w ramach różnych priorytetów 

lub programów operacyjnych na wybranym terytorium. Będą to działania prowadzone na 

podstawie strategii rozwoju obszarów miejskich lub innych strategii i pakietów terytorialnych. 

Komisja Europejska proponuje, aby co najmniej 5% środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego było kierowane na rozwój obszarów miejskich w ramach 

zintegrowanych inwestycji terytorialnych9. Ponadto mogą one być finansowane z Europej-

skiego Funduszu Społecznego. Biorąc pod uwagę, jak duże znaczenie mają ośrodki miejskie 

dla rozwoju regionalnego – zwłaszcza w słabszych regionach – należy uznać, że propozycje 

Komisji Europejskiej będą zasadne i poprawią rozwój regionów. Głównym założeniem jest 

zintegrowanie działań wspierających miasta z rozwojem regionalnym. Trzecim przykładem 

zintegrowanego podejścia jest propozycja Wspólnego Planu Działania (Joint Action Plan) 

mająca w założeniu ułatwić wydatkowanie środków polityki spójności, zwłaszcza wielu 

różnych miękkich zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mogą jednak 

wystąpić problemy organizacyjne. Na przykład, w związku z centralizacją zarządzania, 

wypłatą kolejnych środków w ramach tej procedury ma być warunkowana osiąganiem 

wymiernych rezultatów. Wniosek w ramach omawianej procedury ma składać państwo 

członkowskie, a decyzje podejmować Komisja Europejska. Będzie to wydłużało procesy 

decyzyjne (decyzja Komisji w ciągu 6 miesięcy), a tym samym – utrudniało bieżącą realizację 

programów operacyjnych. Propozycja Komisji przewiduje m.in. powołanie Komitetu 

Sterującego dla każdego Wspólnego Planu Działania Wspólnych Ram Strategicznych (WRS), 

które powinny sugerować kierunki rozwiązań, proponować podstawowe zasady, ale 

pozostawiać znaczny zakres swobody w doborze celów, priorytetów, działań państwom 

członkowskim.  

                                                      
9  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

przepisów szczegółowych dotyczącychEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczegoi zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. 
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3. ZASADY PRAWA UNIJNEGO I KRAJOWEGO W POLITYCE 
    SPÓJNOŚCI W LATACH 2014–2020  

Rozporządzenie nr 1303/2013 zawiera m.in. nowe lub zmodyfikowane rozwiązania dla okresu 

finansowania 2014–2020 dotyczące realizacji polityki strukturalnej wdrażanej za pomocą 

funduszy UE. W stosunku do rozwiązań obowiązujących dla okresu finansowania na lata 

2007–2013 m.in. wprowadzono znaczne zaostrzenie przepisów dotyczących obowiązków 

państw członkowskich w zakresie zarządzania finansowego, których niespełnienie może 

skutkować korektami netto nakładanymi na państwo członkowskie przez Komisję Europejską. 

Efektywne i pełne wykorzystanie przyznanej Polsce alokacji finansowej na lata 2014–2020, to 

istotne zadanie administracji publicznej. Ogólne zasady programowania, zarządzania i kontroli 

środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce w okresie 2014–2020 

określone zostały w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. 

ustawa wdrożeniowa10). Ustawa ta obok ww. rozporządzeń unijnych wskazuje na podstawę 

prawną do wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce, określa zasady 

prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między 

nimi, w tym m.in. zasady ustanawiania i realizacji programów operacyjnych, obowiązki 

i zadania poszczególnych instytucji w systemie zarządzania i kontroli. Zgodnie z art. 25 ustawy 

wdrożeniowej, za prawidłową realizację programu operacyjnego odpowiada instytucja 

zarządzająca, którą w przypadku krajowych programów operacyjnych jest Minister Rozwoju 

(do 26.11.2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju), a w przypadku programów regionalnych 

– zarząd województwa. Wejście w życie ustawy wdrożeniowej poprzedziło przyjęcie przez 

Sejm RP w dniu 24.01.2014 r. ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawy pomostowej)11. Ustawa pomostowa będąca 

znowelizowaną ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju weszła w życie 8 kwietnia 

2014 r. i stworzyła ramy prawne, z uwzględnieniem rozporządzeń prawa UE, dla procesu 

programowania perspektywy budżetowej na lata 2014 – 2020, m.in. rozszerzała kompetencje 

koordynacyjne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Jego zadaniem było 

inicjowanie, opracowywanie oraz negocjowanie dokumentów programowych12. Do ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wprowadzono m.in. definicję dokumentów 

programowych, tj. umowy partnerstwa i programów służących jej realizacji, określono tryb ich 

opracowywania i przyjmowania13. Wprowadzono także nowy instrument koordynacji działań 

administracji rządowej i samorządowej – kontrakt terytorialny14, który pozwoli na lepsza 

koordynację działań obu tych szczebli oraz dopasowania finansowania inwestycji do 

                                                      
10  Dz.U. z 2014 r., poz. 1146. 
11  Dz.U. z 2014 r., poz. 379. 
12  Art. 3a, pkt 1a i 1c ustawy wdrożeniowej.  
13  Art. 14 e, art. 14 g – 14 l  ustawy wdrożeniowej.  
14  Art. 5 pkt 4c i art. 14m – 14r ustawy wdrożeniowej.  
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specyficznych potrzeb i mocnych stron każdego regionu. Zatwierdzona przez Komisję 

Europejską w dniu 23.05.2014 r. Umowa Partnerstwa stanowiła podstawę do opracowania 

programów operacyjnych15. W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014–2020 

realizowanych będzie 6 programów krajowych oraz 16 programów regionalnych (tab. 1). 

Tabela 1. Główne założenia programów operacyjnych wdrażanych w latach 2014–2020 wraz 
                 z planowaną alokacją funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
Program 
operacyjny  

Cele programów operacyjnych i obszary działania  Program 
finansowany 

przez 

Alokacja 
w mld 
euro 

Udział % 
w 

alokacji 
Infrastruktura 
i Środowisko 
(PO IiŚ) 

Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów 
i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej 
i społecznej. Najważniejszymi beneficjentami będą podmioty 
publiczne, w tym samorządy oraz przedsiębiorcy. Program 
szczególnie będzie obejmował miasta przeznaczając specjalną 
pulę na transport oraz podniesienie efektywności energetycznej.  

EFRR, FS 27,4 31 

Inteligentny 
Rozwój  
(PO IR)  

Działania mają na celu pobudzenie innowacyjności i 
konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie 
nakładów na badania i rozwój. Będą one skoncentrowane na 
budowie nowych i wzmacnianiu istniejących powiązań 
pomiędzy sektorem biznesu i nauki.  

EFRR 8,6 9 

Polska 
Cyfrowa  
(PO PC) 

Program dedykowany dla obszaru technologii informacyjno-
komunikacyjnych, w szczególności dla przedsięwzięć 
polegających na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz 
rozwoju kompetencji cyfrowych. 

EFRR 2,2 3 

Polska 
Wschodnia 
(PO PW) 

Dodatkowy instrument wsparcia dla makroregionu. Główny 
nacisk zostanie położony na poprawę pozycji konkurencyjnej 
Polski Wschodniej poprzez działania na rzecz wzmocnienia 
rozwoju gospodarczego, w tym podniesienia poziomu 
innowacyjności, rozwoju rynków pracy.  

EFRR 2,0 2 

Wiedza, 
Edukacja i 
Rozwój  
(PO WEiR) 

Program ukierunkowany na nowe wspieranie jakości, 
skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego, jako 
instrumentu budowy gospodarki opartej na wiedzy.  

EFRR 4,7 5 

Regionalne 
Programy 
Operacyjne 
(RPO) 

Zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości 
życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów 
regionalnych i niwelowanie barier rozwoju.  
Wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia, włączenia 
społecznego, infrastruktury och środowiska, energetyki oraz 
transportu.  

EFRR, EFS 31,1 41 

Europejska 
Współpraca 
Terytorialna 
(PO EWT)  

Programy współpracy terytorialnej – realizowanie wraz 
z określonym regionem zagranicznym wspólnych inicjatyw 
lokalnych i regionalnych. Programy współpracy transnarodowej 
– realizowanie projektów polegających głównie na 
opracowywaniu i wdrażaniu strategii, przygotowywaniu 
dokumentacji inwestycyjnej o znaczeniu ponadnarodowym oraz 
nowoczesnych koncepcji z zakresu transportu, rozwoju miast 
wymiany doświadczeń, tworzenia sieci współpracy, a także 
ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Programy 
współpracy międzyregionalnej – realizowanie projektów 
z zakresu ochrony środowiska oraz wymiany doświadczeń 
w ramach innowacyjności i gospodarki opartej na fundamencie 
wiedzy.  

EFRR 5,8 7 

Pomoc  
Techniczna 
(PO PT) 

Zapewnienie sprawnego systemu wdrażania funduszy polityki 
spójności.  

EFRR 0,7 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Umowy Partnerstwa z 23.04.2014 r.  

                                                      
15  Programy operacyjne to szczegółowe dokumenty wykonawcze, w których określono sposób wdrażania 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w poszczególnych obszarach, zaopiniowane przez Komisję 
Europejską.  
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W okresie programowania 2014–2020 zmiany dotyczyć będą także procedur kontroli. 

Komisja Europejska i państwo członkowskie nie muszą odbywać corocznych spotkań 

kontrolnych. Zaplanowana została wybiórcza kontrola organów zarządzających oparta na 

zarządzaniu ryzykiem, pozwalająca na bardziej efektywne wykorzystanie środków. Audyt 

Komisji Europejskiej skoncentrowany zostanie na obszarach zagrożonych. Wystąpi możliwość 

ograniczenia audytów Komisji tam, gdzie krajowe systemy realizacji polityki działają 

prawidłowo. Projekty o wartości poniżej 100 tys. euro mogą być kontrolowane tylko raz 

wspólnie przez organ kontroli i Komisję przez cały okres ich trwania. Nastąpiło także 

skrócenie maksymalnego okresu przechowywania dokumentacji z 10 do 5 lat. W perspektywie 

2007–2013 projekt mógł być poddawany audytowi w dowolnym momencie jego trwania i do 

10 lat po jego zakończeniu.  

Należy podkreślić, że przepisy wymienionych rozporządzeń UE wprowadzają nowe 

podejście w polityce spójności w porównaniu do okresu programowania 2007–2013, 

przejawiające się przede wszystkim zwiększoną odpowiedzialnością państw członkowskich za 

prawidłowe wykorzystanie funduszy UE oraz osiągnięcie jasnych i wymiernych celów. 

Wyraża się to przede wszystkim w: 
• określeniu wstępnych warunków przyznania środków, tak zwanych warunków ex- 

ante16, związanych z koniecznością określenia strategii transportowej, środków w celu 
poprawy zamówień publicznych lub zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska, 

• ustaleniu ram wykonania, na podstawie których będą mierzone postępy w osiąganiu 
określonych celów, uzależniające możliwość udostępniania dodatkowych środków 
finansowych, nieosiągnięcie celów może skutkować nałożeniem korekt finansowych 
i utrata części przyznanych środków17, 

• ustanowieniu systemu desygnacji podmiotów, którym powierzono funkcje w procesie 
realizacji programu operacyjnego, 

• wprowadzeniu systemu rocznego rozliczania wydatków i związanego z nim 
instrumentu pozwalającego Komisji Europejskiej na nałożenie korekt netto 
skutkujących utratą przyznanej alokacji państwom członkowskim, 

                                                      
16  Art. 19 oraz załącznik XI do rozporządzenia Rady nr 1303/2013  
17  Art. 20–22 rozporządzenia Rady nr 1303/2013. Ustalanie celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram 

wykonania oraz ocena ich osiągnięcia zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) nr 215/2014 z 7.03.2014 r. ustanawiającym zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich 
i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.Urz.UE L. 69/65 z 8.03.2014) 



Gospodarka i Finanse.  Zeszyt 8.  Polska i świat wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych. 

 

49 

• zwiększeniu wykorzystania narzędzi informatycznych w wymianie informacji 
i dokumentów między instytucjami a beneficjentami środków UE, 

• zwiększenie limitu dla projektów dużych, które wymagają specjalnego zatwierdzenia 
decyzją Komisji Europejskiej z kwoty 50 mln euro kosztów całkowitych projektu do 
75 mln euro całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. 

Przepisy ustawy wdrożeniowej precyzują i uzupełniają zagadnienia, które nie były 

w dotychczasowej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

w takim zakresie uregulowane. Dotyczą one przede wszystkim; 
• wprowadzenia definicji legalnych nieunormowanych wcześniej pojęć, np. dofinanso-

wania, korekt finansowych, wnioskodawcy, 
• zasad przeprowadzania kontroli zarówno systemowych jak i kontroli wydatków 

ujętych w projektach, a oprócz tego także kontroli związanych z procesem desygnacji, 
• reguł korygowania nieprawidłowych wydatków i rozliczania nieprawidłowości,  
• kwestii związanych z przepływami finansowymi i rozliczaniem projektów,  
• zasad monitorowania postępów realizacji projektów i programów operacyjnych,  
• zasad wyboru projektów i procedury odwoławczej.  

PODSUMOWANIE  

W perspektywie finansowej 2014–2020 nowe przepisy określają precyzyjnie zasady polityki 

spójności, a przede wszystkim zwiększają pewność prawną w zakresie, w jakim regulacje UE 

lub dotychczasowe przepisy były niewystarczające lub niespójne. Ustawa wdrożeniowa 

w zakresie zasad realizacji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020 

zastępuje dotychczasową ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która ma 

zastosowanie do programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007–2013, aż do czasu 

ich zamknięcia, a oprócz tego pozostaje aktualna w odniesieniu do sposobu prowadzenia 

polityki rozwoju w Polsce. Ustawa wdrożeniowa wprowadza szczegółowe zasady polityki 

spójności w Polsce oraz zmiany w szeregu innych ustaw, które również znajdują zastosowanie 

w realizacji programów operacyjnych polityki spójności, zwłaszcza przepisów ustawy 

o finansach publicznych18. Należy podkreślić, że ustawa wdrożeniowa nie powiela 

postanowień rozporządzeń unijnych, które to przepisy obowiązują bezpośrednio, dlatego też 

przepisy ustawy wdrożeniowej należy interpretować łącznie z regulacjami prawnymi 

określonymi na poziomie UE.  
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PODSTAWOWE ZASADY SYSTEMU PROGRAMOWANIA POLITYKI 
SPÓJNOŚCI UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014–2020 

 

Streszczenie 
Podstawową zasadą polityki spójności nowego okresu programowania 2014–2020 jest 
wprowadzenie wspólnych przepisów dla wszystkich instrumentów finansowych, stworzenie 
uniwersalnych mechanizmów wspólnego planowania, programowania, a także monitorowania 
i ewaluacji. Wspólne uregulowania mają za zadanie zwiększyć efektywność wykorzystania 
środków UE, ujednolicić proces koncentracji w zakresie realizacji zamierzeń tematycznych. 
Głównymi kierunkami polityki spójności jest integracja wielu dziedzin polityki publicznej  
w państwach członkowskich mająca na celu realizację wspólnych celów tematycznych 
wynikających ze Strategii Europa 2020.  

Słowa kluczowe: środki UE, perspektywa finansowa 2014–2020, polityka spójności.  

 

 
THE BASIC PRINCIPLE OF THE PROGRAMMING SYSTEM OF 
COHESION POLICY IN THE EU FINANCIAL PERSPECTIVE 2014–2020 

 

 
Abstract 

The basic principle of cohesion policy for the new programming period 2014–2020 is the 
introduction of common regulations for all financial instruments, the creation of universal 
mechanisms for joint planning, programming, and also monitoring and evaluation.  
The common regulations are intended to increase the efficiency of the use of EU funds,  
to unify the concentration process in the implementation of thematic objectives. The main 
directions of cohesion policy are the integration of many public policies in the Member States 
aimed at achieving the common thematic objectives resulting from the Europe 2020 Strategy.  

Keywords: EU funds, financial perspective 2014–2020, cohesion policy.  
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PROTECTION OF ECONOMIC COMPETITION  
AT HORIZONTAL CONCENTRATIONS  

IN COMMUNITY LAW 

 

 

INTRODUCTION 

In view of the turbulent changes in world markets over the last twenty years, there has been  

a continual change and adaptation of international, European and national competition law, 

with the aim of setting legal barriers for international business, in line with the idea of equal 

opportunities for entrepreneurship in the European Union, which ultimately lead to an increase 

in the well-being of the whole society. An effective competition policy encourages economic 

efficiency and creates a favorable climate for growth, innovation and technological progress. 

It is one of the cornerstones of the European internal market. 

This contribution addresses the issue of horizontal concentrations (horizontal mergers) 

because the development and level of horizontal concentration in the sector is a significant 

factor characterizing the level of the competitive environment and its exact definition is based 

on a system of quantitative characteristics. These are part of the analytical materials of the 

regulatory authorities involved in the enforcement of the competition rules in the current period 

in most developed economies in the world. The aim of the contribution is to make the use of 

the economic theory in competition law more transparent and to summarize the theoretical 

background and basic principles of community competition law. 

LITERATURE REVIEW  

Protecting economic competition may be understood as the legal regulation of procedures that 

could distort effective competition, thereby reducing consumer welfare or resource allocation 

efficiency (Petr et al., 2010). The area of competition protection is very broad, with a general 
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distinction between its private-lawregulation (i.e. protection against unfair competition) and 

public-law regulation (i.e. protection against unauthorized distortions of competition). 

Inevitability of the existence of a certain form of protection of competition cannot be 

doubted. Competition stimulates business allocation efficiency, puts pressure on innovation 

and price reductions, dynamically adapts to changes in consumer preferences, and increases the 

research and development expenditure. However, there are also political reasons. This is, in 

particular, the right of choice or the right to set up businesses. The primary objective of 

competition law is the institutional protection of competition, then, vicariously, the protection 

of consumers and small and medium-sized enterprises, which cannot be the primary objective 

because they carry the risk of promoting inefficient market structures. 

Competition protection rules thus cannot be and are not based only on legal concepts. 

Notions such as economic competition, market share, relevant market, monopoly, oligopoly, 

etc. gain their meaning through the economic theory. In competition law, more than in some 

other areas, there may occur overlapping of the legal and economic principles. Moving to 

a more economic assessment of the impacts of the procedure under review is a dynamic and 

constantly evolving process. The impacts of the conduct of individual entities that compete 

directly through economic indicators in the context of microeconomic theory are assessed 

(Mackenzie, 2014). 

The assessment of anti-competitive conduct is based on a complex assessment of market 

power and the resulting ability to influence the price. The sources of influence on pricing 

processes are examined by the competition law in three key areas, namely cartels, dominant 

positions and mergers and acquisitions. Specification of the preconditions of the economic 

competition, or its limitations, undergoes a continuous development and adaptations. From 

a historical point of view, the starting points on which the competition law is currently built in 

the world are different. On the American continent, it is mainly about the synthesis of the so-

called Harvard School and Chicago School, on the European continent it is the Freiburg school, 

an opinion stream referred to as ordoliberalism. 

THEORETICAL BACKGROUND AND BASIC PRINCIPLES  
OF COMMUNITY COMPETITION LAW 

The foundations of competition law on the European continent can be found in the economic, 

sociological and political considerations of the so-called Freiburg school and ordoliberalism 

aimed at creating a competition order this school promotes. This direction was formed in the 

nineteen-thirties. The traditional approach of the EU institutions to competition law was, 

according to Šišková et al. (2013, pp. 100-101), based on the ordoliberal economic theory 

highlighting, with the utmost simplification, individual freedom. In this context, competition 

law creates an institutional framework that protects the primary existence of the competition as 

a value of itself, which guarantees this economic freedom. To some extent in contrast to the 
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ordoliberal theory and above all as a critique of the Harvard school of structuralists, which 

dominated at that time in the United States of America and focused primarily on the optimal 

market structure, the so-called Chicago school has been promoted since the second half of the 

twentieth century. This one is, on the contrary and also with the utmost simplification, aimed at 

the efficiency of the system with regard to the benefits of the consumer on the grounds that 

there is no such thing as an optimal market structure. 

The competition as such is not considered as an objective but as a means of achieving 

efficiency. This school is, unlike the more formal approach of the Freiburg school, known by 

the use of sophisticated mathematical models. Currently, it is not possible to clearly identify the 

theoretical basis of the interpretation of the Community competition law. Increasingly, it shows 

the strengthening of the economic approach, the use of econometric approaches, and stressing 

that, in assessing what distorts the competition, it is necessary to take into account the welfare 

of the consumer in particular. As some authors point out, the Community competition law is 

oscillating between the three basic objectives of free competition providing competitors and 

consumers with the freedom to make decisions, integrating the common market and achieving 

the efficiency of an economy that provides consumer welfare. At the different stages of the 

development of the competition law, the priorities have varied under these three objectives, 

with emphasis now being put on efficiency and consumer welfare, while the integration of the 

common market and the freedom of decision-making of enterprises are on the retreat. 

The development of the legislation governing the regulation of agreements at the 

European level is linked to the development of the European law in general and of the 

Community competition law within it. At the time of the creation of the European 

Communities, the foundations of the European competition law have been formed, on which 

the Community competition law builds to this day. The foundations of the current form of 

competition policy were laid down in 1951 by the Paris Treaty establishing a European Coal 

and Steel Community. Comprehensive rules on the protection of competition not only for the 

energy product market arose as of the signing of the Treaty of Rome in 1957. 

The legal basis for the implementation of the protection of the competition policy is 

currently Title VII of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Common Rules 

on Competition, Taxation and Approximation of Law, Chapter 1 Competition rules Section 1 

Rules applying to undertakings and Section 2 State aid. The specific mission of the European 

competition policy is to ensure the functioning of competition throughout the European Union. 

This task is based on the assumption that for a satisfactory functioning of the market it is not 

sufficient only to remove obstacles to the free movement of goods, persons, services and 

capital, but it is also necessary to avoid practices that undermine equality of conditions for 

mutual trade. The Treaty on the Functioning of the European Union is followed by another so-

called Secondary legislation, namely regulations and directives. The most significant of these 

are Council Regulation (EC) No 1/2003 on the implementation of the rules on competition, 
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Council Regulation (EC) No. 139/2004 on the control of concentrations between undertakings 

(EC Merger Regulation) and Directive of the European Parliament and of the Council No. 

2005/56 /EC on cross-border mergers or mergers of limited liability companies. 

The main role in the monitoring of anti-competitive procedures is entrusted to the 

European Commission and the competition authorities in the individual Member States of the 

European Union. The European Commission states as one of its objectives to ensure fair and 

equitable competition for all businesses as a means of increasing consumer welfare and 

effective allocation of resources. 

Public authorities may take action against an entity suspected of an anti-competitive 

action on its own initiative or on the basis of a competitor's or other person's motion. If the 

supervising authority finds (has wide powers of investigation) that there has been a breach of 

the competition rules, it imposes an obligation to refrain from anti-competitive action, orders 

the removal of the defective condition and, if necessary, imposes a fine or another sanction. 

The public authority thus proceeds through public law procedures and imposes public sanctions 

(public competition protection). Saved sanctions are scrutinized within the administrative 

judiciary. The principles of criminal law apply to the public prosecution of competitive 

offenses. 

The private-law competition means that a private-law body (a competitor, a supplier or 

a consumer – for example, a "victim" of a cartel who has to pay a price higher than a market 

price) lodges an action against another entity, the infringer of the competition law. Protection 

against distorting or threatening the economic competition may be carried out in two ways. 

On the one hand, it is possible to apply provisions ensuring competition protection as a shield, 

i.e. protection against the enforcement of claims arising from the right of reprobate practices 

(defense against a participant in a cartel requesting an increased price by arguing that the 

contract is invalid), or as a sword as an instrument to protect its own interests in an offensive 

way, for example by claiming claims (e.g. claiming the compensation for damages due to the 

cartel's increased price). 

SELECTED ECONOMIC INSTRUMENTS OF ECONOMIC COMPETITION 

The basic economic methods of the competition law include the assessment of the competitor's 

market power, especially in cases of horizontal mergers. Experts in the field have so far 

constructed a whole range of usable methods that can be divided into two groups, namely: 
-  indicators based on the theoretical knowledge of economics in order to find 

a deviation from perfect competition as a share of the difference in price and boundary 
costs and prices, 

- measuring the level of concentration through the distribution of enterprises – these are 
absolute indices using the number of enterprises (N) and scattering of their size (σ2) 
and relative indices that only operate with scattering (Latreille, Mackley, 2011). 
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Mergers may significantly limit an effective competition in the market by eliminating the 

important competitive constraints of one or more sellers whose market power will 

consequently increase. Horizontal mergers may, in particular by creating or strengthening 

a dominant position, significantly restrict the competition in two main ways: 
- by eliminating significant competitive constraints for one or more undertakings, which 

would then have an increased market power even without a concerted approach 
(unilateral benefits), 

- by changing the nature of the competition by increasing the likelihood of a concerted 
practice for companies which have previously not coordinated their behavior with one 
another, thereby increasing prices or otherwise restricting effective competition. 
Merger can also facilitate, consolidate or streamline the concerted action of companies 
that have coordinated their behavior before the merger (multilateral benefits). 

In 1967, Hall and Tideman published six axioms that should be respected in the 

construction of the market concentration indicators, namely: 
- the concentration index should be a one-dimensional marker, 
- the market concentration should be independent of the size of the industry, 
- the market concentration should increase as the share of any undertaking increases  

to the detriment of the smaller enterprise, 
- if all enterprises are divided into the same (K) parts, then the concentration index 

should be reduced in the ratio of 1/K, 
- if (N) of the enterprises is of the same size, the market concentration should be the 

decreasing function of N, 
- the concentration index should be in the range 0-1. 

These axioms have been discussed in many scientific journals by many authors. In 1977, 

Hannah and Kay published seven axioms, the first four of which are generally considered  

to be the most important (Latreille, Mackey, 2011): 
- where the concentration line of one sector/market is anywhere above the other, it is 

a sector/market with a higher concentration; the concentration curve being given by 
the cumulation of the market share on the vertical axis and the number of enterprises 
ranked from the largest to the smallest on the horizontal axis; in the case of 
intersections, the order of the sectors/markets is given by the weight of large/small 
enterprises, 

- moving sales from smaller businesses to the larger ones increases in concentration, 
- entry of new enterprises, the size of which is smaller than the industry/market average, 

reduces the level of concentration, while departure of enterprises with the size below 
the average increases this level, 

- mergers should result in an increase in concentration, 
- arbitrary changes in brands of the same products (by consumers) reduce the 

concentration level, 
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- smaller entry barriers have less impact on concentration levels than larger entry 
barriers, 

- accidental enterprise growth factors increase the concentration rate. 

In literature, there are a number of methods that can be used successfully in assessing the 

degree and effect of concentration under imperfect competition. In essence, all are based on the 

market share. The market share is the share of the entity in the relevant market or sector. If N 

represents the number of entities in a particular sector and qi indicates the volume of the entity 

i in the given sector (i = 1, 2, ..., N), then the market share of the entity i in the sector can be 

calculated as follows: 
 

�� = ��
∑ �����	

i = 1, 2, ..., N 

 

Instruments for measuring absolute and relative concentration differ significantly in a way 

that takes into account the number of subjects which are the carriers of the observed indicator. 

The most well-known quantitative approaches used for market analysis include statistical 

and econometric methods, game theory and special indices. Analysis of the concentration of 

any sector can be carried out by means of indices which allow analyzing the competitive 

behavior of the entities operating in the relevant market. Such an analysis provides regulatory 

authorities with information on the structure of the market and enables formation of 

recommendations for specific economic measures. 

The industry's most prominent concentration indices include the concentration  

of x strongest players in the CRx sector (used by the United States Department of Justice since 

1968) and the Herfindahl-Hirschman Index of Concentration (used since 1982). The Lerner 

index and the Gini Coefficient based on the Lorenz curve, which capture the true distribution of 

market shares, are also relatively often used. 

When evaluating the state of the competitive environment of the sector, other special 

indices, e.g. Complex Index of Concentration (Horvath, 1970), Rosenbluth-Index (Rosenbluth, 

1955), Hannah-Kay Index (1977) and others can be also used. Many analyses combine various 

indices, e.g. Fedderke and Szalontai (2005) measure industry concentration in manufacturing  

in the Republic of South Africa based on the Herfindahl-Hirschman Index combined with the 

Rosenbluth-Index and the Gini Coefficient. Other authors dealing with this issue are, for 

example, Kwoka (1977), Leach (1992), Golan, Judge and Perloff (1996), Bikker and Haaf 

(2002), Bajo and Salas (2002), and Naudé (2006). 

HERFINDAHL-HIRSCHMAN INDEX 

The Herfindahl-Hirschman Index (HHI) is in the literature currently considered as a generally 

accepted, efficient and transparent statisticaltool with a relatively simple construction and 

precise thresholds to express the market concentration rate of the given industry. It is based on 
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the simple premise that the behavior of the industry strongly correlates with its structure; the 

more concentrated the market, the greater the likelihood that companies will be able to abuse 

their dominant position in terms of impact on product pricing. HHI is often used as 

a benchmark when using other indices. It represents the convex function of the market shares 

of all entities in a particular sector and is defined as the sum of the shares of the individual 

undertakings operating in the relevant market squared: 

 


� =���

�

���
 

where 

��– market share of the enterprise i, 

N –number of enterprises in the sector. 

 

The Herfindahl-Hirschman Index theoretically acquires values from zero (in the case of 

zero concentration, i.e. perfect competition) to 10,000 (in the case of a maximum 

concentration, i.e. monopoly) (0 <HHI ≤ 10,000). Growth of the HHI value indicates 

a decrease in competition and an increase in market power; low HHI values represent increased 

competition and a decrease in market power. Significant properties that HHI possesses may be 

summarized as follows: 
- the index is rising as the number of businesses in the sector increases, 
- the index is the sum of the percentage shares of the individual enterprises in the sector 

squared, giving greater weight to large enterprises, 
- as larger enterprises affect more the resulting index value, the index will show a valid 

result even in the case of incomplete information about the size of small enterprises in 
the sector. 

The authors of the index calculations were, independent of themselves, the economists 

A.O. Hirschman in 1945 and O.C. Herfindahl in 1950. The index metric was introduced into 

practice by the United States American lawyer and economist W. Baxter, who in 1982, as the 

director of the antitrust division of the Justice Department, set new, simpler criteria and 

economic benchmarks for antitrust laws concerning horizontal mergers. At present, HHI is 

a widely recognized indicator of market concentration and a significant part of the competition 

analysis methodology by the Ministry of Justice and the Federal Reserve System in the United 

States and the European Union institutions. Because of its simple design, the index is 

universally used to measure concentration in various contexts – for example, by individual 

institutions competent to measure households' property concentration, market concentration in 

the aerospace industry, food industry, telecommunications, media, banking, the Internet, etc. 

It is particularly useful in the analysis of horizontal mergers on the grounds that they have an 

impact on the change in market concentration, and the economic theory as well as an extensive 
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empirical evidence suggest that under otherwise unchanged conditions the concentration of 

undertakings on the market is an important element of market structure and a determinant of 

economic competition. 

The original HHI values for assessing the 1982 US market horizontal mergers were 

defined as follows: 
- HHI < 1,000 – unconcentrated market –occurrence of the anti-competitive effect is 

unlikely, 
- 1,000 < HHI < 1,800 –moderatelyconcentrated market – if the merger of enterprises 

increases HHI by less than 100 points, the occurrence of the anti-competitive effect is 
unlikely; if the index is increased by more than 100 points, fears of the anti-
competitive effect may arise. 

- HHI > 1,800 – concentrated market – if the merger of enterprises increases HHI by 
less than 50 points, the occurrence of the anti-competitive effect is unlikely; if there is 
an increase of the index by more than 50 points, there is a significant anti-competitive 
effect. 

The United States Department of Justice and the Federal Trade Commission have 

reviewed the above criteria from 1982 several times. Currently, in their guidelines for market 

concentration classification, they report the latest 2010 revision and the following index values 

(The United States Department of Justice, 2010): 
- HHI < 1,500 – unconcentratedmarket – doesnot require further analysis, 
- 1,500 < HHI < 2,500 – moderatelyconcentrated market – increasingthe HHI index by 

more than 100 points means legitimate concerns about the anti-competitive effect, 
- HHI > 2,500 –concentratedmarket – HHI index increase of more than 100 and less 

than 200 points means legitimate concerns about the anti-competitive effect; an 
increase in HHI by more than 200 points implies an increase in market power, 

- aslight change in concentration – anincrease in HHI of less than 100 points implies an 
unlikely adverse anti-competitive effect and does not require further analysis. 

The Herfindahl-Hirschman Index is currently used to assess distortions of competition in 

the European Union as well. The European Commission for Analysis uses the absolute level of 

HHI, providing an initial indication of the competitive pressure on the market after the merger 

and a HHI change (ΔHHI), i.e.an indicator of the change in the concentration level caused by 

the merger. In Articles 19 to 21 of the Guidelines on the assessment of horizontal mergers 

under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings, the level 

of HHI after merger is as follows (Official Journal of the European Union, 2004): 

It is unlikely that the European Commission will designate a horizontal competition as 

threatening in mergers where the HHI value after the merger is less than 1,000. Such markets 

do not normally require an in-depth analysis. 

It is also unlikely that the Commission will regard the horizontal competition as 

threatened in mergers where the HHI value after the merger ranges from 1,000 to 2,000 and the 
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delta is less than 250, or in mergers where the HHI value after the merger exceeds 2,000 and 

the delta is less than 150, except for the cases of exceptional circumstances, such as the 

presence of one or more of the following: 
- a merger involves an undertaking which is likely to enter the market or an undertaking 

which has recently entered a market and has a small share in it, 
- one or more merging parties are significant innovators and this fact is not reflected in 

their market share, 
- market participants hold together a significant number of shares on the market, 
- one of the merging parties is an independent enterprise with a high probability of 

disrupting a concerted practice, 
- there are indications of a past or lasting concerted action and a facilitated process, 
- the market share of one merger participant is 50% or more prior to the merger. 

Each of these HHI levels in combination with the relevant delta can serve as a primary 

indicator of the absence of concerns about competition limitations. However, they are not the 

source of the presumption of the existence or absence of such concerns. 

The Herfindhal-Hirschman Index has been a generally accepted transparent instrument 

for over 30 years with a relatively simple construction and precise threshold values, which 

helps the regulating authorities to "filter out" those cases where there is a real minimum 

likelihood of distortion of competition due to merger. The construction of the index is, on the 

other hand, legible for the entities which are planning a merger and can accurately estimate 

under what conditions the approval procedure will be smooth. The problem of applying HHI is, 

as with others, seemingly clear and mathematically simple indicators, the fulfillment of their 

input parametersand, in the case of HHI, a precise definition of the relevant market and 

determination of this particular market share. Utilization and classification according to the 

above-mentioned intervals may be problematic for smaller economies where fewer entities 

operate on the relevant market. 

CONCLUSION 

Protecting competitive market structures, maintaining effective competition and removing 

restrictive measures represent an optimal tool to ensure the supply of affordable and innovative 

products. The protection of competitive market structures, in view of the specificities and 

characteristics of the individual sectors of the economy, requires an adequate combination of 

the competition and regulatory rules aimed at controlling the market power and preventing 

anti-competitive business conduct, while it is crucial to pay due attention to the regulatory 

clearance process if the costs associated with it will exceed the benefits of such regulation. 

In general, the profit resulting from the existence of the competitive market structures has  

a direct impact on both the macro and the micro level. 
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Based on the aforementioned it can be stated that economic instruments have become  

an integral part of the competition law in the world's advanced economies, and their importance 

is constantly increasing as a result of the growing complexity of the environment, with  

its variable composition of a large number of factors affecting the resulting market situation  

in today's globalized and dynamic world. The creation of a legal framework that is capable  

of setting such conditions that will contribute to the general prosperity, while not being misused 

by individual entities, is in a way a continuous process that has the prospect of delivering 

a positive image for the whole society. 
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Abstract 
Co-operative forms of enterprise and business grouping in individual national and international 
markets, whether with or without property ownership, are currently a normal part of enterprise 
growth strategies in order to obtain the necessary financial resources, the experience of 
a strategic partner in certain areas of business, to enter new markets , to mitigate business risks, 
reduce transaction costs, and, last but not least, to achieve a synergy effect of mutual 
cooperation between businesses. This article presents an overview of market concentration 
measures, discusses their theoretical characteristics. This article was compiled as a part of the 
grant project VEGA No. 1/0031/17 „Cross-border mergers and acquisitions in the context of 
economic and social determinants in the European area“. 

Keywords: Horizontal merger, Community law, Economic competition, Herfindhal-
Hirschman Index.  

 

 
OCHRONA KONKURENCJI GOSPODARCZEJ  
W KONCENTRACJACH HORYZONALNYCH  

W PRAWIE WSPÓLNOTY 
 
 

Abstrakt 
Współdziałające formy przedsiębiorczości i grupowanie przedsiębiorstw na poszczególnych 
rynkach krajowych i międzynarodowych, niezależnie od tego czy mają czy nie mają prawa 
własności, są obecnie normalną częścią strategii wzrostu przedsiębiorczości w celu uzyskania 
niezbędnych zasobów finansowych, doświadczenia partnera strategicznego w niektórych 
obszarach prowadzenia działalności gospodarczej, wejścia na nowe rynki, złagodzenia ryzyka 
biznesowego, zmniejszenia kosztów transakcji, a także osiągnięcia efektu synergii wzajemnej 
współpracy między przedsiębiorstwami. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd 
środków koncentracji rynku i omówiono ich teoretyczne cechy. Artykuł został opracowany 
w ramach projektu dotacji VEGA nr 1/0031/17 "Transgraniczne fuzje i przejęcia w kontekście 
uwarunkowań gospodarczych i społecznych w obszarze europejskim".  

Słowa kluczowe: Połączenie horyzontalne, prawo wspólnotowe, konkurencja 
gospodarcza, Index Herfindahla-Hirschmana.  
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REALIZACJA KONCEPCJI INTELIGENTNEGO MIASTA 
NA PRZYKŁADZIE METROPOLII ŚWIATOWYCH  

I MIAST W POLSCE 
 

 

WSTĘP 

W 2007 roku ONZ oceniła, że już większość ludzi mieszka w miastach a w 2050 roku miasta 

staną się domem dla 70% mieszkańców Ziemi. Nie będą to jednak wielkie metropolie lecz 

miejscowości liczące tysiące a nie miliony mieszkańców. Żywiołowa urbanizacja spowodo-

wała lawinowe powstawanie slumsów w Ameryce Południowej, w Afryce i w Azji, a wiadomo 

że rodziny żyjące w miastach mają mniej dzieci niż te osiadłe na wsi. W mieście łatwiej 

zapewnić jest wyższy poziom życia niż na wsi, miasta stwarzają też większe możliwości na 

lepsze i bardziej wydajne wykorzystanie zasobów. Co minutę przychodzi na świat 271 

noworodków, z czego tylko co 10. w krajach rozwiniętych globalnej północy, gdzie żyje 

niespełna 20% ludności świata. To w miastach zdecyduje się przyszłość coraz liczniejszej 

populacji ludzkiej. Jeśli zatem gdzieś można szukać szans na przeżycie w rosnącym tłoku – to 

w mądrym planowaniu i zarządzaniu terenami miejskimi z wykorzystaniem niezbędnych 

technologii, które zostały opracowane i są już dostępne.  

Smart City to jedno z najgorętszych haseł ostatnich lat usilnie promowane przez firmy 

teleinformatyczne, które przekonują, że dzięki inwestycjom w „inteligentną infrastrukturę” 

magistraty będą mniej płacić za energię elektryczną, bowiem oświetlenie będzie automatycznie 

dostosowywać się do warunków zewnętrznych, uliczny ruch stanie się płynniejszy dzięki 

systemom inteligentnego zarządzania sygnalizacją i publicznym transportem a bezpieczeństwo 

na ulicach zwiększy się dzięki zaawansowanemu monitoringowi. Krytycy idei Smart City 

podkreślają, że jest ona wyrazem technokratycznej iluzji i utopii, że nowoczesne technologie 

rozwiążą dotychczas nierozwiązywalne problemy zarządzania tak złożonym organizmem 

jakim jest miasto. Zdaniem autorów niniejszego opracowania liczne problemy życia 

w miastach nie wynikają jednak z braku możliwości technicznych, lecz z przemian 
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społecznych i gospodarczych, których skutkiem są takie zjawiska jak masowe migracje, 

bezrobocie ludzi młodych, prekaryzacja zatrudnienia i zanik przestrzeni publicznej.  

Miasta na całym świecie od brazylijskiego Manaus i kolumbijskiego Medellin, przez 

Warszawę i Rzeszów po Szanghaj i Singapur stanowią kipiące energią laboratoria innowacji 

społecznych, politycznych i kulturowych. Typowymi przykładami ilustrującymi fakt, że miasta 

kipią twórczą energią są, np. budżet obywatelski, systemy wymiany barterowej, waluty 

lokalne, banki czasu, partycypacyjne zarządzanie przestrzeniami wspólnymi, jarmarki 

śniadaniowe, przestrzenie pracy wspólnej, maratony dla programistów (hackathony), media 

laby i fab laby, systemu roweru miejskiego, itp.  

Jaka przyszłość wyłoni się z tej „puszki Pandory”, tego nie wie nikt. Próbą odpowiedzi na 

niektóre z ww. problemów są rozważania i analizy zawarte w prezentowanym artykule.  

1. KONCEPCJE MIASTA INTELIGENTNEGO W ŚWIETLE 
    LITERATURY PRZEDMIOTU  

Koncepcja inteligentnego miasta (smart city) jest nowoczesną ideą rozwoju miast stanowiącą 

odpowiedź na gwałtownie nasilające się procesy urbanizacyjne. Pojawiła się ona na początku 

XXI wieku jako kontynuacja badań nad zrównoważonym rozwojem opartym na zastosowaniu 

nowoczesnych technologii, zwłaszcza w zakresie transportu i telekomunikacji. Inteligentne 

miasto z założenia powinno efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby w celu poprawy 

jakości życia w mieście i zapewnienia jego zrównoważonego rozwoju. W literaturze 

przedmiotu wyróżnia się sześć obszarów, które w dużej mierze korespondują z wymiarami 

zrównoważonego rozwoju. Zostały one zaprezentowane w raporcie zestawiającym 

siedemdziesiąt inteligentnych spośród średniej wielkości miast europejskich1.  

Wyróżnione obszary są następujące: 
1) Inteligentna gospodarka (smart economy) – miasta powinny się wykazywać wysoką 

produktywnością, klimatem innowacyjności oraz elastycznością rynku pracy,  
2) Inteligentne środowisko (smart environment) – miasto inteligentne optymalizuje 

zużycie energii m.in. przez wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (OZE), 
prowadzi działania zmniejszające emisję zanieczyszczeń do środowiska a gospodarka 
zasobami oparta jest na zasadzie zrównoważonego rozwoju2,. 

3) Inteligentna mobilność (smart mobility) – ICT i transport, 
4) Inteligentni ludzie (smart people) – kapitał ludzki i społeczny. Inicjatorami zmian 

w miastach powinni być ich mieszkańcy, którzy przy odpowiednim wsparciu 

                                                      
1  R. Giffinger, C. Fertner, H. Kramar, R. Kalasek, N. Pichler-Milanoviü, E. Meijers, Smart Cities: Ranking 

of European Medium-Sized Cities, Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology, 
Vienna 2007, s. 11. 

2  Zob. J. Winiecki, Era tłoku, [w:] Zagrożenia dla globu. Jak ich uniknąć? Czas apokalipsy, Niezbędnik 

Inteligenta, Polityka, Wyd. Specjalne 9/2013, s. 42-44.  
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technicznym są w stanie zapobiegać nadmiernemu zużyciu energii, zanieczyszczeniu 
środowiska oraz dążyć do poprawy jakości życia, 

5) Inteligentne warunki życia (smart living) – miasto inteligentne winno zapewnić 
swoim mieszkańcom przyjazne środowisko przez umożliwienie szerokiego dostępu 
do usług publicznych, infrastruktury technicznej i społecznej, wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa oraz dzięki odpowiedniej ofercie kulturalno-rozrywkowej, a także 
dbałości o stan środowiska i tereny zielone3, 

6) Inteligentne sprawowanie władzy (smart governance) – rozwój w tym aspekcie 
wymaga stworzenia odpowiedniego systemu zarządzania miastem, wypracowania 
procedur wymagających współdziałania i partycypacji władz lokalnych i pozostałych 
użytkowników miasta oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w funkcjo-
nowaniu miasta. 

W cytowanym opracowaniu smart city zdefiniowano jako „dobrze funkcjonujące 

przyszłościowe miasto tworzone przez sześć ww. obszarów oraz oparte na aktywnym działaniu 

świadomych, niezależnych i decydujących o swoich losach obywateli”4.  

Z kolei wg I. Azkuny „inteligentne miasto wykorzystuje technologie informacyjno-

komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej 

i komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców5. 

Próbę zdefiniowania miasta inteligentnego podjął się także m.in. N. Komninos, określając 

miasto inteligentne jako terytorium o wysokiej zdolności uczenia się i innowacji, kreatywne, 

z instytucjami badawczo-rozwojowymi, szkolnictwem wyższym, infrastrukturą cyfrową 

i technologiami komunikacyjnymi a także wysokim poziomem sprawności zarządzania6. 

Czterdzieści lat temu John Lennon śpiewał „Power to the People” (Władza dla ludu). 

Gdyby żył dziś powinien raczej zaśpiewać „Power to the cities” (Władza dla miast). Państwa 

się rozwadniają, a miasta są zbiorowiskami ludzi, fizycznych jednostek mających konkretne 

życiowe potrzeby, interesy i aspiracje. Tacy ludzie byli zawsze budulcem wszystkich 

demokratycznych struktur, tradycyjnych wspólnot, przedsiębiorstw, biurokracji i państw 

narodowych. Dzisiaj w społeczeństwie opartym na wiedzy i innowacyjnej gospodarce, takimi 

politycznymi wspólnotami są miasta. To właśnie w nich realizują się prawdziwe tożsamości 

i funkcjonują realne wspólnoty. Te wspólnoty metropolitarne zapełniają przestrzeń uwalnianą 

przez słabnące więzi narodowe i tożsamości państwowe. To miasta i metropolie, łączące się 

                                                      
3  Zob. Inteligentne miasta, Smart city, Forbes 05/2016, s. 88 i nast.  
4  Tamże. 
5  Smart Cities Study: International Study on the Situation of ICT, Innovation and Knowledge in Cities, red. 

I. zkuna, The Committee of Digital and Knowledge‐based Cities of UCLG, Bilbao 2012. 
6  N. Komninos, Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces, Spon Press, Londyn 

2002, s. 1. Zob. także D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez, Koncepcja Smart City w teorii i praktyce 

zarządzania rozwojem miast, [w:] Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city, Wyd. 
Placet, Warszawa 2015, s. 17 i nast. oraz M. Muraszkiewicz, Ku nowej utopii, ku inteligentnym miastom 
[w:] Smart City, Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem (red. nauk.) D. Gotlib,  
R. Olszewski, PWN Warszawa 2016.  
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w regionalne i globalne sieci, stają się i będą w XXI wieku faktycznymi podmiotami 

demokratycznej polityki7.  

R. Florida, twórca pojęcia klasy kreatywnej w pracy „Miasta i klasa kreatywna” również 

zajmuje się problematyką „smart cities”8. W pierwszym zdaniu pracy autor stwierdza,  

że miasta są kociołkami pełnymi kreatywności (Cities are cauldrons of creativity). Głównym 

założeniem tego opracowania jest teza, że ludzka kreatywność jest fundamentalnym źródłem 

wzrostu gospodarczego, a miasta chcąc stworzyć przewagę konkurencyjną nad innymi muszą 

stać się dla ludzi atrakcyjne, aby nie dopuścić do utraty siły kreatywnej, przyciągać ją 

z zewnątrz i utrzymać. Według R. Floridy wiedza i kreatywność wypierają zasoby naturalne 

i pracę fizyczną jako nowe źródła tworzenia bogactwa i wzrostu gospodarczego. Kluczem do 

sukcesu miasta nie jest obniżanie kosztów jego funkcjonowania ale podnoszenie jakości życia 

mieszkańców i jakości ich kształcenia. R. Florida poprzez jakość życia rozumie nie tylko 

środki finansowe i ułatwianie dostępu do usług kultury i sportu lecz przede wszystkim 

możliwość życia w miejscu otwartym, przyjaznym dla wszystkich ludzi, zróżnicowanym, 

bogatym w atrakcje i pełnym uroku. Szczególnie istotną rolę mają do odegrania uczelnie 

wyższe, które autor w opracowaniu „The University and the Creative Economy” nazywa 

„węzłami” (hub) swoistej przestrzeni kreatywności9. 

Na „Cities and the Creative Class” składają się trzy główne rozdziały: talent, tolerancja 

i miejsce, poprzedzone wprowadzeniem i dokładnym objaśnieniem tytułu książki. Autor jest 

twórcą pojęcia klasy kreatywnej i kapitału kreatywnego10, jednakże punktem wyjścia jego 

rozważań jest istota miasta. Miasta są miejscami gdzie rodzą się nie tylko ludzie ale i firmy. 

Zatem nie tylko ludzie zamieszkują miasta ale i przedsiębiorstwa działają w skupiskach: 

Przemysł filmowy w Hollywood, informatyczny – w Dolinie Krzemowej, itp. Pytanie brzmi – 

nie, czy firmy działają blisko siebie ale dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim firmy 

działają tam gdzie mają możliwości czerpania ze skupisk talentów i kreatywności, które 

napędzają innowacje i dzięki temu wzrost ekonomiczny. Możliwość szybkiego czerpania 

z takich skupisk talentów, stała się niezwykle istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstw w kreatywnej gospodarce opartej na wiedzy, w której czas i szybkość 

wprowadzani innowacji decydują o sukcesie. 

Z punktu widzenia R. Floridy teoria kapitału społecznego powinna ustąpić miejsca teorii 

kapitału kreatywnego, głoszącej, że osoby kreatywne są siłą napędową wzrostu gospodarczego 

a miejsca, które licznie zamieszkują – zwane „skupiskami talentów” – rozwijają się bardziej 

                                                      
7  Rozmowa J. Żakowskiego z R. Floridą przeprowadzona w listopadzie 2011 r. zawarta w miesięczniku 

„Trzęsienie kapitalizmu – recepty na przyszłość”, Polityka, Niezbędnik Inteligenta Plus, luty 2012, s. 120. 
8  R. Florida, Cities and the creative class, New York – London 2005, s. 1. 
9  R. Florida, G. Gates, B. Knudsen, K. Stolarick, The University and the Creative Economy, www.creative-

class.org (2006). 
10  zob. M. Mróz, D. Mróz, Gospodarka kreatywna w aspekcie globalnym i regionalnym, [w:] Gospodarka 

i Finanse, Zeszyt 5, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Kielce 2014, s. 39-52. 
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dynamicznie i mają zdolność przyciąganie jeszcze większej liczby twórczych jednostek. 

Zarówno przeprowadzone przez autora badania naukowe jak i wywiady oraz ankiety 

potwierdzają, że dla ludzi liczą się nie tylko względy ekonomiczne ale i styl życia.  

Nie wybierają oni miejsca, w którym chcą mieszkać jedynie na podstawie dostępnych 

stanowisk pracy i wysokości możliwych zarobków. Kreatywne, wykształcone osoby wolą 

miejsca przyjazne, innowacyjne, tolerancyjne i różnorodne. R. Florida zalicza do nich: 

naukowców i inżynierów, wykładowców uniwersyteckich, poetów i pisarzy, artystów 

estradowych, aktorów, projektantów mody i architektów jak również liderów modowych 

towarzystw, autorów literatury faktu (non-fiction writers), redaktorów naczelnych i ludzi 

mediów, wpływowe postaci w kulturze tak popularnej jak i elitarnej, zespoły doradcze i 

wszelkie środowiska opiniotwórcze. Ponadto, klasa kreatywna obejmuje profesjonalistów z 

dziedzin nowoczesnej technologii usług finansowych, prawniczych, zarządzania i medycyny, 

tj, ludzi, których praca polega na kreatywnym rozwiązywaniu problemów i szukaniu 

innowacyjnych rozwiązań, a więc np. zakładających start-upy czyli firmy zaawansowanych 

technologii, zajmujących się designem itp. Te kreatywne jednostki i zespoły w czasie wolnym 

korzystają z oferty miasta kreatywnego. Osoby zaliczane przez R. Floridę do klasy kreatywnej 

wykonują pracę, w której ich podstawowym zadaniem jest samodzielne myślenie, stosowanie 

niestandardowych podejść do różnorakich zadań, samodzielna ocena sytuacji i wprowadzanie 

w życie nowych idei. Autor szacuje, że ok. 30% siły roboczej USA reprezentuje klasę 

kreatywną. Uznaje on kreatywność za wrodzoną, podstawową cechę każdego człowieka, czyli 

że wszyscy ludzie są potencjalnymi członkami klasy kreatywnej ale często systemy edukacyjne 

i metody kształcenia tę wrodzoną kreatywność blokują. Zatem, jednostki kreatywne skłaniają 

się ku zamieszkiwaniu w pewnych określonych miejscach, które autor określa mianem 

Creative Centers czyli miast zwycięskich nie tylko pod względem gospodarczym. Wysokie 

wyniki ekonomiczne tych miejsc wspiera duża liczba innowacji oraz przedsiębiorstw 

z sektorów najnowszej technologii. Miejsca te rozwijają się nie z powodu ułatwień takich jak 

zasoby naturalne czy ulgi podatkowe ustanawiane przez władze lokalne aby zwabić 

przedsiębiorców (np. specjalne strefy ekonomiczne w Polsce). Miasta odnoszą sukcesy 

głównie dlatego, że ludzie utalentowani chcą w nich mieszkać a przedsiębiorstwa podążają za 

takimi ludźmi lub są przez nich zakładane np. start-upy. Kreatywne jednostki nie 

przemieszczają się w te miejsca z powodów uznanych za tradycyjne, takich jak obecność 

centrów handlowych, obiektów sportowych, atrakcji turystycznych itp., bo to wszystko jest 

nieatrakcyjne i nieistotne dla wielu przedstawicieli klasy kreatywnej, bowiem tym osobom 

zależy głównie na pozytywnych przeżyciach, otwartości na różnorodność (tolerancja) i przede 

wszystkim na możliwości spełnienia się w kreatywnych zawodach. 

Podsumowując, miasta mogą być definiowane jako smart w sytuacji, gdy dysponują 

kreatywnym kapitałem ludzkim i społecznym, nowoczesną infrastrukturą komunikacyjną,  
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tj. transportem i technologiami ICT a ich rozwój jest kompatybilny z teorią rozwoju 

zrównoważonego a partycypacyjny system rządów zapewnia wysoką jakość życia.  

2. REALIZACJA KONCEPCJI SMART CITY NA PRZYKŁADZIE 
    METROPOLII ŚWIATOWYCH I EUROPEJSKICH 

Naprzeciw potrzebom oraz obawom metropolii światowych w kontekście realizowania 

koncepcji smart city wychodzą duże korporacje informatyczne takie jak IBM, Cisco 

i Microsoft, które tak jak kiedyś sprzedawały systemy do nowoczesnego zarządzania firmą, to 

dziś podobne rozwiązania oferują dla miast. Oczywiście każde z nich jest jak garnitur skrojone 

na wymiar i dostosowane do przeanalizowanych wcześniej potrzeb metropolii. Boyd Cohen, 

profesor przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju i Smart Cities na Universidad del 

Desarrollo w Santiago de Chile, tego typu ośrodki nazwał Smart City 1.0. Rozwiązanie to 

polegające na implementowaniu sprawdzonego już instrumentarium stwarza możliwość 

szybkiego nadrobienia dystansu tym, którzy spóźnili się z wdrażaniem miejskich innowacji 

technologicznych. W tym przypadku projekt Smart City przekazywany jest w ręce osób 

trzecich, którymi są komercyjnie umotywowani konsultanci. Generuje to ryzyko inwestycyjne 

i niebezpieczeństwo naciągania miasta na kupno rozwiązania, którego ono nie potrzebuje byle 

tylko zgadzała się wartość kontraktu. Dlatego też włodarze miast, burmistrzowie, prezydenci 

itp. powinni przejąć proces czynienia swoich metropolii inteligentnymi. Ten model B. Cohen 

określa mianem Smart City 2.0. Burmistrzowie działają tutaj jako świadomi swoich potrzeb 

klienci, znający najważniejsze wyzwania jakie stoją przed społecznością danej metropolii i od 

branży technologicznej oczekują optymalnych rozwiązań.  

Na rozwój inteligentnych miast drugiej generacji nałożył się polityczny proces 

wzmacniania roli burmistrzów i obejmowania tych funkcji przez charyzmatycznych 

i zdecydowanych liderów, takich jak Michael Bloomberg w Nowym Jorku, Boris Johnson, 

burmistrz Londynu czy Eduardo Paes, burmistrz wizjoner z Rio de Janeiro, który sam 

nadzoruje tworzenie Smart City w tej brazylijskiej metropolii.  

Podobnie jak w biznesie tak i w metropoliach coraz częściej przechodzi się od kultu 

liderów do kolegialnego systemu sprawowania władzy, gdzie strategię działania w coraz 

bardziej skomplikowanej rzeczywistości wypracowuje się w szerszym gronie, co polega na 

włączaniu do procesu kreowania Smart City wszystkich interesariuszy, tj. oprócz 

samorządowców również samych mieszkańców i miejskich aktywistów. I to w świetle 

koncepcji B. Cohena oznacza Smart City trzeciej generacji (3.0)11.  

Przykładami tego typu ambitnych projektów są np. Vancouver, Manchester, Barcelona 

i Amsterdam. I tak Vancouver do stworzenia planu zazielenienia miasta do roku 2020 

zaangażowało aż 30 tys. swoich mieszkańców. W Manchesterze dzięki projektowi Cross 

                                                      
11  Smart City. Miasta tworzone przez ludzi, Forbes 2016, nr 5, s. 88-91. 
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wartemu 5 mln euro, mieszkańcy dzielą się informacjami o darmowych usługach. Barcelona 

w ramach projektu BCN Open Challenge określiła sześć kluczowych wyzwań. Katalończycy 

przy wsparciu platformy komunikacji społecznej Citymart zebrali najlepsze pomysły nie tylko 

od własnych mieszkańców, ale też od innowatorów z całego świata12. Jednakże największymi 

fanami kooperacji są Holendrzy, mieszkańcy Amsterdamu, współpracując z ratuszem 

współtworzą inteligentne miasto. Jednym z ostatnich spektakularnych przedsięwzięć było 

wspólne zmapowanie potrzeb rozwoju infrastruktury rowerowej, na ten cel miasto chce wydać 

do końca dekady 200 mln euro. W 2016 r. wartość rynku rozwiązań Smart City wyniosła 

prawie 1 bilion USD. Najwięcej wydano na bezpieczeństwo, automatykę oraz edukację. 

Mieszkańcy Smart City są zatem jednocześnie i twórcą i tworzywem, bowiem 

eksperymentując na samym sobie dokonują najlepszej z możliwych ewaluacji poszczególnych 

technologicznych rozwiązań. Metropolie w końcu robią się „smart” nie dla samego rozwoju 

techniki lecz po to by ułatwić życie mieszkańcom. 

3. AEROTROPOLIS, CZYLI MIASTA ZBUDOWANE WOKÓŁ LOTNISK  

Prof. J. Kasarda – dyrektor centrum handlu lotniczego na uniwersytecie Karoliny Północnej 

oraz doradca wielu firm i instytucji, wyróżniony między innymi przez Bank Światowy 

i UNDEP w 2011r. opublikował wspólnie z G. Lindsayem książkę pt. Aerotropolis: The way 

we’ll live next (Aerotropolis – tak będziemy żyć), w której zaprezentował wizję przyszłości 

świata skoncentrowanej wokół lotnisk. Według tego autora lotniska są dla obecnego stulecia 

tym, czym dla XVIII wieku były porty morskie, dla wieku XIX dworce kolejowe, a dla wieku 

XX autostrady. Oznacza to, że miasta usytuowane wokół lotnisk staną się decydującymi 

centrami wymiany towarów, usług i wiedzy a przede wszystkim drogami rozwoju. 

W koncepcji wyżej wymienionych autorów, lotnisko kreuje miasto a nie tylko przejmuje jego 

funkcje tak jak to już obecnie dzieje się w wielu portach lotniczych. Aerotropolis mają 

powstawać i rozwijać według następującego schematu: wokół terminali koncentrycznie 

rozchodzą się ciągi komunikacyjne łączące kolejne kręgi miasta. Kręgi te mają mieszane 

specjalizacje a stali mieszkańcy i podróżni egzystują blisko siebie w różnorodnych miejscach 

by tworzyć poczucie sąsiedztwa. Tak więc w poszczególnych kręgach jest przestrzeń na 

mieszkania, zieleń, szkoły, sklepy, biura, itp. Jednakże specjalizacja dzielnic musi być 

podporządkowana potrzebom lotniska. I tak na przykład produkcja dóbr o krótkiej trwałości lub 

szybkich usług winna być zlokalizowana bliżej terminali, po to by przyspieszyć transport i nie 

powodować korków. Autorzy tego projektu zastrzegają, że każde z aerotropolis powinno 

adaptować ich schemat do indywidualnych uwarunkowań, ale we wszystkich przypadkach 

kluczową rolę winno odgrywać planowanie, w wyniku którego narodzi się aerotropolis idealne13. 

                                                      
12  zob. M. Duszczyk, Barcelona została stolicą „smart city”, Rzeczpospolita 23.01.2014. 
13  J. Kasarda, G. Lindsay, Aerotropolis: The Way we’ll live next, Penguin Books, London 2011. 
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Interesującym przykładem aerotropolis jest Memphis, amerykańskie miasto w stanie 

Tennessee, które po upadku produkcji bawełny stało się synonimem bezrobocia, lecz dzięki 

centralnemu położeniu i lotnisku odrodziło się jako stolica transportowa z siedzibą 

gigantycznej firmy wysyłkowej – Fedex. Jednakże najbardziej udanym, niemalże wzorcowym 

przykładem aerotropolis, które wyrosło stopniowo i rozwijało w korelacji z otoczeniem jest 

Singapur z ogromnym lotniskiem Hangi, położonym w centrum tego wyspiarskiego państwa-

miasta. Można uznać, że jest to lotniskowy ideał na światową skalę, bowiem od kilku lat 

podróżni uznają Hangi za numer 1. Jest ono wręcz artystycznie zaprojektowane, wita gości 

zielonymi palmami rosnącymi pod szklaną kopułą i posiada ogród z 40-metrowym 

wodospadem, umożliwiając przy tym wygodne i różnorodne zakupy. Sukces Hangi 

udowadnia, że lotniska mogą być świadomie wybieranym celem podróży a nie tylko stacjami 

przesiadkowymi, do których podróżni trafiają przypadkiem, kierując się niższą ceną lotu. 

Coraz więcej podróżnych ma w aerotropolis swoje ulubione sklepy ze strefami duty free, 

kawiarnie, salony SPA, itp. Działające od początku XXI wieku koreańskie Incheon, położone 

60 km na wschód od Seulu na sztucznie utworzonym lądzie jest od kilku lat światowym 

aerotropolis numer dwa według Skytracks – największego badania pasażerów, oceniających 

lotniska pod względem atrakcyjności usług, piękna, architektury i efektywności, tzn. szybkości 

odprawy i wygody dotarcia do samolotu. Incheon stanowi podręcznikowy, jakby kliniczny 

przykład aerotropolis-miasta, którego sercem jest lotnisko. Na jego obrzeżach powstaje 

zurbanizowana, Specjalna Strefa Ekonomiczna podzielona na siedem obszarów, tj. wysp 

i miast służących m.in. rozrywce, rozwojowi technologii, kontaktom biznesowym, 

transportowi morskiemu i mieszkalnictwu. Po zakończeniu projektu od zachodniego wybrzeża 

aż pod Seul funkcjonować będzie zróżnicowane i ekonomicznie wszechstronne miasto 

połączone zaledwie 3,5-godzinnym lotem z co trzecim mieszkańcem świata. I tak do 

Szanghaju będzie można dolecieć w godzinę a do Tokio w półtorej godziny. Należy zauważyć, 

że to lotnisko-miasto jest tworzone tuż przy granicy z Koreą Północną, tak jakby tylko czekało 

na upadek reżimu i otwarcia nowych możliwości biznesowych.  

Incheon jest ulubionym przykładem J. Kasardy, którego nazwano prorokiem filozofii 

aerotropolis. Jest to bowiem podręcznikowo kreowane i budowane według kompleksowego 

projektu lotnisko-miasto, które otaczają strefy przeznaczone dla różnorodnych działalności – od 

produkcji przemysłowej po turystykę, gdzie wszystko jest połączone ekspresowymi drogami, 

magnetyczną koleją i metrem, które tworzą sieć wyrastającą wprost z lotniskowych terminali. 

W Polsce lotniska umożliwiały dokonanie tzw. „żabiego skoku” ośrodkom peryferyjnym. 

Spektakularnym przykładem aerotropolis w warunkach polskich jest Rzeszów – stolica 

podkarpackiego klastra „Dolina Lotnicza”14, który dzięki portowi lotniczemu w podrze-

                                                      
14  M. Mróz, D. Mróz, Dolina Lotnicza jako flagowy klaster high-technology w Polsce, [w:] Gospodarka 

w krajach Europy środkowo-wschodniej w warunkach kryzysu, VI Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa, Studia i Materiały, Zeszyt 10/2012, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych 
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szowskiej Jasionce stał się ważnym węzłem przemysłowym i logistycznym15. Od 2013 roku 

do rzeszowskiej „Doliny Lotniczej” weszło 55 nowych firm, zatrudnienie przekroczyło 25 tys. 

pracowników, a sprzedaż 3 mld dolarów. Kilka miesięcy temu nową fabrykę otworzył Aero 

Gearbox – wspólne przedsięwzięcie Rolls-Royce’a i francuskiego Safrana16.  

Rzeszów to jedno z najbardziej inteligentnych miast w Polsce, które wdrożyło system 

sterujący sygnalizacją świetlną zarządzający flotą pojazdów transportu miejskiego.  

W tym kontekście jawi się pytanie o przyszłość już istniejących lotnisk. Największym 

problemem według architektów i operatorów jest w tym wypadku zwiększanie komfortu 

i jakości czasu spędzanego w terminalach i samolotach. Miliardy dolarów na całym świecie są 

inwestowane by pasażerowie samolotów dobrze czuli się na lotnisku wśród szumiących 

potoków, w luksusowych butikach, zacisznych kaplicach i kawiarniach, dających poczucie 

kameralności i luksusu czyli w perfekcyjnie zaprojektowanym korytarzu, który będzie ich 

prowadził wprost do konsumpcyjnego raju17.  

5. POLSKIE MIASTA W RANKINGACH ŚWIATOWYCH I KRAJOWYCH 

Każdego roku Mercer, jedna z największych firm konsultingowych na świecie publikuje 

zestawienie miast, w których żyje się najlepiej. W najnowszym rankingu po raz ósmy na 

szczycie znalazł się Wiedeń, na liście są też dwa polskie miasta – Warszawa i Wrocław. 

10 najwyżej ocenianych miast: 

1. Wiedeń, Austria 

2. Zurych, Szwajcaria 

3. Auckland, Nowa Zelandia 

4. Monachium, Niemcy 

5. Vancouver, Kanada 

6. Duesseldorf, Niemcy 

7. Frankfurt nad Menem, Niemcy 

8. Genewa, Szwajcaria 

9. Kopenhaga, Dania 

10. Bazylea, Szwajcaria 

… 

80. Wilno, Litwa 

                                                                                                                                                   
w Kielcach, Kielce 2012, s. 201-211 oraz M. Mróz, P. Mróz, Klastry jako instrument wzrostu 

innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego na przykładzie 

Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza”, [w:] Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski (pr. zb. pod 
red. A Pruska), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania 
w Krakowie, Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Mielcu, Kraków-Mielec 2012, s. 225-241. 

15  D. Walewska, Jasionki pomysły na szybki rozwój, Rzeczpospolita, Życie Rzeszowa i Podkarpacia, 
21.08.2017, s. R 3 

16  Zob. P. Karnaszewski, Czym przyciągnąć biznes, Forbes, Kongres regionów, lipiec 2017, s. 9 
17  Zob. P. Wilk, Z Dubaju, Bombaju, Seulu i Singapuru. Odlotowe miasta, Polityka, nr 16/2015, s. 58-61  
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82. Warszawa, Polska 

83. Bratysława, Słowacja 

 … 

98. Victoria, Seszele 

98. Zagrzeb, Chorwacja 

100. Wrocław, Polska 

101. Taichung, Tajwan 

 

10 najniżej ocenianych miast 

222. Conakry, Gwinea 

223. Kinszasa, Demokratyczna Republika Konga 

224. Brazzaville, Kongo 

225. Damaszek, Syria 

226. Ndżamena, Czad 

227. Chartum, Sudan 

228. Port-au-Prince, Haiti 

229. Sana, Jemen 

230. Bangui, Republika Środkowej Afryki 

231. Bagdad, Irak. 

Mercer analizując wybrane miasta, bierze pod uwagę dziewięć kryteriów18: 
1) Środowisko polityczne i społeczne (stabilność, przestępczość, egzekwowanie prawa); 
2) Środowisko ekonomiczne (podejście do regulowania kursu walutowego, usługi 

bankowe);  
3) Środowisko społeczno-kulturowe (dostępność mediów, obecność cenzury, ogranicze-

nia i swobody obywatelskie); 
4) Opieka zdrowotna i infrastruktura sanitarna (świadczenia medyczne, obecność chorób 

zakaźnych, stan kanalizacji, zanieczyszczenie powietrza, usuwanie odpadów); 
5) Szkolnictwo i edukacja (poziom i dostępność szkół międzynarodowych); 
6) Usługi publiczne i transport (elektryczność, woda, transport publiczny, korki); 
7) Rekreacja (restauracje, teatry, kina, obiekty sportowe i różne formy spędzania 

wolnego czasu); 
8) Nieruchomości (możliwość wynajmu mieszkania, dostępność sprzętów gospodarstwa 

domowego, mebli, usług); 
9) Środowisko naturalne (klimat, ryzyko klęsk naturalnych). 

Z rankingu „Europolis. Zrównoważony rozwój miast” z 2016 r. wynika, że wśród 

polskich miast najlepiej żyje się w Warszawie, następnie w Sopocie, Bielsku-Białej, Poznaniu, 

Koszalinie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Gdyni. W zestawieniu wzięto pod uwagę 66 polskich 

                                                      
18  http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/ranking-najlepszych-miast-do-zycia,723995.html z dnia 28.05.2017. 
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miast na prawach powiatu. Spośród metropolii wysokie noty uzyskały oprócz Warszawy także 

Gdańsk, Kraków i Poznań. Wśród miast od 100–300 tys. mieszkańców wysokie miejsca 

zajęły: Gdynia (10) oraz Tychy (11). Z miast poniżej 100 tys. mieszkańców dobry wynik 

uzyskało również Świnoujście – 13 miejsce19. Natomiast w opublikowanym w lipcu 2017 r. 

rankingu „Miasta przyjazne dla biznesu” w kategorii miast do 300 tys. mieszkańców pierwsze 

miejsce zajął Rzeszów (vide poniższa tabela).  
 

 
          Źródło: COIG za Forbes, Kongres regionów, Wrocław 2017, s. 5. 

ZAKOŃCZENIE 

Z punktu widzenia rozwiązań typu smart miasto jest jednym wielkim generatorem danych. 

Dane te trzeba tylko zebrać i ujarzmić, a więc przetworzyć w taki sposób aby był z nich 

pożytek i aby były łatwo dostępne. W tym sensie rewolucja Smart City jest podobna do 

procesów zachodzących obecnie w przemyśle określanej mianem czwartej rewolucji 

przemysłowej, gdzie te same maszyny, ale nafaszerowane elektroniką umożliwiają znacznie 

dokładniejszą niż kiedykolwiek kontrolę nad procesem produkcyjnym. W tej perspektywie 

smart oznacza połączone informacje, które dotychczas były rozproszone po różnych częściach 

miasta i wydziałach lokalnego samorządu, które trzeba było zbierać ręcznie powinny być 

dostępne na wyciągnięcie ręki. Występuje tendencja żeby rozumieć smart city jako miasto 

naszpikowane technologicznymi gadżetami, tymczasem idea leży zupełnie gdzie indziej. 

Technologia bowiem bardzo pomaga i umożliwia realizowanie rozwiązań typu smart, jednakże 

tak naprawdę chodzi o to, żeby miasto było przyjazne dla użytkownika i zaplanowane w taki 

sposób aby zwiększać jego konkurencyjność, ale przede wszystkim podnosić jakość życia 

mieszkańców, a przy okazji zmniejszać koszty i to niekoniecznie finansowe.  

Nieograniczone na pozór możliwości techniczne, zmieniająca się struktura mieszkańców 

miast oraz nowa globalna dynamika procesów wymiany gospodarczej, przepływów 

                                                      
19  http://wpolityce.pl/lifestyle/295333-gdzie-w-polsce-zyje-sie-najlepiej-warszawa-sopot-i-bielsko-biala-na-

czele-rankingu. 
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kulturalnych i wpływów politycznych – zachęcają naukowców, pisarzy i publicystów do 

tworzenia wizji miasta przyszłości. Utopie mieszają tutaj z dystopiami i nawet jeśli nigdy się 

nie spełnią to jednakże zasilają wyobraźnię i zachęcają do poszukiwania konkretnych 

rozwiązań, które uczyniłyby życie mieszkańców metropolii lepszym.  

W ostatnio wydanej książce zatytułowanej „Język miast”20 autor D. Sudjic stawia 

przewrotne pytanie: Co będzie, kiedy dzięki urządzeniom elektronicznym będziemy znali 

wszystkich, a każdy nasz ruch będzie widzialny i zarejestrowany. Czy nie wrócimy w ten 

sposób do dawnego wiejskiego życia, w którym wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą? 
 

LITERATURA 

1. Duszczyk M., Barcelona została stolicą „smart city”, Rzeczpospolita 23.01.2014. 
2. Florida R., Cities and the creative class, New York – London 2005. 
3. Florida R., Gates G., Knudsen B., Stolarick K., The University and the Creative Economy, www.creative-

class.org (2006) z dnia 28.05.2017. 
4. Giffinger R., Fertner C., Kramar H., Kalasek R., Pichler-Milanoviü N., Meijers E., Smart Cities:Ranking of Euro-

pean Medium-Sized Cities, Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology, Vienna 2007. 
5. Inteligentne miasta, Smart city, Forbes 05/2016.  
6. Karnaszewski P., Czym przyciągnąć biznes, Forbes, Kongres regionów, lipiec 2017. 
7. Kasarda J., Lindsay G., Aerotropolis: The Way we’ll live next, Penguin Books, London 2011. 
8. Komninos N., Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces, Spon Press, Londyn 

2002. 
9. Mróz D., Mróz M., Dolina Lotnicza jako flagowy klaster high-technology w Polsce, [w:] Gospodarka 

w krajach Europy środkowo-wschodniej w warunkach kryzysu, VI Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa, Studia i Materiały, Zeszyt 10/2012, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych 
w Kielcach, Kielce 2012. 

10. Mróz D., Mróz M., Gospodarka kreatywna w aspekcie globalnym i regionalnym, [w:] Gospodarka 

i Finanse, Zeszyt 5, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Kielce 2014. 
11. Mróz M., Mróz P., Klastry jako instrument wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 

rozwoju regionalnego na przykładzie Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza”, [w:] Wyzwania rozwoju społeczno-

ekonomicznego Polski (pr. zb. pod red. A. Pruska), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła 
Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Mielcu, Kraków-Mielec 2012.  

12. Muraszkiewicz M., Ku nowej utopii, ku inteligentnym miastom [w:] Smart City, Informacja przestrzenna 

w zarządzaniu inteligentnym miastem (red. nauk.) D. Gotlib, R. Olszewski, PWN Warszawa 2016. 
13. Rozmowa J. Żakowskiego z R. Floridą przeprowadzona w listopadzie 2011 r. zawarta w miesięczniku 

„Trzęsienie kapitalizmu – recepty na przyszłość, Polityka, Niezbędnik Inteligenta Plus, luty 2012. 
14. Smart Cities Study: International Study on the Situation of ICT, Innovation and Knowledge in Cities, red. 

I. Azkuna, The Committee of Digital and Knowledge‐based Cities of UCLG, Bilbao 2012. 
15. Smart City. Miasta tworzone przez ludzi, Forbes 2016 nr 5.  
16. Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Koncepcja Smart City w teorii i praktyce zarządzania rozwojem miast, 

[w:] Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city, Wyd. Placet, Warszawa 2015.  
17. Sudjic D., Język miast, Wyd. Karakter, Warszawa 2017. 
18. Walewska D., Jasionki pomysły na szybki rozwój, Rzeczpospolita, Życie Rzeszowa i Podkarpacia, 

21.08.2017.  
19. Wilk P., Z Dubaju, Bombaju, Seulu i Singapuru. Odlotowe miasta, Polityka, nr 16/2015.  
20. Winiecki J., Era tłoku, [w:] Zagrożenia dla globu. Jak ich uniknąć? Czas apokalipsy, Niezbędnik 

Inteligenta, Polityka, Wyd. Specjalne 9/2013. 

Źródła internetowe 
1. http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/ranking-najlepszych-miast-do-zycia,723995.html z dnia 28.05.2017, 
2. http://wpolityce.pl/lifestyle/295333-gdzie-w-polsce-zyje-sie-najlepiej-warszawa-sopot-i-bielsko-biala-na-

czele-rankingu z dnia 29.05.2017. 

                                                      
20  Deyan Sudjic, Język miast, Wyd. Karakter, Warszawa 2017.  



Gospodarka i Finanse.  Zeszyt 8.  Polska i świat wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych. 

 

77 

 

 

 

 

 
Mróz Marek, Mróz Dagmara 

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 
 

REALIZACJA KONCEPCJI INTELIGENTNEGO MIASTA NA 
PRZYKŁADZIE METROPOLII ŚWIATOWYCH I MIAST W POLSCE 

 
 

Streszczenie 
Artykuł stanowi studium teoretyczno-empiryczne prezentujące koncepcje inteligentnego 
miasta zawarte w literaturze przedmiotu i ich realizację na przykładzie rankingów o jakości 
życia w inteligentnych metropoliach na świecie i w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono 
fenomenowi aerotropolis, tj, inteligentnych miast, których centrum stanowią supernowoczesne 
porty lotnicze. 

Słowa kluczowe: inteligentne miasto, rozwój zrównoważony, aerotropolis. 
 
 
 
IMPLEMENTATION OF THE SMART CITIES CONCEPTION ON 

EXAMPLE OF WORLD METROPOLIES AND CITIES IN POLAND 
 
 

Abstract 
The article is a theoretical and empirical study which presents the concepts of smart city 
contained in the literature of the subject as well as their implementation based on life quality 
rankings in smart cities in the world and in Poland. A special emphasis has been put on the 
phenomenon of aerotropolis, i.e. smart cities which center around super modern airports.  

Keywords: smart city, sustainable development, aerotropolis. 
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KONKURENCJA TECHNOLOGII  
W WYMIARZE PRZESTRZENNYM 

 

 

Prawidłowy wybór technologii produkcji dóbr podwyższa konkurencyjność firm. Dlatego 

udoskonalenie teoretycznych aspektów uzasadnienia wyboru technologii produkcji dóbr jest 

ważnym zadaniem naukowym. 

Publikacji w zakresie uzasadnienia wyboru optymalnego wariantu technologii jest bardzo 

dużo [1-14]. Mimo ogromnej ilości badań rozmaitych aspektów, które dotyczą uzasadnienia 

wyboru optymalnego wariantu technologii, tradycyjnie poza uwagą badaczy są aspekty 

przestrzenne. Jak słusznie zaznaczał naukowiec światowej sławy, uznany autorytet z historii 

myśli ekonomicznej Mark Blaug, klasyczna i neoklasyczna teoria ekonomiczna były 

ograniczone badaniem "kraju cudów, pozbawionego charakterystyk przestrzennych" [15]. 

Ekonomiczna teoria zagospodarowania przestrzeni i zwłaszcza teoria lokalizacji obiektów 

gospodarczych rozkwitły jeszcze w XIX w., lecz te procesy odbywały się prawie w pełnej 

izolacji od głównych nurtów nauk ekonomicznych – "klasyki" i "neoklasyki".  

Zgodnie z M. Blaug główny nurt nauki ekonomicznej aż do roku 1950 był ograniczony analizą 

zjawisk ekonomicznych poza ich charakterystykami przestrzennymi. W zakresie uzasadnienia 

wyboru ekonomicznego optymalnych technologii produkcji dóbr, czynnik przestrzenny 

ignoruje się również obecnie. 

Wybieranie optymalnej technologii produkcji dobra dla warunków wcześniej ustalonego 

miejsca przestrzeni jest podejściem konceptualnie błędnym, ponieważ ignoruje ono 

współzależność "miejsce – technologia optymalna". Takie podejście ignoruje fakt, że nie tylko 

wybór technologii zależy od miejsca, ale i wybór miejsca zależy od technologii.  

Dlatego prawidłową będzie kolejność wyboru optymalnego systemu technologii 

produkcji ocenianego rodzaju dobra w granicach odpowiedniej przestrzeni: 
1) Ustalenie granic przestrzeni analizy; 
2) W granicach przestrzeni analizy kształtuje się lista możliwych miejsc produkcji 

(ММP) ocenianego rodzaju dobra; 
3) Dla każdego ММP kształtuje się lista możliwych technologii produkcji dobra; 
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4) Dla każdego ММP uzasadnia się wybór optymalnej technologii z listy możliwych – 
konkurencja technologii w ММP; 

5) Wybrane technologie (optymalne dla odpowiednich ММP) będziemy porównywać 
według ekonomicznych wskaźników między sobą – konkurencja technologii na 
odległości (konkurencja ММP, etap 1 wycofania ММP); 

6) ММP, gdzie technologie przegrały konkurencję na odległości, są uważane za 
nieperspektywiczne dla produkcji wybranego rodzaju dobra (ММP, które wycofały się 
na etapie 1); 

7) ММВ, gdzie technologie nie przegrały konkurencji na odległości, są uważane za 
perspektywiczne dla produkcji wybranego rodzaju dobra (ММP, które nie wycofały 
się na etapie 1); 

8) Perspektywiczne ММP oceniają się wg kryterium rozmiaru rynku zbytu (etap 2 
wycofania ММP); 

9) ММP, negatywnie ocenione wg kryterium rozmiaru rynku zbytu, nie polecają się jako 
miejsca celowej produkcji (МCP) (ММВ, które wycofały się na etapie 2); 

10) ММP, pozytywnie ocenione wg kryterium rozmiaru rynku zbytu, polecają się jako 
МCP.  

Ponieważ w różnych miejscach optymalnymi mogą być różne technologie, to 

grupowo-przestrzenne podejście pozwala uzasadnić optymalny system technologii 

produkcji dobra.  

Właśnie grupowo-przestrzenne podejście jest prawidłowe, ponieważ inaczej można 

uzasadniać wybór optymalnej technologii produkcji dobra dla miejsca, w którym 

produkować nie warto. Argumentować to można przy pomocy przykładu, dla którego 

graficzna interpretacja jest przedstawiona na rys. 1. 

Akceptujemy, że dla firmy, która zamierza produkować dobro dla rynku В1, 

najzyskowniej lokalizować zakład w miejscu А1, ponieważ tak można spełnić kryterium 

prawidłowości: minimum sumy kosztów produkcji dobra w rozmiarze popytu rynku В1 

і kosztów transportu tego dobra z А1 do В1. A jednak, może okazać się, że w miejscu А2 

jest celowa produkcja dobra analogicznego dla zaopatrzennia rynków В1, В2 і В3.  

Tak też można spełnić odpowiednie kryterium prawidłowosći: minimum sumy 

kosztów produkcji dobra w rozmiarze sumarycznego popytu konsumentów В1, В2 і В3 

і  kosztów jego transportu w odpowiednich ilościach z miejsca А2 w miejsca В1, В2 і В3. 

W rezultacie może okazać się, że cena dobra producenta А2 w miejscu В1 będzie niższa, 

niż cena w tym miejscu analogicznego dobra producenta А1 (na przykład, z powodu 

efektu skali produkcji). Oczywiście, że w tej sytuacji producent А1, który uprzednio przy 

wyborze miejsca lokalizacji planował dostarczać dobro do konsumentów konkretnego 

rynku, zbankrutuje. 
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Rys. 1. Schemat umowny lokalizacji konsumentów (В1, В2, В3)  
i potencjalnych producentów (А1, А2, А3) dobra 

 

Jednak nie jest ubezpieczony od strat і producent А2, ponieważ wybór miejsca jego 

lokalizacji także był spowodowany uprzednim planowaniem dostarczanie dobra do 

konsumentów konkretnych rynków. A jednak, może okazać się, że w miejscu В2 

najtańszym będzie dobro producenta А3, dla którego wybrano miejsce lokalizacji  

wg kryterium minimum sumy kosztów produkcji dobra w rozmiarze popytu konsumenta 

В2 і kosztów jego transportu od producenta А3 do konsumenta В2. Oczywiście,  

że producent А2 bez rynku konsumenta В2 będzie wykorzystywał swoją zdolność 

produkcyjną częściowo, co spowoduje straty finansowe. Jednak, і producent А3, który przy 

wyborze miejsca lokalizacji uprzednio zamierzał dostarczać dobro do konsumentów 

konkretnego rynku, nie ma gwarancji prawidłowości lokalizacji. 

Ten przykład udowodnia brak możliwości, wyłącznie z punktu widzenia pojedynczego 

producenta (bez zwracania uwagi na już istniejących oraz na potencjalnych producentów dobra 

analogicznego), rozwiązania zadania uzasadnienia wyboru prawidłowego miejsca lokalizacji 

produkcji. Dlatego przy uzasadnieniu wyboru prawidłowego miejsca lokalizacji produkcji 

konieczne jest przestrzeganie uzasadnienia z obserwacji branży (grupy producentów dobra 

analogicznego), które opiera się na uwzględnieniu już istniejących i potencjalnych 

producentów dobra analogicznego. To powoduje konieczność równoległej (a nie 

indywidualnej!) analizy wszystkich miejsc istniejącej i możliwej lokalizacji produkcji dobra 

analogicznego. 

Scharakteryzujemy każdy etap wyboru optymalnego systemu technologii produkcji 

ocenianego rodzaju dobra w granicach odpowiedniego obszaru analizy. 

1) Ustalenie granic przestrzeni analizy, gdzie warto szukać optymalnego miejsca 

produkcji, bazuje się na uwzględnieniu właściwości odpowiedniego dobra i jego 

konsumentów. Główną z tych właściwości jest podatność transportowa ładunku (dobra): 

czym wyższą jest podatność transportowa ładunku (dobra), tym szerszy zasięg analizy 

przestrzennej względem oczekiwanego rynku zbytu dla poszukiwania optymalnych miejsc 
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produkcji dobra, i przeciwnie. Na przykład, kiedy sprawa dotyczy produkcji wyrobów 

jubilerskich, zegarków czy innych dóbr, gdzie koszty transportu są małe, przestrzenną 

analizę można wykonywać dla całego świata. Ale gdy poszukuje się miejsca dla produkcji 

cegły czy cementu, których koszty przemieszczenia są bardzo duże, obszar analizy jest 

wzgłędnie mały, przecież odległość przemieszczenia takiego dobra do konsumentów nie 

może przekraczać kilkuset kilometrów. 

Ustalenie granic dla przestrzennej analizy musi odbywać się z uwzględnieniem nie 

tylko podatności transportowej dóbr (czy konsumentów, jeśli mowa o usługach), ale i 

właściwości obszaru dookoła oczekiwanego rynku zbytu. Na przykład, kiedy wykonuje się 

zaopatrzenie dobrami mało podatnymi do transportu odległych konsumentów, w pobliżu 

których nie ma warunków dla produkcji takich dóbr, ustalenie granic przestrzeni analizy 

powinno bazować nie na podatności transportowej dóbr, a na właściwościach przestrzeni 

rynku zbytu. 

Jeszcze jednym czynnikiem, który wpływa na granice analizy przestrzennej, jest czynnik 

państwowej polityki bezpieczeństwa. Wiele krajów (np. USA, Rosja, Francja) prowadzą 

politykę kupowania broni wyprodukowanej tylko w granicach terytorium swego państwa. 

W takiej sytuacji przestrzeń analizy w celu poszukiwania miejsc dla produkcji broni dla 

odpowiedniego państwa jest ograniczona terytorium tego kraju. 

Czynnikiem, który wpływa na granice przestrzeni analizy jest i pragnienie 

producenta aby zmniejszyć ryzyko drastycznej zmiany kursu walut. Jednym z czynników 

podjęcia decyzji o lokalizacji zakładu "Hyundai Motor" w USA była możliwość 

ograniczenia ryzyka, związanego z wahaniem kursu walutowego. Dlatego często obszar 

analizy wyznacza się "obszarem walutowym" (osobnego państwa czy unii ekonomicznej 

państw). 

Ustalenie granic przestrzeni analizy powinno odbywać się w sposób przemyślany  

i uwzględniać poprzednie badania konkretnej sytuacji z uwagi na specyfikę lokalizacji, 

ponieważ wykonanie przestrzennej analizy w niepoprawnie określonych granicach nie 

gwarantuje optymalnego rezultatu i może spowodować znaczne straty. 

Warto zwrócić uwagę na stabilną tendencję do zwiększenia przestrzeni analizy przy 

uzasadnieniu optymalnej lokalizacji produkcji. Realny koszt morskich przewozów 

ładunków w ciągu 50 lat obniżył się prawie o 75%. Ta tendencja jest charakterystyczna i 

dla najnowszych rodzajów transportu. W ciągu tego czasu przewozy lotnicze potaniały 

ponad 6 razy. Obniżenie kosztu przewozów transportem powietrznym otwarło rynek 

światowy dla wielu rodzajów artykułów spożywczych, w szczególności, wczesnych 

gatunków owoców i jarzyn, które szybko się psują i dla których inne rodzaje transportu 

nie mogą być wykorzystane. 

Obniżaniu ceny przemieszczenia ładunków sprzyja nie tylko innowacyjność  

w zakresie zasobów transportowania, ale i innowacyjność w zarządzaniu procesem 



Gospodarka i Finanse.  Zeszyt 8.  Polska i świat wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych. 

 

83 

transportowym. W tym aspekcie na specjalną uwagę zasługuje tak zwana 

"intermodalność" –  charakterystyka transportowego systemu, która pozwala 

wykorzystywać na podstawie zintegrowanej minimum dwa rodzaje transportu dla 

przewozów wg technologii "od drzwi do drzwi" w ramach łańcucha transportowego. Jest 

to jakościowym wskaźnikiem poziomu integracji między różnymi rodzajami transportu. 

Większa intermodalność oznacza większą integrację i uzupełnienie między rodzajami 

transportu, która, z kolei, zabezpiecza większą efektywność systemów transportowych. 

Współczesna globalizacja charakteryzuje się i tym, że "rewolucja transportowa" 

uzupełnia się liberalizacją handlu międzynarodowego, obniżeniem barier taryfowych 

i zmiej-szeniem ograniczeń na ruch kapitału. To oznacza konieczność rozszerzenia 

granic analizy przestrzennej przy rozwiązaniu zadania uzasadnienia optymalnych miejsc 

i skali produkcji dobra w tych miejscach. 

2) Kształtowanie listy ММP. ММP – to miejsce przestrzeni, które warto badać z punktu 

widzenia celowości produkcji tam ocenianego rodzaju dobra. Kryterium przekształcenia 

jakiegoś miejsca w ММP jest odpowiedniość jego właściwości właściwościom strony 

"produkcja dobra", które warto uwzględniać przy uzasadnieniu wyboru miejsca produkcji. 

Właściwości strony "produkcja dobra", to całokształt właściwości : 
• technologii produkcji dobra; 
• zasobów, niezbędnych dla produkcji dobra; 
• zanieczyszczeń, które powstają przy produkcji dobra; 
• dobra produkowanego. 

Właściwości strony "produkcja dobra", które są czynnikami lokalizacji, determinują 

celowość jej orientacji przy lokalizacji na miejsca, które posiadają charakterystyki 

odpowiedniości zaznaczonym właściwościom. Na przykład, właściwość produkcji dobra 

"chleb" "szybka strata jakości" czyni celowym orientację przy lokalizacji na miejsca, 

które posiadają właściwość "bliska lokalizacja do konsumentów". Między 

właściwościami strony "produkcja dobra" i właściwościami miejsc można ustalić 

zależność (każdej właściwości strony "produkcja dobra" będzie odpowiadała jakaś 

właściwość miejsca). Więc, przyczynami (czynnikami) lokalizacji są, z jednej strony, 

właściwości strony "produkcja dobra" (czyli właściwości technologii, zasobów, 

zanieczyszczeń, dobra produkowanego), a z innej – właściwości strony "miejsce". 

Każdej właściwości strony "produkcja dobra" powinna odpowiadać właściwość strony 

"miejsce". 

Więc, mamy, z jednej strony, właściwości strony "produkcja dobra", których część 

są czynnikami lokalizacji. Od nich zależy, które miejsca szukamy dla lokalizacji. Z innej 

strony, każdej właściwości strony "produkcja dobra" będzie odpowiadała właściwość 

strony "miejsce", która również jest czynnikiem lokalizacji. Dlatego zawsze, 
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odpowiadając na pytanie "gdzie"? czy na pytanie "dlaczego tu"?, musimy ustalać nie 

osobne czynniki lokalizacji, a ich pary. 

Przy kształtowaniu listy ММP należy pamiętać, że produkcja dóbr analogicznych 

może odbywać się za pomocą różnych technologii z różnymi czynnikami lokalizacji.  

Na przykład, produkcja energii elektrycznej z węgla orientuje się na miejsca wydobycia 

tego zasobu, ponieważ przekazanie energii elektrycznej jest tańszym, niż 

transportowanie odpowiedniej ilości węgla. Jeszcze jednym warunkiem lokalizacji 

elektrowni dla produkcji energii elektrycznej z węgla jest obecność dostatecznej ilości 

wody, koniecznej dla oziębienia agregatów. Przy produkcji energii elektrycznej z węgla 

ważny jest czynnik ekologiczny, ponieważ przy paleniu węgla niskiego gatunku  

z domieszkami siarki, stwarza się gaz siarczany, który, łącząc się z parą wodną  

w powietrzu wywołuje kwaśne deszcze. 

Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach słonecznych orientuje się przy 

lokalizacji na miejsca z wysokim potencjałem natężenia promieniowania słonecznego. 

Tylko w przy-padku, gdy natężenie promieniowania słonecznego przekracza znacznie 

wartości progowe, miejsce jest atrakcyjne dla lokalizacji elektrowni słonecznej. 

Charakterystyczną właściwością obiektów energetyki słonecznej jest konieczność 

zagospodarowania znacznego terytorium, które nie mogą być wykorzystywane dla 

innych celów. Słoneczne elektrownie charakteryzują się bardzo niskim 

zapotrzebowaniem na wodę i nie potrzebują lokalizacji blisko jej źródeł. 

Produkcja energii elektrycznej ze spalenia gazu ziemnego orientuje się na jej 

konsumentów, ponieważ za pomocą rurociągów gaz transportuje się tanio. Elektrownie, 

które produkują energie elektryczną z gazu ziemnego, charakteryzują się niewysokimi 

wskaźnikami zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 

Produkcja energii elektrycznej elektrowniami wodnymi orientuje się na miejsca 

z wysokim potencjałem energii przepływu wody. Dla efektywnej produkcji energii 

elektrycznej w elektrowniach wodnych są potrzebne dwa główne czynniki: 

zabezpieczenie przez cały rok dużego przepływu wody i ukształtowanie geologiczne 

wspomagające hydrobudownictwo. 

Produkcja energii elektrycznej elektrowniami jądrowymi orientowała się na 

konsumentów pod warunkiem braku trzęsień ziemi i obecności znacznych źródeł wody 

do oziębienia agregatów na terytorium. Umiejscowienie elektrowni jądrowych 

determinowane jest bardzo niskimi kosztami transportowania paliwa (kilka wagonów za 

rok). Obecnie przy lokalizacji elektrowni jądrowych dominuje czynnik bezpieczeństwa, 

który warunkuje ich lokalizację daleko od dużych miast. 

Produkcja energii elektrycznej elektrowniami wiatrowymi orientuje się przy 

lokalizacji na miejsca ze znacznym potencjałem energii wiatru. Użycie energii wiatru 

jest atrakcyjne, jeśli jego szybkość na powierzchni Ziemi przekracza 20 km/g. Głównymi 
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elementami środowiska przyrodniczego, które mają wpływ na wydajność elektrowni 

wiatrowej i muszą brać się pod uwagę przy jej lokalizacji, są wiatr i typ działki. Działka, 

sprzyjająca dla elektrowni wiatrowej, powinna być bez lasu i zabudowy. Ważna jest jej 

szorstkość (opór), orografia (typ i rozmiar fal landszaftu), a także spoistość zabudowy 

okolic. 

Produkcja energii elektrycznej elektrowniami pływowymi orientuje się przy lokalizacji na 

miejsca (brzeg morza czy oceanu) ze znacznym potencjałem podnoszenia i opadania poziomu 

wody. Średnia wysokość przypływu wynosi tylko 0,5 m, z wyjątkiem tych miejsc, gdzie masy 

wodne przemieszczają się w względnie wąskich granicach. Wtedy wysokość fali może  

w 10-20 razy przekraczać normalną wysokość przepływu. Najwyższe i najsilniejsze przepływy 

powstają w niewielkich i wąskich zatokach albo ujściach rzek. Najbardziej przydatne dla 

użycia energetycznego potencjału są te działki morskiego nadbrzeża, gdzie przepływy mają 

dużą amplitudę, a kontur i relief brzegu dają możliwość budowy dużych zamkniętych 

basenów. Chociaż ogólna energia przypływów Ziemi ocenia się w przybliżeniu na 3 mld kWh 

na rok, jednak jest tylko 100 miejsc na naszej planecie, gdzie budowa elektrowni pływowych 

może być atrakcyjna. 

Produkcja energii elektrycznej geotermalnymi elektrowniami orientuje się na miejsca ze 

znacznym potencjałem energetycznym wód geotermalnych. Dla produkcji energii elektrycznej 

atrakcyjne są miejsca z wodą geotermalną o temperaturze ponad 140°С i głębokości 

występowania do 5 km. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że dla dobra analogicznego (energia elektryczna) 

czynniki lokalizacji dla każdej technologii produkcji będą różne. Właśnie to jest 

potwierdzeniem możliwości odniesienia dobra analogicznego, lecz wyprodukowanego wg 

różnych technologii, do różnych grup klasyfikacyjnych z punktu widzenia czynników miejsca 

jego produkcji. Przy kształtowaniu listy ММP należy też pamiętać, że znaczenie czynników 

lokalizacji zmienia się pod wpływem zmian w technologiach, koniunkturze rynku 

i państwowej regulacji działalności gospodarczej. 

3) Wybór optymalnej technologii produkcji dobra w każdym ММP. Ten etap można 

nazwać konkurencją technologii w ММP. Wskaźnikiem wyboru optymalnej technologii jest 

maksimum wartości zaktualizowanej netto (NPV). Etap jest poważny, lecz jego skala badania 

w istniejących publikacjach determinuje, że w artykule na tym etapie uwaga nie będzie 

akcentowała się. 

4) Wybrana technologia (optymalna dla odpowiedniego MMP) będzie porównywać 

się wg ekonomicznych wskaźników z technologiami innych ММP. Ten etap można nazwać 

konkurencją ММP albo konkurencją technologii na odległości. Jest to etap 1 wycofania 

niekonkurencyjnych miejsc. Krótko scharakteryzujemy treść tego etapu. Przyjmiemy,  

że producenci dobra analogicznego, którzy mogą lokalizować się w miejscach 1 i 2, odległość 

między którymi równa R, będą produkować dobro z jednostkowymi kosztami, odpowiednio, 
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С1 i С2. Koszty na przemieszczenie jednostki dobra na jeden kilometr oznaczymy 

S. Przyjmiemy, że w miejscu 2 potencjalne koszty produkcji będą większe, niż analogiczne 

koszty produkcji takiego samego dobra w miejscu 1. Oczywiście, to nie oznacza, że w miejscu 

2 nie warto produkować oceniane dobro. W miejscu 2 nie warto produkować ocenianego dobra 

tylko wtedy, jeśli wyprodukować to dobro w miejscu 1 i transportować z miejsca 1 w miejsce 2 

będzie taniej, niż wyprodukować to dobro w miejscu 2. Czyli, miejsce 2 nie będzie 

rozpatrywać się jako miejsce w którym warto produkować oceniane dobro przy wykonaniu 

warunku: 
 

                 С1 + S*R ≤ C2,                                         (1) 
 

Następny krok – ocenianie ММP wg kryterium atrakcyjności. ММP, gdzie technologie 

przegrały konkurencję na odległości, są nie atrakcyjne dla produkcji ocenianego dobra (etap 5), 

a ММP, gdzie technologie nie przegrały konkurencję na odległości, są atrakcyjne (etap 6). 

7) Ocena atrakcyjnych ММP wg kryterium rozmiaru rynku zbytu.  

O nieopłacalności produkcji ocenianego rodzaju dobra w zaznaczonym miejscu przy pomocy 

poprzednio wybranej (optymalnej dla tego miejsca) technologii świadczy nieobecność 

konsumentów w jego strefie rynkowej. Kilka zdań o specyfice kształtowania stref rynkowych, 

ponieważ to ważne nie tylko z punktu widzenia opłacalności produkcji dobra w ocenianym 

miejscu, ale i z punktu widzenia skali produkcji tam. Jeżeli przy porównaniu ММP miejsce 

z większymi kosztami produkcji nie wycofuje się, to przy stabilnych znaczeniach С1, С2 i S 

można znaleźć miejsca (punkty), w których różnica kosztów transportu kompensuje różnicę w 

kosztach produkcji. Mnóstwo tych punktów utworzy linię (izolinię), która rozgraniczy rejony 

konsumpcji dóbr producentów 1 i 2. Izolinia spełnia warunki : 
 

С1 + r1*S = С2 + r2*S,                               (2) 

 

gdzie r1, r2 - odległość od miejsc 1 i 2 do dowolnego punktu na izolinii. 

Z tego równania wynika, że dla punktów, które są na izolinii, różnica odległości od 

każdego z nich do miejsc 1 i 2 jest wielkością stabilną i wyznacza się jak: 
 

r1 – r2 = (С2 – С1)/S                                                 (3) 
 

Przy zrobionych dopuszczeniach granicą stref rynkowych producentów 1 i 2 (izolinią) 

jest gałąź hiperboli ze strony miejsca z większymi kosztami produkcji. Położenie i forma 

izolinii wyznaczają się względną lokalizacją producentów 1 i 2, różnicą w ich kosztach 

produkcji (lecz nie absolutnym znaczeniem kosztów) i wielkością kosztów przemieszczenia. 

Przy С1 > С2 izolinia będzie ze strony producenta 1, przy С1 < С2 - ze strony producenta 2, 

a przy С1 = С2 - izolinia będzie prostopadłą do odcinka 1-2 na jego środku. 
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Konsumenci, którzy znajdują się z lewej strony od izolinii, będą zaopatrywać się 

producentem 1, ponieważ zaspokojenie ich popytu będzie związane z mniejszą sumą 

kosztów na produkcję dobra i przemieszczenie jego w porównaniu z producentem 2. Dla 

konsumentów, którzy znajdują się z prawej strony od izolinii, suma kosztów będzie 

mniejsza przy dostarczeniu dobra producentowi 2. A dla konsumentów, którzy znajdują się 

na izolinii, z tego poglądu nie ma żadnej różnicy dobro którego producenta zaspokoi ich 

popyt. Moc produkcyjna nowych producentów dobra przyjmuje się równą sumarycznemu 

popytu konsumentów ich strefy rynkowej, a moc produkcyjna istniejących producentów 

może zmieniać się od minimalnie dopuszczalnego znaczenia (kiedy osiąga się punkt 

opłacalności funkcjonowania zakładu) do nominalnej (maksymalne znaczenie) i też może 

być równa sumarycznemu popytowi konsumentów swojej rynkowej strefy, jeśli ten 

sumaryczny popyt znajduje się w dopuszczalnych granicach, czyli w granicach od 

minimalnego do maksymalnego znaczenia. Zmienność koniunktury rynkowej determinuje 

konieczność stworzenia zapasu mocy produkcyjnej nowych zakładów w rozmiarze 10-

15% prognozowanego popytu w ich strefach rynkowych. Oczywiście, że to dotyczy 

sytuacji, kiedy pełna moc produkcyjna przedsiębiorstwa nie przekroczy maksymalnie 

dopuszczalnej. 

Następny krok – ocenianie ММP wg kryterium celowości produkcji. ММP, 

negatywnie ocenione wg kryterium rozmiaru rynku zbytu nie są miejscami celowej 

produkcji – МCP (etap 8), a ММP, pozytywnie ocenione wg kryterium rozmiaru rynku 

zbytu są МCP (etap 9). 

Na rys. 2 przytoczono algorytm wyboru optymalnego systemu technologii produkcji 

ocenianego rodzaju dobra w granicach odpowiedniej przestrzeni analizy.  

Więc, przy uzasadnieniu wyboru optymalnego systemu technologii produkcji dobra 

w granicach odpowiedniej przestrzeni analizy trzeba działać tak: 
1) uzasadnić "jak produkować" oceniany rodzaj dobra w każdym ММP (czyli, 

wybrać optymalną technologię dla każdego ММP); 
2) uzasadnić "czy warto" w konkretnym ММP produkować oceniany rodzaj dobra 

(czyli, wybrać efektywne ММP). 

Uzasadnienie "jak produkować" oceniany rodzaj dobra w każdym ММP (czyli, wybór 

optymalnej technologii dla każdego ММP) będzie tylko teoretyczne, a praktyczne kroki będą 

dotyczyć tylko tych MMP, które zostaną wybrane jako miejsca, w których warto produkować. 

Te miejsca z MMP przetwarzają się w MCP.  

Więc, wybór efektywnych ММP jednocześnie będzie wyborem efektywnych technologii. 

Akurat taka droga gwarantuje prawidłowe uzasadnienie optymalnych systemów technologii 

i właśnie to jest wzbogaceniem teorii efektywności kapitału dorobkiem teorii gospodarki 

przestrzennej. 
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Rys. 2. Algorytm wyboru optymalnego systemu technologii produkcji ocenianego  
rodzaju dobra w granicach odpowiedniej przestrzeni analizy 

Przyszłe badania w zakresie porównania technologii są perspektywiczne w kierunku 

analizy miejsca (części przestrzeni) jako niezastąpionej składowej technologii. 
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KONKURENCJA TECHNOLOGII W WYMIARZE PRZESTRZENNYM 
 
 

Streszczenie 
W artykule bada się możliwości użycia teorii gospodarki przestrzennej dla udoskonalenia 
wyboru optymalnej technologii produkcji dóbr. Udowodniono, że nie tylko wybór technologii 
zależy od miejsca, ale i wybór miejsca zależy od technologii. Zaproponowano algorytm 
wyboru optymalnego systemu technologii produkcji założonego rodzaju dobra w granicach 
odpowiedniego obszaru analizy. Zrobiono wniosek, że przy uzasadnieniu wyboru optymalnego 
systemu technologii produkcji założonego rodzaju dobra w granicach odpowiedniego obszaru 
analizy trzeba najpierw wybrać optymalną technologię dla każdego możliwego miejsca 
produkcji, a potem ocenić czy warto w tych miejscach produkować analizowane dobro. Więc, 
wybór efektywnych możliwych miejsc produkcji jednocześnie stanie się wyborem 
efektywnych technologii. Akurat taka droga gwarantuje prawidłowe uzasadnienie optymalnych 
branżowych systemów technologii i właśnie to jest ważnym użyciem teorii gospodarki 
przestrzennej w teorii efektywności inwestycji produkcyjnych. Późniejsze badania w zakresie 
porównania technologii są perspektywne w kierunku analizy miejsca (części przestrzeni) jak 
niezastąpionej składowej technologii. 

Słowa kluczowe: Przestrzenna organizacja gospodarki, przestrzenna gospodarka, 
technologia, branża, rozmieszczenie przedsiębiorstw, konkurencja miejsc, konkurencja 
technologii. 

 
 
 

COMPETITION TECHNOLOGY IN SPATIAL DIMENSION 
 
 

Abstract 
In the article possibilities of the use of works of spatial economy are investigated for the 
improvement of choice of optimal technology of production of goods. It is well-proven that not 
only the choice of technology depends on a place but also choice of place depends on 
technology. The algorithm of choice of the optimal system of technologies of production of the 
chosen type of products offers within the limits of corresponding space of analysis. Such 
sequence of choice of the optimal system of technologies of production of the chosen type of 
products is reasonable within the limits of corresponding space of analysis: the spatial limits of 
analysis are outlined; the list of possible places of production of the chosen type of products is 
formed in these limits; for every place the choice of optimal technology is grounded from the 
great number of possible; the chosen technologies will be compared on economic indicators 
inter se is a competition of technologies in the distance; places, where technologies lost a 
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competition in the distance, are considered unpromising for the production of the chosen type 
of products; places, wherever technologies lost a competition in the distance, are considered 
perspective for the production of the chosen type of products; perspective places are estimated 
on the criterion of size of market of sale; the places negatively appraised on the criterion of size 
of market of sale are not recommended as places of expedient production; the places positively  
appraised on the criterion of size of market of sale are recommended as places of expedient 
production. Drawn conclusion, that at the ground of choice of the optimal system of 
technologies of production of the chosen type of products within the limits of corresponding 
space of analysis it follows first to choose optimal technology for every possible place of 
production, and then to estimate or it costs in these places to produce this products. Thus, the 
choice of effective possible places of production will become the choice of effective 
technologies simultaneously. A just the same way guarantees the correct ground of the optimal 
branch systems of technologies and exactly it is important payment of theory of spatial 
economy in the theory of efficiency of capital. Further researches in the field of comparison of 
technologies are perspective after direction of analysis of place (parts of space) as irreplaceable 
component technology. 

Keywords: Spatial organization of economy, spatial economy, technology, industry, 
placing of enterprises, competition of places, competition of technologies. 
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MIESZKALNICTWO NA OBSZARACH WIEJSKICH 
UKRAINY I POLSKI:  

OCENA PORÓWNAWCZA 

 

 

WPROWADZENIE 

Rolnictwo w większości krajów pozostaje głównym sektorem gospodarki wiejskiej i głównym 

źródłem dochodów dla mieszkańców wsi. Jednak w ciągu ostatnich lat sytuacja istotnie 

zmieniła się, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej. Gospodarka rolna przestała odgrywać 

główną rolę tak w gospodarce mieszkańców obszarów wiejskich, jak i w społecznym rozwoju 

terenów wiejskich. 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci wieś przechodzi ciągłe zmiany. W krajach Unii 

Europejskiej ich skutkiem stał się stały postęp w rozwoju terenów wiejskich oraz wzrost 

dobrobytu wiejskiej ludności. Natomiast odwrotne procesy występowały w krajach byłego 

Związku Radzieckiego. Zwłaszcza dla terenów wiejskich Ukrainy charakterystyczne było: 

wyludnienie wsi, wzmacnianie patologicznych zjawisk, pogorszenia warunków życia 

mieszkańców wsi. Takie zadziwiające różnice są charakterystyczne dla wielu dziedzin 

wiejskiego życia obydwu krajów szczególnie zauważalne w ostatnich latach stały się one 

w sektorze mieszkaniowym. Praktycznie jednocześnie zacząwszy demontaż systemu 

socjalistycznego i reformowanie gospodatki na zasadach rynkowych oba kraje osiągnęły 

całkiem przeciwne rezultaty w sferze gospodarczej i społecznej, zwłaszcza w mieszkalnictwie 

wiejskich. To pobudza do oceny skali tej różnicy, wyznaczenia kluczowych problemów 

i poszukiwania sposobów ich rozwiązania. 

W większości krajów dominuje przekonanie, że przed gospodarką rolną jest przyszłość, 

że właśnie od jej stałego dynamicznego rozwoju zależy dobrobyt całego kraju i kształtowanie 
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jego wizerunku. Dziś w świecie rośnie zapotrzebowanie na ekologicznie bezpieczne produkty, 

przyjazne dla środowiska techniki gospodarowania, a praca wiejska staje się prestiżową. Kraje 

europejskie dbają o to, żeby rolnik był socjalnie zabezpieczony, miał godną płacę, warunki 

życia i pracy. Ponadto, stale wprowadzane są osiągnięcia naukowe i techniczne, które znacznie 

ułatwiają pracę w gospodarstwach rolnych. Do takich krajów można zaliczyć Polskę, która 

według wielu wskaźników charakteryzuje się jako kraj stabilny, który troszczy się 

o gospodarkę rolną i rolników. W ciągu ostatnich dziesięcioleci rozwój gospodarki rolnej kraju 

można uważać za progresywny – odczuwa się wzrost materialnego dobrobytu ludności 

i podwyższenia jego bezpieczeństwa społecznego. Oczywiście, jest to wynik integracji z Unią 

Europejską i polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Niestety coś innego można zaobserwować na Ukrainie. Rozwój gospodarki rolnej nie 

wykazuje oczekiwanego dynamizmu, chociaż  gospodarkę rolną Ukrainy uważa się za 

systemotwórczy sektor w gospodarce narodowej. Рozytywne przesunięcia nie nabrały 

systemowego charakteru. Gospodarka Ukrainy w ciągu ponad dwudziestu lat znajduje się 

w przejściowym stanie, to samo odnosi się do gospodarki rolnej. Postsowieckie reformowanie 

doprowadziło do obniżenia socjalnego bezpieczeństwa ludności kraju i pogorszenia poziomu 

jej zaufania do rządu. W rolnictwie poziom płacy zostaje najniższym spośród wszystkich 

sektorów gospodarki narodowej. Warunki życia i pracy pozostawiają wielę do życzenia, 

ludność wiejska praktycznie nie odczuwa zainteresowania rządu. 
Najbardziej ostrymi problemami wsi ukraińskiej są: brak motywacji do pracy, ubóstwo, 

migracja, bezrobocie, upadek infrastruktury społecznej, pogłębiający się kryzys 

demograficzny. "Degradacja wsi podważa dalszy rozwój nie tylko rolnictwa, ale także całego 

społeczeństwa ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, demogra-

ficznego, utratę dziedzictwa kulturowego i społecznej kontroli nad terytorium państwa"1.  

WYNIKI BADAŃ 

Warunki życia i pracy mają niezwykle istotne znaczenie dla ludności dowolnego kraju. 

Właśnie dlatego, powstaje potrzeba badania stanu mieszkalnictwa, poziomu jego pożytecznego 

wykorzystania. Zahamowanie ilościowego rozwoju ludności oddziałuje na poprawę innych 

miar warunków mieszkaniowych2. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba ludności Ukrainy 

zmniejszyła się o prawie 9 mln osób i na  koniec 2015 r. wynosiła 42,8 mln osób (tabela 1). 

Corocznie zmniejsza się liczba zamieszkających tak miasta, jak i wsie. 
 

                                                      
1  [Концепція Загальнодержавної програми сталого розвитку сільських територій України на періоддо 

2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  ttp://www.search.ligazakon.ua.] 
2  Mieszkanie i warunki mieszkaniowe jako wyznacznik procesów demograficznych – Polska na tle 

powojennej Europy Zachodniej, (w:) Współczesne problemy demograficzne – rzeczywistość 
i mity. Ujecie krajowe, regionalne i globalne, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2011, s. 121-142. (s. 134). 
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Tabela 1. Roczne tempo zmian ludności Ukrainy i Polski [%] 

Lata Ogólna ludność 
W tym 

Ludność miejska Ludność wiejska 
 Ukraina Polska Ukraina Polska Ukraina Polska 

2010 - - - - - - 
2011 99,6 100,1 98,7 100,0 99,3 100,3 
2012 100,4 101,0 99,7 100,6 100,0 101,5 
2013 99,1 100,0 99,7 99,9 99,3 100,3 
2014 94,5 100,0 94,9 99,8 93,6 100,3 
2015 99,8 99,9 99,7 99,7 100,0 100,3 

Źródło: Obliczenia na podstawie: Статистичний бюлетень «Житловий фонд України у 2015 році» (відповідальна за 
випуск Кармазіна О.О.) веб-сайт: www.ukrstat.gov.ua, Mieszkalnictwo w Polsce/ pod redakcją Małgorzaty Salamon, 
Aliny Muzioł-Węcławowicz www.habitat.pl 

 

Co do ludności Polski, to w ostatnich dziesięciu latach jej liczebność w zasadzie nie 

zmienia się i pozostaje na poziomie 38,1-38,5 mln. ludzi. Prawie 60% stanowi ludność 

miejska, liczebność której w ciągu badanego okresu w ogóle się nie zmieniła i stanowi 23,3 

mln3. Wiejska ludność Polski, aczkolwiek zajmuje mniejszy udział, aniżeli miejska, lecz ma 

wyrażoną tendencję do zwiększenia – z 14,8 mln. do 15,2 mln. osób. Rosnąca liczba ludności 

wiejskiej w Polsce – to kolejne potwierdzenie pozytywnej postawy rządu tak do swoich 

obywateli, jak i do gospodarki rolnej. 

Rożne wektory zmian charakterystyczne są i dla mieszkalnictwa. W 2015 r. ogólny 

fundusz mieszkaniowy w Polsce był wiekszy o 65,3 mln m2 w porównaniu do Ukrainy. 

Na ogół dotyczy to tak miasta, jak i wsi. W okresie 2010–2015 wzrost miejskiego 

funduszu mieszkaniowego wynosił 6,0%, wiejskiego – 7,8%. Natomiast na Ukrainie 

odnotowano spadek miejskiego funduszu mieszkaniowego o 11,5% oraz wzrost 

wiejskiego funduszu mieszkaniowego o 1,3%, co świadczy o bardziej dynamicznym 

rozwoju mieszkalnictwa w Polsce. 
 

Tabela 2. Fundusz mieszkaniowy w Polsce i na Ukrainie 

Lata 
Miejski fundusz 

mieszkaniowy, mln m2 
Wiejski fundusz 

mieszkaniowy, mln m2 
Na 1 mieszkańca miasta, 

m2 
Na 1 mieszkańca wsi, m2, 

 Ukraina Polska Ukraina Polska Ukraina Polska Ukraina Polska 
2010 669,6 578,0 376,5 395,8 21,0 24,7 25,1 26,2 
2011 693,0 584,6 386,5 401,5 22,0 25,0 27,0 26,5 
2012 695,5 591,7 390,5 408,0 22,1 25,4 27,5 26,8 
2013 700,1 598,3 396,5 414,6 22,4 25,7 28,1 27,2 
2014 588,1 605,2 378,0 420,5 19,8 26,1 28,6 27,6 
2015 592,5 612,4 381,3 426,7 20,0 26,4 28,9 27,9 

Źródło: Obliczenia na podstawie: Статистичний  бюлетень «Житловий фонд України у 2015 році» (відповідальна за 
випуск Кармазіна О.О.) веб-сайт: www.ukrstat.gov.ua, Mieszkalnictwo w Polsce /pod redakcją Małgorzaty Salamon, 
Aliny Muzioł-Węcławowicz, www.habitat.pl 

                                                      
3  Mieszkanie i warunki mieszkaniowe jako wyznacznik procesów demograficznych – Polska na tle powojennej 

Europy Zachodniej, [w:] Współczesne problemy demograficzne – rzeczywistość i mity. Ujecie krajowe, 

regionalne i globalne, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 26-32. 
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Relacje współzależności funduszu mieszkalnego z ilością ludności wskazują, że w 2015 

roku na 1 mieszkańca miasta w Ukrainie przypadało 20 m2, tj. o 6,4 m2 mniej niż w Polsce. 

Natomiast w przypadku wiejskiego funduszu mieszkalnego na 1 mieszkańca Ukrainy 

przypadało 28,9 m2, więcej niż w Polsce prawie o 1 m2 45. 

Poziom zabezpieczenia wiejskiego mieszkalnego funduszu głównymi elementami, 

koniecznymi dla normalnego pobytu pozostaje poważnym problemem na Ukrainie. Dzisiaj 

znaczna część wiejskich domów Ukraińców nie jest w pełni wyposażona, co z kolei 

doprowadza do zwiększenia poziomu braku zainteresowania w życiu na wsi, zwłaszcza 

dotyczy to młodzieży, która dąży do wygodnego, komfortowego życia. 

Należy jednak zrozumieć, że ukraińska wieś to nie tylko produkcja wysokiej jakości 

konkurencyjnych produktów żywnościowych, ale również i miejsce zamieszkania dla ponad 

14 milionów mieszkańców wsi, co stanowi prawie jedną trzecią ludności Ukrainy6. 

Liczne badania i statystyki przekonują o znacznie niższym poziomie rozwoju wsi na 

Ukrainie w porównaniu do Polski. Na Ukrainie stale zaostrza się problem ludnościowy, znikają 

z mapy kraju kolejne wsie. W okresie 2006-2015 liczba wiosek zmalała prawie o 1000 wsi. 

W większości wsi warunki bytowe nie odpowiadają współczesnym wymogom życia. 

Z tablicy 3 wynika, że w 2015 r. zaopatrzenie w wodę było uregulowane w 54,3% 

wiejskich domów na Ukrainie, w tym samym czasie w Polsce wskaźnik ten był na poziomie 

92%. Prawie 41% wiejskich domów na Ukrainie ma doprowadzoną kanalizację (w Polsce to 

prawie 83%). Centralnym ogrzewaniem zaopatrzone jest prawie 54% obiektów wiejskiego 

mieszkalnego funduszu Ukrainy, prawie 20% mniej niż wskaźnik dla Polski (70,9%). 

Odnośnie gazu, to 84,4% wiejskich domów jest podłączone do gazociągu, a w Polsce ten 

wskaźnik jest znacznie niższy i wynosi prawie 21%. 
 

Tabela 3. Poziom wyposażenia mieszkań wiejskich w Polsce i naUkrainie [%] 

Lata 
Zaopatrzenie w wodę Kanalizacja Ogrzewanie Gaz 
Ukraina Polska Ukraina Polska Ukraina Polska Ukraina Polska 

2012 17,9 86,4 12,2 77,9 18,1 64,2 82,5 19,1 
2011 19,8 88,7 12,9 78,4 18,3 67,6 84,1 19,7 
2012 20,0 88,9 15,7 78,7 24,4 68,4 84,5 19,9 
2013 37,2 90,1 33,2 80,9 36,1 68,7 84,2 20,6 
2014 43,4 91,1 39,9 81,8 53,1 69,9 84,1 20,8 
2015 54,3 92,0 40,9 82,4 53,9 70,9 84,4 21,3 

Źródło: obliczenia na podstawie: Статистичний  бюлетень «Житловий фонд України у 2015 році» (відповідальна за 
випуск Кармазіна О.О.) веб-сайт: www.ukrstat.gov.ua, Mieszkalnictwo w Polsce (pod redakcją Małgorzaty Salamon, 
Aliny Muzioł-Węcławowicz) www.habitat.pl 

                                                      
4  Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/ 
5  Mieszkanie i warunki mieszkaniowe jako wyznacznik procesów demograficznych – Polska na tle 

powojennej Europy Zachodniej, (w:) Współczesne problemy demograficzne –rzeczywistość i mity. Ujęcie 
krajowe, regionalne i globalne, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011,  
s. 121-142. (s. 134). 

6  Рябоконь В.П. Тенденції розвитку соціальної сфери села на сучасному етапі /В. П. 
Рябоконь//Економіка АПК. – 2015. - №4. – c. 58-60. 
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Według danych Państwowego Urzędu Statystyki Ukrainy mieszkańcy prawie 450 wiosek 

korzystają z przywożonej wody (większość z nich zlokalizowana jest w obwodach 

Dniepropietrowskim, Mikolajewskim oraz Zaporoskim)7. W większości wsi brak jest dróg 

z utwardzoną nawierzchnią, co praktycznie uniemożliwia dotarcie we właściwym czasie 

pomocy lekarskiej i generalnie ogranicza mobilność mieszkańców wsi. 

Ponadto większość domów wiejskich na Ukrainie zostało zbudowanych w latach 80-tych 

ubiegłego wieku, tylko 8% domów zostało zbudowanych w latach niepodległości (po 1990 r.). 

Odnowa, modernizacja i remont praktycznie nie były przeprowadzane, z wyjątkiem tylko 

własnych naprawczych prac mieszkańców wsi. Należy również zauważyć, że niektóre 

z domów wiejskich w niewielkim stopniu nadaje się do zamieszkania. W 2015 roku około 3% 

ogólnych zasobów mieszkaniowych na Ukrainie stanowią stare zniszczone mieszkania, a 1% 

mieszkań znajduje się w stanie awaryjnym. Prace naprawczo-remontowe zostały 

przeprowadzone w prawie 32% obiektów ogólnego mieszkalnego funduszu Ukrainy, w tej 

liczbie wiejskiego – prawie 17%8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Dendrogram grupowania obwodów Ukrainy oraz województw Polski według poziomu 
wyposażenia mieszkań wiejskich (2015 rok) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Джерело: розраховано на основі: Статистичний  бюлетень «Житловий фонд 
України у 2015 році» (відповідальна за випуск Кармазіна О.О.) веб-сайт: www.ukrstat.gov.ua, Mieszkalnictwo w Polsce 

/pod redakcją Małgorzaty Salamon, Aliny Muzioł-Węcławowicz, www.habitat.pl 

                                                      
7  Дієсперов В.С. Сільські території як об’єкти організації економічної діяльності /В.С. 

Дієсперов//Економіка АПК. – 2014. - №5. – С. 63-64. 
8  Саблук П.Т. Наукові (економічні) центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною 

економікою / П.Т. Саблук, Л.І. Курило // Економіка АПК. – 2016. - №3. – С. 69. 
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W Polsce w wymienionym okresie kosmetycznych napraw (remont dachu, drobna 

stolarka, malowanie, itd.) zostało wykonane w 64% obiektach mieszkaniowych, w tym 25% – 

w budynkach wiejskich9. 

Wyniki badania odnośnie poziomu urządzenia mieszkań wiejskich Ukrainy i Polski 

rozstrzygnięto za pomocą analizy skupień10, co pozwoliło połączyć regiony (16 województw 

Polski i 24 obwody Ukrainy) w grupy na podstawie dystansu między nimi na płaszczyźnie 

(odległość euklidesowa) (rys. 1). 

Efektem przeprowadzonej analizy wyraźnie widoczna jest obecność trzech grup obszarów 

o podobnych warunkach życia na obszarach wiejskich Ukrainy i Polski. Do pierwszej grupy 

z najgorszymi warunkami mieszkaniowymi na wsi należy zaliczyć północny (obwody 

Czernihowski, Sumski i Żytomierzski) i centralny (obwody Winnicki, Kirovogradski 

i Chmielnicki) regiony Ukrainy oraz Podlaskie, Świętokrzyskie i Lubuskie województwa Polski. 

Druga grupa to największe skupiska na średnim poziomie warunków życia na obszarach 

wiejskich i obejmuje 11 regionów Ukrainy i 8 województw Polski. Spośród regionów Ukrainy 

można podzielić je na dwie podgrupy, – 4 regiony Zachodniej Ukrainy (Skim, Czerniowce, 

Równe, Lviv) oraz – obszary o wysokim poziomie intensyfikacji produkcji rolnej (Zaporoże, 

Mikołajów, Odessa, Chersoń, Czerkaski, Charków, Donieck). W tej grupie jak i w całości 

najbliżej w rankingu warunków życia na obszarach wiejskich są przyległe obwód Lwowski 

i województwo Podkarpackie. 

Trzecia grupa składa się z regionów z najlepszymi warunkami pobytu w miejscowościach 

wiejskich. Wśród regionów Ukrainy takimi są trzy zachodnie obwody – Iwanofrankowski, 

Tarnopolski i Zakarpacki, przemysłowo rozwinięte obwody – Dniepropetrowski, Połtawski 

i Kijowski oraz obwód Ługański, który charakteryzuje się wysokim poziomem gazyfikacji 

i dostawy ciepła w miejscowości wiejskiej. Wśród regionów Polski najlepszymi warunkami 

pobytu w wiejskiej miejscowości charakteryzują się województwa Wielkopolskie, 

Mazowieckie, Małopolskie i Dolnośląskie. 

Do oceny rozwoju mieszkalnictwa wiejskiego Ukrainy i Polski wykorzystano metodę 

Hellwiga. Taksonomiczną miarę rozwoju Hellwiga wykorzystuje się w wielowymiarowej 

analizie w badaniach ekonomicznych11. Wartość indeksu taksonomicznego zapewnia 

oszacowanie poziomu rozwoju systemu i zidentyfikowanie problemów wymagających uwagi. 

Konstrukcja taksonomicznej miary rozwoju zaproponowana przez Hellwiga obejmuje 

przygotowanie macierzy wejściowej wskaźników oraz standaryzacji ich wartości w celu 

                                                      
9  Mieszkanie i warunki mieszkaniowe jako wyznacznik procesów demograficznych – Polska na tle 

powojennej Europy Zachodniej, (w:) Współczesne problemy demograficzne –rzeczywistość i mity. Ujęcie 
krajowe, regionalne i globalne, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011 

10  Карцева В.В. Обґрунтування порядку визначення таксономічного показника стійкого розвитку 
підприємств / В.В. Карцева // Економіка – 2014 – №6 – c. 57-58. 

11 Давиденко Д.О. Використання методу таксономії для аналізу економічної безпеки банків /Д.О. 
Давиденко // Економічні науки (Ч.1 «Банківські системи»). – 2015. - №11. – С. 28-29. 
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prowadzenia dalszych prac obliczeniowych12. Zestawy wskaźników mogą się różnić 

w zależności od priorytetów zidentyfikowanych w czasie oceny. Wstępne dane dla oceny 

poziomu rozwoju mieszkalnictwa wiejskiego Ukrainy i Polski przedstawiono w tabeli 4. 

 
Tabela 4. Wybrane dane dotyczące poziomu rozwoju mieszkalnictwa wiejskiego Ukrainy i Polski 

Lata 
Liczba 

mieszkań, 
(w tys.) 

Powierzchnia 
użytkowa, 
mln. m2 

W tym na 
1000 оsób, 

m2 

Średnia liczba 
osób na 

mieszkanie 

Średnia 
powierzchnia 

mieszkania, m2 

Średnia 
liczba osób 

w izbie 
(kwaterze) 

Średnia 
powierzchnia 
użytkowa na 

osobę, m2 

Ukraina 
2010 6283 376,5 418,9 2,39 59,9 0,58 25,1 
2011 6424,3 386,5 449,3 2,23 60,2 0,45 27 
2012 6805,3 390,5 479,2 2,09 57,4 0,42 27,5 
2013 7438,2 396,5 527,5 1,9 53,3 0,4 28,1 
2014 6051,8 378,0 458,5 2,18 62,5 0,53 28,6 
2015 6080,6 381,3 460,7 2,17 62,7 0,52 28,9 

Polska 
2010 4 382,6 395,9 290 3,45 90,3 0,81 26,2 
2011 4 422,3 401,6 291,8 3,43 90,8 0,8 26,5 
2012 4 469,2 408 294,1 3,4 91,3 0,79 26,8 
2013 4 517,2 414,6 296,4 3,37 91,8 0,78 27,2 
2014 4 558,8 420,5 298,7 3,35 92,3 0,77 27,6 
2015 4 603,6 426,7 301,5 3,32 92,7 0,77 27,9 

Źródło: Obliczenia na podstawie: Статистичний  бюлетень «Житловий фонд України у 2015 році» (відповідальна за 
випуск Кармазіна О.О.) веб-сайт: www.ukrstat.gov.ua, Mieszkalnictwo w Polsce /pod redakcją Małgorzaty Salamon, 
Aliny Muzioł-Węcławowicz, www.habitat.pl 

 

Zgodnie z metodą S. Hellwiga budowa syntetycznego wskaźnika polega na określaniu 

elementów macierzy obserwacji i ich standaryzacji, którą przeprowadzono uwzględniając 

średnią arytmetyczną oraz odchylenie standardowe zbioru wartości standaryzowanej cechy. 

Ponadto, wszystkie zmienne należy podzielić na stymulatory i destymulatory. Podstawą 

takiego podziału jest określenie charakterystycznego wpływu każdego ze wskaźników na 

poziom rozwoju obiektu, który obserwuje się. 

Następnym etapem analizy taksonomicznej jest ustalenie odległości pomiędzy 

obserwacją i wektorów-wzorcem, co pozwala na wyznaczenie taksonomicznego wskaźnika 

rozwoju, którego wartość może kształtować się w przedziale od 0 do 1 (tabl. 5). 
 

Tabela 5. Taksonomiczny współczynnik mieszkalnictwa wiejskiego Ukrainy i Polski 

Lata Ukraina Polska 
2010 0,489 0,356 
2011 0,428 0,466 
2012 0,383 0,570 
2013 0,282 0,647 
2014 0,537 0,661 
2015 0,534 0,660 

Źródło: Obliczenia własne. 

                                                      
12  Nowakowska, A., 2009. Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź, s. 16. 
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Według danych zawartych w tabeli 5 współczynnik taksonomii mieszkalnictwa 

wiejskiego Ukrainy jest bardziej niestabilny, aniżeli w Polsce. Obserwuje się jego stałe 

obniżenie z 0,489 – w 2010 roku do 0,282 – w 2013. Dopiero w ostatnich latach widać jego 

wzrost do 0,537 – 0,534 w 2014 – 2015 r., co spowodowane jest procesami migracyjnymi. 

Odnośnie taksonomicznego wskaźnika Polski sytuacja jest bardziej stabilna. Odczuwa się 

stały wzrost taksonomicznego wskaźnika i zbliżanie się go do 1. W szczególności, w 2010 

roku jego wartość wyniosła 0,356, w roku 2012 – 0,570, a w 2015 r. – wynosi już 0,660. 

Pozytywna dynamika taksonomicznego wskaźnika w ciągu całego badanego okresu świadczy 

o polepszaniu i stabilności rozwoju, wyrównywaniu warunków mieszkaniowych na wsi. 

Graficznie przemiana syntetycznego wskaźnika rozwoju mieszkalnictwa wiejskiego Ukrainy 

i Polski została przedstawiona na rys. 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys 2. Dynamika taksonomicznego wskaźnika rozwoju mieszkalnictwa wiejskiego  
Ukrainy i Polski 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Oczywiście wyniki analizy taksonomicznej uzyskano na podstawie ograniczonej liczby 

wskaźników, ponieważ mieszkalnictwo wiejskie może być oceniane przez dużą liczbę 

dodatkowych miar. Jednak niewątpliwie, przeprowadzona analiza pozwala wyciągnąć wniosek 

o stabilności rozwoju wiejskiego mieszkalnego funduszu Polski, i niestabilności jego rozwoju 

na Ukrainie do 2013 roku. Jak wcześniej wspomniano, jedynie w latach 2014–2015 widać 

poprawę mieszkań na obszarach wiejskich na Ukrainie. Analiza taksonomiczna jest 

przyczynkiem do dalszej pogłębionej analizy mieszkalnictwa wiejskiego, poszukiwania 

perspektyw i niewykorzystanych rezerw, możliwości poprawy jego stabilności. 

Ukraina 

Polska 
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WNIOSKI 

Wyniki badania wskazują na znaczący krok naprzód w rozwoju budownictwa mieszkaniowego 

w polskiej wsi i jego niestabilności na ukraińskich obszarach wiejskich. Niestabilny nawet 

krytyczny stan mieszkań wiejskich na Ukrainie, pogorszenie sytuacji demograficznej, zakresu 

i poziomu usług społecznych wymagają przeprowadzenia skutecznej polityki rolnej państwa 

jako potężnego czynnika nie tylko gospodarcznego, ale także społecznego rozwoju. Obecna 

reforma rolna Ukrainy jest nieefektywna, wymaga rewizji, powiększonego finansowania 

i prawodawczej stabilności. Na dzień dzisiejszy, ten rozwój wiejskiego mieszkalnictwa, który 

jest w Polsce, dla przeciętnego ukraińskiego chłopa pozostaje niespełnionym. Zamieszkiwanie 

na ukraińskiej wsi staje się coraz mniej atrakcyjne, zwłaszcza dla młodzieży. 
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MIESZKALNICTWO NA OBSZARACH WIEJSKICH  
UKRAINY I POLSKI: OCENA PORÓWNAWCZA 

 
 

Streszczenie 
W ciągu ostatnich dziesięcioleci wieś przechodzi ciągłe zmiany. W krajach Unii Europejskiej 
ich skutkiem stał się stały postęp w rozwoju terenów wiejskich oraz wzrost dobrobytu wiejskiej 
ludności. Natomiast odwrotne procesy występowały w krajach byłego Związku Radzieckiego. 
Celem artykułu jest porównanie stanu i perspektyw rozwoju mieszkalnictwa na obszarach 
wiejskich Ukrainy i Polski. 

 

 

 
HOUSING IN RURAL AREAS OF UKRAINE AND POLISH: 

COMPARATIVE ASSESSMENT 
 
 

Abstract 
In recent decades the countryside goes constant changes. In the European Union countries, they 
resulted in steady progress in the development of rural areas and an increase in the well-being 
of the rural population. However, the reverse processes occurred in the countries of the former 
Soviet Union. The aim of the article is to compare the state and prospects of housing 
development in rural areas of Ukraine and Poland.  
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SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA GMIN W POLSCE – 
PODSTAWY PRAWNE I OGRANICZENIA  

 

 
Pojęcie samorządu jest pojęciem niezwykle istotnym dla prawa administracyjnego, pojawia się 
w doktrynie prawa publicznego oraz praktyce zarządzania. Z etymologicznego punktu 
widzenia samorządność oznacza samodzielność działań, a zatem swoistą niezależność 
i samoistność w zarządzaniu1.W ujęciu szerszym samorządność jest cechą przypisywaną 
różnym grupom społecznym, bez względu na pełnione przez nie funkcje. W ujęciu węższym – 
instytucjonalnym – samorząd rozumiany jest jako grupy społeczne i ich reprezentacje, które 
zostały powołane poprzez przepisy prawa w celu sprawowania funkcji administracji publicznej 
w formach zdecentralizowanych2.Przez samorząd należy rozumieć formę organizowania się 
ludzi, dzięki której mogą samodzielnie i w sposób demokratyczny rozstrzygać o istotnych dla 
siebie problemach. W samorządzie szczególną uwagę zwraca się na czynnik ludzki, bowiem 
głównym celem powołania samorządu jest zaspokojenie potrzeb danej wspólnoty3. 

Konstytucja przewiduje istnienie różnych jednostek samorządu terytorialnego, przy czym 
jako podstawową jednostkę traktuje samorząd gminny, wprowadzony ustawą z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie terytorialnym. Pozostałymi jednostkami trójstopniowego podziału 
wprowadzonego w 1999 r. są powiaty i województwa. Decentralizacja władzy wiąże się 
z przyznaniem samorządowi prawa do sprawowania władzy publicznej i realizacji części 
zadań publicznych. Rozdział VII Konstytucji „Samorząd Terytorialny” zawiera domnie-
manie zadań publicznych na rzecz samorządu. Zasadę tę zawiera artykuł 163, zgodnie 
z którym samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję 
lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Przepis ten stanowi umocowanie prawne 
dla gminy i wykonywania przez samorząd gminny wszystkich zadań samorządu terytorialnego 
o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżonych w ustawach dla innych jego jednostek. W przypadku 
wątpliwości do jakiego szczebla samorządu terytorialnego należy dane zadanie, przyjmowana 
jest zasada domniemania kompetencji gminy4. Gmina jako podstawowa jednostka 

                                                      
1  W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze 2002, s. 210. 
2  M. Kotulski, Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, „Samorząd terytorialny” 2000, nr 1-2.  
3  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 17 
4  Z. Leoński, Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa-Zielona Góra 

1994, s. 14 i nast. 
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samorządu ma silną pozycję przez wspomnianą już zasadę domniemania kompetencji 
w wykonywaniu wszystkich zadań publicznych niezastrzeżonych dla innych jednostek 
samorządu terytorialnego. Ponadto może wykonywać zadania zlecone przewidziane dla 
innych szczebli samorządu w drodze porozumień – jednocześnie nie ma podstawy 
prawnej, na podstawie której gmina mogłaby przekazać swoje zadania innym szczeblom 
samorządu5. Wiąże się to z zasadą pomocniczości, zgodnie z którą jednostki wyższego 
szczebla nie mogą naruszać zakresu działania gmin, a zadania powinny być 
przekazywane na wyższy stopień, tylko wówczas gdy nie mogą być rozwiązane na 
niższym szczeblu. 

Istotnym problemem, z którym musza borykać się gminy jest przekazywanie – 
w ślad za zleconymi zadaniami – odpowiednich środków finansowych. Ich brak 
powoduje, że nie wszystkie zadania realizowane są w stopniu, w jakim mogłyby być 
wykonane przy wystarczającej wysokości środków. Gmina wyposażona w osobowość 
prawną wykonuje zadania własne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, mające 
na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej. Samodzielność gminy 
w realizacji zadań ograniczona jest poprzez wprowadzenie instytucji obowiązkowych zadań 
publicznych – ich realizacja jest dla gminy obligatoryjna i nie może się od nich uchylić. 
Ponadto gmina zmuszona jest do wykonywania zadania zleconych z zakresu administracji 
rządowej. W odróżnieniu od zadań własnych, zadania te wykonywane są w imieniu 
administracji je zlecającej, a ich realizacja wiąże się z koniecznością zapewnieniu środków 
finansowych. 

PODSTAWY PRAWNE SAMODZIELNOŚCI FINANSOWEJ GMINY 

Samodzielność finansowa gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego 
wynika z decentralizacji administracji publicznej. Decentralizacja ta wiąże się z przekazaniem 
na szczebel lokalny zadań publicznych i prawa do korzystania z własnego majątku oraz 
uprawnień, pozwalających na decydowanie o sprawach publicznych. Oznacza również prawo 
do posiadania odpowiednich środków finansowych niezbędnych do realizacji powierzonych 
zadań. Najważniejsze znaczenie ma przy tym własny budżet oraz mienie, którym dysponują 
samorządy lokalne. Stworzone podstawy gospodarki budżetowej samorządów lokalnych 
dodatkowo wzmacniają odpowiedzialność lokalnych organów władzy publicznej za realizację 
powierzonych im zadań. 

Proces kształtowania budżetu publicznego traktowany jest jako zagadnienie o kluczowym 
znaczeniu dla zarządzania jednostką samorządową – kształtowany jest z jednej strony 
w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej, z drugiej opiera się na doświadczeniach z lat 
poprzednich w oparciu o wieloletnią praktykę w zakresie kształtowania budżetu. Niewielkie 
zmiany w strukturze budżetu związane są z udzielonym w latach poprzednich poparciem opinii 
publicznej i wyborców. Budżet samorządowy definiowany jest często jako polityczna 

                                                      
5  Z. Niewiadomski, Istota samorządu terytorialnego w Konstytucji RP, [w:] A. Piekara (red.), Samorząd 

terytorialny a jakość administracji publicznej, Warszawa 2002, s. 188. 
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deklaracja celów władzy samorządowej i rodzaj planu, który po zatwierdzeniu staje się 
prawem obowiązkowo przez nie realizowanym. Jednocześnie jest narzędziem koordynacji 
i kontroli działalności władz18. Tworzenie budżetu jest zadaniem reprezentantów społeczności 
lokalnej (radni), ale decyzje kluczowe w zakresie wydatkowania środków publicznych 
podejmują posiadający większe kompetencje niewybieralni przedstawicie administracji 
publicznej (skarbnik gminy)6. Zasady i terminy opracowania budżetu gminy oraz treść 
uchwały budżetowej reguluje ustawa o finansach publicznych7. Z kolei rada w drodze uchwały 
określa tryb pracy nad projektem budżetu, terminy i obowiązki jednostek organizacyjnych8. 
Budżet wiąże się z decentralizacją finansów publicznych i traktowany jest narzędzie niezbędne 
do samodzielnej realizacji zadań. 

Z punktu widzenia gospodarki finansowej podstawową zasadą konstytucyjną jest 
określona w art. 167 zasada adekwatności, zgodnie z którą jednostki samorządu terytorialnego 

mają zapewniony udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. 
Oznacza to, że państwo – czyli administracja rządowa – dzieli się niektórymi atrybutami 
władzy finansowej z odrębnymi prawnie i organizacyjnie podmiotami samorządu lokalnego. 
Zakres samodzielności samorządu pozostaje w ścisłym związku z podziałem zadań między 
władzę centralną a lokalną oraz zapewnieniem możliwości ich finansowania. 

Równie ważna zasada wynika z przepisów art. 168, w którym samorządom zagwaranto-
wano prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym w ustawie. 
Jest to podstawa samodzielnego ukształtowania źródeł dochodów i wprowadzania własnych 
podatków i opłat. W ten sposób samorządowi terytorialnemu powierzona została realizacja 
funkcji fiskalnej i redystrybucyjnej – samorząd lokalny zyskał bowiem samodzielność 
w gromadzeniu środków i ich rozdzielania za pomocą budżetów lokalnych. W tym zakresie 
stworzone zostały podstawy do podziału środków według kryteriów podmiotowych, 
przedmiotowych i czasowych – samorząd ma możliwości alokacji środków na poszczególne 
zadania, zaspokajające potrzeby lokalnej społeczności zgodnie ze zgłaszanym 
zapotrzebowaniem. Częściowe władztwo podatkowe jest również narzędziem do realizacji 
funkcji stymulacyjnej – przekazanie samorządom władztwa finansowego daje im możliwość 
faktycznego oddziaływania na działalność gospodarczą prowadzoną na obszarze gminy9. 

Finanse gmin definiowane są jako pieniężny mechanizm podziału i wymiany wartości 
materialnych, polegający z jednej strony na gromadzeniu przez gminy środków pieniężnych, 
z drugiej – ich wydatkowania zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności. W tym kontekście 
działalność finansowa gmin pełni nie tylko funkcję fiskalną (zgromadzenie przez gminę 
odpowiedniej ilości środków pieniężnych niezbędnych do realizacji jej zadań), ale również 

                                                      
6  D. Długosz, Partycypacja obywateli w procesach budżetowych gminy. Analiza uwarunkowań prawnych, 

politycznych i finansowych, [w:] Budżet gminy bez tajemnic. praca zbiorowa pod red. R. Skrzypca, 
D. Długosza, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Warszawa 2007, s. 16-17. 

7  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 
8  T. Skica, Znaczenie jawności i przejrzystości finansów publicznych dla kształtowania dobrych relacji 

państwo-obywatel, „Finanse Komunalne” 2004, nr 11, s. 16. 
9  E. Chojna-Duch, Finanse publiczne i polskie prawo finansowe, Warszawa 2000, s. 25-30. 
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redystrybucyjną. W literaturze przedmiotu wskazuje się również, iż gospodarowanie finansami 
pełni funkcję informacyjną i kontrolną, bowiem samorząd ma możliwość uzyskania na 
podstawie obserwacji przepływów pieniężnych określonych informacji o prawidłowościach 
lub nieprawidłowościach zachodzących w różnych procesach, jednocześnie wykorzystując te 
informacje do podjęcia interwencji i naprawy dostrzeżonych nieprawidłowości10. 

Należy jednak pamiętać, że otrzymanie przez gminę własnych dochodów oraz prawo ich 
swobodnego wydatkowania nie oznacza pełnej dowolności w zakresie pobierania określonych 
przez ustawodawcę dochodów i swobodnego dysponowania nimi, przeciwnie – zarządzanie 
finansami przez organy samorządu terytorialnego musi mieścić się w ramach ustaw. 
Konstytucja RP gwarantuje gminom źródła ich dochodów, odpowiedni do przypadających im 
zadań udział w dochodach publicznych oraz autonomię podatkową (w ustalonych granicach). 
Zasady te pokrywają się z postanowieniami powszechnie obowiązującej Europejskiej Karty 
Samorządu Terytorialnego11.  

Samodzielność finansowa gminy w praktyce łączona jest ze stworzeniem odpowiednich 
gwarancji pozwalających na realizację zadań oraz ustanowieniem skutecznych gwarancji 
prawnych12. Oznacza to konieczność stworzenia rozwiązań z zakresie warunków politycznych, 
ekonomicznych i prawnych. Samodzielność finansowa ewoluuje wraz z rozwojem instytucji 
samorządowych, ale jej zakres jest niezmienny – samodzielność samorządów lokalnych 
zawsze uzależniona jest od zakresu decentralizacji realizacji zadań publicznych oraz 
przekazywaniem środków finansowych przekazywanych w ślad za nimi do jednostek 
samorządu terytorialnego. Samodzielność finansowa oznacza również prawo samorządu 
lokalnego do samodzielnego pozyskiwania środków finansowych oraz ich wydatkowania 
zgodnie z lokalnymi potrzebami. W przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu 
rozważaniach starano się pokazać, że ocena samodzielności finansowej wymaga dokonania 
analizy różnych elementów i przejawów samodzielności. Dotyczy ona prawa do realizacji 
zadań samorządu oraz zapewnienia środków finansowych poprzez odpowiednie 
ukształtowanie źródeł dochodów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dochody własne. 
Wielkość i wzajemne relacje poszczególnych źródeł dochodów informuje o stopniu 
samodzielności finansowej gminy – z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju 
gminy istotna jest zwłaszcza wielkość dochodów własnych, która z jednej strony daje poczucie 
bezpieczeństwa finansowego prowadzonej działalności, z drugiej zaś – uniezależnia od 
uznaniowości przydziału środków zewnętrznych. Co do zasady, zadania własne wykonywane 
przez gminę finansowane są ze środków własnych, zadania zlecone przekazywane jednostkom 
samorządu i wykonywane w imieniu administracji rządowej – powinny mieć zapewnione 
środki finansowe. 

                                                      
10  B. Brzeziński, T. Dębowska-Romanowska, M. Kalinowski, W. Wójtowicz, Prawo finansowe, Warszawa 

2006, s. 12-13. 
11  Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, dnia 15 października 1985 r.„Dziennik Ustaw”. 1994 nr 124, 

poz. 607. 
12  E. Ruśkowski, J. Stankiewicz, System budżetowy, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, red.: 

E. Ruśkowski, t. 1, Warszawa 2000, s. 218-219. 
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SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA A REALIZACJA INWESTYCJI 

Trwały wzrost gospodarczy nie jest możliwy bez realizacji inwestycji. K. Jajuga uważa, że 
inwestycja oznacza „rezygnację z bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych i niepewnych 

korzyści”13. Zgodnie z tym stwierdzeniem inwestor musi ze swoich środków finansowych 
wydzielić część przeznaczoną na inwestycje, których wynik znany będzie dopiero w przyszło-
ści (zależnie od horyzontu inwestycji), przy czym zawsze jest on niepewny (każda inwestycja 
obarczona jest ryzykiem). W przypadku samorządów lokalnych inwestowanie oznacza 
rezygnację z wydatkowania środków na bieżącą działalność, przy czym inaczej rozumiane są 
zyski czerpane z inwestycji. Rzadko bowiem mają one wymierny wyraz finansowy. 
Największe znaczenie mają inwestycje infrastrukturalne – wpływają one na rozwój lokalny, 
a ich brak może mieć znaczenie dla wielu innych inwestycji14. Inwestycje realizowane 
w gminie planowane są w sposób długofalowy, tak aby możliwe było realizowanie kolejnych 
inwestycji w sposób kaskadowy – jedna inwestycja samorządowa stanowić powinna impuls do 
rozwoju kolejnych, podejmowanych również przez inne niż samorząd podmioty. Stąd tak 
ważne jest właściwie zaplanowanie inwestycji infrastrukturalnych, niezbędnych nie tylko dla 
zaspokojenia potrzeb, ale również powstawania kolejnych inwestycji. 

Realizacja inwestycji wiąże się z koniecznością wyodrębnienia określonych środków. 
Ponieważ samorząd gminy nie jest w stanie pokryć kosztów realizowanej inwestycji wyłącznie 
ze środków budżetowych, pozyskuje środki na ten cel z innych źródeł – najczęściej korzysta 
przy tym ze środków dłużnych. Oznacza to konieczność zaciągnięcia zobowiązań 
i zagwarantowania w przyszłym budżecie środków na jego spłatę, wraz z należnymi 
odsetkami. Dlatego też sytuację finansową gminy obrazuje wiele różnorodnych wskaźników. 
Najczęściej jednak pod uwagę bierze się poziom ciążącego na gminie długu z lat poprzednich, 
wyniki budżetowe z uwzględnieniem struktury uzyskiwanych dochodów i ponoszonych 
wydatków oraz stopień spełnienia przez gminę ustawowych ograniczeń w zakresie 
prowadzenia gospodarki finansowej. 

W literaturze przedmiotu oraz w praktyce samorządowej podkreśla się znaczenie 
dochodów własnych – ta grupa dochodów decyduje o samodzielności samorządu i możliwości 
realizacji inwestycji Zgodnie z regułą zrównoważania działalności bieżącej wynikającej 
z przepisów art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące nie mogą być 
wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne 

środki
15. W 2014 roku wprowadzone zostały nowe wskaźniki limitu zadłużenia, które znacznie 

ograniczają możliwość zadłużania się samorządów. Trzeba pamiętać, że do końca 2013 r. 

                                                      
13  K. Jajuga, Wprowadzenie do inwestycji finansowych. Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego, Komisja 

Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009, s. 5. 
14  M. Ratajczak, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Poznań 2009, s. 53. 
15  Zgodnie z ust. 3 art. 243 wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone 

o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym 
roku budżetowym. Są to środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.  
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obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi wydatki na obsługę długu nie mogły być wyższe 
niż 15% planowanych w danym roku budżetowym dochodów. Wydatki te obejmowały 
przypadające w danym roku do spłaty raty kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz 
z odsetkami oraz koszty gwarancji i poręczeń. Zmiana nastąpiła dopiero od stycznia 2014 r. – 
według nowych przepisów art. 242 ust. 1wskazany limit ustalany jest indywidualnie dla każdej 

jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie danych z budżetów z 3 lat poprzedzających 

dany rok budżetowy. Zmiana ta wywarła znaczący wpływ na decyzje samorządów, z jednej 
strony zachęciła je bowiem do wydłużenia okresu spłaty ciążącego na gminie długu, z drugiej 
–utrudniając wcześniejszą spłatę zobowiązań. Może się bowiem okazać, że określonych 
okolicznościach nie będzie możliwe wcześniejsza spłata zobowiązań – nawet w przypadku, 
kiedy samorząd będzie miał niezbędne do tego środki i faktyczną zdolność finansową. 
Podkreśla się również, iż niespełnienie relacji wynikających z art. 243 może skutkować 
niemożnością uchwalenia budżetu i koniecznością ustalenia tzw. zastępczych ustaleń budżetów 
samorządów przez regionalne izby obrachunkowe oraz ustanowienia zarządów 
komisarycznych. Jest to zatem sytuacja niekorzystna z punktu widzenia samodzielności 
samorządu. Jednocześnie jednak, jak przekonuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 
nowy wskaźnik będzie dla gmin bardziej korzystny, bowiem „nowa konstrukcja wskaźnika 

z jednej strony znosi ograniczenia wiążące dziś jednostki samorządu terytorialnego o znacznym 

potencjale rozwojowym, dla których zaciąganie nawet dość znacznych zobowiązań 
finansowych może być instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej, z drugiej zaś – 

dyscyplinuje jednostki których wysokie obciążenie dochodów spłatami zobowiązań nakazuje 

dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek”16. Jest to o tyle istotne, że 
rozwiązanie obowiązujące do 2013 roku czyli limity dopuszczalnego zadłużenia jednostki 
samorządowej na poziomie 60% jej dochodów oraz planowanego poziomu spłaty i obsługi 
zobowiązań na poziomie 15% dochodów, były nieadekwatne do faktycznej kondycji 
finansowej gmin i ich zdolności kredytowej.  

SYTUACJA FINANSOWA GMIN W ROKU 2013 – OCENA WSKAŹNIKOWA17 

Ocena wskaźnikowa sytuacji finansowej gmin dokonana zostanie w oparciu o cztery wybrane 
wskaźniki: udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem, wskaźnik samofinansowania, 
udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem oraz obciążenie dochodów ogółem obsługą 
zadłużenia. W przypadku dwóch ostatnich wskaźników wskazana zostanie ich wielkość 
z uwzględnieniem zobowiązań zaciągniętych na projekty unijne oraz bez ich udziału. 
W analizie uwzględniono podział gmin na gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie.  

Pierwszy ze wspomnianych wskaźników to udział nadwyżki operacyjnej w dochodach 
ogółem. Przyjmuje się, że dodatnia wartość wyniku bieżącego uzyskanego przez gminę 
(różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) pokazuje potencjalne 

                                                      
16  Ocena sytuacji samorządów lokalnych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012, s. 16.  
17  W oparciu o WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 

2011-2013, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2014. 
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zdolności i możliwości finansowe gminy zarówno do spłaty zobowiązań, jak też do 
finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Uznaje się również, iż udział tej 
nadwyżki w dochodach ogółem pokazuje zdolność gminy do zaciągania nowych zobowiązań – 
z uwzględnieniem osiąganych dochodów. Im wyższa jest zatem wartość tego wskaźnika, tym 
gmina ma większe możliwości do zwiększania swoich wydatków bieżących lub możliwości 
inwestycyjne. Gmina ma również możliwość realizacji nowych przedsięwzięć poprzez 
pokrycie z osiągniętej nadwyżki wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W przypadku kiedy 
wielkość wskaźnika przyjmuje wartości ujemne (ujemny wynik bieżący), gmina nie jest 
w stanie pokryć wydatków bieżących osiąganymi dochodami i uzyskuje deficyt operacyjny18. 
Deficyt operacyjny wynikać może z osiągnięcia niższych niż zakładano dochodów lub też 
wzrostem zadłużenia wraz z kosztami jego obsługi. W takim przypadku realizacja zadań 
bieżących wymaga wygenerowania dodatkowych środków – najczęściej pochodzą one ze 
sprzedaży majątku lub z zaciągniętych na ten cel nowych zobowiązań. 

Tabela 1. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem gmin miejskich, miejsko-wiejskich 
                  i wiejskich w roku 2013 (w %) 

Przedziały 
gminy  

miejskie 
N=240 

gminy  
miejsko-wiejskie 

N=602 

Gminy 
wiejskie 
N=1571 

poniżej-10%> 0 0 0 

(-10% – -5%> 0 0,2 0 

(-5% – 0%> 2,1 1,3 0,8 

(0% – 5%> 33,8 18,6 14,3 

(5% – 10%> 44,2 49,3 41,4 

(10% – 20%> 18,8 28,6 40,0 

(20% – 30%> 1,3 1,8 3,3 

(30% – 40%> 0 0 0,3 

(40% – 50%> 0 0,2 0 

(50% – …) 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów  
 

Niskie wartości wskaźnika wskazują, iż w roku 2013 tylko nieznaczny odsetek 

gmin wygenerował deficyt bieżący – największy odsetek w tej grupie stanowiły gminy 

miejskie, realizujące najwięcej inwestycji (tab. 1). W tej grupie znajdowało się również 

najwięcej jednostek zagrożonych ryzykiem utraty płynności finansowej – wskaźnik 

udziału nadwyżki operacyjnej nie przekraczający 5% miała co trzecia gmina miejska 

(33,8%), co piąta gmina miejsko-wiejska (18,6%) i niemal co siódma gmina wiejska 

(14,3%). Jednocześnie jednak gminy miejskie i miejsko-wiejskie charakteryzowały się 

                                                      
18  Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
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znacznie lepszym niż gminy wiejskie stopniem realizacji inwestycji. Świadczy o tym 

relatywnie wysoki wskaźnik osiągany przez gminy wiejskie – 3,6% z nich miało 

nadwyżkę operacyjną powyżej 20% dochodów ogółem, kolejne 40% w granicach  

10-20%. Dla porównania w gminach miejsko-wiejskich wskaźnik ten wynosił 

odpowiednio 2,0% i 28,6%, w gminach miejskich 1,3% i 18,8%.  

Zbyt wysoki poziom wskaźnika może wiązać się z brakiem odpowiedniego 

zarządzania, zbyt długim procesem realizacji inwestycji (w tym również 

przedłużającymi się procedurami zamówień publicznych) lub też – co jest często 

stosowane przez samorządy o niewielkich możliwościach inwestycyjnych – wielo-

letniego gromadzenia środków na realizację kosztownej inwestycji. Można zatem 

powiedzieć, że na kształtowanie się wielkości wskaźnika udziału nadwyżki operacyjnej 

w dochodach ogółem wpływ miały dwa główne czynniki: niskie dochody uzyskiwane 

przez gminy wiejskie (potencjalnie gorsza sytuacja finansowa w punkcie wyjścia) oraz 

wzrostem zadłużenia wynikającym z kończącej się fazy wdrażania unijnej pomocy 

z okresu programowania 2007-2013 (wzrost zadłużenia na realizację inwestycji). 

Drugi z wybranych do analizy wskaźników to wskaźnik samofinansowania. Jest to 

stosunek dochodów majątkowych osiąganych przez gminę powiększony o nadwyżkę 

operacyjną (lub pomniejszony o deficyt operacyjny) do wielkości ponoszonych w danym 

okresie wydatków majątkowych19
.  

Wartość wskaźnika pozwala na określenie, w jakim stopniu gmina finansuje 

inwestycje wypracowanymi przez siebie środkami własnymi. Im wskaźnik jest wyższy, 

tym samodzielność gminy w tym zakresie jest większa, a ryzyko utraty płynności 

finansowej – mniejsze. Wysokość wspomnianego ryzyka wiąże się bezpośrednio 

z poziomem kosztów, jakie gmina musi ponieść na obsługę zadłużenia zaciągniętego na 

realizację inwestycji. Jednocześnie jednak pamiętać należy, że zbyt wysoka wartość tego 

wskaźnika może świadczyć o zbyt niskim poziomie realizowanych inwestycji 

w stosunku do posiadanych przez gminę możliwości – dlatego też powinien być on 

analizowany indywidualnie z uwzględnieniem ilości i wartości realizowanych na danym 

obszarze inwestycji. Z danych zawartych z tabeli 2 wynika, iż w roku 2013 gminy 

wypracowywały relatywnie wysoką samodzielność finansowania inwestycji. Nie było 

przy tym znaczących różnic pomiędzy poszczególnymi grupami jednostek 

terytorialnych. 

                                                      
19  Podział dochodów nabieżące i majątkowe wynika zart. 235, a wydatków – z art. 236 ustawy o finansach 

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Dochody majątkowe to dotacje i środki przeznaczone na 
inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności. Z kolei do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje 
i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, zakup i objęcie akcji 
i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 
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Tabela 2. Wielkość wskaźnika samofinansowania w roku 2013 w gminach miejskich, miejsko- 
                 wiejskich i wiejskich (w %) 

Przedziały 
gminy miejskie 

N=240 

gminy miejsko-
wiejskie 
N=602 

gminy wiejskie 
N=1571 

(…– 0%> 0 0 0,1 

(0% – 0%> 2,6 3,2 3,8 

(50% – 60%> 3,8 4,3 
10,0 

(60% – 70%> 6,3 5,8 

(70% – 80%> 5,8 6,8 6,4 

(80% – 90%> 10,0 11,1 9,9 

(90% –  100%> 9,6 11,8 9,7 

(100% – 150%> 

62,1 

33,1 32,7 

(150% – 200%> 11,8 13,0 

(200% – ...) 12,1 14,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów  

 
Pozostałe dwa wskaźniki wiążą się bezpośrednio z ograniczeniami nałożonymi na 

samorządy przez ustawę o finansach publicznych – granicy 60% dla udziału zobowiązań 
ogółem w dochodach ogółem oraz 15% dla obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia. 
W każdym przypadku uwzględniona została również wartość wskaźnika bez zobowiązań na 
realizowane przez gminę projekty unijne.  

W tabeli 3 przedstawione zostały wartości wskaźnika określającego udział 
zobowiązań ogółem w dochodach ogółem – wskaźnik WZ1 uwzględnia wszystkie 
zobowiązania zaciągnięte przez gminę, natomiast wskaźnik WZ2 – zobowiązania ogółem 
pomniejszone o zobowiązania, które gmina zaciągnęła w związku z koniecznością 
realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym.  

Przypomnieć w tym miejscu należy, iż wskazana w art. 170 ust 1. ustawy o finansach 
publicznych granica 60% (łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 
roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki) 
nie uwzględnia emitowanych przez gminę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotami 
dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy. 

 Porównując wskazane w tabeli nr 3 wielkości wskaźników obliczone dla 

zobowiązań ogółem (WZ1) oraz zobowiązań ogółem bez zobowiązań na projekty unijne 

(WZ2) można stwierdzić, iż różnice są relatywnie niewielkie. Oznacza to, że wbrew 

obiegowej opinii zobowiązania na projekty unijne nie wpływają w tak znaczący sposób 

na zadłużenie gmin.  
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Tabela 3. Udział zobowiązań zaciągniętych przez gminy w dochodach ogółem 

Przedziały 

gminy  
miejskie 
N=240 

gminy  
miejsko-wiejskie 

N=602 

gminy  
wiejskie 
N=1571 

WZ1 WZ2 WZ1 WZ2 WZ1 WZ2 

<0% – 5%> 3,3 4,6 2,2 4,8 8,2 13,7 

(5% – 10%> 2,1 2,9 4,2 5,1 6,4 8,3 

(10% – 20%> 11,3 15,4 12,1 14,8 21,3 22,7 

(20% – 30%> 20,8 20,8 21,9 22,6 20,7 19,3 

(30% – 40%> 28,3 24,6 24,6 23,9 20,9 18,5 

(40% – 50%> 23,8 24,6 18,4 17,6 13,0 11,5 

(50% – 60%> 7,9 6,3 11,5 9,1 6,9 5,0 

>60% 2,5 0,8 5,1 2,0 2,5 1,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów  
 

 Warto zwrócić uwagę na gminy charakteryzujące się najwyższym poziomem wskaźnika, 

przy czym nie dotyczy to tylko grupy przekraczającej wskazane w ustawie 60%, ale również 

te, które do tej granicy niebezpiecznie się zbliżają (40% i więcej). 

Trzeba bowiem pamiętać, że wyższe wartości, zwłaszcza te w okolicach 50% mogą 

wiązać się z negatywnym oddziaływaniem na sytuację finansową gminy – wiąże się to 

z dynamicznym w takim przypadku wzrostem kosztów ponoszonych na obsługę instrumentów 

dłużnych. Dlatego też wartość taka uznawana jest za niebezpieczną, zwłaszcza w sytuacji 

zagrożenia zmniejszenia się wielkości dochodów własnych i ograniczenia możliwości 

samofinansowania inwestycji. Jak wynika z tabeli 3 granicę 40% udziału zobowiązań ogółem 

w dochodach własnych przekroczyła w roku 2013 co trzecia gmina miejska (łącznie 31,7%) 

i gmina miejsko-wiejska (łącznie 28,7%) oraz co piąta gmina wiejska (łącznie 17,6%).  

Niemal 4% gmin przekroczyło wyznaczoną przez ustawodawcę granicę 60%, co wiąże 

się z bardzo dużym ryzykiem płynności finansowej w latach następnych i koniecznością 

poszukiwania środków na pokrycie wydatków bieżących – bez możliwości zaciągania 

dodatkowych zobowiązań. 

Równie negatywna ocena sytuacji finansowej wielu polskich gmin wynika z analizy 

wielkości wskaźnika obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia do dochodów 

ogółem. Przez obsługę zadłużenia rozumie się przy tym wielkość odsetek od zaciągniętych 

kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę oraz wielkość należnych rat kapitałowych. 

W tabeli 4 prezentowane są dwa wskaźniki: wskaźnik WZ3 – obejmuje wszystkie 

obciążenia, wskaźnik WZ4 – obciążenia dochodów ogółem bez rat kapitałowych na 

projekty unijne (z uwzględnie-niem spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów 
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wartościowych i obligacji samorządowych, bez środków o których mowa w art. 169 ust. 1 

pkt. 3 ustawy o finansach publicznych).  

Przypomnieć w tym miejscu należy, iż do końca roku 2013, zgodnie z art. 169 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych, łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym 

spłat rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych 

przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji wraz z należnymi w danym 

roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek i dyskonta, a także 

przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych 

emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogła przekroczyć 15% 

planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego20.  

 
Tabela 4. Udział obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia do dochodów ogółem 

Przedziały 

gminy  
miejskie 
N=240 

gminy  
miejsko-wiejskie 

N=602 

gminy  
wiejskie 
N=1571 

WZ3 WZ4 WZ3 WZ4 WZ3 WZ4 

<0% – 5%> 26,7 30,4 24,6 31,9 31,2 41,2 

(5% – 10%> 44,2 45,4 39,2 41,4 36,2 39,0 

(10% – 20%> 24,6 20,4 30,4 22,3 27,4 16,9 

(20% – 30%> 2,9 2,5 2,8 2,2 3,3 1,4 

(30% – 40%> 1,3 1,3 2,3 0,8 1,1 1,0 

(40% – 50%> 
0,4 0,0 0,7 1,5 

0,4 0,3 

>50% 0,4 0,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów  
 

Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, że znaczące zadłużenie gmin przekłada się 
również na nadmierne obciążenie dochodów. Niestety Ministerstwo Finansów w swoich 
analizach nie zastosowało cezury 15%, dlatego nie jest możliwe jednoznaczne określenie 
wielkości problemu. Uznając jednak, że obsługa zadłużenia powyżej 10% dochodów 
ogółem stanowi zagrożenie dla płynności finansowej gminy, uznać należy, iż problem ten 
dotyka co czwartej gminy miejskiej (łącznie 24,2%) i miejsko-wiejskich (łącznie 26,8%) 
oraz co piątej gminy wiejskiej (łącznie 19,8%). Znaczna jest również grupa gmin, której 
płynność finansowa jest zagrożona, bowiem przekroczyła ona znacznie granicę 20% – 
w tej grupie znalazło się 3,8% gmin miejskich, 5,2% gmin miejsko-wiejskich oraz 2,9% 
gmin wiejskich. 

                                                      
20  Ograniczenia nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych 

w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami oraz do poręczeń i gwarancji 
udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z 
wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 
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SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA I JEJ OGRANICZENIA 

O samodzielności finansowej decyduje prawo do posiadania przez samorząd środków 
finansowych wystarczających do zrealizowania najważniejszych nałożonych na dany szczebel 
samorządu zadań. Oznacza to najczęściej konieczność wypracowania środków w takiej 
wielkości, która umożliwia finansowanie wydatków bieżących w zakresie wystarczającym do 
zaspokojenia bieżących potrzeb w tym zakresie. Dopiero po zaspokojeniu tej części potrzeb 
możliwe jest przeznaczenie pozostałej części dochodów na inwestycje. Samorząd ma przy tym 
prawo do pozyskiwania środków budżetowych z ustawowo wskazanych źródeł – są one 
uzależnione zarówno od rodzaju jednostki, jak też rodzaju realizowanych zadań. Gmina ma 
znacznie większe możliwości niż inne jednostki samorządu terytorialnego, ze względu na 
możliwość pobierania podatków i opłat lokalnych. Na wysokość dochodów budżetowych 
i możliwości finansowania inwestycji znaczący wpływ ma posiadane przez samorząd prawo do 
uzyskiwania środków, które transferowane są z publicznych, zasobów finansowych – gmina 
otrzymuje na realizację zadań określone ustawowo wielkości subwencji oraz dotacji na zadania 
zlecone do wykonania oraz w określonych okolicznościach dofinansowanie zadań własnych. 
Środki transferowane z budżetu państwa mają duże znaczenie dla finansowania gminy i pełnią 
znacznie większą rolę niż uzupełnienie dochodów własnych. Na zakres samodzielności 
finansowej gminy w znaczący sposób wpływa prawo do ograniczonego władztwa 
podatkowego – gmina zyskała prawo do ustalania wysokości podatków w ramach wyznaczonych 
przez ustawodawcę i pobierania ich do własnego budżetu, co w znaczący sposób podnosi poziom 
dochodów własnych, a tym samym pozytywnie wpływa na jej możliwości samodzielnego 
finansowania realizowanych zadań. Nie można zapomnieć przy tym o posiadanym prawie do 
pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł. Każda jednostka samorządu może bowiem 
we własnym imieniu i na własny rachunek korzystać ze środków oferowanych na rynkach 
kapitałowych. Samodzielność ta ograniczona jest poprzez ustanowione limity w zakresie 
wysokości zaciąganych przez samorządy zobowiązań finansowych. 

Gminy wyposażone zostały również w samodzielność w zakresie wydatkowania 
posiadanych środków, poprzez nadanie samorządom prawa do realizacji zadań na własny 
rachunek. Samodzielność ta jest jednocześnie znacznie ograniczana w zakresie środków 
transferowanych z budżetu państwa – zarówno poprzez obowiązek realizacji określonych 
zadań, jak też nałożone zakazy w zakresie ponoszenia określonych wydatków. Samodzielność 
finansowa i prawo do decydowania o gospodarce finansowej jest ograniczona przez 
ustawodawcę również przez konieczność stosowania określonej procedury budżetowej oraz 
ustalonych obowiązujących zasad konstrukcji budżetu. Chociaż w niniejszym opracowaniu nie 
analizowano tego zagadnienia, wspomnieć należy, iż samorząd zobowiązany jest do 
przestrzegania ustalonych na gruncie obowiązującego prawa zasad tworzenia budżetu i jego 
wykonywania. Na koniec wskazać należy, iż samodzielność finansowa samorządu ograniczona 
jest poprzez poddanie prowadzonej gospodarki finansowej nadzorowi i kontroli. Regionalne 
Izby Obrachunkowe oceniają projekty budżetów, prawidłowość zaplanowanej kwoty długu 



Gospodarka i Finanse.  Zeszyt 8.  Polska i świat wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych. 

 

117 

i źródeł jej pokrycia, prawidłowość przedłożonych projektów uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej czy też możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej. 
Na jednostki samorządowe nałożono również szereg obowiązków w zakresie sprawozdawczo-
ści z realizacji budżetu. 

Podsumowując, stwierdzić należy, że samodzielność finansowa realizowana jest jedynie 
w ramach ustawowo przewidzianych jej granic: zagwarantowania dochodów ze źródeł 
wskazanych w ustawie, władztwa podatkowego gminy, dostosowania dochodów i wydatków 
do zakresu działań. Samorządy dokonywać mogą wyboru najkorzystniejszej z ich punktu 
widzenia formy organizacyjnej gospodarki finansowej, samodzielnie zarządzając posiadanymi 
środkami i korzystając z samodzielności finansowej w zakresie dysponowania środkami, 
w przypadku których samodzielność ta jest ustawowo przewidziana. Biorąc pod uwagę 
wielkość zadłużenia gmin w roku 2013 zasadne wydaje się stwierdzenie, iż znaczna część 
polskich samorządów gminnych radzić musi sobie z konsekwencjami zaciągania zbyt 
wysokich zobowiązań. Podkreślić przy tym należy, iż przyczyną nadmiernego zadłużenia 
w małym stopniu jest realizacja projektów unijnych. Nowe rozwiązanie przyjęte w 2014 roku 
w zakresie ograniczenia długu samorządowego i odejście od uzależnienia jego wielkości od 
poziomu dochodów budżetowych oznacza powiązanie sytuacji ekonomicznej samorządu 
i możliwości spłaty zaciągniętego długu. Nowa konstrukcja daje gminom większą 
samodzielność w kształtowaniu swojej zdolności do spłaty zobowiązań dłużnych – oczywiście 
w ramach nadal istniejących ograniczeń ustalonych przez ustawodawcę (odniesienie do 
nadwyżki operacyjnej z trzech wcześniejszych lat). Ograniczeniem swobody jest natomiast 
nałożony obowiązek zrównoważenia budżetu w części operacyjnej i niemożność uchwalania 
budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące 
powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. 
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13. Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze, Kraków  2002,  
14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm). 
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SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA GMIN W POLSCE  
– PODSTAWY PRAWNE I OGRANICZENIA 

 
 

Streszczenie 
W 2014 roku wprowadzone zostały nowe wskaźniki limitu zadłużenia samorządów lokalnych, 
które znacznie ograniczają możliwość ich zadłużania się. Zmiana ta wywarła znaczący wpływ 
na decyzje samorządów – zachęca do wydłużenia okresu spłaty ciążącego na gminie długu, 
a jednocześnie utrudnia wcześniejszą spłatę zobowiązań. Jest to o tyle istotne, że rozwiązanie 
obowiązujące do 2013 roku czyli limity dopuszczalnego zadłużenia jednostki samorządowej na 
poziomie 60% jej dochodów oraz planowanego poziomu spłaty i obsługi zobowiązań na 
poziomie 15% dochodów, były nieadekwatne do faktycznej kondycji finansowej gmin i ich 
zdolności kredytowej. Artykuł prezentuję sytuację finansową gmin w momencie zmiany 
obowiązujących przepisów – określa nadmierne zadłużenie gmin i obciążenie dochodów oraz 
zagrożenie dla płynności finansowej. 

 
 
 
FINANCIAL INDEPENDENCE OF MUNICIPALITIES IN POLAND 

 – LEGAL BASIS AND LIMITATIONS 
 
 

Abstract 
In 2014, new local government debt limits were introduced, which significantly limits their 
ability to borrow. This change has had a significant impact on local government decisions – 
it encourages the extension of the repayment period on the municipality's debt and, at the same 
time, hinders the early repayment of liabilities. It is important, because the solution applicable 
to 2013, i.e. the limits of acceptable local government debt at the level of 60% of its income 
and the planned level of repayment and servicing liabilities at the level of 15% of income, were 
inadequate to the actual financial condition of districts and their creditworthiness. The article 
presents the financial situation of districts at the moment of amending the existing regulations - 
it determines the excessive debt of districts and the burden of income as well as the threat to 
financial liquidity.  
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ZNACZENIE ŚRODKÓW UNIJNYCH  
W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKĄ SAMORZĄDOWĄ  

– GMINĄ JAROSŁAW 

 

 

WSTĘP 

Gmina to podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, zobowiązana do zaspokajania 

potrzeb wspólnoty samorządowej – mieszkańców1, obejmująca swoim zakresem działania 

wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. 

Jednostki samorządowe, podobnie jak inne podmioty działające na rynku, starają się 

przezwyciężać trudności związane z funkcjonowaniem w warunkach konkurencyjnych, 

poprzez wykorzystanie środków z różnych źródeł oraz inne czynniki, w tym też fundusze 

unijne. Współczesna sytuacja spowodowała, że nie wystarczy jedynie administrowanie, lecz 

odpowiednio wypracowana koncepcja zarządzania jednostką samorządową, gdyż sukces 

każdej organizacji jest uzależniony od zasobów finansowych i sprawnego zarządzania, które 

umożliwiają skuteczne realizowanie wyznaczonych celów. Najważniejszą rolę w stymulo-

waniu rozwoju gminy odgrywają władze lokalne, których głównym zadaniem jest wypełnianie 

funkcji organizatora i koordynatora rozwoju. Dla prawidłowego wywiązywania się 

z poszczególnych zadań władze samorządowe wykorzystują różnorodne narzędzia 

i instrumenty polityki lokalnej, do których można zaliczyć kształtowanie budżetu lokalnego, 

gospodarowanie mieniem komunalnym, uprawnienia w zakresie planowania rozwoju 

lokalnego, tworzenie klimatu dla przedsiębiorców, a także możliwość występowania do 

różnych zewnętrznych podmiotów z wnioskami o wsparcie projektów inwestycyjnych, w tym 

przede wszystkim pozyskiwanie funduszy unijnych. Miarą aktywności samorządów lokalnych 

w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju lokalnego jest wartość pozyskanych środków 

                                                      
1  W. Lis, Samorząd a państwo. Nadzór nad samorządem terytorialnym, Roczniki nauk prawnych, tom XXII, 

nr. 1, 2012. 
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i częstotliwość ubiegania się o nie. Zarządzanie gminą powinno być efektywne i skuteczne aby 

sprostać rosnącym oczekiwaniom społecznym2.  

Celem opracowania jest określenie wielkości i znaczenia pozyskiwanych środków 

unijnych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego – Gminą Jarosław.  

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ SAMORZĄDOWĄ 

W myśl teorii organizacji i zarządzania a także funkcjonowania samorządu terytorialnego 

przez zarządzanie jednostką samorządową należy rozumieć wpływanie na hierarchię, systemy 

wartości, interesy, dążenia,  postawy i zachowania organizacyjne podmiotu samorządu 

terytorialnego. Ten fakt sprowadza się do władania zasobami lub tylko dysponowania nimi 

w ramach określonego zakresu samodzielności gospodarczej, normy prawne właściwe władzy 

państwowej w ramach przysługujących uprawnień oraz stanowionych przepisów gminnych. 

Ważny jest również autorytet osób wchodzących w skład organów zarządzania a głównym 

celem jest kształtowanie sprawnie działających systemów społeczno-gospodarczych, służących 

społeczności gminnej3.  

Jak podkreśla A.P., Wiatrak4 problematyka zarządzania w systemie władzy publicznej 

posiada istotne znaczenie z punktu widzenia rodzaju i zakresu świadczonych usług, jak też 

systematycznej analizy procesów i zjawisk zachodzących pomiędzy administracja a jej 

otoczeniem. W praktyce mamy do czynienia z takim kreowaniem aktywności administracji 

w sferze świadczonych usług publicznych, aby możliwe było ciągłe rozwiązywanie 

problemów i zaspokajanie szeroko rozumianych potrzeb członków wspólnoty samorządowej. 

Punktem wyjścia staje się tutaj formułowanie celów i zadań, a także identyfikacja 

uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych (szans i mocnych stron oraz potencjalnych 

zagrożeń). Ponadto chodzi także o kompleksowe oddziaływanie władz publicznych na 

społeczność, gospodarkę, przestrzeń i ekosystem w celu tworzenia warunków dla stymulo-

wania rozwoju. Istotnym staje się także wypracowanie nowoczesnych i skutecznych form 

współdziałania społecznego, stosowanie nowoczesnych technik negocjacyjnych, wymiany 

informacji; metod i technik rozwiązywania konfliktów oraz sposobów i procedur uzgadniania 

wspólnego stanowiska w procesie realizacji szeroko pojętego interesu społecznego. 

W realizacji tych zagadnień istotną rolę odgrywa planowanie strategiczne. Nabiera ono 

coraz większego znaczenia w warunkach gospodarki rynkowej na skutek przyspieszenia 

postępu technicznego i przeobrażeń społecznych a także procesów globalizacji. Najważniejsze 

przesłanki planowania strategicznego to: 
− potrzeba przebudowy strukturalnej z uwzględnieniem dostępnych nakładów, 

                                                      
2  R. Brol, Zarządzanie rozwojem lokalnym. Studium przypadków, wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław, 1998.  
3  T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999, s. 46-50.  
4  A.P. Wiatrak, Problemy rozwoju regionalnego w Polsce [ w:] Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne 

w ujęciu regionalnym, red. B. Kożuch, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 1997 s. 11-19. 
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− pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, 
− aktywne włączanie społeczności lokalnych w kształtowanie nowej rzeczywistości 

gospodarczej. 

Wielość i różnorodność czynników wpływających na to zjawisko to kryterium 

wyodrębnienia trzech głównych obszarów, na których należy się skoncentrować przy budowie 

skutecznej strategii osiągnięcia rozwoju zrównoważonego. Są to racjonalna gospodarka 

zasobami naturalnymi, wzrost gospodarczy oraz sprawiedliwy podział wynikających z niego 

korzyści i rozwój społeczny. 

Analiza istoty zarządzania publicznego pozwala na szerokie ujęcie tego typu zarządzania 

i zdefiniowania  go jako zarządzanie procesami świadczenia usług publicznych w szerokim 

znaczeniu tj. realizujących potrzeby zaspokajane zbiorowo. Obejmuje ono planowanie 

i organizowanie usług publicznych oraz motywowanie menedżerów do świadczenia usług na 

wysokim poziomie przy racjonalnym wykorzystaniu posiadanych środków, a także 

kontrolowanie stopnia użyteczności osiąganego wyniku działania organizacji publicznych5.  

ROLA WŁADZ LOKALNYCH W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKĄ 
SAMORZĄDOWĄ 

W świetle rozwiązań ustawowych, samorząd gminny w Polsce jest samodzielnym podmiotem 

gospodarującym, dysponującym określonym zakresem swobody w decydowaniu o sobie, 

drodze swojego rozwoju, wspólnym majątku oraz realizacji zadań publicznych. Gmina jako 

wspólnota samorządowa jest podstawową formą organizacyjną lokalnego życia publicznego 

w Polsce. Jej głównym zadaniem własnym jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. 

Na władzach gminy spoczywa obowiązek aktywnego sterowania procesami rozwoju lokalnego 

poprzez działania regulacyjne, inicjujące, organizujące i stymulujące. Wymaga to aktywności, 

kreatywności, innowacyjności oraz determinacji w działaniach władz gminy, znajomości 

uwarunkowań a także mechanizmów jej rozwoju, wiedzy i umiejętności umożliwiających 

stosowanie nowoczesnych metod zarządzania; to podejmowanie racjonalnych decyzji 

prorozwojowych oraz zastosowanie właściwych instrumentów oddziaływania na skalę i tempo 

tego rozwoju. 

Rozwój gminy ma charakter wieloaspektowy, składający się z wielu zdarzeń, zjawisk 

i procesów zaliczanych do różnych dziedzin życia społeczności lokalnej. Stąd też rozwój 

gminy winien dokonywać się równocześnie i harmonijnie w sferze społecznej, kulturowej, 

gospodarczej, przestrzennej i przyrodniczej. Jest on niezbędnym warunkiem wzrostu6: 

                                                      
5  B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, wyd. PLACET, Warszawa 

2004, s. 80. 
6  Z. Brodziński, Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładzie 

województwa warmińsko-mazurskiego. Wyd. SGGW, Warszawa 2011, s. 160-232. 
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a) atrakcyjności inwestycyjnej oraz rangi gminy w otoczeniu, a w konsekwencji 
wzrostu liczby mieszkańców, podmiotów gospodarczych i turystów,  

b) zatrudnienia i spadku rozmiarów bezrobocia,  
c) dochodów indywidualnych mieszkańców i dochodów budżetu gminy, a w konse-

kwencji wzrostu jakości życia mieszkańców wskutek coraz lepszego zaspokajania 
ich zbiorowych potrzeb. 

W rozwoju lokalnym uczestniczy zbiór współzależnych podmiotów gospodarujących, 

działających na terenie określonej gminy, z których każdy spełnia określone funkcje i dąży do 

realizacji własnych, często partykularnych celów. Są to:  
− gospodarstwa domowe,  
− jednostki gospodarcze (produkcyjno-usługowe),  
− różnego rodzaju instytucje,  
− organizacje pozarządowe, 
− gminne władze samorządowe.  

Złożona struktura uczestników, wielość i różnorodność zachodzących procesów oraz 

interakcji stwarza sytuacje, w których interesy poszczególnych podmiotów gospodarujących są 

często sprzeczne lub konfliktogenne. W związku z tym szczególna rola w lokalnym systemie 

gospodarowania przypada władzom gminnym, które są podsystemem sterującym. 

Ich zadaniem jest wywieranie określonego wpływu na procesy rozwojowe, aby przebiegały 

w pożądanych dla całej gminy kierunkach, oraz powodowały jak najmniej sprzeczności 

i konfliktów przy optymalnym wykorzystaniu lokalnych zasobów ludzkich, rzeczowych, 

finansowych, przestrzennych i przyrodniczych7. 

Rola władz gminnych nie powinna ograniczać się wyłącznie do sfery regulacji, lecz 

obejmować również wpływ na kształt sfery realnej poprzez8: 
a) świadczenie usług administracyjnych, społecznych i technicznych,  
b) inicjowanie, organizowanie, wspieranie i stymulowanie rozwoju gospodarczego,  
c) racjonalne zagospodarowanie przestrzeni, ochronę zasobów środowiska 

przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego,  
d) kształtowanie jak najlepszego wizerunku gminy w otoczeniu.  

Tak więc samorząd gminny jako faktyczny gospodarz określonego terytorium ponosi 

odpowiedzialność za organizację, strukturę, funkcjonowanie i rozwój lokalnego środowiska 

życia mieszkańców gminy9. 

 
 

                                                      
7  Z. Gilowska, System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Municipium, Warszawa 1998, 

s. 26-45. 
8  M. Ziółkowski, Przemiany w podejściu do zarządzania rozwojem w samorządzie gminnym, [w:] 

R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego 

praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 
Warszawa 2012, s. 419-430. 

9  J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, WN UAM, Poznań 1997, s. 15-17. 
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RYS HISTORYCZNY GMINY JAROSŁAW 

Gmina Jarosław, położona jest w części zachodniej powiatu jarosławskiego na obrzeżach miasta 

Jarosławia. W jej skład wchodzą umiejscowione na wschód oraz północny zachód następujące 

miejscowości: Wola buchowska, Kostków, Leżachów Osada, Pełkinie, Wólka Pełkińska, 

Morawsko, Tuczempy, Zgoda, Munina, Sobiecin, Surochów oraz Makowisko10.  

 Gmina położona jest w większości nad rzeką San sąsiaduje z miastem Jarosław, gminami: 

Radymno, Wiązownica, Pawłosiów, Laszki, Chłopice a także gminami powiatu przeworskiego; 

Przeworsk, Sieniawa oraz Tryńcza. Przez jej obszar przepływają dwie rzeki – San i Szkło. 

Gmina Jarosław – wieś zaraz po gminie miejskiej jest najbardziej zaludnioną gminą 

powiatu. Na powierzchni 114 km2 , z czego ponad 86% to użytki rolne, zamieszkuje 13137 

osób. Wśród mieszkańców nieznaczna przewagę mają kobiety gdyż na 100 mężczyzn 

przypada nieco ponad 103 kobiety. 

Z uwagi na fakt, iż lasy stanowią jedynie 1,8% powierzchni a produkcji rolnej sprzyja 

bliskość dużego rynku zbytu oraz dobre gleby, gmina ma charakter rolniczy.  

Działające gospodarstwa rolne w dużej mierze znajdują zbyt zwłaszcza na owoce oraz 

warzywa w samym Jarosławiu. W ostatnich latach intensywnie rozwija się również drobna 

działalność usługowa11. Wśród zarejestrowanych w gminie Jarosław podmiotów 

gospodarczych dominują placówki handlowo-gastronomiczne.  

Wszystkie miejscowości w gminie charakteryzują się zarówno dobrze rozwinięta 

infrastrukturą techniczną, ale także bardzo dobrze rozwiniętą telekomunikacją. Podmiejski 

charakter oraz znaczna przewaga rolnictwa łączą się z kraj-obrazowymi walorami 

turystycznymi gminy, ciekawą przeszłością oraz związanymi z nią zabytkami. Do 

najcenniejszych zabytków należy Zespół Pałacowo-Parkowy w Pełkiniach, czyli dawna 

rezydencja Czartoryskich. 

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego spełnia szczególną rolę 

w rozwoju społeczno-gospodarczym swojego terytorium.  

 Głównym jej zadaniem jest prowadzenie efektywnej polityki budżetowej, która 

wyraża się przede wszystkim w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację 

określonych zadań. 

Środki finansowe, znajdujące się w danej jednostce są znacznie ograniczone i zbyt małe, 

by możliwe było finansowanie wszystkich zamierzeń. Zasada konstrukcji budżetu w takiej 

sytuacji sprowadza się do tego, by posiadane środki podzielić tak, aby było możliwe  

                                                      
10  M. Michałowicz-Kubal, Powiat jarosławski, APLA, Krosno 2001, s. 31. 
11  Ibidem, s. 41. 
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wykonanie wszystkich zadań publicznych nałożonych na wspólnotę samorządową, w tym 

możliwie pełne zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty12.  

Znalezienie właściwej proporcji między potrzebami bieżącymi a koniecznością 

podejmowania działań rozwojowych to według P. Filipa jeden z najistotniejszych problemów 

budżetowych13. Dla potrzeb niniejszego opracowania zestawione zostały  dochody własne 

gminy i wydatki w tym także wydatki inwestycyjne. Dochodami budżetowymi gminy były 

dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone oraz subwencje ogólne. 

W dochodach zostały również uwzględnione te które dochody pochodzą z Funduszy 

Strukturalnych Unii Europejskiej. Wydatki gminy obejmowały wydatki bieżące oraz wydatki 

inwestycyjne. Wydatki bieżące przeznaczane są na zaspokojenie bieżących potrzeb 

wynikających z realizacji zadań gminy. Z kolei wydatki inwestycyjne przeznacza się na 

rozbudowę technicznych zasobów infrastruktury. 

Strukturę dochodów i wydatków badanej gminy przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Struktura dochodów i wydatków w latach 2011-2015 (w tym wydatki  inwestycyjne) 

Lp. Rok 
Dochody budżetu 

ogółem 
w [zł] 

Wydatki budżetu 
ogółem  
w [zł] 

Wydatki 
inwestycyjne  

w [zł] 

Udział wydatków 
inwestycyjnych w wydatkach 

ogółem w [%] 

1 2011 38 969 806 38 192 950 13 974 369 37,6 

2 2012 34 402 669 32 006 861 6 194 448 19,4 

3 2013 34 618 801 38 431 011 11 682 807 30,4 

4 2014 35 525 015 36 879 181 8 692 378 23,6 

5 2015 34 716 991 33 389 005 5 398 417 16,2 

Razem 178 233 282 178 898 908 45 942 419 25,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Jarosław. 
 

Wydatki budżetowe ogółem w latach 2011-2015 kształtowały się w przedziale od 32 do 

38 mln zł. Łatwo też zauważyć, że wydatki na realizacje inwestycji każdego roku stanowiły 

bardzo dużą część wszystkich wydatków gminy. Średnia wartość wydatków inwestycyjnych 

w badanych latach wyniosła 9 188 483,8 zł. Największe wydatki poniosła gmina w roku 2011 

na poziomie 13 974 369 zł co stanowiło aż 36,6% wydatków budżetowych ogółem. 

Najmniejszy udział wydatków inwestycyjnych odnotowano w 2015 r., gdzie wyniosły one 

5 398 417,00  zł co stanowiło 16,2% wydatków ogółem tego roku. W całym badanym okresie 

czyli w latach 2011-2015 w sumie wydatki inwestycyjne stanowiły ponad ¼ , bo aż 25,6% 

wszystkich wydatków budżetowych. 

Wejście Polski do Unii Europejskiej to szansa dla rozwoju polskich gmin, w szczegól-

ności gmin wiejskich. W budżetach samorządów gminnych bardzo często brakuje środków 

                                                      
12  M. Mackiewicz, E. Malinowska-Maciąg, W. Maciąg, M. Tomala, Budżet i finanse 2006 poradnik dla 

samorządów, Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNIC-PIUM, Warszawa 2006, s. 55. 
13  P. Filip, Źródła finansowania komunalnych inwestycji samorządowych, Sekretarz i organizacja urzędu,  

nr 2(31), kwiecień–maj 2007, Agencja TNOiK, CKiDK, Warszawa, s. 30-32. 
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finansowych na działalność inwestycyjną. Chodzi przede wszystkim o przygotowanie bardzo 

często drogich dokumentacji technicznych inwestycji oraz analiz jej wpływu na środowisko.  

W Gminie Jarosław po integracji z Unią Europejską można zauważyć znaczne ożywienie 

w zakresie składania wniosków i uzyskania dofinansowania różnych przedsięwzięć, co 

prezentuje tabela 2.  W całym analizowanym okresie odnotowano wysoką skuteczność, 

bowiem nie odrzucono żadnego wniosku.  

Tabela 2. Liczba złożonych i odrzuconych wniosków oraz podpisanych umów w gminie 
                  Jarosław w latach 2011–2015 

Wyszczególnienie  2011 2012 2013 2014 2015 
Liczba złożonych 
wniosków 

2  1 2 2 

Liczba podpisanych 
umów o 
dofinansowanie 

3 2 3 2 3 

Liczba odrzuconych 
wniosków 

0 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Jarosław. 

 

Uzyskanie dofinansowania to możliwość realizacji wielu inwestycji w gminie. 

Najważniejsze projekty inwestycyjne w latach 2011–2015 przedstawia tabela 3.  

Tabela 3. Zadania z wykorzystaniem środków unijnych przez Gminę Jarosław w latach 2011–2015 

ROK 2011 

Nazwa zadania 
Całkowity 

koszt zadania 
[zł] 

Poziom dofinansowania 
Środki 
własne 
Gminy  

[zł] 

Nazwa 
programu  
w ramach 
którego 

uzyskano 
dofinansowanie 

Kwota  
[zł] 

Stopień 
dofinanso

wania  
[%] 

Rozbudowa, nadbudowa 
i przebudowa szkoły  
w Woli Buchowskiej  
z przeznaczeniem na 
świetlicę wiejską 

737 004,44 272 016,00 37 464 988,44 

Program Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na lata 
2007-2013, 
działanie Odnowa 
i rozwój wsi 

Remont i modernizacja 
wiejskiego domu 
strażaka w Woli 
Buchowskiej 

105 534,82 55 467,00 53 50 067,82 

Program Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na lata 
2007-2013, 
działanie Odnowa 
i rozwój wsi 

Modernizacja 
oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy Jarosław 
– Etap I – oświetlenie 
zasilane energią 
odnawialną 

9 492 612,14 7 876 048,30 85 1 616 563,84 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Podkarpackiego 
na lata 2007-2013, 
Działanie 2.2 

Razem 10 335 151,40 8 203 531,30 85 2 131 620,10  
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Rok 2012 

Nazwa zadania 
Całkowity 

koszt zadania 
[zł] 

Poziom dofinansowania 
Środki 
własne 
Gminy  

[zł] 

Nazwa 
programu  
w ramach 
którego 

uzyskano 
dofinansowanie 

Kwota  
[zł] 

Stopień 
dofinanso-
wania [%] 

Budowa boiska 
sportowego 
wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej  
w Muninie 

434 262,59 303 983,81 70 130 278,78 
RPO WP na lata 
2007- 2013, 
działanie 5.1 

Przebudowa stacji 
uzdatniania wody  
w Pełkiniach, 
modernizacja stacji 
uzdatniania wody  
w Tuczempach oraz 
rozbudowa i 
modernizacja 
oczyszczalni ścieków  
w Tuczempach 

5 625 420,11 2 280 196,00 50 3 345 224,11 

Program Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na lata 
2007-2013, 
działanie 
Podstawowe 
Usługi dla 
gospodarki 
i ludności 
wiejskiej 

Remont i zagospodaro-
wanie terenu wokół 
świetlicy wiejskiej  
w Muninie oraz 
ogrodzenie,  
zagospodarowanie  
i urządzenie placu 
zabaw a także 
wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w Woli 
Buchowskiej 

225 056,58 180 045,00 80 5 011,58 

Program Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na lata 
2007-2013, 
Wdrażanie 
Lokalnych 
Strategii Rozwoju 
dla działania 
Odnowa i rozwój 
wsi 

Rozbudowa budynku 
Szkoły Podstawowej  
w Sobiecinie  
z przeznaczeniem na 
świetlicę wiejską oraz 
remont i wyposażenie 
świetlicy wiejskiej  
w Morawsku 

660 082,73 268 326,00 41 391 756,73 

Program Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na lata 
2007-2013, 
działanie 
Wdrażanie LSR  
w ramach 
działania Odnowa 
i rozwój wsi 

Razem 6 944 822,01 3 032 550,81  3 912 271,20  
 

Rok 2013 

Nazwa zadania 
Całkowity 

koszt zadania 
[zł] 

Poziom dofinansowania 
Środki 
własne 
Gminy 

 [zł] 

Nazwa 
programu w 

ramach którego 
uzyskano 

dofinansowanie 

Kwota  
[zł] 

Stopień 
dofinanso-

wania  
[%] 

Termomodernizacja 
budynków 
użyteczności 
publicznej na terenie 
Gminy Jarosław  

1 058 013,58 793 297,00 85 264 716,58 
RPO WP na lata 
2007-2013, 
działanie 2.2 

Razem 1 058 013,58 793 297,00  264 716,58  
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Rok 2014 

Nazwa zadania 
Całkowity 

koszt zadania 
[zł] 

Poziom dofinansowania 
Środki 
własne 
Gminy  

[zł] 

Nazwa 
programu  
w ramach 
którego 

uzyskano 
dofinansowanie 

Kwota  
[zł] 

Stopień 
dofinanso

wania 
 [%] 

Rozbudowa, nadbudowa 
i przebudowa remizy 
strażackiej OSP, budowa 
podłogi tanecznej oraz 
placu zabaw  
w Koniaczowie 

1 381 882,39 500 000,00 50 881 882,39 

Program Roz-
woju Obszarów 
Wiejskich na lata 
2007-2013, 
działanie Odno-
wa i rozwój wsi 

Budowa świetlicy 
wiejskiej, grzybka 
tanecznego, placu zabaw 
w miejscowości 
Kostków 

999 624,00 108 780,00 11 890 844,00 

Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na lata 
2007-2013, 
Wdrażanie 
Lokalnych 
Strategii 
Rozwoju dla 
działania 
Odnowa i rozwój 
wsi 

Razem 2 381 506,39 608 780,00  1 772 726,39  
 

Rok 2015 

Nazwa zadania 
Całkowity 

koszt zadania 
[zł] 

Poziom dofinansowania 
Środki 
własne 

Gminy [zł] 

Nazwa programu 
w ramach którego 

uzyskano 
dofinansowanie 

Kwota [zł] 

Stopień 
dofinanso-

wania  
[%] 

Budowa odcinków sieci 
wodociągowej i 
kanalizacyjnej na terenie 
Gminy Jarosław 

164 050,65 100 030,00 61 64 020,65 

Program Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na lata 
2007-2013, 
działanie Podsta-
wowe usługi dla 
gospodarki i lud-
ności wiejskiej 

Budowa boiska 
sportowego wielo-
funkcyjnego wraz  
z wewnętrzną linią 
oświetleniowa, 
ogrodzeniem i drogą 
przy Szkole Podstawo-
wej w Makowisku 

359 207,56 120 000,00 33 239 207,56 

Program rozwoju 
regionalnej 
infrastruktury 
sportowej – 
Ministerstwo 
Sportu i Turystyki 

Modernizacja budynku 
zaplecza socjalnego przy 
stadionie w Wólce 
Pełkińskiej 

550 925,61 275 462,00 50 275 463,00 

Program rozwoju 
regionalnej infra-
struktury sportowej 
– Ministerstwo 
Sportu i Turystyki 

Razem 1 074 183,82 495 492,00  578 691,21  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Jarosław 
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Uwzględniając cały badany okres od 2011 do 2015 roku na inwestycje współfinansowane 

z funduszy Unii Europejskiej wydano łącznie 21 793 677,20 zł, w tym 13 133 651,11 zł to 

kwota dofinansowania. Udział środków własnych wynosił 8 660 025,21 zł, co stanowiło 40% 

nakładów ogółem zaś 60% stanowią środki z Unii Europejskiej. Strukturę nakładów 

inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy UE w latach 2011-2015 przedstawia 

rysunek 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Struktura nakładów inwestycyjnych w Gminie Jarosław w latach 2011-2015 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Jarosław 

PODSUMOWANIE 

Odniesienie sukcesu w rozwoju gminy w największym stopniu zdeterminowane jest 

umiejętnością dostosowania się do nowych wyzwań, zmian i procesów zachodzących 

w otoczeniu. Skuteczne działania zapewniające rozwój są w znacznym stopniu  funkcją jakości 

zarządzania, czyli umiejętności rozwiązywania problemów przez władze lokalne. Jakość 

zarządzania rzutuje również na atrakcyjność inwestycyjną dla nowych mieszkańców, 

podmiotów gospodarczych i turystów, a także wizerunek i konkurencyjność w otoczeniu. 

Rosnące potrzeby mieszkańców wymagają zwiększonych środków finansowych na 

pokrycie wydatków bieżących i inwestycyjnych, bez których jednostka samorządu 

terytorialnego nie może się rozwijać. Brak środków finansowych wpływa na zahamowanie 

inicjatyw tworzących się w regionie. Jedną z nich jest  rozwój działalności innowacyjnej14.  

W dzisiejszej dobie to dynamika powstawania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych 

decyduje o poziomie rozwoju danego regionu. Stąd też samorząd terytorialny musi 

koncentrować się na tworzeniu warunków i podejmowaniu działań, które będą sprzyjać 

rozwojowi gminy.  

                                                      
14  P. Pudło, Analiza działalności innowacyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Podkarpacia, Zeszyty 

Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego nr XXV, Ostrołęka 2011. 

dofinansowani

e z UE
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13 133 651,11 zł8 660 025,48 zł
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Członkostwo Polski w Unii Europejskiej otwiera nowe możliwości finansowania 

działalności inwestycyjnej w postaci funduszy europejskich. Pozyskane środki finansowe 

w znacznym stopniu mogą poprawić poziom życia mieszkańców oraz przyczynić się do 

rozwoju społeczno-gospodarczego gmin. 

Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że Gmina Jarosław dobrze 

wywiązuje się ze swoich zadań wobec mieszkańców. W poszczególnych latach badanego 

okresu 2011-2015 otrzymywano dofinansowanie z UE, które umożliwiło zrealizowanie wielu 

inwestycji. Poziom wydatków budżetowych gminy Jarosław w okresie 2011–2015 kształtował 

się odpowiednio, od 32 do 38 mln złotych, z czego średnia wartość wydatków inwestycyjnych 

wyniosła 9 188 483,8 zł., co stanowi 25,6% wszystkich wydatków budżetowych.  

Dużą część poniesionych środków finansowych pochłaniają koszty przygotowania 

dokumentacji technicznej i analizy wpływu danej inwestycji na środowisko naturalne. 

Wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych przygotowane przez 

gminę Jarosław, złożone w latach 2011-2015 zostały zaakceptowane i przyjęte do realizacji. 

Ponad 40% nakładów inwestycyjnych badanego okresu stanowiły środki własne gminy, 

natomiast 60% dofinansowania pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu 

możliwe było wdrożenie kilkunastu projektów inwestycyjnych, służących rozwojowi gminy 

Jarosław. 
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ZNACZENIE ŚRODKÓW UNIJNYCH W ZARZĄDZANIU  
JEDNOSTKĄ SAMORZĄDOWĄ – GMINĄ JAROSŁAW 

 
 

Streszczenie 
Środki z funduszy unijnych stanowią dla jednostek samorządowych dodatkowe źródło 
finansowania zadań w szczególności inwestycyjnych. Udział tych środków w dochodach gmin 
jest miarą jakości zarządzania władz lokalnych nakierowanego na pozyskiwanie zewnętrznych 
źródeł finansowania. Udział środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych Gminy 
Jarosław w latach 2011–2015 przekraczał 60% ogólnej ich wartości. 

 
 
 
THE IMPORTANCE OF EU FUNDS MANAGEMENT UNIT LOCL 

GOVERNMENTS – DISTRICT JAROSŁAW 
 
 

Abstract 
Money from the EU funds are an additional source of funding for  the local self-governments, 
including investment projects . The  use of the above funds, as the revenues of  municipalities, 
is an indicator of  the local government management aimed at gaining of external financing. 
The use of EU funds for the investment projects realization of the Jarosław Municipality in 
2011–2015 exceeded 60% of the total value. 
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SPOŁECZNO-EKONOMICZNE DETERMINANTY  
ROZWOJU AGROTURYSTYKI 

 

 

WPROWADZENIE 

Zasady zrównoważonego rozwoju propagowane są w wielu dziedzinach życia społecznego 

i gospodarczego, w tym turystyki. Zastosowanie tej koncepcji w turystyce ma na celu 

zminimalizowanie niekorzystnych efektów jej rozwoju, jak również ochronę poszczególnych 

obszarów, zachowując ich zasoby przyrodnicze, społeczne i kulturowe.  

Celem opracowania jest wskazanie głównych społeczno-ekonomicznych determinant 

rozwoju agroturystyki oraz barier ograniczających ten rozwój. Jako obszar badawczy 

wybrano powiat jeleniogórski, który jest jednym z najbardziej rozwiniętych pod względem 

turystyki regionów województwa dolnośląskiego. Potencjał i zagospodarowanie 

turystyczne powiatu jeleniogórskiego pozytywnie wyróżnia ten obszar na tle innych 

regionów w Polsce.  

Sieć szlaków rowerowych i pieszych, różnorodna baza noclegowa, unikalne walory 

kulturowe i zabytki architektury, a także liczne walory krajobrazowe, obszary 

przyrodniczo cenne, w tym obszary chronione, to znaczące atuty powiatu. Doskonałą 

przestrzeń umożliwiającą rozwój różnorodnych form turystyki, np. turystyki kwalifiko-

wanej czy pieszej, stanowią również Karkonosze będące najważniejszą częścią powiatu 

jeleniogórskiego.  

Powiecie jeleniogórskim od lat dynamicznie rozwija się działalność agroturystyczna 

gospodarstw rolnych. Gospodarstwa te oferują usługi noclegowe i gastronomiczne, jak również 

szereg usług rekreacyjnych. Agroturystyka staje się istotną gałęzią lokalnej gospodarki 

turystycznej, 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. 
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1. ISTOTA AGROTURYSTYKI 

Turystyka jest dziedziną ściśle związaną ze środowiskiem przyrodniczym oraz kulturowym, 

dzięki czemu ma doskonałe predyspozycje, aby stać się stymulatorem zrównoważonego 

rozwoju regionu. Jednym z elementów wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz 

gospodarstw rolnych jest agroturystyka, która jako zjawisko społeczno-gospodarcze zawiera w 

sobie czynniki pobudzające rozwój lokalny. M. Drzewiecki definiuje agroturystykę jako 

formę wypoczynku odbywającego się na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, opartą 

o bazę noclegową i aktywności rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym lub 

równoważnym i jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym, usługowym)1. 

Agroturystyka jest formą turystyki, która zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 

wyklucza intensywny ruch turystyczny, a poprzez to nie wpływa negatywnie na środowisko 

przyrodnicze i kulturowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rys. 1. Formy turystyki zrównoważonej 
Źródło: J. Uglis, A. Jęczmyk, Agroturystyka jako faktor zrównoważonego rozwoju, W: A. Rapacz (red.), Gospodarka 

turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 62. 
 

Agroturystyka obejmuje świadczenie usług turystycznych przez rodzinę rolniczą na 

terenie funkcjonującego gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo agroturystyczne, oprócz 

produktów roślinnych i zwierzęcych, wytwarza produkty i usługi agroturystyczne służące 

określonym turystom. Warunkiem zaliczenia do tych gospodarstw jest posiadanie 

infrastruktury turystycznej umożliwiającej przyjmowanie gości w celach czynnego 

wypoczynku poza miejscem zamieszkania. Obecnie funkcjonuje definicja stwierdzająca,  

iż gospodarstwem agroturystycznym jest gospodarstwo rolne z domem do pięciu pokoi 

przeznaczonych dla gości – turystów2.  

                                                      
1  M. Drzewiecki, Podstawy agroturystyki, Wydawnictwo OPO, Bydgoszcz 2001, s. 16. 
2  W. Biczysko, Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym, PWN, Warszawa 2011, s. 43. 
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Siłą gospodarstw agroturystycznych jest bliskość natury, gdzie taka działalność 

najczęściej staje się udziałem całych rodzin. Obiekty agroturystyczne stawiają na ekologię, 

ciszę i spokój, bezpośredni kontakt z naturą, możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu 

oraz na tzw. zdrową żywność przygotowywaną przez samych właścicieli z naturalnych 

produktów. Istotne jest również zapewnienie rozrywki gościom przez nieodpłatne 

wypożyczanie rowerów, jazdę konną, organizowane festyny czy organizację wycieczek. 

W gospodarstwach agroturystycznych dochody uzyskane z wynajmu pokoi gościnnych 

oraz z tytułu wyżywienia osób mogą być zwolnione z podatku dochodowego. Podobnie jak 

w przypadku agroturystyki, inna działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych 

oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 

śródlądowego nie zalicza się zgodnie z ustawą do działalności gospodarczej.  

Wszystkie pozostałe usługi, np. prowadzenie ogólnodostępnej małej gastronomii, należy 

traktować jak prowadzenie działalności gospodarczej i zgłosić do ewidencji gospodarczej. 

Także budynki, grunty i cała pozostała infrastruktura, w obszarze których są świadczone 

usługi, nie mogą mieć zmienionej podstawowej formy i charakteru. Te zabudowania i obszary, 

których właściwa funkcja została naruszona, nie będą uznawane za część gospodarstwa 

rolnego. Ponadto, jeżeli działalność agroturystyczna na obszarze wiejskim nie jest prowadzona 

przez czynnego rolnika, będzie traktowana jak przedsiębiorstwo i podlegała wszelkim 

przepisom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak samo będzie 

w przypadku, gdy świadczenie usług turystycznych zacznie przeważać i powoli wypierać 

działalność rolniczą w danym gospodarstwie. Rolnik, który zwiększa swoje dochody przez 

prowadzenie działalności agroturystycznej, może zatrudnić pracownika na umowę zlecenia 

albo o dzieło i nie wpłynie to na wyłączenie tej działalności spod działania ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej3.  

2. ROLA AGROTURYSTYKI W ROZWOJU WSI  

Agroturystyka w coraz większym stopniu wpływa na rozwój społeczno-ekonomiczny 

obszarów wiejskich. Wpływa na zmianę standardu życia, motywuje do podnoszenia 

wykształcenia i zdobywania dodatkowych kwalifikacji przez mieszkańców wsi. Szczególnie 

ważny jest wpływ usług agroturystycznych na stabilizację ludności poprzez zahamowywanie 

procesów migracji z terenów wiejskich i małych miast. Można zatem stwierdzić, iż 

agroturystyka pełni wiele istotnych funkcji, do których należy: 
• pozyskanie dodatkowych źródeł dochodów dla rolników i ludności wiejskiej, 
• pozyskiwanie dodatkowych dochodów dla gmin, 
• rozwój lokalnej infrastruktury, 
• zwiększenie bazy noclegowej, 

                                                      
3  W. Biczysko, Zarządzanie finansami …, wyd. cyt., s. 44. 
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• tworzenie dodatkowych miejsc pracy, 
• możliwość ożywienia wiejskiej tradycji, 
• motywuje do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania umiejętności, 
• przełamywanie recesji gospodarczej, 
• przeciwdziałanie masowemu odpływowi ludności wiejskiej, 
• poprawianie wyglądu domu i gospodarstwa rolnego, 
• wykorzystanie nieużytkowanych budynków, 
• możliwość ożywienia wiejskiej tradycji, 
• zwiększenie dbałości o środowisko naturalne,  
• stworzenie możliwości spotkania innych ludzi4. 

Rozwój różnych form turystyki jest jednym ze sposobów łagodzenia skutków kryzysu na 

obszarach wiejskich. Dotyczy to szczególnie obszarów o bogatych walorach przyrodniczych 

i krajobrazowych.  

Prosperity turystyki wiejskiej niesie za sobą wiele korzyści o charakterze społecznym, 

gospodarczym, jak również ekologicznym. Dzięki rozwojowi ludność wiejska może 

znaleźć zatrudnienie, została ograniczona jej emigracja, jak również następuje imigracja 

osób z zewnątrz. Do obecnych i przyszłych czynników rozwoju turystyki wiejskiej można 

zaliczyć m.in.: 
• rosnący poziom wykształcenia ludności pobudzający ją do poznawania otaczającego 

środowiska, 
• zwiększające się zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, tradycją, autentyczno-

ścią oraz życiem wiejskim,  
• poszukiwanie kontaktów osobistych w świecie masowych podróży i anonimowości, 
• tendencję do organizowania więcej niż jednego urlopu w ciągu roku, z możliwością 

dodatkowego krótkiego urlopu na wsi, 
• wzrastającą świadomość zdrowotną ludności, uznającą wartość i atrakcyjność życia 

wiejskiego, np. świeżego powietrza, możliwości czynnego wypoczynku, braku 
częstych sytuacji stresowych, 

• zainteresowanie wysokiej jakości sprzętem rekreacyjnym, np. odzieży, rowerów 
terenowych, sprzętu do wspinaczki,  

• rosnące zainteresowanie kulinarnymi specjałami i tradycyjną kuchnią wiejską, 
• poszukiwanie odosobnienia i relaksu na łonie natury, 
• starzenie się społeczeństw, wcześniejsze kończenie życia zawodowego i wzrost liczby 

osób zainteresowanych łagodnymi formami wypoczynku5. 

Znaczenie agroturystyki dla rozwoju obszarów wiejskich i całego rolnictwa jest 

zagadnieniem wieloaspektowym. Uważa się, że rozwój agroturystyki wpływa pozytywnie 

również na funkcjonowanie innych podmiotów gospodarczych na terenach wiejskich oraz 

                                                      
4  M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006, s. 21. 
5  W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa 2008, s. 332. 
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powoduje często uruchomienie nowych przedsięwzięć związanych z zaspokajaniem potrzeb 

odwiedzających.  

Jako jedna z niewielu form pozarolniczej działalności agroturystyka stymuluje rozwój 

rolnictwa, stwarzając korzystny rynek zbytu surowców i produktów rolniczych, a przez 

wynajem kwater i świadczenie usług zwiększa dochody osobiste rolników. W ten sposób staje 

się ważnym, alternatywnym wobec rolnictwa, źródłem dochodu. Jednocześnie istotny jest 

wpływ agroturystyki na zwiększenie atrakcyjności i aktywności gospodarczej całych 

środowisk lokalnych, jak również na propagowanie myślenia ekologicznego i większego 

poszanowania środowiska naturalnego. Do najważniejszych cech ekologicznych tej formy 

turystyki można zaliczyć: 
• ochronę środowiska przyrodniczego przez promocję takich form turystyki, które są 

ekonomicznie produktywne, społecznie odpowiedzialne i przyjazne środowisku, 
• podejmowanie działalności turystycznej i rolniczej w dostosowaniu do środowiska 

i krajobrazu,  
• rozwój produkcji żywności o podwyższonych parametrach ekologicznych, 
• rozwój infrastruktury wspierającej ekologiczne wzory turystyki (transport, 

wytwarzanie energii, gospodarka odpadami, ściekami, wodami, itp.), 
• utrzymanie integralności krajobrazu, wartości kulturowych oraz atrakcyjności 

miejscowości i okolicy6. 

3. CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI AGROTURYSTYKI 
    W POLSCE  

Na rozwój agroturystyki wpływa wiele czynników, które z jednej strony stanowią główne 

motywy przy wyborze miejsca urlopu, a z drugiej strony to one tworzą atrakcje turystyczne. 

W Polsce występują wiele sprzyjających warunków do rozwoju agroturystyki, a do  

najważniejszych z nich należy zaliczyć: 
• atrakcyjne środowisko przyrodnicze, 
• nieskażone regiony ekologiczne, 
• wolne zasoby pracy na obszarach wiejskich, 
• niewykorzystane zasoby mieszkaniowe, 
• konkurencyjność cenowa usług agroturystycznych, 
• możliwość korzystania z funduszy Unii Europejskiej. 

W rozwoju agroturystyki ważną rolę odgrywają władze lokalne w gminach i powiatach. 

Gminy, które chcą rozwijać agroturystykę czy szerzej turystykę wiejską w sposób 

zintegrowany, tworzą w ramach struktury wewnętrznej urzędów samodzielne komórki 

organizacyjne, które zajmują się tym zagadnieniem. Mogą być to przykładowo referaty lub 

specjaliści ds. turystyki wiejskiej lub agroturystyki. Głównym zadaniem tych komórek jest 

                                                      
6  J. Uglis, A. Jęczmyk, Agroturystyka jako …, wyd. cyt., s. 62. 
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koordynacja inicjatyw mieszkańców gminy, jak i jej samorządu w tworzeniu i promocji 

komplementarnego produktu agroturystycznego, czy szerzej produktu w obszarze turystyki 

wiejskiej. Często zdarza się, że (przynajmniej częściowo) zadania dotyczące turystyki 

i promocji gminy powierzane są gminnym ośrodkom kultury.  

Rozwój usług agroturystycznych jest wspierany przez państwo w formie ulg 

podatkowych, mikropożyczek i kredytów preferencyjnych oraz corocznego dofinansowywania 

zadań na rzecz rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej, podejmowanych przez jednostki 

pozabudżetowe. Rozwój usług gospodarstw agroturystycznych przyczynia się do powstania 

tysięcy miejsc pracy na wsi, powiększając liczbę usługodawców.  

Należy również podkreślić znaczenie lokalnych grup działania (LGD), które mają 

niezmiernie ważny wkład w dbanie o zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, edukację 

oraz rozwój umiejętności i zainteresowań mieszkańców rzemiosłem, a także różnicowanie 

produkcji rolniczej poprzez m.in. działania nastawione na rozwój turystyki wiejskiej 

wykorzystującej, poza walorami przyrodniczymi i antropogenicznymi, produkty tradycyjne, do 

których zaliczają się m.in. specjały lokalnego dziedzictwa kulinarnego itp7. Wspierają one 

rozwój, najczęściej poprzez działalność promocyjną oraz organizację kursów i szkoleń. 

Ważną rolę w rozwoju agroturystyki odgrywają także stowarzyszenia agro-

turystyczne. Wspierają one rozwój usług agroturystycznych głównie w sferze promocji, 

m.in. poprzez organizację wyjazdów na targi turystyczne, a także przez organizację 

szkoleń i wyjazdów do innych gospodarstw rolnych zajmujących się agroturystyką oraz 

organizację różnych wspólnych imprez plenerowych8. Do zadań stowarzyszeń agro-

turystycznych należy m.in. 
• wspieranie idei turystyki wiejskiej w regionie; 
• wymiana i upowszechnianie doświadczeń turystyki wiejskiej; 
• podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu; 
• działania marketingowe i promocyjne na rzecz różnicowania działalności gospodar-

czych na terenach wiejskich; 
• propagowanie i pomoc w realizacji różnych form samopomocy finansowej; 
• umacnianie tożsamości regionalnej, kultywowanie i popularyzacja tradycji i spuścizny 

historycznej oraz kulturalnej regionu; 
• ochrona środowiska naturalnego; 
• ochrona interesów członków stowarzyszenia9. 

                                                      
7  A. Borowska, Rola i znaczenie Lokalnych Grup Działania w promocji produktów tradycyjnych w Polsce. [w:] 

Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 118. 
8  A. Niedziółka, Działalność stowarzyszeń agroturystycznych jako ważna determinanta rozwoju agro-

turystyki w województwie małopolskim, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis nr 263, Oeconomica 
nr 51, Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolnej w Szczecinie, Szczecin 2008, s. 77. 

9  A.J. Parzonko, Rola stowarzyszeń w rozwoju agroturystyki w Polsce, [w:] Problemy rozwoju turystyki na 

Wileńszczyźnie, Mazowszu, Podlasiu, Wołyniu i Podolu, t. 8. Wydawnictwo WSTiJO i SGGW, Warszawa 
– Lwów – Żytomierz 2006, s. 319. 
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Ważnym etapem rozwoju gospodarstw agroturystycznych był rok 2004 (wejście Polski 

do Unii Europejskiej), co spowodowało szybki wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych 

dzięki różnego rodzaju dotacjom. Zmiany rozwojowe gospodarstw agroturystycznych w tym 

okresie dotyczyły przede wszystkim: zwiększenia różnorodności i liczby ofert, w tym 

większego zróżnicowania cenowego, podniesienia standardu usług, poprawy stanu środowiska 

naturalnego, obowiązku zastosowania się do norm dotyczących ochrony środowiska i higieny, 

ochrony prawnej turystów oraz stopniowego ograniczania preferencji podatkowych, 

kredytowych, promocyjnych.  

Dzięki różnym czynnikom gospodarstwa agroturystyczne zyskały dodatkowy dochód, 

stworzyły nowe miejsca pracy, wpłynęły na poziom infrastruktury wiejskiej. Wywarły wpływ 

również na aktywizację społeczności wiejskiej, integrację środowiska wiejskiego, zachowanie 

dziedzictwa kulturowego wsi, kontakt z innymi wzorcami kulturowymi oraz rozwój osobowy 

mieszkańców wsi. Obecnie tereny sprzyjające rozwojowi gospodarstw agroturystycznych to 

przede wszystkim tereny niezurbanizowane, bogate w krajobraz oraz obszary względnie czyste 

lub tylko nieznacznie zanieczyszczone.  

Nie sposób przewidzieć wszystkich pożytków, jakie mogą wyniknąć z rozpoczęcia 

działalności agroturystycznej. Wiele z nich ma charakter niewymierny lub nie ujawnia się 

w formie materialnej, ale wyraża się po prostu w lepszych warunkach życia. Agroturystyka 

sprawia, że następuje zróżnicowanie lokalnej gospodarki, która staje się mniej podatna na 

niestabilności rynku, co ma znaczenie w rejonach typowo rolniczych. Dzięki biznesowi 

turystycznemu rodziny rolnicze zdobywają nowe umiejętności, uczą się przedsiębiorczości, co 

może procentować w innych dziedzinach. Same kontakty z gośćmi, wymiana poglądów 

przynoszą niewymierne, ale istotne korzyści.  

4. SZANSE I BARIERY ROZWOJU AGROTURYSTYKI  
    W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM 

Miejscowości leżące w powiecie jeleniogórskim oferują odwiedzającym je turystom wiele 

rozmaitych, unikalnych atrakcji turystycznych, pełniąc jednocześnie rolę baz wypadowych dla 

osób chcących zwiedzać Karkonosze i okolice. Obszar ten bez wątpienia stanowi atrakcyjną 

destynację, szczególnie dla miłośników turystyki pieszej, dla których przygotowanych jest 

ponad 600 km oznakowanych szlaków turystycznych. Przebiegają one po terenie 

Karkonoskiego Parku Narodowego, Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz w niewielkiej 

części Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. 

Poza szlakami turystycznymi pieszymi w powiecie jeleniogórskim przygotowane są 

szlaki rowerowe. Do najciekawszych można zaliczyć trasy znajdujące się na terenie Parku 

Krajobrazowego Doliny Bobru oraz szlak wytyczony w wokół Jeleniej Góry. Jednak 

najbardziej godne polecenia są szlaki rowerowe w okolicach Szklarskiej Poręby, gdzie 

wytyczono kilkanaście tras rowerowych o zróżnicowanym stopniu trudności, a ich łączna 
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długość przekracza 300 km. Do innych atrakcji związanych z uprawianiem turystyki aktywnej 

w regionie zaliczyć należy przejażdżki konne, a także nartostrady o zróżnicowanym stopniu 

trudności z nowoczesnym systemem urządzeń narciarskich oraz narciarskie trasy biegowe 

w Jakuszycach. 

W całym powiecie jeleniogórskim usytuowanych jest blisko 150 gospodarstw 

agroturystycznych (ich dokładna liczba jest trudna do określenia, gdyż dane pochodzą 

z różnych źródeł, tj. stowarzyszenia agroturystyczne oraz ewidencja urzędów gmin). 

Gospodarstwa agroturystyczne, dzięki bogatym walorom przyrodniczym i kulturowym 

badanego powiatu, stanowią podstawę rozwoju różnych form turystyki aktywnej 

i kwalifikowanej, takich jak: turystyka piesza, rowerowa, konna, ale także kulturowa 

i przyrodnicza. Podstawowym czynnikiem determinującym rozwój agroturystyki na tym 

terenie jest wzrost liczby stałych klientów oraz napływ turystów zagranicznych 

odwiedzających poszczególne gospodarstwa agroturystyczne. W okresie od początku czerwca 

do końca sierpnia baza agroturystyczna w regionie wykorzystana jest niemal w całości. Wzrost 

ilości lojalnych klientów związany jest w dużej mierze z trendami w turystyce, które odnoszą 

się do odbywania kilku krótkich wyjazdów turystycznych w ciągu roku (np. w długie 

weekendy). Zwiększenie liczby turystów zagranicznych, szczególnie z Niemiec i Holandii, 

generuje natomiast sporo problemów związanych przede wszystkim z brakiem znajomości 

języków obcych przez właścicieli gospodarstw.  

Kolejnym czynnikiem wpływającym na rozwój agroturystyki w powiecie jeleniogórskim 

jest działalność stowarzyszeń odpowiedzialnych za rozwój lokalny wsi. Konieczność takiej 

współpracy wynika oczywiście z niewielkich możliwości finansowych pojedynczych 

gospodarstw. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Ducha Gór" czy Związek 

Gmin Karkonoskich w ramach swojej aktywności podejmują działania, których celem jest 

m.in. podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób prowadzących działalność agroturystyczną. 

Prowadzone szkolenia, często finansowane ze środków Unii Europejskiej, dotyczą zarówno 

zagadnień związanych z działalnością agroturystyczną i gastronomiczną, jak również 

praktyczną aktywnością w zakresie świadczonych usług rekreacyjnych (np. nordic walking).  

Działania podejmowane przez lokalne stowarzyszenia są odpowiedzią na zapotrzebo-

wanie zgłaszane przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych (wspomniany powyżej 

problem braku znajomości języków obcych). Takie inicjatywy stwarzają również możliwość 

pozyskiwania środków finansowych na cele związane z rozbudową infrastruktury oraz 

wspólnej promocji obiektów agroturystycznych. 

Uwzględniając sytuację ekonomiczną obszarów wiejskich powiatu jeleniogórskiego oraz 

specyfikę jej społeczności należy zauważyć, że rozwój agroturystyki na tym obszarze nie jest 

procesem łatwym. Właściciele gospodarstw agroturystycznych, którzy prowadzą taką 

działalność napotykają wiele problemów natury ekonomicznej, organizacyjnej i społecznej.  
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Wśród trudności należy wskazać ograniczone możliwości promowania własnego 

gospodarstwa, brak zainteresowania i pomocy ze strony władz samorządowych, problemy 

związane z zagadnieniami prawnymi oraz niejasnymi przepisami w zakresie prowadzonej 

działalności, czy też brak doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności.  

Najbardziej problematyczną kwestią jest niedostateczna i mało efektywna promocja oraz 

związana z tym niezadowalająca liczba turystów poza sezonem. Zdecydowana większość 

właścicieli w celu zaprezentowania oferty gospodarstwa agroturystycznego używa jedynie 

Internetu. W większości są to jednak bardzo ogólne i mało szczegółowe informacje, 

zamieszczane najczęściej na stronach stowarzyszenia agroturystycznego. Pomocą w rozwiąza-

niu problemu braku turystów poza sezonem mogłaby być zmiana przepisów prawnych. 

Możliwością zwiększania wpływów w tym okresie jest wykorzystanie własnej infrastruktury 

na inną aktywność niż typowa działalność agroturystyczna. Jednak organizacja np. 

jednodniowych imprez integracyjnych dla pracowników czy społeczności lokalnej wymaga 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa założenia działalności gospodarczej. 

Istotną barierą rozwoju gospodarstw agroturystycznych są również mało efektywne 

działania promocyjne podejmowane przez samorząd lokalny i problemy współpracy 

z jednostkami samorządowymi. Pomimo, że szczególnie znaczącą rangę nadaje się 

agroturystyce, a w wielu gminach powiatu jeleniogórskiego w strategiach rozwoju ta forma 

turystyki jest ujmowana jako wiodący czynnik rozwoju, bardzo często określone cele i zadania 

związane z jej rozwojem nie są realizowane. Promocja agroturystyki ogranicza się bowiem 

jedynie do umieszczenia filmu reklamowego na stronach internetowych poszczególnych 

urzędów gmin. 

Problemem jest również niski stopień wykorzystywania przez właścicieli gospodarstw 

agroturystycznych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej jako źródła 

finansowania swojej działalności. Sytuacja ta wynika w dużej mierze ze skomplikowanych 

procedur związanych z uzyskaniem środków oraz przepisów wymagających posiadania 

wkładu własnego na sfinansowanie określonych zadań. Dla wielu rolników z tego regionu 

finansowanie określonych działań za pomocą kredytu inwestycyjnego stanowi zbyt duże 

ryzyko. 

PODSUMOWANIE 

Obserwacje autora pozwoliły określić zmiany dokonujące się w sferze społecznej i gospo-

darczej w dziedzinie wzrostu jakości świadczonych usług oraz aktywności w zakresie promocji 

i przyciągania turystów, a także podwyższenia kwalifikacji oraz wykształcenia właścicieli 

gospodarstw agroturystycznych.  

Agroturystyka stała się istotnym elementem rozwoju obszarów wiejskich powiatu 

jeleniogórskiego, spełniając ważne cele społeczno-ekonomiczne, jak również ekologiczne. 

Rozwój tej formy turystyki staje się ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego, tworzy 
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miejsca pracy poza rolnictwem oraz rynki zbytu na produkty gospodarstw rolnych. Dzięki 

poprawie infrastruktury oraz wzrostowi popytu na usługi turystyczne na terenach wiejskich 

możliwy jest również stopniowy rozwój innych form małej przedsiębiorczości. 

W ciągu ostatnich lat coraz aktywniej rozwijają się nowe gospodarstwa agroturystyczne, 

a istniejące systematyczne podnoszą jakość swojej oferty. Wpływa na to fakt wzrastającej 

liczby turystów preferujących agroturystykę jako główną formę wypoczynku. Turyści ci chcą 

wykorzystać czas wypoczynku na poznanie nowych ludzi, zwyczajów, kultur, jak również 

wypocząć uprawiając aktywnie formy rekreacji. Promuje się proste formy spędzania wolnego 

czasu, a gospodarstwa zaczynają specjalizować się w obsłudze określonych grup gości.  

Każdy z zaakcentowanych problemów wymaga dalszego, szczegółowego badania 

i poszukiwania rozwiązań. W przyszłości konieczne wydaje się likwidowanie barier 

utrudniających działalność agroturystyczną poprzez, np. ścisłą współpracę właścicieli 

gospodarstw agroturystycznych, czy wprowadzenie udogodnień ze strony samorządu 

lokalnego. 
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SPOŁECZNO-EKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU AGROTURYSTYKI 
 
 
 

Streszczenie 
Celem artykułu jest wskazanie głównych determinant społeczno-ekonomicznych rozwoju 
agroturystyki. Na wstępie artykułu zaprezentowano problematykę agroturystyki oraz zagadnień 
prawno-finansowych związanych z jej funkcjonowaniem. W dalszej części autor przedstawił 
rolę agroturystyki w rozwoju wsi, ze szczególnym uwzględnieniem pełnionych przez nią 
funkcji. Autor zaprezentował również główne czynniki sprzyjające rozwojowi agroturystyki  
w Polsce. Końcowej części zaprezentowano główne czynniki i bariery rozwoju agroturystyki  
w powiecie jeleniogórskim. 

Słowa kluczowe: rozwój wsi, agroturystyka, uwarunkowania rozwoju.  
 
 

 
SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS  
OF AGROTOURISM DEVELOPMENT 

 
 

Abstract 
The objective of the hereby paper is to discuss the main socio-economic determinants of rural 
tourism development. The introduction presents the problems of agrotourism as well as legal 
and financial issues related to its functioning. Next the Author focused of the role  
of agrotourism in rural development, with particular emphasis on its functions. The Author also 
discusses the main factors facilitating the promotion of rural tourism development in Poland. 
The final part presents the main development factors influencing agrotourism in Jelenia Góra 
district.  

Keywords: rural development, agrotourism, development determinants. 
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OBIEKTY MILITARNE  
JAKO REGIONALNY PRODUKT TURYSTYCZNY 

 

 

WSTĘP 

Kluczową rolę, wśród różnych uwarunkowań rozwoju turystyki współcześnie, odgrywa 

produkt turystyczny będący podstawowym składników systemu turystyki. Produkt turystyczny 

jest bardzo złożonym efektem, składającym się z wielu różnych elementów stanowiących 

kombinację wielu cech zarówno materialnych, ale też niematerialnych, co powoduje, że jest on 

różnie definiowany w fachowej literaturze. Najogólniej można powiedzieć, że produktem 

turystycznym jest gotowa do sprzedaży oferta, składająca się z zestawu dóbr materialnych 

i usług. Jednym z takich dóbr wpisanych w katalog produktów turystycznych są regionalne 

obiekty militarne licznie występujące w Europie. Dlatego celem niniejszego artykułu jest 

udowodnienie tezy, że wykorzystując regionalne obiekty militarne dla potrzeb ruchu 

turystycznego można stworzyć atrakcyjny produkt turystyki militarnej adresowany do 

szerokiego grona turystów.  

ISTOTA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 

Specjalnym rodzajem produktu w marketingu turystycznym jest produkt turystyczny.  

Ze względu na istotę zjawiska turystyki oraz ukształtowaną strukturę podaży, zdefiniowanie 

produktu turystycznego jest zagadnieniem trudnym, złożonym i wielowymiarowym.  

Jak zauważa E. Dziedzic problem polega na tym, że różne podmioty operujące na rynku 

turystycznym widzą ten produkt w odmienny sposób. Związane jest to też, jak wskazuje  

Ph. Kotler, z faktem, że do produktu turystycznego zalicza się nie tylko produkty materialne,  

ale i usługi oraz miejsca. Na złożoność produktu turystycznego zwracają również uwagę 

J.Ch. Holloway, Ch. Robinson, którzy twierdzą, że może on obejmować miejsce, usługę oraz 
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(czasami) produkty materialne (np. darmowa butelka alkoholu bezcłowego) w celu zachęcenia 

do zakupy danej usługi1.  

W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji produktu turystycznego, co 

niewątpliwie wynika z szerokości spojrzenia na jego istotę. C. Kaspar i B.R. Kunz produktem 

turystycznym nazywają komplet przedmiotów materialnych i usług, które turysta w czasie 

swojej podróży wykorzystuje lub konsumuje2. Definicja ta jednak pomija ważne dla zaistnienia 

turystyki walory turystyczne obszarów recepcji turystycznej. Również S.A. Bąk zwraca uwagę, 

że produkt turystyczny jest pojęciem szerokim i definiuje go jako dowolną kombinację takich 

komponentów jak: miejsce, usługa, czynność, osoba, przedmiot, organizacja lub idea, włącznie 

z wyobrażeniem o nich przyszłych turystów, które zaspakajają potrzeby i preferencje tych 

ostatnich w czasie podróży turystycznych w różnych celach3. Natomiast G. Gołembski określa 

produkt turystyczny jako wszystkie dobra i usługi tworzone i kupowane w związku 

z wyjazdem poza miejsca stałego zamieszkania i to zarówno przed rozpoczęciem podróży, jak 

i w trakcie podróży oraz w czasie pobytu poza rodzinną miejscowością4.  

Politykę produktu można rozpatrywać i prowadzić z dwóch punktów widzenia – 

produktu określonego obszaru (ujęcie przestrzenne) oraz produktu przedsiębiorstwa. 

Przedmiotem polityki produktu w ujęciu przestrzennym jest, tzw. złożony produkt 

turystyczny5. Produkt ten ma złożoną strukturę, na którą składają się takie elementy jak: dobra 

turystyczne, czyli dobra stworzone przez przyrodę oraz człowieka, które stanowią cel podróży 

turystycznych (inaczej walory turystyczne), dobra materialne oraz usługi świadczone przez 

urządzenia obsługowe, usługi infrastruktury ogólnej (w tym dostępność komunikacyjna)6. 

Natomiast produkt przedsiębiorstwa to wszystko to, co przedsiębiorstwo turystyczne 

oferuje w ramach transakcji sprzedaży turystom. Stanowi on przedmiot wymiany na rynku 

turystycznym7. W wąskim znaczeniu jest to produkt danej organizacji oferowany na rynku 

jako pojedyncza usługa (np. nocleg w hotelu) lub pakiet usług, tj. kombinacja kilku świadczeń 

objętych jedną ceną (np. przejazd, wyżywienie, pobyt) zaspakajający określone potrzeby 

odbiorcy. W szerszym znaczeniu jest składnikiem produktu turystycznego regionu, w którym 

działa, stając się jednym z elementów całkowitego produktu turystycznego. Produkt 

                                                      
1  Ch. Holloway, Ch. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 114. 
2  C. Kaspar i B.R. Kunz, Unternehmungsführung im Fremdenverkehr, Stuttgart-Berlin 1982, s. 34. 
3  S.A. Bąk, Promocja produktu turystycznego w  obrocie z krajami o gospodarce rynkowej, „Ruch turysty-

czny – Monografie” nr 26, SGPiS, Warszawa, s. 29. 
4  G. Gołembski, Zróżnicowanie przedsiębiorstw turystycznych, [w]: Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie styczne 

i dynamiczne, G. Gołembski (red.), PWE, Warszawa 2007, s. 29. 
5  J. Altkorn, Polityka produktu turystycznego. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Akademia Ekonomiczna 

w Krakowie, Kraków 1991, s. 9. 
6  Szerzej na ten temat pisze E. Dziedzic, Obszarrecepcji turystycznej jako przedmiot zarządza-nia strategicznego, 

„Monografie i Opracowania” nr 442, SGH, Warszawa 1998, s. 19-21. 
7  D. E. Jaremen, Produkt przedsiębiorstwa turystycznego, [w]: Przedsiębiorstwo turystyczne, A. Rapacz 

(red.), Difin, Warszawa 2007, s. 51.  
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przedsiębiorstwa jest podstawową kategorią pozwalającą na realizację zaspokojenia potrzeb 

osób podróżujących w celach turystycznych8.  

Na dwojaki aspekt produktu turystycznego zwraca też uwagę L. Mazurkiewicz, który 

pisze o produkcie turystycznym w skali mikro i skali makro. Zdaniem Autora produkt 

turystyczny w skali mikro to wszystkie usługi turystyczne oferowane pojedynczemu turyście, 

który przebywa na urlopie w obszarze docelowym, a produkt turystyczny w skali makro to 

usługi turystyczne oferowane wszystkim turystom przybywającym do tego obszaru 

(np. gminy, regionu)9. Autor zwraca uwagę, że takie rozróżnienie produktu turystycznego nie 

wynika tylko z przestrzennego zasięgu, ale też  ma swoje zastosowanie w marketingu, którego 

jest przedmiotem (produkt turystyczny w skali mikro to obszar marketingu turystycznego, 

a w skali makro marketingu terytorialnego).  

Podejście dualistyczne zauważyć można też u V.T.C. Middletona, który przedstawia 

produkt turystyczny w dwóch ujęciach – ogólnym oraz konkretnego producenta, i nadaje 

pojęciu dwa wymiary: horyzontalny i wertykalny10. Podejście ogólne ma wymiar horyzontalny 

(obejmuje wiele składników, a klienci i touroperatorzy działając jak producenci mogą 

dokonywać wyboru w celu osiągnięcia łącznego przeżycia). Wymiar wertykalny ma natomiast 

pogląd producenta (wyrażający konkretne działalności usługowe zorganizowane wokół 

zidentyfikowanych potrzeb i pragnień docelowych segmentów klientów). Autor wyróżnia też 

pięć składników ogólnego produktu turystycznego, a mianowicie11: atrakcje i środowisko 

miejsca docelowego, infrastrukturę i usługi miejsca docelowego, dostępność miejsca 

docelowego, wizerunek i postrzeganie miejsca docelowego, cenę płaconą przez konsumenta. 

Wydaje się, że węższe pojmowanie produktu turystycznego, tzn. od strony producenta 

(co z punku ich interesów jest słuszne) jest nieuzasadnione i cechuje się „krótkowzrocznością” 

ponieważ skupia się głównie na tym, co określona jednostka (przedsiębiorstwo) produkuje, 

a nie na tym, czego oczekuje potencjalny klient, który oczekuje pełnego zestawu usług 

(wzajemnie powiązanych). Ponadto, nawet gdy dane przedsiębiorstwo zdaje sobie sprawę 

z występujących zewnętrznych uwarunkowań, to przeważnie ma małe możliwości wpływania 

na decyzje innych przedsiębiorstw wytwarzających uzupełniające względem niego usługi12.  

Na podstawie przytoczonych definicji zauważyć można, że problematykę produktu 

turystycznego należy rozpatrywać z punktu widzenia zarówno touroperatora, zarządzającego 

obszarem (strona podaży) oraz turysty (strona popytu). Ponadto należy zauważyć, że produkt 

turystyczny jest bardzo złożonym przedmiotem wymiany. Produktem nie jest jedynie łóżko 

w hotelu czy wypoczynek na słonecznej plaży, ale mieszanka wielu składników, tzn. pakiet. 

                                                      
8  Ibidem, s. 51. 
9  L. Mazurkiewicz, Produkt turystyczny w ujęciu marketingu terytorialnego, [w:] Konkurencyjność polskiego 

produktu turystycznego, K. Pieńkoś (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005, s. 83.  
10  V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 89.   
11  Ibidem, s. 89-90.  
12  E. Dziedzic, Obszar recepcji…, op. cit., s. 19. 
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Obecnie produkty turystyczne rozumiane nie są tylko jako usługi świadczone przez 

przedsiębiorstwa turystyczne (np. gastronomiczne), ale coraz częściej w strukturze produktu 

turystycznego uwzględnia się nowe usługi i dobra (materialne i niematerialne) niezwiązane 

z obsługą ruchu turystycznego (np. usługi finansowo-bankowe), ale stanowiące jego 

(produktu) istotną cześć. 

TURYSTYKA MILITARNA JAKO PRODUKT TURYSTYCZNY 

Konflikty zbrojne pierwszej i drugiej wojny światowej spowodowały, że w wielu krajach 

Europy pozostało dużo, różnego rodzaju atrakcyjnych obiektów militarnych. Niezagospoda-

rowane, niekiedy zdewastowane obiekty psują wizerunek danego miasta czy regionu i nie są 

atutem przyciągającym turystów. Istnieje więc potrzeba twórczego zagospodarowania takich 

obiektów poprzez przystosowanie ich do potrzeb turystów, a na ich bazie stworzenie 

atrakcyjnego produktu turystycznego. Pozwoli to wykorzystać ich potencjał oraz zachować dla 

przyszłych pokoleń, jako świadectwo historii danego kraju. 

Kraje europejskie dysponują dużymi zasobami dziedzictwa militarnego, co stanowi 

podstawę tworzenia produktu turystycznego określanego mianem turystyki militarnej. Przez 

turystykę militarną należy rozumieć wszelkie podróże turystyczne, których podstawowym, 

a niekiedy i jedynym celem jest odwiedzanie obiektów militarnych (np. twierdz, fortyfikacji, 

bunkrów). Taki rodzaj turystyki wykorzystuje istniejące pojedyncze obiekty lub zespoły 

obiektów, w celu stworzenia produktu turystycznego. Turystyka militarna jest stosunkowo 

nowym rodzajem turystyki, znajdującym się dopiero w stadium rozwoju i nie wpisała się 

jeszcze trwale w wykaz produktów turystycznych. Tymczasem programy aktywizujące 

(rewitalizacja) obiekty militarne pozwalają na uratowanie i zachowanie takich obiektów, 

wykorzystując je, nie tylko do celów turystycznych, ale też historycznych i dydaktycznych.  

Turystyka militarna jako produkt turystyczny stanowi jeszcze swoistą niszę, ale ma dużo 

wspólnego z turystyką krajoznawczą, co powoduje, że staje się celem zorganizowanych 

wycieczek nie tylko krajowych, ale też zagranicznych. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre 

obiekty militarne, już od dawna przyciągały turystów, ale zwiedzanie ich odbywało się przy 

okazji odwiedzania innych atrakcji turystycznych. Obecnie jednak wielu turystów zaczyna 

traktować obiekty militarne jako docelowy etap podróży turystycznej, co jest związane m.in. 

z wzrastającą świadomością społeczną wartości obiektów i ich potencjału turystycznego. 

TWIERDZA BRZEŚĆ JAKO REGIONALNY OBIEKT MILITARNY  

Twierdza w Brześciu na Białorusi jest położona w pobliżu granicy z terytorium Polski, przy 

ujściu rzeki Muchawiec do Zachodniego Bugu. Pod koniec XVIII wieku, w celu wzmocnienia 

granic zachodnich Rosji (w tamtym okresie Brześć był częścią Imperium Rosyjskiego) rząd 

carski zaplanował budowę dziewięciu potężnych twierdz, z których każda miała służyć jako 
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punkt oporu dla armii rosyjskiej. Jedną z nich planowano zbudować na terenie Brześcia 

Litewskiego (wcześniejsza nazwa Brześcia), gdyż miasto miało korzystne położenie 

geograficzne na skrzyżowaniu dawnych szlaków handlowych. Jego lokalizacja miała ważne 

znaczenie strategiczno-wojskowe. Budowę Twierdzy rozpoczęto w 1833 r. od wzniesienia 

tymczasowych umocnień ziemnych, a pierwsze konstrukcje wzniesiono 1 czerwca 1836 r.  

Twierdza składała się z cytadeli i trzech rozległych umocnień, które stanowiły główne 

ogrodzenie obiektu osłaniając budowlę ze wszystkich stron: Wołyńskiej (od południa), 

Terespolskiej (od zachodu) oraz Kobryńskiej (od wschodu i północy). Twierdza miała formę 

naturalnej wyspy, a wzdłuż całego jej obwodu wybudowano dwukondygnacyjne koszary 

obronne o długości 1,8 km. Twierdza została połączona też z innymi umocnieniami przy 

pomocy mostów i bram: Brzeskiej, Chełmskiej, Terespolskiej i Białostockiej.  

W 1864 r. rozpoczęto przebudowę Twierdzy przekształcając obiekt na twierdzę typu 

fortowego. Bezpośrednio w Twierdzy przeprowadzono prace w zakresie umocnienia głównego 

wału. Uporządkowano reduty na umocnieniu Kobryńskim, zbudowano dwie reduty 

(Totlebenowskie). W latach 1878–1888 trwała budowa dziewięciu fortów pierwszej linii. 

Każdy fort otrzymał oznaczenie w postaci numeru. Były to głównie umocnienia ziemne 

z małymi kazamatami dla żołnierzy i stanowiska dla dział na wałach. W 1912 r. obwód 

Twierdzy został zwiększony do 45 km. Nowe forty miały oznaczenie od: litery „A” do litery 

„O”. Pod koniec 1914 r. na zewnętrznej linii obrony było 14 fortów, 21 pośrednich punktów 

oporu, 5 koszar obronnych, 7 prochowni, 38 baterii artyleryjskich13. 

Na początku pierwszej wojny światowej Twierdza stała się bazą zaopatrzenia wojsk 

rosyjskich nad rzeką Wisłą, lecz w wyniku silnych walk 13 sierpnia 1915 r. wojska rosyjskie 

opuściły Twierdzę, a zajęły ją wojska niemieckie. Podpisanie w marcu 1921 r. traktatu 

pokojowego w Rydze spowodowało, że Brześć i obwód brzeski weszły w skład Polski 

i województwa poleskiego, a w Twierdzy rozmieszczono oddziały wojska polskiego. 

W pierwszych dniach II wojny światowej, 17 września 1939 r., wojska polskie opuściły 

Twierdzę, a opanowała ją armia niemiecka. Dnia 22 września 1939 r. Brześć przekazano 

Rosjanom, a w Twierdzy rozmieściły się oddziały Armii Czerwonej14. 

Dnia 22 czerwca 1941 r. wojska niemieckie zaatakowały Twierdzę, ale opanowały ją 

dopiero po prawie miesiącu wojny – 20 lipca15. 

Za wyjątkowe zasługi obrońców Twierdzy brzeskiej wobec Ojczyzny oraz z okazji 20-ej 

rocznicy zwycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w dniu 8 maja 

1965 nadano obiektowi honorowy tytuł „Twierdza – Bohater”, a dnia 25 września 1971 r. 

otwarto Kompleks Memoriałowy „Twierdza Brzeska – Bohater”.  

                                                      
13  www.brest-fortress.by 
14  www.brest-fortress.by 
15  А.П. Кондак, Л.В. Кравченко, Брестская крепость- страницы истории, СП «ТАРПЕЙ принтинг 

хаус», Минск 2000, s. 15. 
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RUCH TURYSTYCZNY W OBIEKCIE MILITARNYM TWIERDZA BRZEŚĆ 

Twierdza Brześć, jako obiekt militarny jest licznie odwiedzana przez turystów. W latach 2011-

2016 obiekt odwiedziło ponad dwa miliony turystów, co przedstawia tabela 1.  
 

Tabela 1: Ruch turystyczny w obiekcie militarnym Twierdza Brześć 

Rok 
Turyści 

zorganizowani 
Turyści 

indywidualni 
Liczba turystów odwiedzających 

wydarzenia w obiekcie militarnym 
Ruch turystyczny 

ogółem 
2011 95 734 80 821 162 035 338 590 
2012 101 424 101 515 152 425 355 364 
2013 109 854 84 430 193 308 387 592 
2014 124 928 75 689 195 216 395 833 
2015 117 395 82 899 215 886 416 180 
2016 129 919 89 057 204 366 423 342 

Źródło: Materiały Kompleksu Twierdza Brześć. 
 

Wśród turystów odwiedzających obiekt militarny największą grupę stanowią turyści, 

którzy przybyli do Twierdzy z okazji różnego rodzaju wydarzeń. Stanowią oni 49% ogółu 

turystów. Najmniejszą grupę stanowią turyści indywidualni (około 22% rocznie).  

Analizując frekwencję można zauważyć sezonowość w ruchu turystycznym. Największy 

ruch turystyczny obserwuje się w okresach wakacyjnych: tzn. ostatni tydzień grudnia 

i pierwszy tydzień stycznia, ostatni tydzień marca, od maja do września oraz w pierwszym 

tygodniu listopada. 

Największą grupę odwiedzających obiekt militarny stanowią turyści z obwodu brzeskiego 

(65% rocznie), następnie z obwodu mińskiego około (19% rocznie). Najmniejszą grupę 

stanowią turyści z obwodu mohylewskiego 2% rocznie (tabela 2). 
 

Tabela 2. Ruch turystyczny w obiekcie militarnym Twierdza Brześć według obwodów  
                  (regionów) Białorusi w latach 2011–2016 

Rok 
Obwód 
Brzeski 

Obwód 
Witebski 

Obwód 
Homelski 

Obwód 
Grodzieński 

Obwód 
Miński 

Obwód 
Mohylewski 

Ogółem 
Białoruś 

2011 45 954 3 562 3 950 6 478 16 794 3 241 79 979 
2012 50 879 2 501 2 084 2 357 16 608 1 359 75 788 
2013 60 669 3 111 1 356 4 292 18 931 2 009 90 368 
2014 70 652 4 988 1 985 6 297 18 867 1 435 104 224 
2015 68 453 3 877 4 277 6 477 15 976 2 222 101 102 
2016 57 704 4 443 4 543 6 484 16 888 1 791 91 853 

Źródło: Materiały Kompleksu Twierdza Brześć. 
 

Twierdzę odwiedzają też licznie cudzoziemcy. Najliczniejszą grupę (88% 

odwiedzających) stanowią turyści z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), a przede 

wszystkim z Rosji i Ukrainy (tabela 3) 
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Tabela 3: Ruch turystyczny w obiekcie militarnym Brześć według krajów pochodzenia turystów 

Rok Rosja Ukraina Kazachstan 
Ogółem z 

krajów WNP 
Pozostali 

cudzoziemcy 
2011 11 924 2 527 148 14 599 1 156 
2012 21 265 3 107 99 24 471 1 165 
2013 15 128 2 902 443 18 473 1 013 
2014 18 822 1 135 120 20 077 625 
2015 13 370 1 226 315 14 911 1 382 
2016 32 462 2 618 361 35 441 2 625 

Źródło: Materiały Kompleksu Twierdza Brześć. 

OCENA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ TWIERDZY BRZEŚĆ 
JAKO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO PRZEZ TURYSTÓW 

W celu oceny atrakcyjności turystycznej produktu turystycznego jakim jest Twierdza Brześć 

przeprowadzono badania ankietowe w kwietniu 2017 roku na próbie 100 turystów 

odwiedzających obiekt militarny. Poprawnie ankietę wypełniło 90 osób.  

Wśród respondentów dominowały kobiety, które stanowiły 60%. Analiza wieku 

respondentów wykazała, że Twierdzę odwiedzają głównie osoby w przedziale wiekowym  

26-40 lat, którzy stanowią 33% ogółu oraz osoby w wieku 41-60 lat (28%). Analizując miejsce 

zamieszkania respondentów można stwierdzić, że obiekt zwiedzają przede wszystkim 

mieszkańcy Brześcia oraz obwodu (regionu) brzeskiego, którzy stanowią 76% ogółu. Badania 

wykazały też, że większość respondentów (66%) ma wykształcenie wyższe. Aż 83% 

respondentów stanowią turyści z Białorusi. 

Wyniki badań pokazują, że najwięcej osób dowiedziało się o obiekcie militarnym w szkole, 

od rodziny, od znajomych i przewodników turystycznych. Interesujące jest to, że tylko 12% 

dowiedziało się o Twierdzy z Internetu czy portali społecznościowych. Jest to o tyle zastana-

wiające, że w obecnych czasach są to podstawowe źródła informacyjne o obiektach 

turystycznych. Z odpowiedzi wynika, że większość respondentów (72%) odwiedziło Twierdzę 

więcej niż trzy razy, co może świadczyć o tym, że obiekt militarny jest bardzo atrakcyjnym dla 

turystów produktem turystycznym, a zarządcy obiektu starają się nieustannie uatrakcyjniać 

ofertę. Analiza odpowiedzi respondentów pokazuje, że prawie wszystkie pojedyncze obiekty 

kompleksu16 wzbudziły duże zainteresowanie turystów, co świadczy o tym, że Twierdza 

Brześć ma bardzo interesującą ofertę. Przy czym największe uznanie wśród turystów zyskały 

takie obiekty Kompleksu jak: rzeźba „Pragnienie”, wejście główne, muzeum obrony i muzeum 

wojny oraz bagnet – obelisk. Wybór ww. obiektów wynika z faktu, że turyści zainteresowani 

są historią Twierdzy oraz bardzo duże wrażenie robią na nich monumentalne, a zarazem 

imponujące konstrukcje.  

                                                      
16  Kompleks, jakim jest obiekt militarny Twierdza Brześć składa się z dwunastu obiektów.  



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 

150 

Turyści bardzo wysoko oceniają też poszczególne elementy Twierdzy (wykres 1), co 

świadczy o tym, że zarządcy obiektu militarnego dbają o odpowiednie zagospodarowanie 

turystyczne oraz umiejętnie wykorzystują w praktyce elementy marketingu mix (cena, 

promocja, personel). Zwiększa to też atrakcyjność produktu turystycznego rynku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1: Ocena poszczególnych elementów obiektu militarnego Twierdza Brześć. 
Źródło: wyniki badań ankietowych.  

 

Dobre zagospodarowanie turystyczne, odpowiedni marketing produktu oraz stałe 

uatrakcyjnianie oferty wpływa na to, że 71% turystów planuje ponownie odwiedzić Twierdzę. 

Ponadto 90% turystów będzie polecać obiekt militarny innym turystom jako atrakcyjny 

produkt turystyki militarnej. Wizyta w Twierdzy Brześć zachęciła też turystów (75%) do 

odwiedzenia innych obiektów militarnych, co świadczy o tym, że oferta obiektu została 

przedstawiona w bardzo ciekawy sposób. 

ZAKOŃCZENIE 

Zaprezentowany przykład wykorzystania regionalnego obiektu militarnego dla potrzeb 

turystyki dowodzi, że tego typu obiekty cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko turystów 

krajowych, ale też zagranicznych i stanowią znakomity produkt turystyki militarnej. Ponadto 

rozwój produktu turystycznego opartego na obiektach wojskowych może korzystnie wpłynąć 
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na lokalną gospodarkę, dając możliwość zatrudnienia miejscowej ludności przez cały rok, gdyż 

większość takich obiektów jest zadaszona lub znajduje się pod powierzchnią ziemi co 

zmniejsza sezonowość ruchu turystycznego. Jednocześnie dalszy rozwój obiektów militarnych 

wymaga rozwiązania wielu problemów takich jak: rozbudowa infrastruktury towarzyszącej, 

stworzenia dodatkowych atrakcji w obiektach, promocji w mediach, nie tylko krajowych ale 

też zagranicznych, włączenia oferty do wycieczek organizowanych przez biura podróży, czy 

stworzenia kompleksowej bazy informacyjnej. Rozwiązanie wymienionych problemów 

wymaga współpracy nie tylko lokalnych władz, ale też odpowiedniej polityki państwa w tym 

zakresie. Podjęcie tych działań stworzy warunki do uatrakcyjnienia produktu turystycznego 

i jeszcze lepszego jego wykorzystania dla potrzeb turystyki. Trzeba jednak pamiętać, że nadal 

istnieje wiele obiektów militarnych, które nie są zaadaptowane do nowych funkcji i popadają 

w ruinę. Byłoby dużą stratą dla dziedzictwa (przeszłości historycznej) krajów i regionów, 

w których są zlokalizowane gdyby zostały one wymazane na zawsze z krajobrazu ulegając 

całkowitej degradacji. 
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OBIEKTY MILITARNE  
JAKO REGIONALNY PRODUKT TURYSTYCZNY 

 

 
Streszczenie 

W niniejszym artykule przedstawiono, że wykorzystując regionalne obiekty militarne dla 
potrzeb ruchu turystycznego można stworzyć atrakcyjny produkt turystyki militarnej 
adresowany do szerokiego grona turystów. W pierwszej części opisano istotę produktu 
turystycznego. Następnie zaprezentowano turystykę militarną jako produkt turystyczny oraz 
dokonano charakterystyki Twierdzy Brześć od początku jej powstania po czasy współczesne 
przedstawiając ją jako obiekt militarny. W końcowej części artykułu przedstawiono ruch 
turystyczny w obiekcie militarnym oraz wyniki badań ankietowych dotyczących oceny przez 
turystów atrakcyjności turystycznej Twierdzy Brześć jako produktu turystycznego. 

Słowa kluczowe: Produkt turystyczny, turystyka militarna, obiekt militarny 
 

 

 
MILITARY FACILITIES  

AS A REGIONAL TOURIST PRODUCT 
 

 
Summary 

The article presents that using regional military facilities for tourism needs may create an 
attractive military tourism product targeted at wide range of tourists. First part describes 
the essence of the tourist product. Second part presents military tourism as a tourist product 
and shows characteristics of the Brześć Fortress since the moment of building it up to 
modern times describing it as a military facility. Final part of paper presents tourist traffic 
in the military facility and results of a survey on tourist evaluation of Brześć Fortress  
as tourist attraction.  
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WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE  
SYSTEMEM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  

W PRZEDSIĘBIORSTWIE  
– STUDIUM PRZYPADKU 

 

 

WSTĘP 

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga systemowego spojrzenia na jego 

funkcjonowanie w różnych obszarach. Dotyczy to zarówno działalności operacyjnej, jak 

wszelkich działań wspierających, bez których niemożliwe byłoby efektywne i skuteczne 

realizowanie zadań, do których firma została powołana. Podobnie, jak w przypadku jakości, 

ochrony środowiska czy logistyki, nowoczesne zarządzanie wymaga systematycznego 

podejścia do zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie. 

Ogólnie bezpieczeństwo można określać jako brak warunków i czynników, które mogą 

powodować śmierć, obrażenia, chorobę zawodową albo uszkodzenie lub utratę wyposażenia 

lub majątku. Błędy w zarządzaniu bezpieczeństwem przekładają się na wymierne straty, które 

mogą być mierzone np. liczbą dni straconych w roku z powodu chorób zawodowych lub 

wypadków czy też konkretnymi kwotami pieniężnymi1. 

Mówiąc o systemowym podejściu, można powoływać się również na definicję zawartą 

w normie PN-N 18001, według której system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to 

część ogólnego systemu zarządzania organizacją, która obejmuje strukturę organizacyjną, 

planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne 

do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeństwa 

i higieny pracy2. 

                                                      
1  J. Lewandowski, Zarządzanie jakością. Jakość, ergonomia, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska. 

Wydawnictwo MARCUS s.c., Łódź 1998, s. 12. 
2  Norma PN-N-18001:2004. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. Polski 

Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2004. 
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W literaturze przedmiotu podkreśla się prze wszystkim, że zarządzanie bezpieczeństwem 

i higieną pracy powinno polegać na umiejętności przewidywania i zapobiegania pojawianiu się  

problemów, a nie rozwiązywaniu ich dopiero wówczas, gdy wystąpiły i spowodowały 

niekorzystne skutki. Takie podejście jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia 

wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy3. Dlatego też system zarządzania bezpieczeństwem 

i higieną pracy, podobnie jak systemy zarządzania jakością czy środowiskiem, powinien być 

oparty na koncepcji ciągłego doskonalenia według cyklu Deminga, który obrazuje rysunek 1. 
 

 

 

Rys. 1. Model zarządzania systemem bezpieczeństwa i higieną pracy w przedsiębiorstwie 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Normy PN-N 18001. 

 

Realizacja licznych obowiązków nałożonych na pracodawcę we współczesnym 

przedsiębiorstwie, związanych z zarządzaniem bhp, wymaga podjęcia wielu bardzo 

zróżnicowanych działań m. in.4: 
• prawidłowe, nowoczesne projektowanie stanowisk oraz procesów pracy, 

                                                      
3  A. Idzikowski, W.M. Bajdur, Działania na rzecz  bezpieczeństwa  środowiska  pracy w przedsiębiorstwie 

dystrybucji gazu. [w:] R. Knosala (red.): Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna 
Wydawnicza PTZP, Opole 2013, s. 1070-1084. 

4  W. Babicz, Oprogramowanie do zarządzania bezpieczeństwem pracy, analiza i koncepcja budowy nowego 

systemu. [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, Oficyna Wydawnicza 
PTZP, Opole 2011, s. 7-18. 
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Planowanie

Wdrażanie
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• tworzenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy obejmujących 
ocenę ryzyka zawodowego, 

• podejmowanie skutecznych działań prewencyjnych, 
• nadzór i kontrola spełnienia podstawowych wymagań bezpieczeństwa. 

Zatem istotą zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach jest nie 

tylko zapobieganie urazom i chorobom zawodowym pracowników. Odnosi się ono także do 

wszystkich zdarzeń powodujących straty w organizacji, takich jak awarie sprzętu i urządzeń 

czy przestoje. Podejmowane działania mają przyczyniać się także do wyeliminowania 

konieczności wypłaty odszkodowań z tytułu wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych oraz 

budowania pozytywnego wizerunku bezpiecznej firmy na rynku. 

Nadmienić należy, że przedsiębiorstwa coraz częściej traktują zarządzanie 

bezpieczeństwem i higieną pracy jako sprawę priorytetową opracowując politykę, programy 

i sposoby działania ukierunkowane na prowadzenie działalności w sposób chroniący 

pracowników oraz obiekty i wyposażenie przed niekorzystnym oddziaływaniem na ich stan 

różnego rodzaju zagrożeń występujących w środowisku pracy. 

Niezwykle istotnym elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 

jest informowanie pracowników o ryzyku związanym z ich pracą. Jest to realizowane poprzez 

szkolenia, których celem jest wpojenie pracownikom zasad bezpiecznej pracy oraz 

uświadomienie im ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, jak również 

współpracowników5. Należy tutaj nadmienić o właściwym kształtowaniu pracy i środowiska 

pracy, co jest obszarem zainteresowania ergonomii. Wysoka jakość ergonomiczna w procesie 

pracy przekłada się m.in. na lepszą i wydajniejszą pracę oraz zwiększenie bezpieczeństwa 

pracy i eliminowanie chorób zawodowych. Oczywistym jest, że kryteria ergonomiczne 

przyjęte przez projektantów do oceny ergonomicznej muszą uwzględniać specyfikę 

przedsiębiorstwa i branży, w której realizowany jest proces pracy6. W celu zaprojektowania 

ergonomicznego stanowiska pracy należy skorzystać z norm krajowych i międzynarodowych 

specyfikujących warunki organizacji pracy człowieka np. Norma PN-EN ISO 6385:2005,  

PN-EN ISO 26800:2011, PN-EN 13861:2012. Zatem można stwierdzić, że obowiązki 

wynikające z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią istotny element codziennego 

funkcjonowania organizacji, gdzie ich katalog jest otwarty, uzależniony przede wszystkim od 

specyfiki i branży. Tak szeroki i zróżnicowany zakres zadań powoduje, że rzetelne spełnienie 

wszystkich wymagań niejako wymusza stosowanie profesjonalnych narzędzi 

wspomagających, jakimi są programy komputerowe. Wspomaganie procesów zarządzania 

przedsiębiorstwem poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych do obsługi wszystkich 

                                                      
5  M. Urbaniak, Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Difin, 

Warszawa 2007, s. 10-23. 
6  J. Matuszek, K. Byrska, Ocena uciążliwości pracy na wybranych stanowiskach roboczych na podstawie 

określania wydatku energetycznego [w:] R. Knosala (red.) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 
Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2012, s. 733-744. 
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procesów, jakie w nim zachodzą, skutecznie skraca czas dostępu do niezbędnych informacji 

służących poprawie jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

1. MIEJSCE I ZADANIA SŁUŻB BHP W STRUKTURZE 
    ORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO 
    PRZEDSIĘBIORSTWA. 

Wybrana firma TEST „REM-BUD” Jan Bal7 na początku swojej działalności świadczyła 

wyłącznie usługi z zakresu budowlanych. Posiadając coraz większą wiedzę oraz 

doświadczenie w dziedzinie budownictwa, z biegiem czasu do oferty firmy dołączone zostały 

usługi ogólnobudowlane oraz sklep z materiałami budowlanymi. Z czasem zainwestowano 

w nowy skład budowlany oraz zakupiono wyposażenie pozwalające na wykonywanie coraz 

większego wachlarza prac ogólnobudowlanych usprawniając tym samym wydajność 

pracowników. 

Firma TEST prowadzi działalność na terenie Polski, a także współpracuje z firmami 

z Czech, Słowacji, Niemiec, Szwecji, Francji i Finlandii, dla których jest podwykonawcą. 

Przedsiębiorstwo świadczy głównie usługi ogólnobudowlane związane z pracami 

wykończeniowymi, remontami oraz budową domów, hal przemysłowych od podstaw. Firma 

TEST jest właścicielem szeregu innowacyjnych rozwiązań mających duże znaczenie 

w obniżaniu kosztów produkcji. 

Mając na uwadze zamiar wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, mającego 

wpłynąć na poprawę funkcjonowania organizacji, wspomagającego m.in. zarządzanie 

bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie TEST, obejmującego wszystkie funkcje i procesy 

realizowane w przedsiębiorstwie, nieodzownym elementem temu towarzyszącym była analiza 

oraz ewentualne przeprojektowanie lub zaprojektowanie od początku systemu zarządzania 

przedsiębiorstwem i sposobu realizacji procesu budowlanego. Takie działania, aby były 

realizowane w sposób skuteczny, wymagają metodycznego podejścia; dlatego też w firmie 

TEST elementem, którego nie dało się pominąć w procesie implementacji systemu 

informatycznego, było przeprowadzenie reorganizacji struktury przedsiębiorstwa i w tym 

przypadku nie miało to charakteru pobieżnej modyfikacji, lecz gruntownej przebudowy 

struktury organizacyjnej. Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, w którego  

kompetencjach leży doradztwo oraz kontrola działań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, został usytuowany w bezpośredniej podległości właścicielowi firmy. Ponadto, 

komórka ds. bhp jest komórką niezależną, wyodrębnioną poza głównymi działami, tj.: Działem 

Budowlanym, Działem Finansów, Działem Marketingu, Działem Logistyki i Zaopatrzenia 

oraz Działem Zasobów Ludzkich, ale ściśle z nimi współpracującą. 

                                                      
7 Zwana w dalszej części artykułu TEST. 
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W przypadku firmy TEST katalog działań  należących  do służby bhp, podobnie jak 

w przypadku innych przedsiębiorstw, jest bardzo szeroki i obejmuje8: 
− przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na 
których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, 
niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, 
oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie, niż stosunek pracy 
w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, 

− bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz 
z propozycjami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń, 

− sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć 
technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia 
i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, 

− zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny  pracy w sto-
sowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych, 

− przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii 
na stanowiskach pracy, 

− opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
na poszczególnych stanowiskach pracy, 

− doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

− udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną 
pracą. 

2. DZIAŁANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP  
    W FIRMIE TEST 

Charakterystykę funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 

w firmie TEST przedstawiono w trzech obszarach: 
a) programy szkolenia pracowników, 
b) wdrożenie zintegrowanego system informatycznego jako narzędzia wspomagającego 

m.in. zarządzanie bhp w przedsiębiorstwie, 
c) zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom. 

 2.1. Programy szkolenia pracowników 

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie systemu zarządzania bez właściwie 

przygotowanego i realizowanego programu szkoleń. Dotyczy to także systemu zarządzania 

                                                      
8  P. Staszewski, Wpływ wdrożonego zintegrowanego systemu informatycznego na poprawę bezpieczeństwa 

pracy. Praca magisterska, Politechnika Opolska, Opole 2013. 
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bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie TEST, dla którego programy szkoleń są jednym z 

filarów jego właściwego funkcjonowania. Ze względu na zakres obowiązków w ramach 

systemu zarządzania bhp realizowanych przez poszczególne grupy pracownicze, niezwykle 

istotną kwestią jest właściwy dobór szkoleń. Patrząc przez pryzmat bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w przedsiębiorstwie TEST wyodrębniono dwie grupy szkolonych osób. 

Do pierwszej należy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. To przede 

wszystkim on jest ogniwem przekazującym wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny 

pracy, jak również odpowiada za przygotowanie i wdrożenie wszelkich zmian w zakresie 

programów szkoleń. 

Drugą grupę stanowią pozostali pracownicy, nie wyłączając właściciela firmy, który 

także, jako zarządzający przedsiębiorstwem i mimo zatrudniania inspektora w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, musi posiadać elementarną wiedzę na temat bhp. 

Programy szkolenia pracowników w zakresie bhp są ściśle skoordynowane z polityką 

szkoleń realizowanych przez Dział Zasobów Ludzkich. W obszarze kompetencji tej komórki 

znajdują się zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi obejmujące  politykę kadrową, 

płacową i socjalną pracowników. Ponadto, dział ten odpowiada za podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych pracowników. Zatem system szkoleń to sfera, której Dział Zasobów Ludzkich 

poświęca najwięcej uwagi, w którym już od samego początku funkcjonowania 

w przedsiębiorstwie TEST podchodzono do spraw związanych ze szkoleniami w sposób 

systemowy, a nie doraźny. Kadra zarządzająca doskonale rozumie potrzeby szkoleniowe 

personelu i dostrzega znaczenie efektywnie funkcjonującego systemu zarządzania szkoleniami 

w osiąganiu celów firmy, dlatego fundusze na rozwój kadr są znaczne. Plan szkoleń jest 

zgodny z celami strategicznymi przedsiębiorstwa, a w firmie prowadzi się szczegółową analizę  

potrzeb  szkoleniowych m.in. w zakresie bhp. Zapotrzebowanie na szkolenia zgłaszają także 

kierownicy poszczególnych działów. Oprócz szkoleń uwzględniających specyfikę 

funkcjonowania poszczególnych wydziałów i stanowisk, wszyscy pracownicy są szkoleni 

w zakresie wszelkich zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Ogólny plan szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanych w firmie 

TEST przedstawiono w tabeli 1. 

Kadra zarządzająca firmy ma świadomość, że szkolenia nie mogą być prowadzone 

same dla siebie; mając na uwadze cel szkoleń, prowadzona jest kontrola ich efektywno-

ści, która odbywa się poprzez szereg procedur obejmujących m.in.: egzaminy, ocenę  

zmian zachowań pracownika, a także ocenę wpływu szkoleń na efekty pracy i wyniki 

komórki organizacyjnej. 

Nowym rozwiązaniem w przedsiębiorstwie TEST jest udział w pracach projektowych 

ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy niezbyt przychylnie przyjęli tę formę 

realizacji zadań, obecnie jednak bardzo aktywnie się w nią angażują, widząc wymierne 

efekty tych działań. 
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Tabela 1. Plan szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie TEST 

Lp. Temat szkolenia 
Liczba 
godzin 

1. 

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa  
i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego: 
a) aktualne przepisy, 
b) problemy w interpretacji przepisów. 

9 

2. 
Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, 
uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi 
zagrożeniami. 

8 

3. 
Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, 
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. 

7 

4. 

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych 
wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych 
na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki. 

5 

5. 
Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz 
kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy. 

5 

6. 
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń 
(np. pożaru, awarii) w tym zasady udzielania pierwszej  pomocy w razie 
wypadku. 

4 

7. 
Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu 
warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników). 

3 

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego. 2 

 Razem: 43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentów firmy TEST. 
 

Mówiąc o systemie szkoleń w zakresie bhp, należy rozpocząć od roku 2003, kiedy to 

wprowadzono testy dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników. Jako pierwsi 

egzaminowani byli kierownicy działów, gdzie przygotowano 130 pytań egzaminacyjnych na 

podstawie podręcznika pt. „System Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w przedsiębiorstwie 

TEST”. Każdy z pracowników w ciągu godziny odpowiadał na 30 pytań z zakresu 

nieinformatycznej części Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli. 

Kontrola realizacji polityki szkoleniowej  w zakresie bhp  odbywa  się raz na pół roku. 

W ramach tej kontroli koordynator szkoleń przygotowuje zestawienia odbytych przez 

pracowników szkoleń i ich kosztów oraz przeprowadza ich analizę pod kątem ich skuteczności 
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i wprowadzenia ewentualnych metod ulepszających gospodarowanie kwotami przeznaczonymi 

w budżecie na podwyższanie poziomu kwalifikacji pracowników. 

 2.2. Ocena i wybór systemu informatycznego 

Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami 

stale się rozwijają, proponując coraz większe możliwości. Rozwój nowych technologii 

informatycznych daje impuls do pozyskania  kolejnych i doskonalenia już wdrożonych 

i wykorzystywanych funkcjonalności. Informatyka jest coraz powszechniejsza w prowadzeniu 

biznesu i trudno sobie wyobrazić sprawne zarządzanie organizacją bez wykorzystania 

współczesnych narzędzi informatycznych. Menedżerowie muszą w coraz większym stopniu 

polegać na takich rozwiązaniach i systematycznie wzbogacać swoją wiedzę w dziedzinie 

zastosowań informatyki w biznesie. Ocena i wybór zintegrowanego systemu zarządzania 

w przedsiębiorstwie TEST prawdopodobnie nie były zadaniem łatwym, mając na uwadze nie 

tylko zróżnicowany zakres funkcjonalny dostępnych na rynku rozwiązań, ale także stosowane 

różne rozwiązania i algorytmy wyboru. 

Przedsiębiorstwo TEST, przystępując do wdrożenia systemu, rozważało kilka 

możliwości, pod uwagę brano kilka systemów. Na potrzeby ostatecznego wyboru przyjęto 

ocenę ekspercką polegającą na: 
• określeniu kryteriów oceny oraz przypisaniu im odpowiednich wag, 
• określeniu sposobu oceny oferentów pod kątem poszczególnych kryteriów, 
• przeanalizowaniu otrzymanych odpowiedzi oraz przyporządkowaniu odpowiedniej 

liczby punktów w ramach poszczególnych kryteriów, 
• wyznaczeniu wskaźników oceny (z uwzględnieniem wag kryteriów), 
• wyznaczeniu ocen końcowych dla poszczególnych oferentów, 
• określeniu hierarchii systemów pod kątem oczekiwań firmy TEST. 

W procesie oceny analizowanych systemów uwzględniono przede wszystkim  otrzymane 

odpowiedzi od oferentów, którym wysłano zapytanie ofertowe, a także odpowiedzi, które 

otrzymano podczas spotkań z przedsta-wicielami oferentów. Kryteriami będącymi podstawą 

oceny podzielono na trzy główne grupy: 
a) wymagania funkcjonalne, 
b) wymagania organizacyjne, 
c) referencje. 

W niniejszym artykule nie przedstawiono szczegółowego algorytmu oceny, gdyż nie jest 

to jego celem. Natomiast w wyniku analizy otrzymanych wyników stwierdzono, że w oparciu 

o opracowane kryteria najwyższą ocenę uzyskał system Maximo Express firmy IBM 

charakteryzujący się wysoką funkcjonalnością przystającą do potrzeb przedsiębiorstwa TEST. 

Niezaprzeczalnym atutem była również duża liczba referencji z firm świadczących usługi 

z zakresu budownictwa, w których system ten został z powodzeniem wdrożony. 
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Istotnym kryterium oceny i wyboru systemu było wspomaganie  zarządzania bhp 

w przedsiębiorstwie, dlatego na etapie wyboru procesu również oceniano m.in. możliwości 

wykorzystania systemu w zakresie nadzorowanie terminów szkoleń bhp, nadzoru nad 

ewidencjonowaniem i przydzielaniem odzieży roboczej pracownikom, prowadzenia rejestru 

wypadków przy pracy (generowanie raportów, statystyk), a przede wszystkim zapobiegania 

niebezpiecznym zdarzeniom w pracy. 

 2.3.  Zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom 

Zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom to priorytetowe działania komórki ds. 

bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie TEST.W ramach sterowania operacyjnego 

identyfikuje się te prace, które są związane ze znaczącymi zagrożeniami czy dużym ryzykiem, 

zgodnie z polityką, celami i zadaniami przedsiębiorstwa TEST. Wszystkie  działania,  które  

pociągają  za  sobą  znaczące  ryzyko w stosunku do zaangażowanych w te działania środków 

lub w stosunku do innych, zarówno w krótkim, jak i w długim okresie, są podejmowane tylko 

w warunkach kontrolowanych. 

Wypadki przy pracy i awarie są kolejnym, po szacowaniu ryzyka, ważnym  wymaganiem 

norm dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie 

TEST. W związku z tym przedsiębiorstwo opracowuje i utrzymuje procedury, które dotyczą 

identyfikowania potencjalnych wypadków i sytuacji awaryjnych oraz reagowania na awarie, 

a następnie je testuje. 

W przedsiębiorstwie TEST w ramach zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom można 

wyróżnić takie elementy, jak: monitorowanie, pomiary, audyt systemu, zapisy, a także 

podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych. Są  to elementy bardzo podobne do 

występujących w normach dotyczących systemu zarządzania jakością oraz systemu 

zarządzania środowiskowego. 

Ostatnim etapem jest przegląd wykonywany przez kierownictwo, który powinien 

umożliwić identyfikację czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mających wpływ na 

skuteczne funkcjonowanie systemu. Najwyższe kierownictwo w wyniku przeglądu dokonuje 

ewentualnej zmiany polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, aktualizuje cele związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz wskazuje obszary 

organizacji i elementy systemu zarządzania wymagające poprawy w świetle podjętego 

zobowiązania do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania  bezpieczeństwem i higieną 

pracy. 

Wymienione elementy dotyczące wdrażania, sprawdzania oraz przeglądu wykonywanego 

przez najwyższe kierownictwo, zarówno w systemie zarządzania jakością, jak i systemie 

zarządzania środowiskowego czy systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, 

odgrywają tę samą rolę we wszystkich trzech systemach zarządzania. Wszystkie oparte są na 
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wspomnianym wcześniej cyklu Deminga, dlatego łatwiej byłoby wdrażać lub sprawdzać 

poszczególne systemy w ramach jednego zintegrowanego systemu zarządzania. 

System Maximo Express posiada bardzo rozbudowane menu główne, które oferuje  wiele 

elementów wspomagających proces bezpieczeństwa i higieny pracy. W części planowa-

nie/bezpieczeństwo znajdują się elementy dotyczące: 
− zagrożeń, 
− środków ostrożności, 
− planów bezpieczeństwa, 
− blokowania i oznakowania poszczególnych procesów wraz z rejestracją  wypadków. 

Proces kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy rozpoczyna się od zlecenie pracy, czyli 

zlecenia konkretnego działania do wykonania, potem uruchamiany jest tzw. plan 

bezpieczeństwa w ramach zlecenia pracy. Następnie dokonuje się sprawdzenia potencjalnych 

zagrożeń i niebezpieczeństw, wśród których mogą być np. nieosłonięte elementy ruchome, 

gorące powierzchnie, substancje toksyczne i wiele innych (rys. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Zagrożenia wskazywane w systemie Maximo Express 
Źródło: Opracowanie na podstawie systemu Maximo Express. 

 

W dalszej kolejności użytkownik ma obowiązek sprawdzenia środków ostrożności, gdzie 

dostępna jest lista czynności, którą należy wykonać oraz lista akcesoriów ochrony, takich jak: 

środki ochrony słuchu, zastosowanie masek przeciw pylnych, zastosowanie odzieży roboczej itp. 
 



Gospodarka i Finanse.  Zeszyt 8.  Polska i świat wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych. 

 

163 

 

Rys. 3. Środki ostrożności 
Źródło: Opracowanie na podstawie systemu Maximo Express. 

 

Aby dokonać właściwego doboru odpowiednich środków ochrony, nie jest konieczne 

dysponowanie dodatkowymi informacjami nt. samego procesu doboru, ponieważ system 

Maximo Express zawiera: 
− wszystkie niezbędne algorytmy doboru środków ochrony indywidualnej, 
− bazę wszystkich parametrów, niezbędnych do dokonania doboru, dotyczących 

środków ochrony indywidualnej, posiadających certyfikat CIOP-PIB (Centralnego 
Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytut Badawczego), 

− procedury bezkolizyjności stosowania środków ochrony indywidualnej polegające na 
eliminowaniu zestawów środków, które nie mogą być stosowane jednocześnie 
w sytuacji, gdy konieczne jest zastosowanie kilku różnych środków ochrony (np. 
chroniących różne części ciała pracownika). 

Poza czynnościami związanymi z charakteryzowaniem stanowisk pracy, 

identyfikowaniem czynników ryzyka, dokumentowaniem pomiarów lub oszacowaniem 

czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy, Maximo Express wspomaga 

również wprowadzanie danych koniecznych do opracowania, zapisu i drukowania 

dokumentacji powypadkowej. Ponadto, każdy uprawiony użytkownik uzyskuje dostęp do 

interaktywnych formularzy umożliwiających zarejestrowanie wypadku przy pracy oraz 

sporządzenie, zapisanie i wydrukowanie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawnymi 

dokumentacji powypadkowej. Ponadto w programie dostępne są formularze do opracowania 

następujących dokumentów: 
− protokołu powypadkowego, 
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− karty wypadku, 
− statystycznej karty wypadku, 
− wyjaśnienia poszkodowanego czy informacji uzyskanych od świadka, 
− polecenia powypadkowego, 
− karty rejestracji wypadku, 
− karty wypadku w drodze do i z pracy. 

Warto nadmienić, że Maximo Express jest zintegrowanym systemem  otwartym, 

podlegającym ciągłym udoskonaleniom sukcesywnie wzbogacanym o nowe użyteczne 

funkcje. Dzięki swej uniwersalności i szerokiemu zakresowi oferowanych możliwości 

funkcjonalnych, z powodzeniem może być wykorzystywany w różnych sferach działalności 

przedsiębiorstwa TEST. 

PODSUMOWANIE 

Współczesne organizacje, działające w dynamicznie zmieniających się warunkach, zmuszone 

są do szukania rozwiązań usprawniających poszczególne obszary funkcjonowania; co więcej, 

dąży się do integracji działań w różnych obszarach przyczyniającej się do zwiększenia ich 

efektywności oraz redukcji kosztów własnych. Przykładem takich działań jest integrowanie 

systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, z czym 

mamy do czynienia m.in.  w przedsiębiorstwie TEST. Właściwie prowadzony proces integracji 

umożliwia osiągnięcie efektu synergii, powstającego dzięki współdziałaniu różnych systemów. 

Korzyści z funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania odnosi przedsiębiorstwo, 

pracownicy, a także otoczenie. Związane jest to z zapewnieniem wysokiego standardu 

jakościowego stanowiącego podstawowy czynnik wzrostu konkurencyjności organizacji na 

rynku, zmniejszeniem ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska, a także 

wzrostem bezpieczeństwa pracy, co wiąże się m.in. ze zmniejszeniem ryzyka 

odpowiedzialności cywilnej. Wszystkie te aspekty przyczyniają się do wzrostu akceptacji 

społecznej dla działalności przedsiębiorstwa i poprawy jego wizerunku, poza tym, integracja 

systemów zarządzania przekłada się na ułatwiony nadzór wynikający z prowadzenia wspólnej, 

jednolitej dokumentacji   zawierającej elementy trzech norm, a także możliwość jednoczesnego 

procesu certyfikacji i nadzoru systemu oraz obniżenie kosztów z tym związanych9. 

W racjonalizowaniu prowadzonej działalności gospodarczej coraz częściej wykorzysty-

wane są narzędzia informatyczne. Przedstawiony przykład związany z firmą TEST pokazuje, 

że ocena i wybór odpowiedniego systemu nie jest zagadnieniem prostym, biorąc pod uwagę 

różnorodność dostępnych na rynku rozwiązań w tym zakresie, niezwykle istotne jest właściwe 

zdefiniowanie potrzeb przedsiębiorstwa. Wdrożony system Maximo Express oferuje wiele 

elementów wspomagających proces bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy jednak pamiętać, 

                                                      
9  E. Górska, J. Lewandowski, Podstawy zarządzania i kształtowania środowiska pracy, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002, s. 12-27. 
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że rozwiązania informatyczne stanowią jedynie wsparcie dla zarządzania bezpieczeństwem 

i higieną pracy w zakładzie usługowym. Nic nie zastąpi budowania właściwiej kultury 

organizacyjnej, w której istotne miejsce zajmują kwestie związane z bhp. Dlatego też 

w przedsiębiorstwie TEST podejmowane są działania mające na celu zapobieganie zdarzeniom 

niebezpiecznym, służy temu stałe rozwijanie i doskonalenie zintegrowanego systemu 

zarządzania, a w nim systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W ramach 

systemu opracowywane są odpowiednie procedury i instrukcje postępowania wraz 

z zapewnieniem niezbędnych zasobów umożliwiających realizację zakładanych zadań. 

Podejmowane są działania korygujące i zapobiegawcze, a kierownictwo firmy dokonuje 

systematycznych przeglądów mających na celu m.in. identyfikację czynników wewnętrznych 

i zewnętrznych, mających wpływ na skuteczne funkcjonowanie systemu. W wyniku 

przeglądów dokonuje się ewentualnej zmiany polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

aktualizuje cele związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, 

a także wskazuje obszary organizacji i elementy systemu zarządzania wymagające poprawy 

w świetle podjętego zobowiązania do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy. Podejmowane działania nie mają końca; zgodnie 

z koncepcją cyklu Deminga bazującego na filozofii ciągłego doskonalenia Kaizen (ang. 

continuous improvement). 

Niezwykle istotnym działaniem budowania właściwego systemu bezpieczeństwa 

i higieny pracy w zakładzie jest opracowanie i wdrożenie programów szkoleniowych 

pracowników. W przedsiębiorstwie TEST szkolenia są przygotowywane pod kątem potrzeb 

i specyfiki pracy poszczególnych grup pracowniczych. Takie podejście gwarantuje znacznie 

wyższą efektywność działań, niż w przypadku jednakowych szkoleń kierowanych do 

wszystkich pracowników. 

Przedstawione w artykule aspekty związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną 

pracy na przykładzie firmy TEST pokazują, jak złożone i skomplikowane jest to zagadnienie. 

Trudność wdrożenia właściwych rozwiązań wynika także z tego, że nie ma jednej skutecznej 

procedury możliwej do zastosowania w każdej organizacji. Budowa systemu i dobór 

odpowiednich narzędzi, także informatycznych, wymaga uwzględnienia specyfiki 

funkcjonowania firmy i indywidualnego podejścia do zagadnienia. Przenoszenie 

i zastosowanie w firmie rozwiązań funkcjonujących w innych organizacjach, bez dogłębnej 

analizy i identyfikacji potrzeb, z pewnością nie zapewni odpowiedniej efektywności 

i skuteczności przyjętych rozwiązań, a co więcej, może zakończyć się kompletnym 

niepowodzeniem, dezorganizacją pracy i stratami ekonomicznymi. 
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WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE SYSTEMEM BEZPIECZEŃSTWA  
I HIGIENY PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE  

– STUDIUM PRZYPADKU 
 
 

Streszczenie 
W artykule zaprezentowany został system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  
w  przykładowym  przedsiębiorstwie.  Przedstawione  działania  zostały podjęte  w procesie 
budowy i doskonalenia tego systemu, związane z kształtowaniem odpowiedniej struktury 
organizacyjnej oraz opracowaniem stosownego programu szkoleń i egzaminów. Jako istotny 
element systemu zarządzania bhp w przedsiębiorstwie, wspomagający jego codzienne 
funkcjonowanie, scharakteryzowano wdrożony system informatyczny Maximo Express. 

Słowa kluczowe: system zarządzania bhp, zintegrowany system informatyczny. 
 
 
 

MODERN MANAGEMENT SYSTEM OF OCCUPATIONAL SAFETY  
AND HEALTH IN THE ENTERPRISE  

– A CASE STUDY 
 
 

Abstract 
The article was presented the occupational health and safety management system in the sample 
enterprise.  Presented to the action has been taken in the process of construction and 
improvement of this system, related to the evolution of a suitable organisational structure and 
the development of appropriate training and exams. As an important element of the OSH 
management system in the enterprise, supporting its daily operation, the pharmacokinetics of 
deployed system Maximo Express. 

Keywords: occupational health & safety management system, integrated information 
system. 
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KREOWANIE NOWEGO MODELU  
NOWOCZESNEJ GOSPODARKI REGIONU 

 

 

1. WPROWADZENIE  

Kreując nowy model gospodarki, uwzględniając idee i myśli społeczne należy uwzględnić tzw. 

pluralizm wartości. W strukturze gospodarki są również tacy uczestnicy, którzy nie chcą zbyt 

uporządkowanego świata gospodarczego, czekają na wyjątki, zwroty akcji, nagłe sytuacje  

i tu widzą swoje szanse ekonomiczne.  

Jednak połączone idee tworzą nową harmonię i tzw. pozytywizm logiczny. Współczesne 

społeczeństwo musi mieć wzajemne zrozumienie i tolerancję na poglądy innych osób – bo to 

może hamować rozwój, a pytania jaki jest twój cel, dlaczego to robisz, jakiego świata 

pragniesz wymagają precyzyjnej odpowiedzi1. Kreatywna rolę w stymulowaniu procesów 

rozwojowych pełnią między innymi parki naukowo-technologiczne. Ich efektywność 

i skuteczność działań zależne jest od innowacyjności, stopnia zaawansowania w danym kraju, 

obszarze czy regionie. Jak każda kwestia i innowacyjność opiera się o swoją politykę, która 

posiada określone funkcje, do których należą: 
− umożliwianie firmom osiągnięcia maksymalnych korzyści z globalizacji i współpracy 

międzynarodowej, 
− wzmacnianie zależności i powiązań w tak zwanym narodowym systemie 

innowacyjności, 
− zmiany strukturalne zachodzące w przemyśle, 
− tworzenie odpowiednich warunków do wdrażania nowych rozwiązań2 . 

Tożsamość regionalna i siła gospodarki to odejście od modelu zależności np. od kapitału 

zewnętrznego, a państwo powinno interweniować tam gdzie jest to konieczne stwarzając 

warunki pomnażania wartości dodanej z której korzysta możliwie najszersza grupa społeczna. 

                                                      
1  B. Polanowska-Sygulska, Rozmowy z Oksfordzkimi filozofami. Ośrodek myśli politycznej, Kraków 2011. 
2  M.A. Weresa, Polityka innowacyjna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014. 
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Celem opracowania jest ukazanie koncepcji rozwojowych na przykładzie regionu w obliczu 

współzależności globalnych.  

2. KONIECZNE ZMIANY W KIERUNKU NOWEGO MODELU GOSPODARKI 

Polską gospodarkę należy uwolnić z relacji zależności. W okresie przemian ustrojowych 

staliśmy się rynkiem ekspansji dla wielu przedsiębiorstw zachodnich. Obecnie gospodarce 

polskiej potrzebny jest nowy model rozwoju, co nabiera szczególnego znaczenia w obliczu 

licznych kryzysów zarówno globalnych jak i na poziomie europejskim. Spotkanie Światowego 

Forum Ekonomicznego w Davos w 2016 r. pokazało, że potrzebna jest zmiana sposobu 

myślenia i działania. Następuje odwrócenie niektórych trendów globalizacyjnych, ma miejsce 

również kryzys koncepcji neoliberalnego modelu rozwoju gospodarki, który w wielu 

gospodarkach świata izolował tzw. elity gospodarcze od społeczeństwa. Wytwarzana wartość 

dodana nie może być konsumowana przez nielicznych, ale musi mieć charakter powszechny. 

W procesie poszukiwania nowych rozwiązań istotne znaczenie mają relacje płacy, wydajności 

pracy, postępu technologicznego oraz poziomu konkurencyjności. W okresie dwudziestu paru 

lat budowania gospodarki wolnorynkowej nastąpiła znacząca zależność od kapitału 

zewnętrznego, wówczas niezbędnego, ale dziś powodującego silny drenaż finansowy. Model 

gospodarki centralnie sterowanej niszczył wszelkie przejawy inicjatyw przedsiębiorczych, 

a skłaniał do „kombinowania”. Błędem tego okresu był fakt, że po zmianie systemu nie 

promowano polskiej własności, słabo wykorzystując potencjał zasobowy w tym szczególnie 

intelektualny.  

Fundusze strukturalne to około 20-30 mld zł. rocznie, tj. niecałe 2% PKB. W konkursach 

na realizacje projektów aplikują również podmioty zagraniczne. W latach 2007–2013 

podmioty niemieckie zdobyły w Polsce kontrakty na kwotę 20 mld zł. A polskie w Niemczech 

na 20 mln zł. tj. 1%. W praktyce jest wiele ograniczeń, które dyskryminują polskie organizacje 

na wspólnym rynku, który jest rynkiem silnie regulowanym3.  

3. WDRAŻANIE NOWYCH KONCEPCJI MAKROEKONOMICZNYCH 

W nowym modelu rozwoju gospodarczego należy wzmacniać polski kapitał, konkurując nie 

tylko niższymi kosztami, zwłaszcza pracy, ale także wiedzą, technologiami i szeroko 

rozumianą innowacyjnością. To pozwoli budować konkurencyjność przedsiębiorstw na 

rynkach międzynarodowych. Konieczne jest również zdefiniowanie poszczególnych branż 

i sektorów gospodarki polskiej, aby wyeksponować przewagi ze wskazaniem inteligentnych 

specjalizacji. Inspiracja rozwoju Justina Lina byłego głównego ekonomisty Banku Światowego 

doty  czy budowania tzw. ekonomii strukturalnej. Według Lina należy te branże uwzględniać, 

                                                      
3  M. Morawiecki, Chcę wyrwać Polskę z pułapki zależności, Wywiad Agatona Kozińskiego z Ministrem 

Rozwoju Mateuszem Morawieckim, Gazeta Codzienna Nowiny, 31.12.2015-3.01.2016. 
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które mają najwyższe przyrosty produktywności, te które są obiecujące, w których można się 

wyspecjalizować i tworzyć wartość dodaną. Następnie należy określić słabe i mocne strony, 

uwzględnić otoczenie szczególnie regulacyjne. Należy również zdiagnozować zaplecze 

naukowe i infrastrukturalne, aby dokonać koncentracji komponentów z określonych dziedzin – 

a to bezcenne do budowania drabiny wartości, która zachęci do współpracy również podmioty 

zewnętrzne. Dzięki dobranym komponentom zwiększą się marże i da to impuls do specjalizacji 

wysokodochodowych w wiedzochłonnych sektorach np. specjalizacji w produkcji autobusów 

elektrycznych – tu potrzebne jest pewne wyprzedzenie. Idea ekonomii strukturalnej dotyczy 

procesów rozwojowych, formułowania wizji oraz celów rozwojowych a także metod 

i środków ich osiągania4.  

Zmiana strukturalna ma miejsce wówczas, gdy wąska grupa sektorów dynamicznie 

zwiększa skalę swojego działania. Ekonomia współdzielenia to nowy trend w ekonomii, który 

w pewnym zakresie zmienia gospodarkę generując nowe możliwości dla konsumentów 

z wykorzystaniem osiągnięć technologicznych. Zmiany w uwzględnieniem tej koncepcji 

dotyczą najczęściej usług finansowych, czy też transportowych.  

Działalność w ramach innowacyjnych modeli biznesowych wymaga interoperacyjności 

budowania wartości organizacji poprzez integracje procesów prowadzącą do redukcji 

niektórych kosztów oraz wdrażania zarządzania procesowego. W budowaniu nowoczesnej 

gospodarki należy uwzględnić elementy ekonomii behawioralnej oraz szeroko rozumianej 

ekonomii złożoności5. Budując model gospodarki z wyraźnym akcentem społecznym nie 

można pominąć założeń gospodarki zrównoważonego dobrobytu czyli gospodarki dobra 

wspólnego. Przed współczesną gospodarką pojawiają się nowe problemy dotyczące 

nierówności społecznych, bezrobocia, ubóstwa czy tez negatywnych skutków procesów 

globalizacyjnych.  

Wspierając rodzimych przedsiębiorców rola państwa powinna polegać na wytyczaniu 

działań regulacyjnych, zachęt inwestycyjnych oraz na znoszeniu barier rozwojowych. Zamiast 

zbędnej biurokracji przedsiębiorcy powinni w większym stopniu zaangażować się w proces 

zarządzania zmianami stymulującymi rozwój przedsiębiorstwa. Zachodzi więc, potrzeba 

określenia na nowo właściwych relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a państwem.  

Podczas Kongresu 590 wiodące polskie przedsiębiorstwa i instytucje badawcze oceniane 

były według następujących kategorii: lider MŚP, narodowy sukces, międzynarodowy sukces, 

odpowiedzialny biznes, start-up dla tych którzy stworzyli innowację produktową lub 

technologiczną, B+R dla wdrażających innowacje6.  

                                                      
4  M. Morawiecki, Chcę wyrwać Polskę z pułapki zależności, Wywiad Agatona Kozińskiego z Ministrem 

Rozwoju Mateuszem Morawieckim, Gazeta Codzienna Nowiny, 31.12.2015–3.01.2016. 
5  S. Lis, Kontrowersje wokół współczesnej teorii ekonomii – zarys problemu. IX Kongres Ekonomistów 

Polskich, Warszawa 2013. 
6  Nowiny Gazeta Codzienna dodatek specjalny – 590 Kongres – Czas uwolnić polską przedsiębiorczość, 

17.11.2016. 
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Przedsiębiorstwa wraz z instytucjami otoczenia powinny budować relacyjny kompromis, 

tworzyć wspólną płaszczyznę porozumienia poprzez budowanie lokalnej lub regionalnej 

wspólnoty gospodarczej. Budowanie nowoczesnej gospodarki to poszukiwanie recepty na 

budowanie polskiej marki w wybranych sferach gospodarki. Aby racjonalnie sterować 

procesami gospodarczymi należy w przestrzeni makroekonomicznej zacząć budować od 

podstaw zmieniając sposób negatywnej selekcji zarówno w odniesieniu do grup biznesowych, 

medialnych czy nawet pewnych obszarów kultury. Konieczna jest również sprawność, siła 

woli i konsekwencja w realizacji wizji potrzebnych zmian. Te najbardziej konieczne to: 
- zasada, że co nie jest zabronione jest dozwolone – tworzy wolność gospodarczej 

przestrzeni,  
- zasada pewności prawa - oznacza, że w odniesieniu do rozwiązań gospodarczych 

powinna obowiązywać jednoznaczna interpretacja prawa, które nie może działać 
wstecz,  

- zasada proporcjonalności i adekwatności sytuacyjnej,  
- zasada domniemania niewinności,  
- zasada tworzenie obszaru mediacji tak, aby sprawy sporne rozstrzygać z udziałem 

mediatorów jako arbitrów bez kierowania spraw do sądów, 
- zasada milczącej zgody – to skłanianie urzędów do działania w tempie rygoru 

rynkowego.  

W procesie przemian strukturalnych gospodarki istotne znaczenie ma przeprowadzana 

obecnie repolonizacja instytucji finansowych dająca nowe możliwości rozwojowe gospodarki. 

Ponadto, utworzono największy w Europie Fundusz dla młodych, technologicznie 

zaawansowanych firm, aby mogły się systematycznie rozwijać7.  

W grudniu 2016 r. utworzono Polski Fundusz Rozwoju na rzecz budowania 

konkurencyjnej gospodarki, który zastąpił polskie inwestycje rozwojowe, to również 

instrument wsparcia odpowiedzialnego rozwoju o charakterze zintegrowanym. Fundusz ma za 

zadanie stymulowanie wybranych profilów działalności w tym inwestycji zbieżnych 

z programem PFR w 12 podstawowych obszarach. Kryteria są zróżnicowane – na start, na 

wzrost, na eksport.  

4. KRYTERIA DIAGNOZY EKONOMICZNEJ SYTUACJI BIEŻĄCEJ 

Diagnozy sytuacji gospodarczej polskiej gospodarki dokonano podczas Kongresu, który odbył 

się w listopadzie 2016 r. w Rzeszowie. Program diagnozy wyłonił problemy, które były 

analizowane w następujących blokach tematycznych: 
• małe i średnie firmy – likwidacja barier dla startu i wzrostu – w obszarze tym 

wyeksponowano podstawowe bariery i ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej 

                                                      
7  M. Morawiecki, Nie da się w białych rękawiczkach naruszyć zacementowanych interesów. Nowiny Gazeta 

Codzienna, Rzeszów 5–8.01.2017 
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w Polsce, zwrócono uwagę na źródła finansowania małych i średnich przedsię-
biorstw, podjęto próbę oceny wpływu migracji na polski rynek pracy oraz dokonano 
określenia patriotyzmu w Polsce i za granicą oraz zastanawiano się jak wykorzystać 
modę na produkty krajowe,  

• w module drugim diagnozy dokonano oceny funkcjonowania średnich i dużych firm 
i ich potencjalne możliwości ekspansji na rynki trzecie. Przedmiotem rozważań były 
obszary działań związanych z odblokowaniem rynków zagranicznych dla polskich 
producentów, zwrócono uwagę na polski przemysł rolny i postawiono pytanie czy nie 
nadszedł czas by importer stał się eksporterem, podjęto próbę określenia zadań 
polskiej dyplomacji gospodarczej i jak ją skutecznie uprawiać, by służyła 
eksporterom. W obszarze tym rozważano również istotę nieuczciwej konkurencji jako 
problemu polskich przedsiębiorców oraz zdiagnozowano skalę i sposoby 
przeciwdziałania. Ponadto stwierdzono, że kapitał ma narodowość i potrzebna jest 
konsolidacja sektora finansowego. W segmencie reindustrializacji rozważano jak 
zabezpieczyć potrzeby energetyczne polskiej gospodarki.  

• w kolejnym trzecim bloku merytorycznym poświęconym innowatorom zwrócono 
uwagę na możliwości wsparcia dla instytucji rozwojowych i branż naukowych. 
Dokonano oceny rozwoju biznesu na przykładach praktycznych rozwiązań. Z kolei 
jak funkcjonuje relacja B+R w praktyce oceniono na bazie rozwoju Doliny Lotniczej 
na Podkarpaciu. W toku dyskusji wskazano również branże przyszłości oraz kogo 
poszukują inwestorzy, komu dadzą szansę.  

• w kolejnym czwartym bloku zwrócono uwagę na rolę kapitału społecznego 
w rozwoju gospodarczym Polski. W toku dyskusji podkreślono rolę wspólnoty 
interesów w rozwoju nowoczesnej gospodarki i jak usunąć z dotychczasowych relacji 
wszelkie bariery, które pozwolą relacje oparte na konfrontacji przekształcić w proces 
budowania współpracy.  

• w piątym module analizy rozważano znaczenie poza ekonomicznych warunków 
rozwoju, z wyeksponowaniem dźwigni tego rozwoju oraz precyzyjnym określeniem 
ograniczeń. Wskazano również, że dotychczasowy potencjał rozwojowy, który był 
siłą napędową gospodarki częściowo się wyczerpuje (takie czynniki jak niskie koszty 
pracy, potrzeba osiągnięcia sukcesu itp.) stwierdzono, że na obecnym etapie rozwoju 
gospodarki potrzeba nowych stymulatorów rozwoju. 

• w szóstym bloku diagnozy poświęconym relacjom z otoczeniem zewnętrznym Polski 
podjęto dyskusje jak budować współpracę gospodarczą pomiędzy Polską a Polonią 
i Polakami za granicą oraz czy siła gospodarcza Polonii może być „bramą” dla 
ekspansji polskich przedsiębiorstw. 

• w panelu siódmym analizowano sytuację na rynku pracy oraz rolę studentów 
i absolwentów w procesie budowania nowoczesnej gospodarki, określono jakie 
obecnie są najważniejsze wyzwania stojące przed systemem szkolnictwa, jakie są 
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bariery we wchodzeniu młodych ludzi na rynek pracy oraz czy widoczne są dobre 
praktyki współpracy pracodawców i wyższych uczelni w celu ich wdrożenia w życie8. 

Kreowanie nowoczesnej gospodarki zależy w głównym stopniu od możliwości 

w zakresie endogenicznej akumulacji wszystkich kategorii konstytuujących kapitał ludzki, 

społeczny, kapitał relacji oraz kapitał strukturalny. Modernizacja tego kapitału dla realizacji 

spójnego ekonomicznie i społecznie rozwoju jest trudnym wyzwaniem. Dążenia do 

zwiększenia efektywności na rozwój tego kapitału wzmacniają działanie procesów 

polaryzacyjnych. Przyjęty w Polsce na lata 2010-2020 polaryzacyjno-dyfuzyjny model 

rozwoju regionalnego zakłada skoncentrowanie interwencji polityki regionalnej na obszarach 

o najwyższej zdolności do kreowania wzrostu i rozwoju gospodarczego9. 

5. ELEMENTY KONCEPCJI PLANU ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU 

Polska gospodarka charakteryzuje się otwartością, jednak istnieje potrzeba wzmacniania 

krajowego kapitału, który jest podstawą stabilności. Gwarancje takie zapewni również pakiet 

dla przedsiębiorców, który jest szczególnie ważny dla małych i średnich przedsiębiorstw 

między innymi: 
- nową Konstytucję Biznesu czyli ustawę, która całościowo będzie regulować zasady 

prowadzenia biznesu w Polsce – zastąpi ona ustawę o swobodzie działalności 
gospodarczej,  

- zasady sukcesji jednoosobowych firm, 
- rozwiązania ułatwiające założenie i prowadzenie własnego biznesu,  
- narzędzia ułatwiające firmom skuteczne dochodzenie wierzytelności,  
- likwidację zbędnych koncesji i zezwoleń. 

Konieczne jest większe wsparcie przedsiębiorstw środkami publicznymi w obszarze 

wprowadzania innowacji na rynek. Główne filary nowego modelu rozwoju to: 
• reindustrializacja – partnerstwo dla strategicznych działów gospodarki, krajowe 

inteligentne specjalizacje, klastry i doliny przemysłowe, inwestycje zagraniczne, 
• rozwój innowacyjnych firm – nowa Konstytucja Biznesu, przyjazne otoczenie 

prawne, reforma instytutów naukowo-badawczych, start in Poland,  
• kapitał dla rozwoju – budowanie oszczędności Polaków, środki europejskie, Polski 

Fundusz Rozwoju,  
• ekspansja zagraniczna – plan wspierania eksportu, oferta finansowa, silna polska 

marka, reforma dyplomacji ekonomicznej,  
• rozwój społeczny i regionalny – kompleksowy program demograficzny, pakt dla 

obszarów wiejskich, skuteczna polityka regionalna10. 

                                                      
8  Nowiny Gazeta Codzienna dodatek specjalny – 590 Kongres – Uwalniamy polski potencjał, 17.11.2016.  
9  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Warszawa 2010. 
10  https://www.mr.gov.pl/strony/plan-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/podstawy-rozwoju-polskiej-gospodarki/ 
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Inny „pakiet dla innowacji” którego celem jest wzrost udziału nakładów na B+R w PKB 

z 0,8% obecnie do 2% w 2020 roku. Narzędzia które pomogą w osiągnięciu tego poziomu to 

między innymi:  
- nowa ustawa o innowacyjności – nowelizacji obecnej ustawy z czerwca 2016 r., 

a nowa ustawa w pierwszej połowie 2017 r.,  
- program Start In Poland – komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań stworzonych 

przez start-up czyli przedsiębiorstwa lub tymczasowe organizacje stworzone w celu 
poszukiwania modelu biznesowego,  

- wdrożenie programów z szybką ścieżką decyzyjną, wspierających najważniejsze 
dziedziny z punktu widzenia innowacyjności gospodarki tzw. programów „pierwszej 
prędkości”,  

- reforma instytutów naukowo-badawczych zmierzająca do tego, aby ich infrastruktura 
i zasoby pracowały dla gospodarki.  

Inteligentne zamówienia publiczne – rynek zamówień publicznych w Polsce jest wart 

nawet 160 mld zł., to 8% naszego PKB. Nowa, inteligentna polityka zakupowa to bardziej 

efektywne wykorzystanie publicznych pieniędzy (długoterminowe oszczędności dla finansów 

państwa) oraz korzyści dla firm. Jej główne założenia to:  
- odejście od kryterium najniższej ceny,  
- uwzględnienie na etapie zakupu kosztów eksploatacji,  
- ułatwienia dla małych i średnich firm np. wymagania przetargowe nie powinny 

wykluczać ich z grona potencjalnych oferentów,  
- punkty za innowacyjność,  
- klauzule społeczne i promujące stabilne miejsca pracy.  

Obecnie pewne sposoby zarządzania wyczerpują się, coś już nie działa sprawnie, dlatego 

należy poszukiwać nowych refleksji sytuacyjnych. Pomoc doradczą w tym zakresie pełnią 

między innymi parki naukowo-technologiczne, jednak oczekiwania organizacji podejmujących 

współpracę nie zawsze zyskują akceptację. Oponenci funkcjonowania parków naukowo – 

technologicznych uważają że: 
• nie przynoszą korzyści z uwagi na duże nakłady adaptacyjne, 
• osłabiają skłonność naczelnej kadry badawczo-naukowej do podejmowania bardzo 

ambitnych projektów badań zasadniczych na rzecz tych o utylitarnym charakterze, 
• są formą tak zwanej gry o subwencje, z uwagi na ułatwienie podmiotom dostępu do 

środków publicznych, 
• rozwijają preferencje skierowane do wąskiej grupy firm,  
• prowadzą do przeciążenia struktur rynkowych zorientowanych technologicznie 

firmami, co prowadzi do rozchwiania rynkowych relacji, 
• są naśladownictwem doświadczeń amerykańskich, które są nieadekwatne do sytuacji 

ekonomicznej, gospodarczej i społecznej w innych państwach11. 

                                                      
11  M.A.Weresa, Polityka innowacyjna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014. 
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6. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU 
    PODKARPACKIEGO 

Budowanie nowoczesnej gospodarki wymaga korekty dotychczasowego sposobu funkcjo-

nowania organizacji gospodarczych. Jednym z elementów tej zmiany jest systematyczne 

odchodzenie od kapitałochłonnych gałęzi przemysłu na rzecz tych, które zamiast dużego 

zapotrzebowania na siłę roboczą, energie i surowce wykorzystują potencjał kapitału 

intelektualnego tych organizacji. Podkreślić należy, że takie wyższe jakościowo intelektualnie 

miejsca pracy stanowią podstawę do licznych badań i rozwoju uzyskując w tym procesie 

korzyści nadzwyczajne jako wypadkową sieci powiązań i relacji procesowo wytwórczych. 

Działania takie w regionie Podkarpacia realizuje wiodąca branża regionu czyli przemysł 

lotniczy w tym klaster doliny lotniczej. Reindustrializacja to również wprowadzanie kolejnych 

inteligentnych specjalizacji takich jak kosmonautyka. Budowanie nowych przewag 

konkurencyjnych to również magnes dla inwestorów zewnętrznych12.  

W regionie możliwości do rozwoju są coraz większe. Do Regionalnej Strategii Innowacji 

dołącza się kolejne specjalizacje w ramach wsparcia strukturalnego, zgodnie z tendencją, że 

w ramach RPO promowane będą projekty badawczo-rozwojowe oraz takie, które realizowane 

będą na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej tj. na obszarach wiejskich 

w których stopa bezrobocia jest wyższa od poziomu dla województwa. Wsparcie obejmuje 

również inwestycje niezbędne do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów 

lub usług.  

Generalnie na rozwój gospodarki dla Podkarpacia istotnie wpływa realizacja pierwszej 

Osi Priorytetowej Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka13. W regionie Podkarpacia firmy 

uzyskują coraz lepsze parametry wynikowe co potwierdzają liczne rankingi nadające lokaty 

poszczególnym organizacjom według przyjętych kryteriów. 

Miejsce pierwsze na „Liście 100” największych przedsiębiorstw Podkarpacia według 

rankingu największych firm Podkarpacia zajęła firma PGE Obrót S.A. zlokalizowana 

w Rzeszowie zatrudniająca 1436 osób, uzyskała przychody ze sprzedaży 13 413 586 tys. 

w 2015 roku, zwiększając dynamikę przychodów o blisko 4%. 

Miejsce pierwsze na „Liście 10” największych przedsiębiorstw Podkarpacia według 

sprzedaży eksportowej w 2015 roku znajduje się Firma Oponiarska Dębica S.A. ze sprzedażą 

eksportową 1 629 961 tys. zł.  

Miejsce pierwsze na „Liście 10” największych przedsiębiorstw Podkarpacia według 

udziału eksportu w sprzedaży w 2015 roku jest firma GOODRICH AEROSPACE POLAND 

S.A. – 99,7%. 

                                                      
12  https://www.mr.gov.pl/strony/plan-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/podstawy-rozwoju-polskiej-gospodarki/ 
13  W. Ortyl, Przedsiębiorcy mają u nas możliwości do rozwoju. Złota Setka, Gazeta Codzienna Nowiny 

29.09.2016 
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Miejsce pierwsze na „Liście 10” największych przedsiębiorstw Podkarpacia według 

wielkości zatrudnienia w 2015 roku jest firma Nowy Styl sp. z o.o. – w 2015 – 2910 a w 2014 

roku – 2726 czyli zmiana 2014=100 wynosi 106,7%. 

Miejsce pierwsze na „Liście 10” największych przedsiębiorstw Podkarpacia według 

zysku – ASSECO Poland S.A. GK zysk netto to 575 800 tys. zł. 

Miejsce pierwsze na „Liście 10” największych przedsiębiorstw Podkarpacia według 

rentowności sprzedaży netto w 2015 roku zajęła DEVELOPRES Sp. z o.o. – stopa rentowności 

wynosi 17,2% 

Miejsce pierwsze na „Liście 10” największych przedsiębiorstw Podkarpacia według 

dynamiki przychodów ze sprzedaży w 2015 roku w porównaniu do 2014 roku: PETRO 

TRADE Sp. z o.o. – 924,58%. 

Lista spółek giełdowych Podkarpacia według kapitalizacji na koniec 2014 roku i 2015 

roku – ASSECO POLAND S.A. (Rzeszów): 
- kapitalizacja w mln zł na 30.XII.2014 – 4233,0  
- kapitalizacja w mln zł na 30.XII.2015 – 4714,4 

Kreatorzy Podkarpackiej Przedsiębiorczości za 2015 rok to: ASSECO POLANAD S.A. 

GK, NOWY STYL Krosno Sp. z o.o., Firma oponiarska DĘBICA S.A.14 

W nowym modelu rozwoju konieczne jest włączenie wszystkich regionów w procesy 

rozwojowe z wykorzystaniem atutów i przewag rozwojowych każdego z nich. Polityka 

regionalna powinna uwzględniać te działania, które prowadzą do zrównoważonego rozwoju 

społecznego, ekologicznego i gospodarczego. W minionym roku największy sukces 

rozwojowy w strukturze regionu w różnych sferach i branżach gospodarki odniosły 

organizacje, których można zdefiniować jako liderów regionu do których należą: 
• Centrum Medyczne Medyk – nowoczesna przychodnia, innowacyjne rozwiązania 

usprawniające obsługę, wszystkie badania w jednym miejscu, najwięcej lekarzy 
medycyny pracy na Podkarpaciu. Wszystko to z myślą o komforcie pacjentów.  

• „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II oferuje pacjentom komfortowe 
warunki pod okiem doświadczonych specjalistów oraz kompleksową opiekę.  

• Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 – leczy dzieci z całego regionu. Nowo otwarta II 
Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej to jedyny taki oddział 
w województwie.  

• WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa – platforma e-usług edukacyjnych to kolejny 
unijny projekt , który w najbliższym czasie zrealizuje WSPiA Rzeszowska Szkoła 
Wyższa. Wartość projektu to 5,6 mln zł., 85% pochodzi z programu RPO 
województwa. 

                                                      
14  Złota Setka, dodatek specjalny. Gazeta Codzienna Nowiny, Ranking największych firm Podkarpacia. 

29.09.2016. 
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• Deweloper Szerbud – siła solidności – konkurencja na rzeszowskim rynku 
deweloperskim jest coraz większa . Aby się w niej odnaleźć trzeba budować solidnie 
i być uczciwym wobec klientów oraz podwykonawców – przekonują właściciele 
firmy.  

• Promost Consulting – projekty przyszłości – to jedna z najlepszych w kraju firm 
tworzących infrastrukturę komunikacyjną. Przygotowuje się tu projekty 
innowacyjnych konstrukcji i prowadzi prace badawczo-rozwojowe.  

• N.G. Development – to jedna z najszybciej rozwijających się firm deweloperskich 
w Rzeszowie. Sztandarowa inwestycja tej spółki czyli Nasz Gaj przy Al. Powstańców 
Warszawy jest wizytówka dewelopera. 

• Hotel Arłamów – wypoczynek i rekreacja, to unikatowe miejsce na mapie Polski. 
Sąsiedztwo lasów i połonin, spokój i bogata infrastruktura. W Centrum Sportowym 
można trenować aż 22 dyscypliny. Całość dopełnia ciekawa historia i nazwiska 
znanych gości.  

• ZETO-Rzeszów – oferuje klientom rozwiązania, które przed kilkunastu laty można 
było zobaczyć tylko w filmach science fiction. Jeśli rozwój np. motoryzacji dziś 
postępuje, to rozwój informatyki pędzi. A ZETO-Rzeszów z nim.  

• Agencja Reklamy Interactive Vision – młody zespół specjalistów, innowacyjne 
pomysły, nieszablonowe projekty oraz indywidualne podejście do każdego klienta.  

• Grupa Polskich Sklepów Passa – Passa rozpoczęła działalność przed sześciu laty na 
Podkarpaciu, a następnie wkroczyła do Małopolski. Zaczynała od 25 sklepów, dziś 
w sieci jest ich 55 i będą przyłączać się kolejne. 

• „ALKA” – producent materacy i mebli – dynamicznie rozwijające się przedsię-
biorstwo, istnieje na rynku od 2007 roku, specjalizuje się w produkcji materacy 
i mebli sypialnianych, które charakteryzuje funkcjonalność oraz precyzja wykonania.  

• Gmina Tryńcza inwestuje w rozwój, od lat dba o zrównoważony rozwój i przeznacza 
znaczną część budżetu na inwestycje, dzięki temu poprawia stan infrastruktury 
oświatowej, kulturalnej, komunalnej, sportowej i drogowej. 

• Bank Spółdzielczy w Jarosławiu – w swej strategii zakłada, ze jego działalność 
powinna być efektywna i bezpieczna, a świadczone usługi wysokiej jakości. 
Ta strategia jest z powodzeniem realizowana – mówi prezes. 

• Makarony Polskie S.A. – to jeden z największych i najdynamiczniej rozwijających się 
producentów makaronu w Polsce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oferuje 
wyroby nie tylko smaczne ale i zdrowe. 

• Piekarnia Krupa – rozpoczęła działalność w 1937 roku, jej atuty to wieloletnie 
doświadczenie, sprawdzone naturalne receptury i bogaty asortyment 

• MPWiK Rzeszów – dbając o środowisko naturalne wykonało instalacje fotowolta-
iczna o mocy 1 MW, a w planach są następne ekologiczne instalacje. 
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• MZK w Leżajsku – spółka jest krajowym liderem w zakresie przetwarzania odpadów, 
o czym świadczą liczne nagrody przyznawane między innymi przez Ministerstwo 
Środowiska. MZK stale edukuje lokalną społeczność z zakresu ekologii.  

• MPGK Rzeszów – ma ponad 60 lat, stosuje efektywne metody pracy, dba o estetykę 
miasta i skuteczną segregację odpadów. 

• ZMM MAXPOL w Rzeszowie – to innowacyjność i nowe wdrożenia w licznych 
patentach i wzorach użytkowych. Stworzone w firmie projekty zdobywają prestiżowe 
nagrody. 

• Regamet spółka jawna Mielec – to jeden z czołowych producentów blachodachówek 
i blach trapezowych w Polsce. W ofercie posiada także bogaty wybór akcesoriów 
dachowych. 

• Szklane Tarasy – inwestycja w mieszkanie na całe życie, na pokolenia. Mieszkanie 
powinno cieszyć nie tylko w chwili zakupu ale i za 30 lat. 

• Autopart S.A. – w Mielcu działa jedna z najnowocześniejszych w Europie fabryk 
produkujących akumulatory do wszystkich typów pojazdów. Jej zespół inżynierski 
współpracuje z najlepszymi fachowcami z USA, Kanady, Korei. 

• Gas Trading Podkarpacie – przyszłość będzie ekologiczna, komfortowa, bezpieczna 
i będzie odpowiadać potrzebom niezawodności. 

• Filharmonia Podkarpacka – proponuje melomanom koncerty symfoniczne 
wypełnione zróżnicowanym repertuarem, w którym szczególne miejsce zajmuje 
muzyka polska15. 

Regionalna ekspresja rozwojowa uwzględniająca punkt ciężkości rozwoju powinna 

bazować na transparentności relacji, otwartości na przyszłość oraz podejściu wydajnościowym. 

Konieczne jest systematyczne budowanie zaufania mimo różnic identyfikując obszary 

wrażliwe, a idea czy koncepcja ekonomiczna, która może zmienić dotychczasowe 

uwarunkowania rozwoju może narodzić się wszędzie.  

PODSUMOWANIE 

Wzmożona zmienność procesów gospodarowania wywołuje potrzebę restrukturyzacji zarówno 

regionalnych przestrzeni gospodarczych jak również poszczególnych przedsiębiorstw, aby 

uniknąć problemów, które gwałtownie zagrażałyby funkcjonowaniu tradycyjnych 

przedsiębiorstw. Proces ten winien następować ewolucyjnie z uwzględnieniem kierunków 

przekształceń o których decydują siły rynkowe, ale także działań z sektora publicznego oraz 

interwencjonizmu państwa w procesy stymulowania i dynamizowania np. gospodarki 

innowacyjnej. Polska powinna obserwować globalne trendy ekonomiczne, technologiczne 

i próbować efektywnie zagospodarować te obszary, które nie zostały dotąd „zajęte” 

w strukturze gospodarki europejskiej.  

                                                      
15  Liderzy regionu – Gazeta Codzienna Nowiny, 16.03.2017. 
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Budowanie modelu gospodarki otwartej, partnerstwo w organizacji targów 

gospodarczych w Hanowerze (trzecia dekada kwietnia 2017 roku) pozwala uzyskiwać efekty 

wymierne w postaci nawiązywania kontaktów i ofert współpracy jako wynik i pochodna 

licznych spotkań i prezentacji, ale także miękkich korzyści ekonomicznych w postaci promocji 

gospodarki i ukazania jej przeobrażeń w kierunku budowania nowego modelu nowoczesności 

procesów.  

Aby efektywnie wykorzystać potencjał gospodarczy regionu muszą być realizowane 

skoordynowane działania, a zmiany w otoczeniu często staja się generatorem zmian 

endogenicznych.  
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KREOWANIE NOWEGO MODELU NOWOCZESNEJ  
GOSPODARKI REGIONU 

 

Streszczenie 
W opracowaniu przedstawiono wybrane elementy budowania nowoczesnej gospodarki w 
oparciu o założenia planu odpowiedzialnego rozwoju, wskazano na nowe koncepcje 
makroekonomiczne stymulujące procesy gospodarcze. Na przykładzie regionu podkarpackiego 
ukazano kierunki zmian determinujących rozwój gospodarki regionu oraz fragmenty rankingu 
najlepszych firm regionu. Opracowanie zawiera również wybrane kryteria i zasady budowania 
nowoczesnej gospodarki w aktualnych warunkach ekonomicznych oraz wskazano na liderów 
regionu tworzących skuteczny rozwój swoich organizacji, które przyczyniają się do tempa 
rozwoju społecznego i gospodarczego regionu. 

Słowa kluczowe: rozwój, plan, budowanie, lider, region, innowacje, gospodarka. 

 
 
 

CREATION OF A NEW MODEL  
OF REGION’S MODERN ECONOMY 

 
Abstract 

The paper presents selected items of building a modern economy based on assumptions of 
responsible development plan and also points out new macroeconomic concepts stimulating 
economic processes. Based on Podkarpackie District as an example, the article shows 
directions of changes determining development of economy in this region and parts of ranking 
of the best companies in the region. The study also includes some criteria and principles of 
building a modern economy under present economic conditions and points to region’s leaders 
which are creating effective development of their organizations and which are contributing to 
pace of social and economic progress of region. 

Keywords: development, program, building, leader, region, innovation, economy. 
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UWARUNKOWANIA ROZWOJU  
ENERGETYKI WIATROWEJ  

W POLSCE 

 

 

WSTĘP  

W ostatnich latach w polityce energetycznej Unii Europejskiej najważniejszą kwestią jest 

zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego1. Pierwszym elementem budowy tej polityki była 

opublikowana w marcu 2006 r. tzw. zielona księga „Europejska strategia na rzecz 

zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności i bezpieczeństwa dostaw energii”2. Do głównych 

obszarów priorytetowych Komisja Europejska zaliczyła: dokończenie budowy europejskich 

rynków energii, przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu, bezpieczeństwo dostaw 

energii i konkurencyjność zaopatrzenia, kreowanie warunków dotyczących rozwoju procesów 

innowacyjnych w zakresie technologii energetycznych oraz tworzenie spójnej wewnętrznej 

polityki energetycznej. Zostało to zapisane w opublikowanym w styczniu 2007 r. dokumencie 

zawierającym ramy polityki energetycznej Unii Europejskiej3. Zwrócono w nim uwagę na 

niekorzystne i wciąż pogarszające się perspektywy w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii 

w postaci wzrastającego uzależnienia Unii Europejskiej od importu energii, zwłaszcza 

w przypadku ropy i gazu. Przekładać się to będzie na rosnące ryzyko polityczne 

i ekonomiczne. W celu jego ograniczenia istotne będą następujące działania: stworzenie 

wewnętrznego rynku energii, zwiększanie efektywności wykorzystania energii oraz jej 

wytwarzania ze źródeł odnawialnych jak też zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania 

energii jądrowej. To wszystko znalazło odbicie w tzw. pakiecie energetyczno-klimatycznym  

„3 x 20%” Chodzi w nim o plan działań do 2020 roku, po pierwsze – w zakresie ograniczenia 

                                                      
1  IEA Energy Policies Review, The European Union 2008, OECD/IEA, 2008, s. 78. 
2  EC European Commission, Green Paper. A European Strategy for Sustainable Competitive and Secure 

Energy, COM (2006) 105, Brussels, 2006. 
3  EC European Commission, An Energy Policy for Future, COM (2007) 1, Brussels 2007, s. 3. 
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zużycia energii o 20%, po drugie – zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20% oraz, po 

trzecie – zwiększenia o 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie zużycia energii. 

Realizacja tych celów ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Unii.  

Obecnie podstawowe wyzwania dla sektora elektro-energetycznego w Polsce są tożsame 

z celami formułowanymi na szczeblu Unii Europejskiej. Pakiet energetyczno-klimatyczny 

nakłada obowiązek uzyskania produkcji energii z odnawialnych źródeł (OZE) przez Polskę do 

2020 roku na poziomie 15% finalnego zużycia energii. Cel ten został ostatnio potwierdzony 

w kilku dokumentach strategicznych, m.in. w „Strategiach Rozwoju Kraju” – średnio-

okresowej4 i długookresowej (trzecia fala nowoczesności)5. Planem wykonawczym do 

osiągnięcia celu 15% energii z OZE w Polsce jest Krajowy Plan Działania w zakresie energii 

ze źródeł odnawialnych6. 

Wg F. Birola, głównego ekonomisty Międzynarodowej Agencji Energetycznej, 

w sytuacji Polski „nie wolno żałować środków na rozwój własnych źródeł energii7. Nadrzędną 

kwestią dla Polski jest ograniczenie uzależnienia energetyki od gazu ziemnego importowanego 

z Rosji. W związku z tym, koniecznością stają się działania ukierunkowane na energo-

oszczędność, rozwój „czystych” technologii wykorzystania węgla oraz inwestowanie 

w odnawialne źródła energii.  

Celem prezentowanego artykułu jest ukazanie miejsca i roli energetyki wiatrowej 

w obszarze odnawialnych źródeł energii w świetle literatury przedmiotu oraz w polityce 

energetycznej Unii Europejskiej i Polski.  

1.  CHARAKTERYSTYKA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII  

Wraz z rozwojem przemysłu rosło zapotrzebowanie na paliwa kopalne, takie jak węgiel 

kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny. Ich intensywna eksploatacja wraz 

z zanieczyszczeniami jakie generują zmusiły ludzkość do poszukiwania nowych źródeł energii, 

które nie byłyby tak uciążliwe dla środowiska naturalnego. Takimi źródłami są8:  
• promieniowanie słoneczne (energia słoneczna), 
• energia wiatru (energetyka wiatrowa), 
• energia spadku wód, 
• energetyka wodna, 
• biomasa (energia spalania roślin), 
• energia geotermalna (energia gorących wód głębinowych), 

                                                      
4  Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Strategia Rozwoju Kraju 2020 (http://www.mrr.gov.pl/roz-

woj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/SRK_2020_112012_1.pdf (dostęp 25.05.2017). 
5  Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030 https://mac.gov.pl/wpcontent/uploads/2013/02/Stra-

tegia-DSRK-PL2030-RM.pdf  (dostęp 25.05.2017). 
6  http://www.mg.gov.pl/files/upload/12326/kpd_rm.pdf  (dostęp 25.05.2017). 
7  20 pytań do Faitha Birola, Forbes 2008 nr 7. 
8  http://www.energia-odnawialna.net/ (dostęp 27.05.2017). 
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• energia przypływów i odpływów mórz oraz różnicy temperatury wody 
powierzchniowej i głębinowej, 

• energia rozszczepiania pierwiastków promieniotwórczych (energia jądrowa). 
 

 

Rys. 1. Podział odnawialnych źródeł energii 
Źródło: Materiały edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii (praca zbiorowa),  

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Warszawa, 2010. 
 

Z powodu zawirowań polityczno-ekonomicznych ceny tradycyjnych paliw kopalnych 

mają trend wzrostowy, a urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej stają się coraz 

wydajniejsze i tańsze, stąd też znajdują się w zasięgu cenowym coraz większej liczby 

potencjalnych odbiorców. Dążenia do energetycznego uniezależnienia się poszczególnych 

państw sprzyjają rozwojowi odnawialnych źródeł energii. 

Odnawialne zasoby energii – w przeciwieństwie do tradycyjnych źródeł energii, takich 

jak węgiel, ropa, gaz czy uran, których naturalne zasoby systematycznie się kurczą – utrzymują 

się na stałym poziomie i dotąd, dopóki będzie trwał Układ Słoneczny wraz z Ziemią, nie 

ulegną one wyczerpaniu.  

Istotną zaletą odnawialnych źródeł energii jest ich proekologiczność polegająca na tym, 

że są one nierozerwalnie związane z aktywnością Słońca, Księżyca i Ziemi9. W tabeli 1 

dokonano podziału odnawialnych źródeł energii oraz wskazano możliwości technicznej 

konwersji energii pierwotnej w inne jej formy łatwiejsze do wykorzystania. 

Udziały poszczególnych rodzajów energii odnawialnej w ogólnym potencjale 

technicznym światowych źródeł odnawialnych kształtują się następująco10: 
• biomasa 34,7%, 

                                                      
9  W.M. Lewandowski, E. Klugman-Radziemska, Proekologiczne odnawialne źródła energii. Kompendium. 

PWN Warszawa 2017, s. 74. Szerzej nt. OZE zob. [w:] R. Tytko, Odnawialne źródła energii, Wyd. OWG 
Warszawa 2009 oraz F. Krawiec, Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego, 
Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2010. 

10  M. Ligus, Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści, CeDeWu.pl 
Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2012, s. 111.  
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• energia wiatru 17,4%, 
• energia wodna 17,4%, 
• energia słoneczna (konwersja lokalna) 12,8%, 
• energia geotermalna 11,6%, energia maretermiczna (zasoby wynikające z różnicy 

temperatury głębin i powierzchni mórz) 5,8%, 
• energia maremotoryczna (energia pływów fal i prądów morskich) 0,3%. 

 

Tab. 1. Podział odnawialnych źródeł energii oraz techniczne możliwości jej konwersji 

 
Źródło: Raport Komisji Europejskiej; A Community Strategy to promote combined heat and power (CHP) 

 and dismantle barriers to its development, COM (97), 514, 1997  

2.  SPECYFIKA ENERGETYKI WIATROWEJ  

Z powyższego zestawienia wynika, że udział energii wiatru w ogólnym potencjale OZE jest 

znaczący (drugie miejsce ex aequo z energią wodną). Wiatr awansował z niszowego do 

uznanego źródła energii i trafił już do energetycznego mainstreamu.  

Na powstawanie, kierunek i prędkość wiatru wpływa bardzo wiele czynników. Krążenie 

powietrza jest spowodowane różnicami ciśnienia i rotacją Ziemi. Wiatr z jednej strony zagraża 

naszym majątkom, zdrowiu czy nawet życiu (trąby powietrzne, huragany itp.) a z drugiej 

strony przynosi też wiele dobrego – pomaga w zapylaniu roślin i produkuje energię.   
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W 2014 r. inwestycje w energetykę wiatrową sięgnęły w skali globu prawie 100 mld 

dolarów. Wg niedawnego raportu Joint Research Center – unijnego instytutu badawczego, 

łączna moc turbin wiatrowych na świecie wzrosła w ciągu dwóch dekad ponad stukrotnie  

– 3,5 do 370 gigawatów (GW)11.  

W samym tylko 2014 roku przybyło 53,0 GW, z czego prawie połowę zainstalowano 

w Chinach. Obecnie w Europie energia wiatrowa zaspokaja ok. 8% zapotrzebowania na prąd. 

Liderem jest Dania, której udział wynosi już 40%, a w Irlandii, Portugalii, Hiszpanii od  

20-25%.  

W Wielkiej Brytanii i w Niemczech turbiny wiatrowe dostarczają blisko 10% 

prądu. Autorzy wspomnianego wcześniej raportu Joint Research Center przewidują, że  

w 2020 roku z wiatru będzie pochodziła 1/8 energii elektrycznej wytwarzanej w Unii 

Europejskiej.  

Autorzy raportu Wind Vision zamówionego w 2015 r. przez Amerykański Departament 

Energii twierdzą, że w USA udział wiatrów w produkcji energii elektrycznej wynosi 5% zaś 

w 2030 r. może wynieść 20% a w roku 2050 – 35%.  

Interesującym i niemal klinicznym przykładem całych sieci energetycznych, których 

wiatr jest ważnym, ale nie jedynym ogniwem jest wyspa Bornholm położona 100 km od 

polskich wybrzeży, której mieszkańcy w ramach europejskiego projektu EcoGrid testowali 

przez 2,5 roku – od jesieni 2012 do wiosny 2015 program czy da się żyć wygodnie, zużywając 

o 1/3 mniej prądu i wytwarzając go z wiatru, słońca i siana12.  

Celem eksperymentu było sprawdzenie czy wyspa w krótkim czasie będzie mogła się 

uniezależnić energetycznie od reszty świata. Bornholm jako podmiot eksperymentu wybrano 

z trzech powodów.  

Po pierwsze jest on wyspą pozbawioną własnych konwencjonalnych zasobów energii.  

Po drugie – ma odpowiednie rozmiary, tzn. nie jest ani zbyt duży ani zbyt mały. Po trzecie już 

obecnie ponad połowa prądu na wyspie pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie 

z wiatru. Dlatego wyspa ta stała się duńskim poligonem energetycznym.   

3.  ZALETY I WADY SIŁOWNI WIATROWYCH 

Siłownie wiatrowe mają następujące zalety: 
• energia wiatru jest bezpłatna, 
• nie zanieczyszczają środowiska naturalnego, 
• mogą być budowane na nieużytkach (wybrzeże morskie, pustynie, skały), 

                                                      
11  Nt. stanu i kierunków rozwoju energetyki wiatrowej w USA zob. S. Krawiec, rozdział 7 [w:] Odnawialne 

źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy (red. nauk. F. Krawiec), 
s. 129 i nast.  

12  A. Hołdys, Przodem do wiatru. Wiatr mógłby bez trudu zaspokoić 1/3 potrzeb energetycznych świata. 

W Danii zaspokaja już ponad połowę [w:] Jak zmieniamy Ziemię, Wynalazki, które wstrząsnęły światem, 
Niezbędnik Inteligenta Polityki 1/2016, s. 37-38. 
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• zapewniają nowe miejsca pracy (na podstawie duńskich i niemieckich doświadczeń 
stwierdzono, że instalacja o mocy 1000 MW daje stałe zatrudnienie w sposób 
pośredni lub bezpośredni 5000-7000 osobom13.  

Wadami siłowni wiatrowych są14: 
• wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, 
• mogą doprowadzić jak to wynika z doświadczeń niemieckich do destabilizacji 

systemu energetycznego kraju, 
• z uwagi na cykliczność pracy wymagają stosowania akumulatorów energii, 
• stanowią zagrożenie dla ptaków, 
• amatorskie konstrukcje pracują dosyć głośno, wpadają w drgania będące źródłem 

infradźwięków 

4.  ROZWÓJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE 

Zarówno w materiałach organizacji branżowych jak i w dokumentach rządowych – energetyka 

wiatrowa jest prezentowana jako podsektor o największym potencjale rozwoju do 2020 roku 

w sektorze energetyki odnawialnej. 

 Istotny wpływ na politykę państwa w tym obszarze mają dyrektywy unijne wspierające 

segment odnawialnych źródeł energii jak też zobowiązania Polski wynikające z tzw. pakietu 

energetyczno-klimatycznego. Jednakże wewnętrzne uwarunkowania Polski, zarówno 

polityczne, ekonomiczne jak i społeczne powodują, że rozwój energetyki wiatrowej nie jest 

jednoznacznie określony.  

Kiedy w marcu 2005 r. wprowadzono w wyniku nowelizacji prawa energetycznego 

system zielonych certyfikatów będących wsparciem dla produkcji energii z OZE – zaczął 

dynamicznie rozwijać się podsektor energetyki wiatrowej15.  

W 2012 r. poziom produkcji energii elektrycznej z turbin wiatrowych osiągnął 3%  

w ogólnokrajowym bilansie energetycznym. Natomiast zgodnie z unijnymi zobowiązaniami 

Polski do 2020 energia elektryczna ze źródeł odnawialnych powinna stanowić 15%  

w całkowitym zużyciu energii brutto.  

Na wdrożenie unijnej dyrektywy o OZE Polska miała czas do 5 grudnia 2010 r., lecz 

z powodu opóźnień w połowie marca 2013 roku Komisja Europejska skierowała do Trybunału 

Sprawiedliwości UE wniosek przeciwko Polsce i domaga się nałożenia na Polskę kar 

w wysokości 133 tys. euro za każdy dzień zwłoki we wdrażaniu tejże dyrektywy. Stąd też 

polscy decydenci nie mają wyjścia i muszą określić czy i jak będzie się rozwijać w Polsce 

energetyka odnawialna w ciągu najbliższych lat16. 

                                                      
13  W. Romaniszyn, Energia z siły wiatru, cz. 2. Ekobałtyk 1999, Nr 3/4, s. 34-36. 
14  Ibidem. 
15  Vide Energetyka wiatrowa w Polsce, TPA Horwath, 16.10.2012. 
16  Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji (red. nauk. 

K.M. Księżopolski, K.M. Pronińska, A. E. Sułowska), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 138. 
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Rys. 2. Struktura mocy zainstalowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym, (w %) 
Źródło: Polskie Sieci Energetyczne (za Rzeczpospolita z 7.06.2017  

A.W. Krusińska, Jak zmniejszyć rolę węgla w produkcji energii) 
 

Z powyższego wykresu wynika, że obecnie udział elektrowni wiatrowych i innych 

odnawialnych źródeł wynosi 14% zaś udział elektrowni węglowych 71%. Do 2050 r. zużycie 

węgla w energetyce powinno wynieść 50% co ma kosztować naszą energetykę ok. 200 mld 

złotych. Do końca 2017 roku ma być gotowa polityka energetyczna Polski do 2050 r. 

Utrzymanie dominującej pozycji węgla będzie bardzo trudne, bo UE, która jako całość 

odpowiada za 11% globalnej emisji CO2, szykuje kolejne zaostrzenie polityki klimatycznej. 

Tzw. pakiet zimowy obejmujący propozycje nowych unijnych dyrektyw, które mają wejść 

w życie po 2020 roku dopuszcza do użycia nowe urządzenia z maksymalną emisją CO2 na 

poziomie 550 g/kWh. Jednakże Parlament Europejski już teraz dąży do jeszcze większych 

ograniczeń, proponując zapis o emisji na poziomie 450 g/kWh. Nasze najlepsze elektrownie 

węglowe emitują ok. 700 g CO2/kWh. Optymizmem nie napawa fakt, że tyle też będą 

emitować nowe bloki, które powstają w Opolu, Kozienicach i Jaworznie.  

Z poniższych wykresów wynika po pierwsze dominująca rola elektrowni wiatrowych 

w strukturze mocy zainstalowanej w OZE. Po drugie znaczący spadek cen zielonych 

certyfikatów, który wynika z ich nadpodaży i stanowi istotne źródło problemów całej branży 

OZE i po trzecie wzrost udziału OZE z niecałych 10% w roku 2010 do prognozowanego 

poziomu prawie 16% w roku 2020.   
W ciągu ostatnich 10 lat branża wiatrowa w Polsce zainwestowała 32 mld zł a na koniec 

2016 r. legitymowała się poziomem 5,8 GW podczas gdy cała branża odnawialnych źródeł 
energii miała 8,4 GW. Ograniczenia pokazane w tabeli 2. znalazły wyraz w ustawie o odna-
wialnych źródłach energii, która drastycznie ogranicza rozwój farm wiatrowych w Polsce17.  

                                                      
17  Zob. Ustawa z 28 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw. Dziennik Ustaw 

28.06.2016 poz. 925. Zob. także A. Krzyżanowska, Wiatraki daleko od ludzi, Dziennik Gazeta Prawna z 23 
lutego 2016 nr 36 i I. Sudak, Rząd PIS dobija farmy wiatrowe, Gazeta Wyborcza z 7 kwietnia, 2017 oraz  
R. Omachel, Kosztowne ratowanie górnictwa, węglowy skansen (Rząd PIS najpierw wykosił wiatraki, teraz 
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Rys. 3. Moc zainstalowana w OZE w MW; Cena zielonych certyfikatów w zł/MWh  
oraz Krajowy cel OZE na 2020 r. w proc. 

Źródło: URE, stan na 2016 r.; TGE średnia cena w miesiącu ważona wolumenem; KPD za A. Wieczerzak-Krusińska, Skargi 
za wiatraki do ministra Tchórzewskiego, Rzeczpospolita z 5 maja 2017 r. 

 

Z rys. 4. wynika, że aktualnie Polska posiada ponad 5000 MW mocy zainstalowanej 
w wiatrakach a produkują one tylko 1500 MW. Według Ministra Energii K. Tchórzewskiego 
„farmy wiatrowe są źródłem energii, które wymaga utrzymywania takiej samej ilości mocy 
w elektrowniach węglowych aby gdy nie ma wiatru nie zabrakło nam energii”, co ma 
w konsekwencji prowadzić do niepotrzebnej emisji CO2. Wiceminister energii A. Piotrowski 
stwierdza, że energetyka wiatrowa w Polsce ma zaledwie kilkunastoprocentowy współczynnik 
wykorzystania mocy, co oznacza, że w naszym kraju nie ma warunków dla tej technologii18. 
Jest faktem, że elektrownie wiatrowe oprócz paneli solarnych (fotowoltaicznych) są najbardziej 
chimerycznym źródłem energii. Co zatem spowodowało, że w ciągu ostatnich 15 lat przybyło 
ich na świecie ponad 400 tys. MW (z czego 140 tys. MW w Europie a 5,5 tys. MW w Polsce), 
czyniąc je najszybciej rozwijającą się technologią energetyczną? Nie ma przecież miejsc na 

                                                                                                                                                   
utrudnia życie wytwórcom innych odnawialnych źródeł energii. Wspiera w ten sposób firmy energetyczne, które 

sypnęły groszem na ratowanie państwowych kopalń), Newsweek Biznes z 11-17.07.2016, s. 66-68. 
18  10 faktów i mitów o farmach wiatrowych w Polsce http://wysokienapiecie.pl/oze/1479-energetyka-

wiatrowa-w-polsce-fakty-mity-2016 (dostęp 29.05.2017). 



Gospodarka i Finanse.  Zeszyt 8.  Polska i świat wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych. 

 

193 

Ziemi, w których wiatr wieje ciągle i jednostajnie odpowiadając dokładnie zmianom 
zapotrzebowania odbiorców na moc. 
 

Tab. 2. Najważniejsze ograniczenia środowiskowe i przestrzenne dla technologii stosowanych 
w energetyce wiatrowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Źródło: Klimat i energia. Wyzwania przyszłości a konieczność teraźniejszości. MSZ, Warszawa 2010, s. 48. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Rys. 4. Moc farm wiatrowych w Polsce 
Źródło: Polskie Sieci Energetyczne - http://odnawialnezrodlaenergii.pl/energia-wiatrowa-aktualnosci/item/2684-10-faktow-i-

mitow-o-farmach-wiatrowych-w-polsce  (dostęp 25.05.2016). 
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Wynika z tego, że rządy większości państw świata są nieodpowiedzialne, ulegając 

zbiorowej ekohisterii i zachęcając biznes do inwestowania setek miliardów euro w technologię, 

która w końcu musi – jak przekonują polscy politycy – doprowadzić do blackoutu19. 

Z uwagi na to, że nowelizacja ustawy o OZE i tzw. ustawa odległościowa20 

zablokowały w praktyce rozwój lądowej energetyki wiatrowej, zielone światło stoi przez 

farmami zlokalizowanymi na pełnym morzu21. W ciągu czterech lat w odległości 23 km od 

Łęby, na akwenie o powierzchni 120 km2 powstanie pierwsza polska elektrownia 

zlokalizowana na wodzie. Łączna moc elektrowni ma wynieść 1,2 GW. Dla porównania 

wiatraki stawiane na lądzie mają zazwyczaj po 2-2,5 MW.  

 

 

Rys. 5. Projektowana przez Polenergię farma wiatrowa na Bałtyku 
Źródło: Polenergia, za Gazeta Wyborcza z 5 sierpnia 2016 r.  

 

Morskie elektrownie wiatrowe buduje się od niedawna, bowiem pierwsza powstała na 

wodach Wielkiej Brytanii zaledwie 8 lat temu. Kolejne elektrownie zaczęli stawiać Niemcy, 

Chińczycy, Duńczycy a ostatnio także Francuzi. Łączna moc morskich farm wiatrowych na 

koniec 2015 r. osiągnęła poziom 11 GW. Tylko w 2015 r. uruchomiono morskie elektrownie 

wiatrowe o mocy 3,7 GW, co stanowi trzecią część całości i ponad 90% wszystkich mocy 

oddanych w tym roku do użytku na całym świecie.   

                                                      
19  Zob. K. Świerczyńska, Wiatr mocy. Postęp w dziedzinie energetyki wiatrowej jest szybszy niż się 

spodziewaliśmy-już wkrótce turbiny mają osiągać moc 10 MW. Czyżby wiatr był sposobem na galopujące 

ceny energii z ropy i węgla? Focus – Czerwiec 2012, s. 98-100 oraz M. Niewiadomski, Polska niemoc. Być 
może w Polsce musi dojść do blackoutu, by nasi decydenci wreszcie zrozumieli, że utrzymywanie monopolu 

węgla w energetyce jest kosztowne i nieefektywne, Uważamrze.pl, nr 6 2016, s. 60.  
20  Ustawa odległościowa z dn. 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. 
21  A. Sofuł, Wiatraki wypływają na pełne morze, Dziennik Gazeta Prawna z 13 września 2016, s. A11.  
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R. Stankiewicz z firmy Polenergia, która będzie budować ww. farmę na Bałtyku twierdzi, 

że za kilka lat energetyka odnawialna będzie jeszcze bardziej ceniona, gdyż nie tylko jest 

najzdrowsza i najlepsza dla klimatu, ale też okazuje się najtańszym źródłem energii. Stąd też w 

dłuższej perspektywie żaden kraj od niej nie ucieknie22.  

Potwierdzeniem tego jest ubiegłoroczny raport Bloomberg New Energy Finance, który 

prognozuje, że do 2020 r. moc zainstalowana w farmach wiatrowych na morzu wniesie  

40,4 GW, a te kraje, które nie będą produkowały znaczącej części energii ze źródeł 

odnawialnych, będą miały dużo wyższe koszty energii i mniej konkurencyjne gospodarki.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 6. Inwestycje w energię odnawialną w ujęciu sektorowym w latach 2004–2016 w mld $ 

Źródło: Bloomberg New Energy Finance, https://about.bnef.com/clean-energy-investment/  z dnia 29.05.2017 

ZAKOŃCZENIE  

Mając na uwadze rewolucję energetyczną na świecie i ambitne cele klimatyczne Unii 

Europejskiej, Polska musi stworzyć zupełnie nową strategię energetyczną. Energetyka jest 

dzisiaj obszarem szalonego wyścigu, którego celem jest najbardziej efektywna produkcja 

energii z dostępnych źródeł (głównie odnawialnych) i poszukiwanie taniego sposobu jej 

magazynowania. Energia musi być tania a niskie koszty prądu oznaczają bardziej 

konkurencyjną gospodarkę. Dostęp do surowców i energii musi być wolny i powinny nim 

rządzić prawa rynku, a nie doktryna polityczna producenta surowców bądź energii. Ogromnie 

wzrasta znaczenie ochrony środowiska. Walka o klimat jest nie tylko domeną Europy bowiem 

pogrążone w bezustannym smogu Chiny skonstatowały, że skutki zmian klimatu są 

katastrofalne i w globalnym wyścigu ignorowanie tego problemu oznacza przegraną. 

                                                      
22  M. Dzwonnik, Prąd z malowniczych mega wiatraków, Wyborcza.biz z 5 sierpnia 2016 r., s. 10 
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W Państwie Środka jest zainstalowana obecnie 1/3 globalnych mocy turbin wiatrowych. 

W sytuacji gdy Wielka Brytania zamyka ostatnią kopalnię węglową Polska produkuje 70% 

energii z czarnego złota, gdyż mamy go pod dostatkiem i poza tym rząd nie chce rozdrażniać 

tysięcy górników, co na dłuższą metę będzie bardzo kosztownym zabiegiem. Pozyskiwanie 

energii w najbardziej prymitywny sposób, tzn. przez spalanie surowców stawia nas 

w technologicznym zaścianku świata. Wg raportu WHO 33 z 50 najbardziej zanieczyszczo-

nych miast Unii Europejskiej leży w Polsce, rocznie z tego powodu umiera 4 tys. osób. Być 

może w Polsce musi dojść do blackoutu by nasi decydenci wreszcie zrozumieli, że istnieje 

pilna potrzeba wykreowania nowej strategii energetycznej, która będzie uwzględniała 

zrównoważony rozwój całego kraju a nie tylko interesy jednego regionu. Dywersyfikacja 

powinna dotyczyć źródeł wytwarzania energii, wśród których istotny aczkolwiek malejący 

udział powinna mieć tzw. czysta energetyka węglowa a rosnący odnawialne źródła energii 

w tym zwłaszcza energetyka wiatrowa, bowiem koszt energii elektrycznej z turbin 

wiatrowych- w przeciwieństwie do tradycyjnych źródeł energii – maleje. Z tego względu 

polski rząd, mając na uwadze coraz większą presję regulacyjną wynikającą z pakietu 

energetyczno-klimatycznego oraz projektowane systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii 

w miksie energetycznym do 27% w 2030 roku, powinien rozważyć strategię rozwoju jednej 

dużej grupy energetycznej, rozwijającej technologię i produkcję energii elektrycznej z OZE,  

w tym zwłaszcza energetyki wiatrowej nie tylko w Polsce, ale także w skali całej Europy. 

Naturalnym kandydatem do roli „narodowego zielonego czempiona energetycznego” jest 

Energa, która znajduje się na polskim Wybrzeżu, co potencjalnie ułatwia zarządzanie 

projektami dużych farm wiatrowych typu offshore. Tego typu podmiot mógłby rozwijać  

i finansować badania i pozyskiwać coraz bardziej zaawansowany know-how, dysponując 

aktywami w różnych częściach Europy. Warunkiem jego funkcjonowania jest przyjęcie 

stabilnej, długofalowej strategii energetycznej Polski, z określeniem wspólnej wizji rozwoju 

energetyki odnawialnej. Ostatnie kilka lat były niestety dla inwestorów czasem 

niewykorzystanym z powodu dużego ryzyka częstych zmian regulacyjnych, które hamowały 

wiele projektów inwestycyjnych (chodzi tu o liczne zmiany koncepcji ustawy o OZE). Jako 

swoisty paradoks można obecnie uznać fakt, że Polska, która w ostatniej dekadzie dokonała 

jednej z największych redukcji emisji CO2 wśród państw europejskich ma opinię największego 

truciciela środowiska, zaś takie kraje jak Niemcy i Francja, mimo o wiele wyższych emisji 

gazów cieplarnianych w porównaniu z Polską uchodzą za światowych prymusów rozwoju 

energetyki odnawialnej i walki z globalnym ociepleniem.  

Lokalnym sposobem na braki prądu mogłoby być stworzenie klastra energii, w skład 

którego wchodziłyby różne jej źródła, tj. odnawialne (wiatr, słońce, geotermia, biomasa itp.) 

i nieodnawialne (jako uzupełniające), plus ewentualnie magazynowanie, co dałoby szansę na 

optymalne wykorzystanie lokalnych możliwości i ograniczenie uzależnienia od centralnych 

systemów dostaw energii. Polska ma duży potencjał do rozwoju klastrów energii, które mogą 
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stać się ważnym elementem systemu energetycznego, wspierając rozwój obszarów mniej 

zurbanizowanych. Warunkiem ich powstania jest reforma rynku energii i uruchomienie 

środków na wsparcie pionierskich inicjatyw klastrowych23.  
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Streszczenie 
Celem prezentowanego artykułu jest ukazanie miejsca i roli energetyki wiatrowej w obszarze 
odnawialnych źródeł energii oraz wskazanie uwarunkowań i perspektyw jej rozwoju w Polsce 
na tle realizowanej polityki energetycznej Unii Europejskiej.  
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Abstract 
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ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI POLICJI W OBSZARZE 
ZWALCZANIA PRZESTĘPSTW KORUPCYJNYCH  

NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ  
NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU  

„BEZPIECZEŃSTWO GOSPODARCZE STREFY SCHENGEN” 

 

 

PRAWNE I ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA WALKI 
Z KORUPCJĄ W ŚWIETLE LEGISLACJI UNII EUROPEJSKIEJ 

Korupcja oraz nadużycia finansowe przynoszą znaczące szkody gospodarce oraz 

społeczeństwu każdego państwa, a problem dotyczy również – z większym lub mniejszym 

nasileniem – każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Szacuje się, że sama 

korupcja kosztuje gospodarkę UE 120 mld euro rocznie, co stanowi niewiele mniej od 

zasobów rocznego budżetu unijnego1. Z tego powodu walka z korupcją jest istotnym 

czynnikiem w procesie zwiększenia konkurencyjności Wspólnoty na globalnym rynku 

gospodarczym. 

Należy podkreślić, iż zwalczanie przestępstw korupcyjnych należy do kompetencji 

krajów członkowskich, które mają do dyspozycji większość instrumentów prawnych 

i instytucji umożliwiających zapobieganie korupcji oraz jej zwalczanie. Zgodnie 

z postanowieniami art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, państwa 

członkowskie mają obowiązek zwalczać nadużycia finansowe i wszelkie inne działania 

nielegalne naruszające interesy finansowe UE. Dodatkowo, art. 53(b) Rozporządzenia 

Finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich stanowi, 

że w przypadku gdy Komisja realizuje budżet przez zarządzanie dzielone, państwa 

członkowskie mają obowiązek podjęcia wszelkich dostępnych środków prawnych, 

wykonawczych, administracyjnych i innych niezbędnych do ochrony interesów finansowych 

UE, przy czym środki te obejmują zapobieganie i usuwanie nieprawidłowości i nadużyć.  

                                                      
1  Walka UE z nadużyciami finansowymi i korupcją, Komisja Europejska, UE 2015. 
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Powyższe wytyczne mają na celu wsparcie poszczególnych państw członkowskich 

w realizacji artykułu 95(2) Rozporządzenia Finansowego dotyczącego wymogu 

przekazywania do właściwego urzędnika informacji o kandydatach i oferentach, którzy są 

w sytuacji wykluczenia i gdzie zachowanie danego operatora było szkodzące dla interesów 

finansowych UE. 

Korupcja jest zjawiskiem sprzyjającym nielegalnym mechanizmom podejmowania 

decyzji kształtujących relacje w przestrzeni publicznej. Korupcją, w rozumieniu Ustawy 

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jest czyn: 
1) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, 

bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej 
funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za 
działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji; 

2) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną 
bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub 
dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich 
korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej 
funkcji; 

3) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań 
względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu 
lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną 
do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz 
takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz 
jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które 
narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie; 

4) popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań 
względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu 
bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora 
finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej 
jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub 
obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian 
za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi 
społecznie szkodliwe odwzajemnienie.2 

Na występowanie zjawiska korupcji narażona jest każda dziedzina życia społecznego, 

w szczególności te obszary, gdzie od decyzji pojedynczych osób zależy pozytywne lub 

negatywne załatwienie danej sprawy. Pamiętać należy, iż przestępstwa korupcyjne wypaczają 

mechanizmy funkcjonowania demokracji i zasad wolnego rynku. 

Do działań korupcyjnych należą przede wszystkim: 

                                                      
2  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U.2016.0.1310).  
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1) korupcja dotycząca płatności – tzw. „łapówki” mogą przyjąć formę pieniężną, 
rzeczową (wartościowe upominki) lub wynikać z działań mających na celu 
skorumpowanie odbiorcy odnoszącego wymierną korzyść. Katalog takich działań jest 
szeroki, obejmuje m.in. bezpłatne korzystanie z dóbr i usług, transakcje z zafałszo-
waną wartością (zakup po zaniżonej cenie lub sprzedaż po zawyżonej), umówiona 
prowizja od kontraktu opłaconego przez pośrednika itp. Płatności korupcyjne 
sprzyjają występowaniu innego rodzaju nadużyć finansowych, takich jak fikcyjne 
wydatki, fałszywe faktury czy niespełnienie warunków umowy; 

2) wpływ korupcyjny – odzwierciedlony przede wszystkim w obszarze zamówień 
publicznych jako niewłaściwy wybór trybu zamówienia (nieuzasadnione stosowanie 
zamówień z wolnej ręki), wysoka cena niewspółmierna do rzeczywistej wartości 
przedmiotu zamówienia, nadmierne ilości zakupów, akceptacja braku dostaw i in. 

Unia Europejska, za  pośrednictwem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF), wspiera państwa członkowskie w prowadzeniu  dochodzeń i ściganiu 

przypadków korupcji i nadużyć finansowych dotyczących budżetu UE. Główne cele 

działalności OLAF to: 3 
- ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej przez prowadzenie dochodzeń 

w sprawie nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań;  
- wykrywanie i badanie poważnych przypadków związanych z wypełnianiem 

obowiązków służbowych przez członków i pracowników instytucji i organów UE, 
które mogłyby podlegać wszczęciu postępowania dyscyplinarnego lub karnego; 

- wspieranie Komisji Europejskiej w opracowywaniu i wdrażaniu strategii politycz-
nych w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania. 

Należy podkreślić, że OLAF nie ma kompetencji do samodzielnego ścigania sprawców, 

natomiast jako w pełni niezależny organ może prowadzić dochodzenia wewnątrz każdej 

organizacji w strukturze Unii Europejskiej oraz każdego państwa członkowskiego, a także 

w tych krajach spoza UE, w których wydatkowane są fundusze pochodzące z budżetu 

unijnego. 

Polska, po wejściu w roku 2004 do Unii Europejskiej, przystąpiła do Konwencji 

w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw 

członkowskich Unii Europejskiej. Polska związana jest również Decyzją Ramową Rady 

2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze 

prywatnym oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2012 r. 

w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem 

prawa karnego (2012/0193 (COD)). 

                                                      
3  Walka UE z nadużyciami finansowymi i korupcją, Komisja Europejska, UE 2015. 
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MECHANIZMY ZWALCZANIA PRZESTĘPSTW KORUPCYJNYCH 
W POLSCE 

Zachowania korupcyjne w Polsce oraz większości państw dawnego bloku sowieckiego mają 

silne korzenie w minionym okresie komunizmu, którego upadek w 1989 roku i coraz szersze 

funkcjonowanie zasad wolnego rynku  nie spowodowały niestety upadku zjawiska  korupcji. 

Korupcja przez kilkadziesiąt lat Polski Ludowej oraz przynajmniej dekadę po jej schyłku 

miała charakter systemowy, a jej uczestnikami byli niemal wszyscy obywatele państwa. 

Permanentny kryzys ekonomiczny, ilość dóbr na rynku niewspółmierna do potrzeb 

konsumpcyjnych społeczeństwa, a także upartyjnienie struktur administracji oraz centralnie 

planowanej gospodarki, nasilały różne formy korupcji, takie jak kumoterstwo, klientelizm czy 

nepotyzm. Z kolei po 1989 roku przestępstwa korupcyjne stały się niemalże nieodłącznym 

elementem procesu prywatyzacji majątku państwa. Polska XXI wieku również nie jest wolna 

od patologii korupcyjnych, jak chociażby tzw. afera Rywina (2002), afera Orlenu (2004), afera 

gruntowa (2007), afera Beaty Sawickiej (2007), afera hazardowa (2009) czy też afera przy 

prywatyzacji PLL LOT (2011). 

Pierwszym program zwalczania korupcji w Polsce został przyjęty w 2002 roku – była 

nim Strategia antykorupcyjna na lata 2002-2004, zawierająca zbiór kierunkowych 

rozstrzygnięć i zestaw działań, które administracja rządowa była zobowiązana podjąć  

w walce z korupcją. Ustawą z 13 czerwca 2003 roku znowelizowano kodeks karny, m.in. 

podniesiono wysokości kar za przestępstwa korupcyjne, wprowadzono zasady niekarania 

osób, które zawiadomią organy ścigania o popełnieniu przestępstwa przekupstwa, a także 

penalizacji korupcji wyborczej i w obrocie gospodarczym. Rozpoczęcie okresu 

przedakcesyjnego do Unii Europejskiej spowodowało wzmożenie działań w zakresie walki 

z korupcją w Polsce. W 2004 roku przyjęto ustawę Prawo Zamówień Publicznych, która 

wprowadziła wiele rygorystycznych zapisów i znacznie zawęziła możliwość 

występowania patologii korupcyjnych przy realizacji zamówień, zwłaszcza w jednostkach 

sektora finansów publicznych. W 2005 roku zakończono proces przystosowania prawa 

krajowego do wymogów konwencji europejskich i międzynarodowych, zaostrzono 

politykę karną wobec przestępstw korupcyjnych, jednocześnie poszerzając dotychczasową 

kategoryzację m.in. o przekupstwo w sektorze prywatnym czy w sporcie4. Intensyfikacja 

polityki antykorupcyjnej nastąpiła w 2005 roku wraz z przejęciem rządów przez Prawo  

i Sprawiedliwość w koalicji z LPR i Samoobroną. Jednym z efektów radykalizacji metod 

walki z korupcją było powołanie do życia ustawą z dn. 09.06.2006 r. Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego (CBA). 

Do zadań w zakresie właściwości ustawowej CBA jest zwalczanie korupcji w życiu 

publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, 

                                                      
4  Mechanizmy Przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu, pod redakcją: A. Kobylińskiej,  

G. Makowskiego, M. Solona-Lipińskiego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012. 
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jak również zwalczanie działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Należy 

zaznaczyć, że jest to jedyna służba specjalna uprawniona do kontroli oświadczeń majątkowych 

i decyzji gospodarczych. 

Zgodnie z postanowieniami ustawy o CBA, Biuro, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady 

Ministrów, może podejmować współpracę z właściwymi organami i służbami innych 

państw oraz z organizacjami międzynarodowymi. Taka współpraca została dotychczas 

nawiązana z pięćdziesięcioma krajami oraz dwunastoma organizacjami między-

narodowymi, m.in. z Europejskim Urzędem Policji Europol, Międzynarodową Organizacją 

Policji Kryminalnych Interpol, Misją Graniczną Unii Europejskiej dla Mołdawii i Ukrainy 

EUBAM, stowarzy-szeniem Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji EPAC czy 

Bankiem Centralnym5. Podejmowane w ramach współpracy działania oscylują wokół 

transferu wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwiązań i instrumentów funkcjonujących w 

obszarze zjawisk korupcyjnych. 

W 2016 r. jednostki organizacyjne CBA prowadziły ogółem 439 spraw operacyjnych (w 

tym 200 wszczętych w analizowanym roku). W tym samym roku Centralne Biuro 

Antykorupcyjne prowadziło 491 postępowań przygotowawczych, w tym wszczętych było 281, 

a zakończonych 178 (z czego 107 postępowań zakończyło się wniesieniem aktu oskarżenia,  

62 – umorzeniem, a pozostałe 9 w inny sposób, np. przekazaniem do innych organów lub 

włączeniem do innych postępowań)6. 

W 2008 r. wdrożono w Polsce program tarczy antykorupcyjnej, mający zapobiegać 

nieprawidłowościom w prywatyzacji kluczowych przedsiębiorstw państwowych i w dużych 

zamówieniach publicznych (od 2012 roku jako osłona antykorupcyjna z poszerzonym 

zakresem tematycznym)7. Obecnie funkcjonująca w Polsce polityka antykorupcyjna jest 

regulowana przez Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2013-2018, który 

intensyfikuje dotychczas prowadzone działania państwa w tym zakresie. 

Przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji w Polsce zajmuje się wiele podmiotów. 

Dominującą rolę w zwalczaniu korupcji odgrywają instytucje państwowe, w tym organy 

ścigania – przede wszystkim Policja, wspomniane już w artykule Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy prokuratura. 

Status, obowiązki i uprawnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)  określa 

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu. Do zadań ABW w obszarze zwalczania korupcji należą8: 
• monitorowanie realizowanych zamówień publicznych oraz postępowań 

prywatyzacyjnych wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów; 

                                                      
5  Informator CBA, Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, Warszawa 2015. 
6  Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r., CBA 2017. 
7  Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2013-2018, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 

Warszawa 2013. 
8  https://www.abw.gov.pl/pl/o-abw/4,Agencja-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego.html, (dostęp 28.04.2017). 
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• prowadzenie śledztw i dochodzeń w oparciu o materiały uzyskane w toku pracy 
operacyjno-rozpoznawczej lub powierzone przez prokuratury w sprawach dotyczą-
cych prywatyzowanych podmiotów; 

• rozpoznawanie nieprawidłowości w przetargach publicznych; 
• przekazywanie odbiorcom określonym w art. 18 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. 

o ABW oraz AW informacji na temat zagrożeń prywatyzacji i przetargów; 
• prowadzenie profilaktyki antykorupcyjnej. 

Oprócz funkcjonariuszy Policji, CBA oraz ABW, podmiotami upoważnionymi do 

dokonywania rejestracji przestępstw korupcyjnych są: prokuratura, Straż Graniczna, 

Żandarmeria Wojskowa, a także organy celne oraz informacji finansowej. Poniżej 

zaprezentowano liczbę rejestracji tych przestępstw na przestrzeni lat 2013–2015 według 

kwalifikacji prawnej czynu, przy czym zaznaczyć należy, że w 2015 roku po raz pierwszy do 

zestawienia dołączono dane dotyczące art. 271 § 3 kk, tj. przestępstwa poświadczenia 

nieprawdy w dokumencie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, stąd brak 

danych za poprzednie lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 1. Liczba przestępstw korupcyjnych zarejestrowanych w latach 2013–2015  
według kwalifikacji prawnej czynu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapa korupcji. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce,  

Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2016. 

 

Analizując powyższe dane sumarycznie, podkreślić należy wzrost liczby 

zarejestrowanych przestępstw korupcyjnych w ostatnim analizowanym roku: w 2013 r. 

odnotowano łącznie 15 405 rejestracji, rok później jedynie 9 354 (spadek o blisko 40%), 

natomiast w 2015 r. 17 790 zarejestrowanych przestępstw korupcyjnych (co stanowi 193% 

w stosunku do roku poprzedniego oraz 115% w stosunku do 2013 r.). 
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Zgodnie z Mapą Korupcji, opracowaną i prowadzoną przez CBA9, do obszarów życia 

społecznego w Polsce najbardziej zagrożonych korupcją należą: administracja państwowa 

i samorządowa, służba zdrowia, oświata i szkolnictwo wyższe, administracja celna 

i administracja skarbowa, instytucje wdrażające programy unijne, organy ścigania i wymiar 

sprawiedliwości oraz sektor gospodarczy. 

PROCES DOSKONALENIA KOMPETENCJI FUNKCJONARIUSZY 
POLICJI W RAMACH PROJEKTU „BEZPIECZEŃSTWO 
GOSPODARCZE STREFY SCHENGEN” 

Regulacje prawne przypisują Policji ogólny obowiązek przeciwdziałania popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym oraz współdziałania w tym 

zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi10.  

W strukturze organizacyjnej Komendy Głównej Policji funkcjonuje wyodrębniony  

w ramach Biura Służby Kryminalnej Wydział do walki z Korupcją, do którego zadań 

należą w szczególności: 
• identyfikowanie i monitorowanie obszarów zagrożonych korupcją w celu ujawnienia 

przyczyn i uwarunkowań występowania zjawisk korupcyjnych; 
• dokonywanie oceny stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną oraz wskazywanie 

kierunków jej zwalczania; 
• inspirowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie czynności operacyjno-

rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w zakresie rozpoznawania i ujawniania 
najpoważniejszych przestępstw korupcyjnych oraz ścigania ich sprawców; 

• udzielanie bezpośredniej pomocy komórkom organizacyjnym Policji właściwym do 
zwalczania korupcji w realizacji szczególnie skomplikowanych przedsięwzięć 
w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej; 

• współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie profilaktyki 
przestępczości korupcyjnej oraz zasad i sposobów jej zwalczania; 

• udział w opiniowaniu wniosków o udostępnienie dokumentów niejawnych dotyczą-
cych przestępczości korupcyjnej do postępowań karnych; 

• partnerstwo w ramach realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na 
lata 2014–2019; 

• działania prewencyjno-edukacyjne w zakresie profilaktyki antykorupcyjnej; 
• organizacja oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie 

właściwości wydziału; 
• prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym form pracy operacyjnej 

w zakresie właściwości wydziału. 

                                                      
9  Mapa korupcji. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce, Centralne Biuro Antykorupcyjne, 

Warszawa 2016. 
10  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.).  



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 

210 

Policja prowadzi także postępowania w sprawach o przestępstwa korupcyjne popełnione 

przez własnych funkcjonariuszy i pracowników (kompetencje w tym zakresie posiada Biuro 

Spraw Wewnętrznych wyodrębnione w strukturze Komendy Głównej Policji i podległe 

bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji). 

Na przestrzeni ostatnich lat notuje się rosnącą liczbę stwierdzonych przez Policję 

przestępstw korupcyjnych. Liczba przestępstw z art. 231 kk (nadużycie uprawnień przez 

funkcjonariusza) stwierdzonych w 2006 r. wyniosła 6 520, pięć lat później już 12 192, 

natomiast w 2016 r. – 21 407. Poniższy wykres prezentuje dynamikę omawianego zjawiska na 

przestrzeni lat 1999–2016 na terenie całej Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rys. 2. Liczba przestępstw korupcyjnych z art. 231 kk stwierdzonych  
przez Policję w latach 1999–2016 w Polsce  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Przestępstwa korupcyjne wg jednostek podziału administracyjnego kraju, 
www.statystyka.policja.pl [dane na dzień 28.04.2017] 

 

Istotną barierą w procesie wykrywania przestępstw korupcyjnych są dynamicznie 

zmieniające się warunki środowiska, w którym dochodzi do tego typu przestępstw, w skutek 

czego posiadana wiedza pracowników (przede wszystkim funkcjonariuszy) Policji oraz 

stosowane przez nich metody podlegają szybkiej dezaktualizacji. Stąd niezmiernie istotnym 

czynnikiem oddziałującym na skuteczność działań Policji w obszarze zwalczania korupcji jest 

efektywny proces doskonalenia kompetencji osób zaangażowanych w wykrywanie, 

dokumentowanie i nadawanie drogi procesowej ujawnionym przestępstwom korupcyjnym.  

Do grona tych osób zaliczają się przede wszystkim funkcjonariusze Wydziału do walki  

z korupcją, Wydziału Kryminalnego i Laboratorium Kryminalistyki. W trakcie służby 

współpracują oni ze specjalistami w dziedzinie zwalczania korupcji, m.in. funkcjonariuszami 

CBA, Centralnego Biura Śledczego Policji, OLAF, Prokuratur, Departamentem Ochrony 

Interesów Finansowych Unii Europejskiej MF. Kontakty te skutkują przepływem wiedzy, są 

jednak z racji swojego charakteru doraźne i pozostawiają niedosyt informacyjny.  
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Z powyższych powodów Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu podjęła 

realizację projektu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. 

Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen. Walka z korupcją, doskonalenie wiedzy i działań 

Policji Mazowsza. Projekt realizowany był w okresie od września 2015  do kwietnia 2017 r. 

i polegał na realizacji seminariów, szkoleń i zajęć praktycznych podnoszących kwalifikacje 

pracowników Policji poszczególnych komórek organizacyjnych zaangażowanych w walkę 

z przestępczością korupcyjną z garnizonu mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, 

małopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego. 

Obszary tematyczne zawarte w projekcie oraz liczba osób przeszkolonych w tych 

obszarach przedstawiają się następująco: 
• dorobek prawny Schengen i wykorzystanie sprzętu związanego z Schengen  

(668 osób), 
• doskonalenie wiedzy operacyjnej (100 osób), 
• przetwarzanie wiedzy operacyjnej w dokumentację procesową (297 osób), 
• wykrywanie i zabezpieczanie śladów przestępstw korupcyjnych (143 osoby), 
• ekspertyza śladów przestępstw korupcyjnych (20 osób), 
• informatyka śledcza (8 osób). 

W roli osób prowadzących szkolenia wystąpili przedstawiciele takich podmiotów, jak 

CBA, Centralne Biuro Śledcze Policji, Prokuratura Okręgowa, OLAF, Urząd Zamówień 

Publicznych, Biuro Spraw Wewnętrznych KGP, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej Ministerstwa 

Finansów, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska czy Mazowiecka Jednostka 

Wdrażania Programów Unijnych, dzięki czemu pracownicy Policji mieli możliwość nie tylko 

pozyskania cennej, praktycznej wiedzy, lecz również wzmocnili relacje personalne z trenerami, 

co stanowi niebagatelny kapitał w przyszłej pracy operacyjnej z wymienionymi podmiotami. 

Transfer wiedzy w projekcie dotyczył przede wszystkim: 
• doświadczeń w walce z przestępczością korupcyjną na szkodę interesów finansowych 

Unii Europejskiej (moduł realizowany we współudziale Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego),   

• doświadczeń Centralnego Biura Śledczego Policji w walce z przestępczością 
korupcyjną, 

• trudności w skutecznym ściganiu przestępstw korupcyjnych i możliwości uniknięcia 
skazania na podstawie doświadczeń Prokuratury Okręgowej w Radomiu, 

• roli Urzędu Zamówień Publicznych w walce z przestępczością przy przetargach 
i możliwości współpracy w tym zakresie z Policją, 

• struktury i zakresu współpracy Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych OLAF  z Policją w przypadku ujawnienia przestępstw korupcyjnych, 

• struktur Policji i ich doświadczeń w walce z przestępczością korupcyjną na terenie 
państw Unii Europejskiej, 
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• nowych kierunków i obszarów przestępczości korupcyjnej w Polsce (moduł 
realizowany we współpracy z Wydziałem do walki z korupcją BSK KGP). 

Najliczniejszą grupę pracowników objętych projektem stanowili funkcjonariusze 

dochodzeniowo-śledczy. Obszar doskonalenia ich kompetencji obejmował wymogi 

procesowego gromadzenia danych dotyczących korupcji i przetwarzania ich lege artis do 

chwili przekazania do prokuratury z wnioskami końcowymi. Prelegentami i trenerami 

w szkoleniach byli prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w zakresie nowelizacji Kodeksu 

Postępowania Karnego i jej wpływu na skuteczną walkę z przestępczością korupcyjną, a także 

problematyki skutecznego ścigania przestępstw korupcyjnych. Zajęcia dla tych 

funkcjonariuszy prowadzili również policjanci z Wydziału do walki z przestępczością 

korupcyjną, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas odbytych w ramach projektu ćwiczeń dla 

służb zajmujących się wykrywaniem przestępstw korupcyjnych. Wiedzę w zakresie 

zabezpieczania elektronicznych nośników informacji i roli tych informacji w procesie 

dokumentowania korupcji przekazali specjaliści informatyki śledczej, natomiast 

umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi zabezpieczania dowodów w postaci śladów linii 

papilarnych na różnorodnych nośnikach i sposobu wykorzystania takich śladów jako dowód 

w procesie o korupcję dzielili się specjaliści Laboratorium Kryminalnego. 

Powyższy zakres doskonalenia kompetencji jest szczególnie istotny w walce z przestęp-

stwami korupcyjnymi, ponieważ to właśnie na funkcjonariuszach dochodzeniowo-śledczych 

spoczywa ciężar odpowiedniego gromadzenia materiału dowodowego w procesie o korupcję.  

Duży wpływ na efektywność realizowanego transferu wiedzy miał międzynarodowy 

aspekt projektu, mianowicie prowadzenie części zajęć przez przedstawicieli policji 

zagranicznych, którzy dzielili się doświadczeniami i metodami prowadzenia czynności 

operacyjnych w Belgii, na Litwie, Słowacji i w Wielkiej Brytanii. Zakres tych zajęć obejmował 

m.in. podział kompetencji poszczególnych służb, sposobów sankcjonowania ujawnionych 

przestępstw, zagrożeń korupcyjnych dla bezpieczeństwa gospodarczego strefy Schengen. 

PODSUMOWANIE 

Reasumując, działania wdrożone w projekcie Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen 

skierowane były bezpośrednio na podniesienie kompetencji pracowników Policji, przede 

wszystkim funkcjonariuszy, którzy w ramach obowiązków podejmują działania mające na celu 

identyfikację zagrożeń i przestępstw korupcyjnych, zbieranie i zabezpieczanie śladów 

przestępstwa oraz gromadzenie i przekazywanie materiału dowodowego w procesie. Projekt 

opierał się na transferze wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznych uczestników 

realizowanych seminariów, szkoleń i warsztatów. 

Za wcześnie na podjęcie próby analizy efektywności prezentowanego w artykule 

projektu, ponieważ tak naprawdę o skuteczności podjętych działań w projekcie będą 

przemawiały wskaźniki dotyczące postępowań w sprawie przestępstw o charakterze 
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korupcyjnym, a zwłaszcza spadek odsetka postępowań umorzonych z uwagi na brak znamion 

przestępstwa. W 2015 roku odsetek ten wyniósł około 50%, a więc w co drugim wszczętym 

postępowaniu przygotowawczym nie zdołano opisać przebiegu działań korupcyjnych 

i udowodnić winy ewentualnym sprawcom, w związku z czym postępowanie musiano 

umorzyć. Wzrost kompetencji funkcjonariuszy odpowiedzialnych za ten proces ma istotny 

wpływ na poprawę poziomu procesu wykrywczego, co, jak należy się spodziewać, przyczyni 

się do zwiększenia ilości spraw zakończonych aktem oskarżenia. 
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ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI POLICJI W OBSZARZE ZWALCZANIA 
PRZESTĘPSTW KORUPCYJNYCH NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ 

NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU  
BEZPIECZEŃSTWOGOSPODARCZE STREFY SCHENGEN 

 
Streszczenie 

Zjawisko przestępstw korupcyjnych stanowi istotny problem w obszarze bezpieczeństwa 
gospodarczego strefy Schengen oraz poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Z opublikowanego w 2016 r. raportu Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) wynika, że straty UE w wyniku nadużyć finansowych i korupcji w roku 
poprzednim wyniosły 888 mln euro. W kontekście przywołanych danych należy podkreślić, że 
w latach 2008-2015 OLAF zasygnalizował państwom członkowskim ponad 300 postępowań 
w sprawie korupcji, z czego ponad połowa została oddalona przez krajowe prokuratury, 
najczęściej z powodu braku dowodów w sprawie. 

W świetle powyższych faktów szczególnie ważną kwestią, bezpośrednio wpływającą na 
skuteczność walki z korupcją, jest zapewnienie efektywnego systemu ciągłego podnoszenia 
kompetencji i aktualizacji wiedzy funkcjonariuszy Policji celem skutecznego wykrywania, 
dokumentowania i nadawania drogi procesowej ujawnionym przestępstwom. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza działań w zakresie transferu wiedzy 
i doświadczeń pomiędzy Policją a podmiotami międzynarodowej sieci instytucji 
zaangażowanych w problematykę korupcji, podjętych w ramach projektu Bezpieczeństwo 
gospodarcze strefy Schengen, realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. 

 
INCREASE THE POLICE COMPETENCE IN THE AREA OF COMBATING 

CORRUPTION CRISIS ON THE INTERNATIONAL ARENA ON THE 
EXAMPLE OF THE SCHENGEN ZONES SAFETY PROJECT 

 
Abstract 

The phenomenon of corruption is a significant problem in the field of economic security of the 
Schengen Area and the individual Member States of the European Union. The report of the 
European Anti-Fraud Office (OLAF) published in 2016 indicates that EU losses due to fraud 
and corruption in the previous year amounted to EUR 888 million. In the context of the cited 
data, it should be noted that in the years 2008-2015 OLAF signaled to the Member States more 
than 300 investigations of corruption, of which more than half were dismissed by national 
prosecutors’ offices, most often due to a lack of evidence in the case. 

In light of the foregoing, a particularly important issue directly affecting the effectiveness 
of the fight against corruption is to ensure an effective system of continuously improving 
competences and updating the knowledge of police officers in order to effectively detect, 
document, and put to trial the revealed crimes. 

The purpose of this article is to analyze activities in the field of the transfer of knowledge 
and experience between the Police and the actors of the international network of institutions 
involved in the issues of corruption, undertaken as part of the project The economic security of 
the Schengen Area, carried out by the Norwegian Financial Mechanism. 



Gospodarka i Finanse.  Zeszyt 8.  Polska i świat wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych. 

 

215 

 

 

 

 

 

Emilia Sieńko-Kułakowska 
Grzegorz Pisarczyk 

 

 

ANALIZA ZMIAN KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW  
W SEKTORZE FINANSOWYM W POLSCE 

 

 

WSTĘP 

Zmiany technologiczne i społeczne wpływają na sposób, w jaki ludzie żyją, pracują i odnoszą 

się do siebie nawzajem. Firmy działające w sposób zrównoważony i odpowiedzialny odnoszą 

sukcesy w perspektywie długoterminowej. Zmienia się definicja infrastruktury produkcji 

i usług, pojawiają się tam nowe obszary: swobodnego dostępu do informacji, wykorzystania 

Internetu, wykorzystania dużych baz danych i zbierania ich np. za pomocą dronów, korzystania 

z nowych modeli zarządzania, współpracy i świadczenia pracy.  

Kluczem do wzrostu gospodarczego są ludzkie talenty, wiedza specjalistyczna, 

umiejętności i możliwości – kapitał ludzki i społeczny. Inwestowanie w taki kapitał 

i innowacje w celu edukacji i zatrudnienia, ma kluczowe znaczenie zarówno dla interesu 

publicznego, jak i dla interesów firm i instytucji1.  

Poprawa warunków życia i jego jakości wymaga wzrostu gospodarczego. Dane 

statystyczne pokazują rosnącą różnicę między bogatymi a biednymi. Współpraca publiczno-

prywatna może wspierać realizację zarówno dynamicznego wzrostu, jak i szerokiego 

rozumianego postępu. Dostęp do kapitałów, rynków finansowych i oferowanych tam usług 

staje się powszechny. 

Pod wpływam tych ogólnych tendencji zmieniają się instytucje działające w sektorze 

finansowym. Funkcjonują one na bardzo konkurencyjnym rynku z światowym dostępem do 

niego. Ograniczenia związane z przepływem kapitałów są dużo niższe niż kilka dekad 

wcześniej.  

                                                      
1  World Economic Forum, The Future of Jobs: Employment, Skills and Work force Strategy for the Fourth 

Industrial  ``Revolution, Geneva 2016, p. 23-30. 
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Konkurencyjność w coraz większym stopniu uzależniona jest od kreatywności, 

warunków dotyczących tworzenia, cyrkulacji i absorbcji wiedzy – czyli od pracowników. 

Konkurencyjność coraz częściej określana jest jako umiejętność wykorzystywania 

indywidualnych charakterystycznych zasobów, trudnych do imitowania2. 

Z powyższych przesłanek wynika cel opracowania jakim jest próba odpowiedzi na 

pytanie: Jakimi kompetencjami powinni charakteryzować się pracownicy sektora finansowego 

w Polsce, aby sprostali obecnym i przyszły wyzwaniom? 

CHARAKTERYSTYKA SEKTORA FINANSOWEGO W POLSCE 

Polska gospodarka w porównaniu do krajów strefy euro charakteryzuje się stosunkowo niskim 

poziomem pośrednictwa finansowego. Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB 

w Polsce w 2015 r. wynosiły 122,8%, natomiast w strefie euro wskaźnik ten miał poziom 

462,4%3.  W latach 2013–2016 utrwaliła się rosnąca rola sektora bankowego w całym 

systemie. Najwyższy udział w strukturze wg. kapitałów miały banki – 82,2 % oraz 

towarzystwa ubezpieczeniowe 14,7% (Wykres 1). 
 

 

 

Wykres 1. Struktura sektora finansowego w Polsce wg. wartości kapitałów w 2015 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych [w:] Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r.,  

Wyd. NBP, Warszawa 2016, s. 99. 

W strukturze systemu finansowego w Polsce w 2016 r. funkcjonowało: 626 banków,  

59 towarzystw ubezpieczeniowych, 62 TFI, 30 domów maklerskich i 12 OFE. Największe 

                                                      
2  R. Huggins, Universites and Knowlag-BaisedVenturing: Finance, Management and Networks in London, 

Entrepreneurship and Regional Development, Vol. 20, No. 2, 2008. p. 185-206. 
3  Rozwój systemu finansowego w Polsce, Wyd. NBP, Warszawa 2016, s. 34. 

Struktura sektora finansowego 
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grupę zatrudnienia, w polskim sektorze finansowym, to pracownicy banków – 170,9 tys. a 

następnie pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych 157 tys.4  Z punktu widzenia dotarcia z 

usługami finansowymi do potencjalnych klientów,  w 2016 r. z usług tych korzystało 81% 

społeczeństwa i 100% działających na terenie Polski podmiotów gospodarczych.  

Analiza warunków działania polskiego sektora finansowego pozwala określić jego 

najważniejsze charakterystyki: 
• Duża ilość i szczegółowość regulacji sektorowych; 
• Trwałe i ścisłe jego powiązanie z rynkiem europejskim, a także globalnym; 
• Wysoka dynamika zachodzących zmian, szczególnie w obszarach: procesów 

regulacyjnych, konsolidacji sektora, cyfryzacji i automatyzacji; 
• Silny wpływ demografii na ten sektor – z jednej strony nowi młodzi klienci, 

oczekujący możliwości korzystania z nowoczesnych technologii w usługach 
finansowych, z drugie strony starzejące się społeczeństwo, konserwatywnie 
podchodzące do nowości i wprowadzanych zmian; 

• Niski poziom regulacji dotyczących kwalifikacji i kompetencji pracowników sektora 
usług finansowych – tylko nieliczne kwalifikacje posiadają swoje regulacje i w tym 
obszarze widoczna jest potrzeba szybkich zmian; 

• Kształcenie kadr dla sektora finansowego jest sformalizowane i odbywa się głównie 
na uczelniach wyższych; 

• Dostrzega się istotną rolę pozaformalnego kształcenia kadr dla sektora finansowego, 
w tym szczególnie ważne będzie kształcenie wewnątrz instytucji finansowych. 

TRANSFORMACJA KADROWA W SEKTORZE FINANSOWYM 

Czwarta rewolucja przemysłowa staje się faktem. Od dotychczasowych rewolucji, różni ją  

o wiele szerszy zasięg (dotyka znacznie większej ilości ludzi) i jest znacznie głębsza ze 

względu na stopień wejścia technologii w nasze życie. Klaus Schwab dzieli megatrendy na trzy 

główne klastry5: 
• Fizyczny – przejawiający się w: autonomicznych pojazdach (samochody, drony), 

zaawansowanych robotach (pracujące razem z ludźmi w fabrykach, służące do opieki 
nad starszymi osobami, sprzątające), druku 3D oraz nowych materiałach, np. 
samooczyszczające się ubrania, grafen itp. 

• Cyfrowy – jest motorem napędowym całej rewolucji a fundamentem do rozwoju tego 
klastra są: Internet, dostępność mocy obliczeniowych, gromadzenia i przetwarzania 
danych (big data) i urządzenia mobilne, w jego centrum znajduje się idea Internetu 
rzeczy (Internet of Things, IoT). 

• Biologiczny – to prace nad zrozumieniem kodu DNA człowieka i rozwojem 
umiejętności jego modyfikacji (możliwość monitoringu i zdalnego udostępniania 

                                                      
4  Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r., Wyd. NBP, Warszawa 2016, s. 99. 
5  J. Gracel, Czwarta rewolucja przemysłowa – zmiana już tu jest [w:] Biznes i produkcja, nr 14. 1/2016, s. 6-10. 
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parametrów pracy naszych organów oraz wdrażanie technologii, które pomagają 
w codziennym życiu osobom np. z dysfunkcjami). 

Badania prowadzone przez firmę McKinsey (Automation Potential and Wages for US 

Jobs)6 wskazują, że najbardziej podatne na zastąpienie przez systemy i technologie, w obliczu 

czwartej rewolucji przemysłowej, są głównie zawody polegające na wykonywaniu prostych 

zadań administracyjnych, a w przypadku firm produkcyjnych – stanowiska osób wykonują-

cych proste czynności w procesie produkcji. Z drugiej strony jako najmniej podatne wskazuje 

się takie stanowiska i zawody, jak: kierownicy projektów, menedżerowie operacyjni, 

inżynierowie czy lekarze, a także członkowie zarządów firm. 
1) Konkurencje wygrają instytucje, które będą elastyczne i najszybciej dostrzegą oraz 

dostosują się do zachodzących zmian; 
2) Około 35% umiejętności potrzebnych dzisiaj do wykonywania pracy na różnych sta-

nowiskach w instytucjach sektora finansowego nie będzie potrzebnych już w 2020 r.; 
3) Szacuje się, że wiedza zdobyta podczas studiów licencjackich będzie wykorzysty-

wana w pracy na stanowiskach finansowych, tylko w ciągu kolejnych pięciu lat; 
4) Aż 50% dzieci rozpoczynjących dzisiaj naukę w szkołach będą pracowały 

w zawodach, które dziś jeszcze nie istnieją; 
5) Najważniejszą umiejętnością pracownika XXI wieku jest uczenie się permanentne, 

oduczanie się starych schematów i otwieranie się na nowe. 

POŻĄDANE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW SEKTORA FINANSOWEGO 

Z przeprowadzonych badań w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego (w latach 2010–2014)7 

wynika że, pracodawcy działający w sektorze finansowym w Polsce doświadczają trudności 

w rekrutowaniu pracowników, głównie z powodów: 
1) braków kompetencyjnych – 33%, 
2) braku motywacji do pracy – 32%, 
3) braku odpowiedniego doświadczenia – 17%, 
4) braku odpowiednich uprawnień – 7%. 

W tych samych badaniach pracodawcy w sektorze finansowym wskazali na najbardziej 

pożądane kompetencje u pracowników. Najwięcej wskazań miały: 
1) kontakt z ludźmi, klientami, komunikacja interpersonalna – 39% wskazań, 
2) kompetencje i doświadczenia zawodowe – 28%, 
3) odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, uczciwość, sumienność, rzetelność – 24%, 
4) komunikatywność, klarowne przekazywanie myśli – 23%. 

                                                      
6  Opracowanie na podstawie danych ze strony: https://public.tableau.com/profile/mckinsey.analy-

tics#!/vizhome/AutomationandUSjobs/Technicalpotentialforautomation, (dostęp 22.07.2017). 
7  Opracowano na podstawie danych z: http://www.wib.org.pl/uploaded/BKL_UJ_2.pdf (dostęp 

22.07.2017).  
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Najbardziej pożądane kompetencje wynikające ze zmian związanych z czwartą rewolucja 

przemysłową w sektorze finansowym prezentuje schemat 1. 
 

 
 

Schemat 1. Pożądane kompetencje pracowników w sektorze finansowym 
Źródło: World Economic Forum, The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy  

for the FourthIndustrialRevolution, Geneva 2016, p. 44-50. 
 

PODSUMOWANIE 

Turbulencyjny rynek finansowy, wkraczanie nowych firm fin-tech w obszary działania 

tradycyjnych instytucji finansowych spowoduje wzrost konkurencji i podniesie wymagania 

klientów. To także wymusi zmianę organizacji pracy instytucji finansowych, konieczność 

rezygnacji z hierarchicznej struktury organizacyjnej na rzecz pracy zespołowej i projektowej. 

To z kolei wymusi zmiany w kulturze organizacyjnej i otwarcie na większą elastyczność 

działania. Zmienić się musi nie tylko organizacja i zarządzanie ale kultura organizacyjna 

i wyznawane wartości.  

W tak konkurencyjnych warunkach rynkowych potrzebny jest nowy typ organizacji – 

elastyczne sieci zespołów, a także nowy typ przywództwa opartego na otwartej komunikacji, 

przekazywaniu informacji zwrotnych oraz mentoringu dla pracowników. W ten sposób 

instytucje finansowe przekształcą się w instytucje wiedzy i innowacji, a pracownicy tam 

pracujący będą przekonani o  konieczności uczenia się przez całe życie. Niezbędne będzie 

krytyczne 

myslenie i 

rozwiazywanie 

problemów

kreatywność

komunikacja współpraca
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wsparcie dla pracowników poprzez szkolenia wewnątrz instytucji i nowa współpraca 

z uczelniami i zewnętrznymi instytucjami szkoleniowymi.  
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ANALIZA ZMIAN KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW 
W SEKTORZE FINANSOWYM W POLSCE 

 
 

Streszczenie 
W opracowaniu poddano analizie zmiany zachodzące na rynku i w otoczeniu sektora 
finansowego w Polsce. Przedstawiono megatrendy wynikające z czwartej rewolucji 
przemysłowej i ich wpływ na rynek pracy oraz kompetencje pracowników. Jak wynika  
z przeprowadzonych badań pożądane kompetencje pracowników tego sektora to: krytyczne 
myślenie i rozwiązywanie problemów, kreatywność, komunikatywność i umiejętność 
współpracy.  

 
 
 

ANALYSIS OF CHANGES IN EMPLOYEE COMPETENCE  
IN THE FINANCIAL SECTOR IN POLAND 

 
 

Abstract 
The study analyzed the changes in the market environment and the financial sector in Poland. 
Megatrends presented under the Fourth Industrial Revolution and its impact on the labor 
market and competence of employees. As is clear from the research desirable competencies of 
employees in this sector are: critical thinking and problem solving, creativity, communication 
skills and ability to cooperate. 
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